
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022 m. kovo 1 d.    Nr. TP-3 

Kaunas 

 

Posėdis vyko 2022-03-01  (prasidėjo 16.00 val., baigėsi 17.30val.). 

Posėdis vyko nuotoliniu būdu per programą ,,Zoom“ ir balsavimo sistemą. 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.   

Posėdžio sekretorė – Erika Grudzinskaitė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai Saulius Kavaliauskas ir Ramūnas Širvys 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

V. Matijošaitis. Sveikinu gerbiamus Tarybos narius susirinkusius į Tarybos posėdį. Prašau 

pasitikrinti registraciją, įsijungti kameras.  

Posėdyje dalyvauja 33 Tarybos nariai, kvorumas yra, pradedame posėdį.  

Posėdžio pradžioje siūlau tylos minute pagerbti už Ukrainos laisvę žuvusius žmones.  

 

Tylos minutė. 

 

V. Matijošaitis. Ačiū visiems, posėdį pradedame.   

A. Palionis. Sveiki, kolegos, susirinkę į neeilinį Tarybos posėdį neeilinėje situacijoje. Esate 

gavę Tarybos posėdžio darbotvarkę su neeiliniais klausimais. Tarybos narių noriu paklausti, ar yra 

norinčių nusišalinti nuo sprendimų projektų svarstymo? Nusišalinimų raštu nesame gavę. Norinčių 

nusišalinti nėra.  

SVARSTOMA posėdžio  darbotvarkė (pridedama) 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę? 

P. Lukševičius. Apgailestauju, kad Tarybos posėdis vyksta tik dabar, kai jau šešias dienas 

vyksta karas. Ačiū, kad nors dabar paklausėte pilietinės visuomenės ir sušaukėte posėdį, nors 

opozicijos nuomonės neklausėte. Mano klausimas, kuris taip pat kyla pilietinei visuomenei: ar Kauno 

miesto meras Visvaldas Matijošaitis toliau vystys verslą šalyje agresorėje? Norėtume šio Tarybos 

posėdžio metu išgirsti atsakymą, ar šalyje agresorėje esantys verslai bus tęsiami. 

A. Palionis. Esate visi susipažinę su Tarybos veiklos reglamentu, neeilinio posėdžio 

sušaukimu ir klausimų svarstymu. Kas nesate susipažinę, tai primenu, kad į neeilinio Tarybos 

posėdžio darbotvarkę gali būti įtraukti ir jame svarstomi tik tie klausimai, kurie yra užregistruoti 24 

valandos prieš Tarybos posėdį. Kolegos, jeigu turite analogiškų klausimų, tai informuoju, kad jie 

negalės būti įtraukti į darbotvarkę. Ar dar bus norinčių pasisakyti dėl pačios darbotvarkės?  



2 

E. Gudišauskienė. Iš tiesų labai gaila, kad posėdžio sušaukimas buvo vilkinamas ir kiek 

įmanoma buvo dangstomasi visomis biurokratinėmis priemonėmis. Dabar kalbame ne apie 

biurokratiją, bet apie mero nenorą organizuoti posėdį. Demokratų sąjunga pageidavo gyvo posėdžio, 

bet meras neatsižvelgė ir bando dangstytis už „Zoom“ programos. Greičiausiai jam gėda Tarybos 

nariams į akis pažiūrėti. Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ siūlo pakeitimus Tarybos 

darbotvarkėje, ragina klausimus darbotvarkėje išdėstyti pagal svarbą ir aktualumą. Ketvirtą klausimą 

„Dėl bendradarbiavimo tarp Kauno miesto savivaldybės ir Sankt Peterburgo vyriausybės susitarimo 

nutraukimo“ siūlome svarstyti pirmu klausimu. Penktą  klausimą „Dėl bendradarbiavimo sutarties 

tarp Kauno ir Kaliningrado miestų nutraukimo“ siūlome svarstyti antru klausimu. Trečiu klausimu 

siūlome svarstyti devintą klausimą „Informacija apie pasirengimą priimti ir teikti reikiamas paslaugas 

užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“. 

Apgailestaujame, kad nebuvo įtrauktas mūsų prašomas klausimas apie informacijos pateikimą, 

kokios yra įžvalgos ir su kokiais galimais iššūkiais gali susidurti Kauno miestas ir jo gyventojai, 

tęsiantis Ukrainos karui. Mes turime pasiūlymų ir apie tai kalbėsime posėdžio metu. Siūlome įtraukti 

papildomą klausimą, nors Andrius sako, kad sprendimo projektai nėra pateikti, bet tai būtų 

protokolinis pavedimas Kauno miesto savivaldybės merui. Protokolinio pavedimo esmė būtų tokia: 

„Dėl Rusijos Federacijos vykdomų karinių veiksmų Ukrainoje, kurie kelia grėsmę Ukrainos 

suverenitetui, žmonių teisėms ir laisvėms, teisės principams, pasaulio saugumui. Kauno miesto 

savivaldybės tarybos vardu įpareigojame merą kreiptis į Baltijos miestų sąjungą ir siūlyti iš narių 

pašalinti Rusijos miestus – Sankt Peterburgą ir Gatčiną. Taip pat kreiptis į Naujosios Hanzos miestų 

sąjungą ir siūlyti iš jos narių pašalinti Rusijos miestus Sankt Peterburgą, Novgorodą, Pskovą, 

Kaliningradą, Nižnij Novgorodą (Žemutinį Naugardą), Tulą. Taip pat patikslinti šį Rusijos miestų 

sąrašą, nes galbūt jau yra atsiėmusių narystę ar atsirado naujų miestų šioje sąjungoje.“ Būtų tokie 

pasiūlymai darbotvarkėje.  

A. Palionis. Ačiū Editai, bandau prisiminti visus pasiūlymus. Iš jūsų pasisakymo supratau, 

kad ne visi darbotvarkėje esantys klausimai yra svarbūs. Tai nėra naujas pasiūlymas, bet klausimų 

pernumeravimas. Reglamente nėra nurodytos galimybės, kad neeilinio posėdžio metu gali būti 

protokolinis Tarybos pavedimas. Bet, kolegos, primenu, kad dešimtas darbotvarkės klausimas, su 

kuriuo esate susipažinę, yra Tarybos narių paklausimai ir pareiškimai. Tuo metu galite išsakyti 

nuomonę ir į tai bus sureaguota.  

A. Filinaitė. Kolegos, nesidangstykit po Reglamentais. Patys sakote, kad kovojate prieš 

biurokratiją, o elgiatės priešingai. Siūlau frakcijos vardu įtraukti klausimą dėl informacijos pateikimo, 

ką savivaldybė žada daryti dėl 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklo, skirto violončelininkui Sergejui 

Rolduginui, ir šio ženklo atėmimo iš šios personos. Apdovanojimas 2011 m. liepos 6 d. buvo 

patvirtintas mero potvarkiu. Šiuo metu Rolduginas yra įtrauktas į asmenų, kuriems Europos Sąjunga 

taiko sankcijas, sąrašą. Priminsiu, kad 2016 metais buvo kreiptasi į merą su klausimu, cituoju: „Aš 

atėjau dirbti, o ne žiūrėti į praeitį, kas kam ką davė ir kodėl davė“. Dabar Tarybos nariai ir visuomenė 

nori sužinoti, galbūt ši Jūsų pozicija yra pasikeitusi.  

A. Palionis. Gerbiama Andrijana, Reglamentais nesidangstome, bet jūs patys baksnojate, 

jeigu kažkas ne taip padaryta. Elgsimės taip, kaip nubalsavote už Reglamentą. Šiandien informavome 

visus, kurie teiravosi dėl Sergejaus Roldugino. Šiuo metu peržiūrimi visi Santakos garbės ženklų 
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sąrašai, tikrinama, ar nėra palikta asmenų, dėl kurių reputacijos gali kilti klausimų. Per kelias dienas 

informuosime, kiek buvo rasta tokių asmenų ir kokie sprendimai buvo priimti dėl šių apdovanojimų 

naikinimo.  

Gautas pasiūlymas pergrupuoti Tarybos darbotvarkės 4, 5 ir 9 klausimus, iškeliant juos į 

viršų arba svarstyti darbotvarkę patvirtinta tvarka. Bet kuriuo atveju visi klausimai bus pristatyti ir 

apsvarstyti. 9 darbotvarkės klausimas yra informacija apie pasirengimą priimti ir teikti paslaugas 

užsieniečiams. Mano siūlymas būtų laikytis patvirtintos darbotvarkės, tačiau esame laisvi apsispręsti.   

 

A. Palionis. Ar pritariate pateiktam darbotvarkės eiliškumui? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sudarytos darbotvarkės eiliškumo.  

Balsavo: už – 29; prieš – 3; susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl pritarimo perduoti turtą (TR-120). 

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl 

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, 

išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-117). 

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl 

Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-119). 

4. Dėl bendradarbiavimo tarp Kauno miesto savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Sankt 

Peterburgo vyriausybės (Rusijos Federacija) susitarimo nutraukimo (TR-122). 

5. Dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Kauno ir Kaliningrado miestų nutraukimo (TR-121). 

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo             

(TR-115). 

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-61 ,,Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-116). 

8. Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų 

Ukrainoje, važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio 

nustatymo (TR-118). 

9. Informacija apie pasirengimą priimti ir teikti reikiamas paslaugas užsieniečiams, 

pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje. 

10. Tarybos narių paklausimai ir pareiškimai.  

 

E. Gudišauskienė. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad protokolinis pavedimas merui irgi yra 

pasiūlymas, todėl siūlyčiau dėl klausimo „Dėl Rusijos miestų pašalinimo iš Naujosios Hanzos miestų 

sąjungos ir Baltijos miestų sąjungos“ įtraukimo balsuoti.  

A. Palionis. Kaip ir buvau minėjęs, neeiliniame Tarybos posėdyje nėra numatyta tokio 

veiksmo. Yra 10 darbotvarkės klausimas, kuriame pateikiami Tarybos narių paklausimai ir 

pareiškimai. Jie bus išklausyti ir įvertinti.  
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1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-120 „Dėl pritarimo perduoti turtą“. 

Pranešėja – Milda Labašauskaitė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Didžiausias bombardavimas vyksta Charkove, buvo atakuota Charkovo 

administracija, ten didžiausi sugriovimai. Ar negalvojate, kad ten, kur didžiausias puolimo smaigalys, 

reikalingas didžiausias pagalbos srautas. 

M. Labašauskaitė. Greitosios medicinos pagalbos automobiliai bus gauti iš Kauno greitosios 

medicinos pagalbos stoties ir jie pasirūpino, kad automobiliai tuščiai nevažiuotų. Juose bus pridėta 

tvarsliavos, medikamentų, infuzinių sistemų ir tikimasi, kad nuvykus prie sienos partneriai perims 

automobilius ir nukreips ten, kur jų labiausiai reikia.  

A. Palionis. Papildant Mildą, mūsų tikslas – kuo greičiau perduoti pagalbą, kurią galime 

perduoti, vėliau ukrainiečiai pasidalins tarpusavyje. Ne su visais miestais kiekvieną dieną pavyksta 

palaikyti kontaktą ir patys suprantate, dėl kokių priežasčių. Dalinamės informacija ir stengiamės kuo 

greičiau tai padaryti. 

R. Kupčinskas. Kada išvyksta automobiliai?  

M. Labašauskaitė. Priėmus šį sprendimą, automobiliai išvyks anksčiausiai rytoj ryte arba 

vėliausiai rytoj vakare. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-115). 

 

A. Palionis. Linkim saugios kelionės greitosios medicinos pagalbos automobilių 

vairuotojams, transportuojant ukrainiečiams pagalbą.  

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-117 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio 

ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Atsižvelgiant į didelio masto 

Rusijos Federacijos karinių pajėgų vykdomus karinius veiksmus Ukrainoje, šiuo projektu siekiama 

įteisinti, kad atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, kuris sudaro 

atlyginimą už maitinimą ir atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą nemokamas, jeigu vaikai yra 

atvykę iš Ukrainos ir laikinai apgyvendinti Kauno miesto savivaldybės teritorijoje. 
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Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-116 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-119 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Erika Kačiulienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. Atsižvelgiant į Rusijos 

Federacijos karinių pajėgų vykdomus didelio masto karinius veiksmus Ukrainoje ir siekiant suteikti 

humanitarinę pagalbą nukentėjusiems mokiniams, šiuo sprendimo projektu siūloma nustatyti, kad 

nemokamas maitinimas būtų skiriamas ukrainiečių mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo 

mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo 

teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, 

mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-117 paskelbtas teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-122 „Dėl bendradarbiavimo tarp Kauno 

miesto savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Sankt Peterburgo vyriausybės (Rusijos Federacija) 

susitarimo nutraukimo“. 

Pranešėja – Lina Duobaitė, Užsienio ryšių skyriaus vedėja. 2007 m. balandžio 25 d. 

pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Kauno miesto savivaldybės ir Rusijos Federacijos 

Sankt Peterburgo vyriausybės. Buvo nutarta bendradarbiauti prekybos ir ekonomikos, mokslo ir 

technikos, humanitarinėje ir kultūros srityse. Kauno miesto savivaldybė smerkia precedento 

neturinčią atvirą Rusijos Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir jos žmones, todėl siūloma 

nutraukti bendradarbiavimo sutartį tarp Kauno miesto savivaldybės ir Sankt Peterburgo vyriausybės. 

Kauno miesto savivaldybė neturi neužbaigtų projektų su Sankt Peterburgo vyriausybe, taip pat neturi 

finansinių įsipareigojimų. Todėl siūlome vienašališkai nutraukti šią sutartį 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Klausimas gerbiamam merui. Kas Jums suteikė teisę per patarėjus 

pareikšti savivaldybės poziciją viešoje erdvėje, kad miestas bendradarbiavimo su agresiją Ukrainoje 

vykdančia Rusija nenutrauks? Tai išimtinė Tarybos kompetencija ir kodėl Jūs asmeniškai tokią 

poziciją pareiškėte, nors neturėjote Tarybos įgaliojimų ar įpareigojimų? Ačiū.  

A. Palionis. Atsakysiu aš. Tuo metu meras buvo komandiruotėje ir nežinau, kur Jūs 

perskaitėte, kad komentavo meras. Tai buvo mero patarėjo ryšiams su visuomene komentaras. Jis 
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komentuoja nemažai savivaldybės, kaip institucijos, veiksmų. Ten buvo kalbama apie tai, kad gauta 

LR Užsienio reikalų ministerijos rekomendacija, kuri vakar vakare pasikeitė ir šiandien 

rekomendacijai, tikiuosi, Tarybos nariai vienbalsiai pritars. Apie tai, kad nutrauks ar nenutrauks 

bendradarbiavimo, nebuvo kalbama.  

E. Gudišauskienė. Ačiū, Andriau, už komentarą, bet norėtųsi išgirsti mero komentarą. Aš 

puikiai suformulavau klausimą, kad buvo išsakyta pozicija per mero patarėją. 

A. Palionis. Man atrodo, kad Jūs manęs neišgirdote, ponia Edita. Tiesiog rekomenduoju 

pasiskaityti tekstą.  

E. Gudišauskienė. Skaitykit ir Jūs, bet labai gaila, kad meras bijo atsakyti. 

M. Jurgutis. Siūlau dirbti toliau, nes reikia priimti rimtus sprendimus. 

V. Matijošaitis. Replikuosiu Editai. Bijoti aš nieko nebijau, esu pastovus žmogus. Klausiate 

kaip buvusi konservatorė ar kaip naujos partijos atstovė? Jeigu kaip buvusi, tai siūlau pasiskambinti 

buvusiam kolegai Karo ministrui ir pasiklausti. Mes darom viską pagal rekomendacijas.  

V. Gudėnas. Laba diena, kolegos. Demokratų partijos „Vardan Lietuvos“ vardu noriu 

paklausti mero: ką padarė mero pavaduotojas Mantas Jurgutis, Baltijos miestų sąjungos prezidentas, 

kad Rusijos miestai dėl karinės agresijos Ukrainoje būtų vienašališkai išmesti iš šios sąjungos? 

M. Jurgutis. Nežinau, kaip tai susiję su šiuo metu svarstomu klausimu, bet iš pagarbos 

atsakysiu, nes mano etikos lygis yra aukštesnis už Jūsų. Po šio posėdžio nuotoliniu būdu į posėdį 

jungsis prezidiumas, kuris ir spręs, nes prezidentas vienašališkai nesprendžia šių klausimų. Skirtingai 

nuo kai kurių šios Tarybos narių, mes nepolitikuosime, o teiksime praktinę pagalbą Ukrainos 

miestams.  

V. Matijošaitis. Dar kartą norėčiau Tarybos narius paraginti šiek tiek susikaupti, 

neprasivardžiuoti, nes tokia posėdžio eiga primena, kad jeigu karas prasidėtų rytoj, tai kažkas labai 

supanikuotų. Susirinkom, dirbam, o vėliau galit aiškintis.  

J. Kupčinskienė. Jau kelintą kartą Jūs mus skubinate. Reikėjo posėdį sušaukti vakar ir nebūtų 

reikėję skubinti. Klausimas būtų Linai. Ketvirtam ir penktam klausimui bus tas pats klausimas. Kaip 

bus informuoti miestai, buvę partneriai, apie tai, kad buvo nutraukta su jais sutartis? Ar mes 

paskelbsim savo interneto svetainėje, ar kitaip informuosime? Ir ar tikrai jie bus informuoti?  

L. Duobaitė. Tikrai jie bus informuoti, nes sprendimo projekte yra numatytas įgaliojimas 

merui informuoti partnerius vienašališkai nutraukus sutartį. Jiems bus nusiųstas raštas ir sprendimo 

projektas, išverstas į anglų kalbą.  

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Žvelgiant į pastabas, replikas ir atsakymus, gaila matyti, kad visa 

visuomenė suprato, kad sutartis reikia nutraukti, o meras nesiryžta organizuoti posėdžio. Šie dalykai 

atskleidžia ir parodo visas kaukes. Mere, kokioje pusėje Jūs esate: ar už mūsų ir Ukrainos teises 

kovojančios Ukrainos tautos pusėje, ar monstro Putino pusėje? Labai gaila, kad visada bandote per 

patarėjus išreikšti poziciją ir visa tai slėpti, prisidengiant bunkerine komunikacija. Prielaidas mes 

galime pasidaryti patys. Dėl šių veiksmų šiandienos Taryboje mes turime priešakinę fronto liniją, 

kovojam už Kauno – laisvės lopšio garbę ir už demokratiją. Netylėjome dėl neteisingų, viešą interesą 

pažeidžiančių Tarybos sprendimų, kai jie buvo pateikiami, ir nebetylėsime, kai bus tęsiamas 

autokratinis valdymas Kaune. Mere, šioje situacijoje nepasislėpsite už viešųjų ryšių patarėjų, mero 
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pavaduotojų ar nuotolinio posėdžio, žmonės nekvaili, jie viską mato ir supranta. Taip pat pro Jūsų 

langus matosi mūsų tautos didvyrio Romo Kalantos susideginimo vieta, kiekvieną dieną ją matote. 

Ar žiūrėdamas pro langą niekada nesusimąstėte, kad Jūs maitinatės kruvinais agresoriaus pinigais ir 

ką Jums pasakytų Romas, jeigu būtų gyvas? Karas viską išgrynina. Jeigu esi kare vyras, tai ir kovoji, 

arba esi kolaborantas ir savo tautos gėda. Kreipiuosi ir į Vieningo Kauno frakcijos narius, netylėkite, 

nedėkite problemų po kilimu, tarsi jų nematyti. Žvelgiant į tai, kas pastarosiomis savaitėmis vyksta, 

tai – pats blogiausias dalykas. Žinau, kad Jūs esate garbingi ir vertybiškai stiprūs žmonės. Atstovėkite 

vertybes frakcijoje, nes tai – kiekvieno iš Jūsų pareiga ir tai yra daugiau negu Tarybos nario priesaika. 

Kauniečiai, netylėkite ir Jūs, nes Rusijos žmonės tylėjo, prisitaikė, norėjo ramiai gyventi, o dabar jie 

turi agresorių Putiną ir vykdomą karą Ukrainoje. Dėkui. 

P. Lukševičius. Gerbiami kolegos, tokios situacijos galėjome ir neturėti. Tenka pripažinti, 

visi esame politikai ir politikavimas yra natūralu. Kuo mes esame ir kuo mes skiriamės nuo 

agresoriaus? Ponas Andriau, skambinau pirmą karo dieną ir su siūlymu kviesti frakcijų seniūnus 

bendram darbui. Taip nebūtume patyrę reputacijos krizės, ką dabar patyrė Kauno miestas ir 

neturėtumėm gėdos prieš kitus miestus. Esant karui, agresijai, kuri vykdoma prieš mus, prieš laisvą 

pasaulį dar kartą kviečiu dirbti kartu, o ne atsakyti, kad nėra laiko. Mes parodėme iniciatyvą, siūlėme 

kartu sėsti ir dirbti prie bendro stalo. Kolegos, norisi supratimo, čia ne Rusija ir taip nebus, kad Jūs 

vieni spręstumėte ir darytumėte. Dabar užpulti esam visi, todėl turi būti bendras susitarimas ir bendra 

kova. Linkiu keisti požiūrį, o merui mano klausimas dar galioja. 

A. Palionis. Ačiū, Pauliau, už pasisakymą, tai tikrai linkiu dirbti viena kryptimi, o ne užsiimti 

viešųjų ryšių akcijomis, tada ir rezultatas bus greitesnis. Į replikas, kad Kaunas paskutinis kažką 

priiminėja, atsakysiu, kad visi esate raštingi, pasitikrinkite kiek miestų dar turi sutartis ir kiek miestų 

jau yra nutraukę. Kaunas vienas pirmųjų miestų, kuris nutraukia tokias sutartis. Tiesiog reikia 

racionaliai kalbėtis, o ne daryti viešųjų ryšių akcijas. Tiesiog galite paklausti savo kolegų, kodėl jie 

tas sutartis pasirašė, taip bus paprasčiau darbuotis.  

V. Matijošaitis. Norėčiau pabrėžti, kad 2007 metais šią sutartį pasirašė ne Matijošaitis, o 

Jūsų, gerbiama Edita, partijos narys Andrius Kupčinskas, kuriam patikdavo važinėtis po gražius 

miestus. Jis sudarė tą sutartį, o mes nutraukėm. 

A. Palionis. Edita, dabar pasitaisysit, kad ne esantis, bet buvęs kolega.  

E. Gudišauskienė. Tikrai, Andriau, nesitaisysiu. Priminti kada buvo sudaryta sutartis tikrai 

nėra argumentas. Kuomet buvo sudaromos sutartys tiek su Sankt Peterburgu, tiek su Kaliningradu 

1999 m. pasirašomi protokoliniai susitarimai, to, kas vyksta dabar ir kokią agresiją dabar vykdo 

Rusija tuo metu nebuvo, todėl ir buvo pasirašomos sutartys. Įvykus šioms aplinkybėms, nedelsiant 

reikėjo nutraukti šias sutartis ir parodyti, kad žmogiškai ir morališkai mes solidarizuojamės su 

Ukrainos tauta, kovoje už laisvę. Ačiū.  

A. Palionis. Kviečiu vieniems pirmųjų Lietuvoje nutraukti bendradarbiavimo sutartis su 

Sankt Peterburgu ir taip parodyti pavyzdį kitoms savivaldybėms. 
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Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-118). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-121 „Dėl bendradarbiavimo sutarties tarp 

Kauno ir Kaliningrado  miestų nutraukimo“. 

Pranešėja – Lina Duobaitė, Užsienio ryšių skyriaus vedėja. 2001 m. vasario 8 d. pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis tarp Kauno ir Kaliningrado (Rusijos Federacija) miestų. Buvo nutarta 

bendradarbiauti savivaldos, socialinės ir aplinkos apsaugos srityse; pramonės ir prekybos srityse; 

kultūros ir švietimo srityse. Sutartis yra neterminuota. Kadangi Kauno miesto savivaldybė smerkia 

Rusijos federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir kitus agresyvius vienašalius Rusijos Federacijos 

veiksmus, kurie šiurkščiai pažeidžia dvišalius ir daugiašalius susitarimus ir tarptautinės teisės 

konvencijas ir kelia grėsmę Europos saugumui, todėl siūloma nutraukti bendradarbiavimo sutartį tarp 

Kauno ir Kaliningrado miestų. Kauno miesto savivaldybė neturi neužbaigtų projektų su Kaliningrado 

miestu, taip pat neturi finansinių įsipareigojimų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Sutartis su Sankt Peterburgu buvo sudaryta 2007 m. ir jos iniciatorius buvo 

Muzikinis teatras. Dėl kultūrinio bendradarbiavimo ji buvo sudaryta. Žiūrėdami Operetę Kauno pilyje 

ir sėdėdami VIP zonoje apie tai nepamirškit.  

E. Gudišauskienė. Klausimas merui. Ar galim daryti prielaidą, kad neiniciavote sutarties 

nutraukimo su Kaliningradu todėl, kad Jūsų šeimos nariai vysto verslą Rusijoje? 

V. Matijošaitis. Ir Paryžiuje vystome. 

A. Palionis. Meras ir iniciavo šiuos sprendimus ir Tarybai pritarus, jie bus įgyvendinti. 

KALBĖJO: 

P. Lukševičius. Kadangi klausimas liečia tas pačias įvardintas investicijas noriu paklausti 

mero, ar tos investicijos ir veiklos toliau bus vykdomos Rusijos teritorijoje? Atsakykite tiktai taip 

arba ne.  

B. Želvys. Atrodo, kad dėl sutarties su Sankt Peterburgu kalčiausias yra Kauno Valstybinis 

Muzikinis teatras ir jo vadovas Benjaminas Želvys. Pasirašius sutartį atsirado festivalis „Operetė 

Kauno pilyje“. Gerbiamieji, ne toks jau tas Benjaminas Želvys galingas ir ne toks Muzikinis teatras 

galingas, kad mes galėtume įtakoti miesto bendradarbiavimo sutartį su kitu miestu. Kai šnekat tokius 

dalykus, truputėlį pagalvokit. Tuo laiku tame niekas nieko blogo nematė, visi normaliai bendravo ir 

normalūs santykiai buvo. Kai atsirado festivalis „Operetė Kauno pilyje“ visi džiaugėsi, kad miestas, 

kuriame gimė operetė, yra Kaunas. Papasakosiu truputį istorijos kaip gimė Operetė ir kodėl ji gimė 

būtent Kaune, Kauno pilyje. Tai du Kauno simboliai. Tuo metu nebuvo Kauno simfoninio orkestro, 

kuris galėtų akomponuoti. Tuo metu B. Želvys nebuvo teatro vadovas ir negalėjo suorganizuoti, kad 

simfoninis orkestras grotų šiame festivalyje. Tuo metu buvo sudaryta sutartis su Muzikos akademija 

ir studentais iš Sankt Peterburgo. Taip buvo suburtas Europos ir Rusijos šalių jaunimo simfoninis 

orkestras. Jame dalyvauja ne vien tik Rusijos Sankt Peterburgo konservatorijos studentai, bet ir Kauno 

akademijos studentai, studentai iš Lenkijos, Čekijos. Studentai atvažiuodavo Į Kauną, susipažindavo 
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su šiuo miestu, išsiveždavo įspūdžius iš šio miesto. Gerbiamieji, man šis posėdis yra kaltų ieškojimas. 

Susidaro vaizdas, kad meras yra pats didžiausias agresorius, o dar didesnis kaltininkas yra „Operetė 

Kauno pilyje“. Pagalvokit ką šnekat. 

V. Matijošaitis. Nesu neurochirurgas ir negalim kai kuriems žmonėms pakeisti mąstymo, 

smegenų. Paprasta replika – jeigu mėtyti vieni kitiems kažkokius arbūziukus, tai prisiminkim, kaip 

gerbiamas tuometinis konservatorių vadas Andrius Kubilius organizavo dviračių žygį Baltarusijoje 

apžiūrinėti Astravo atominės elektrinės statybos. Man tai buvo didžiausias nesusipratimas. Gal 

pradedam dirbti? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-119). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-115 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Vijolė Karpienė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus 

vyresnioji patarėja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas. Šiuo sprendimo projektu siūloma į 2022-

2024 strateginį veiklos planą įtraukti  naują 02.05.02.020 priemonę „Pagalbos priemonių 

nukentėjusiems subjektams užtikrinimas“. Nauja priemonė įtraukiama siekiant užtikrinti pagalbą 

subjektams, nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-120). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-116 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-61 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 2022 metų 

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Roma Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja. Vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos prezidento 2022 m. vasario 24 d. pasirašytu dekretu Nr. 1K-872 „Dėl 

nepaprastosios padėties paskelbimo“, šalyje siekiama efektyviau valdyti susidariusią situaciją, jei 

tektų apsisaugoti nuo kibernetinių grėsmių, susidurti su pabėgėlių krize, užtikrinti visuomenės 

saugumą, viešąją tvarką, operatyviai reaguoti į galimus neramumus. Atsižvelgiant į tai, siūlome 

savivaldybės biudžete numatyti 500 tūkst. eurų  priemonei „Pagalbos priemonių nukentėjusiems 

subjektams užtikrinimas“, atitinkamai sumažinant išlaidas numatytas Dainų slėniui tvarkyti, nes 
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tikėtina, kad dėl viešųjų pirkimų dalyvių pasiūlymų, neatitikimo konkurso sąlygoms, užsitęs viešųjų 

pirkimų procedūros ir nereikės visų numatytų asignavimų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Kaip ir atsakėte į mano klausimą kodėl lėšos yra nuimtos būtent nuo Dainų 

slėnio, o ne nuo viešinimo ar nuo kito projekto. Ar todėl, kad jau įvyko konkursas?  

R. Vosylienė. Konkursas neįvyko ir bus skelbiamas naujas konkursas. 

J. Kupčinskienė. O kada planuojama skelbti? 

R. Vosylienė. Planuojama skelbti šį mėnesį, bet kadangi užtrunka viešieji pirkimai, todėl 

galim nespėti. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-121 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-118 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš 

Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, važiavimo vietinio reguliaraus 

susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo“. 

Pranešėjas – Martynas Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas. 

Siekiant suteikti visokeriopą pagalbą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos 

Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, siūloma Kauno miesto savivaldybės tarybai apsispręsti dėl 

lengvatos važiuoti miesto viešuoju transportus nustatymo. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Kada įsigalios šis sprendimo projektas ir kada planuojate paruošti korteles 

ar elektroninius bilietus, koks kiekis bus paruoštas? 

M. Matusevičius. Tarybos sprendimas įsigalios kitą dieną. Maketai ir kortelės jau yra 

ruošiamos ir greitu laiku bus pateiktos. Manau, tai nebus problema. Taip pat bus bendradarbiaujama 

su įstaigomis, organizacijomis ir sprendžiama kaip geriau pateiktis tas korteles.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-122 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

9. SVARSTYTA. Informacija apie pasirengimą priimti ir teikti reikiamas paslaugas 

užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje. 

Pranešėjas – Paulius Keras, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. 

P. Keras. Vos prasidėjus kariniams veiksmams Ukrainoje, Kauno miesto savivaldybė 

paskelbė elektroninio pašto adresą ukraina@kaunas.lt, pradėjo visą parą dirbti karštoji linija, 

mailto:ukraina@kaunas.lt


11 

gyventojai galėjo siūlyti patalpas apgyvendinimui. Pagrindinė darbo kryptis buvo pasiruošti priimti 

nuo karo veiksmų bėgančius asmenis. Per praėjusias keletą dienų miesto gyventojai pasiūlė daugiau 

kaip 100 būstų, kuriuose galėtų apgyvendinti atvykstančius asmenis. Iš viso, skaičiuojant pagal šeimų 

dydį, turim paruošę 300-400 apgyvendinimo vietų. Lygiagrečiai savivaldybė ėmėsi ieškoti didesnių 

pastatų, kuriuose galima būtų apgyvendinti didesnį kiekį atvykstančių asmenų. Aktyvuotos 

Kulautuvoje esančios patalpos, tiek verslo pasiūlytas Žaliakalnio viešbutis, kuris šiuo metu buvo 

nenaudojamas, Metropolio viešbutis pasiūlė eilę patalpų. Specializuotos patalpos tokios, kaip Moterų 

krizių centro patalpos apgyvendintų būtent moteris atvykstančias su vaikais. Numatytos Pastogės 

patalpos, jeigu atvyktų našlaičiai. Esam pasiruošę virš 1000 apgyvendinimo vietų, kur galėtume oriai 

apgyvendinti atvykstančius asmenis. dalis iš jų privačiame sektoriuje. Valstybei priėmus sprendimą 

organizuoti apgyvendinimą privačiame sektoriuje per nevyriausybinę organizaciją „Stiprūs kartu“ 

visi sąrašai ir apgyvendinimas privačiame sektoriuje yra perduoti šiai organizacijai. Organizacijos 

„Stiprūs kartu“ žiniomis šiuo metu yra atvykę 6 asmenys. Migracijos departamento žiniomis yra 

atvykę ir gyvena pas pažįstamus apie 50 žmonių. Atvykimo algoritmai yra trys. Pirmas, kai 

atvykstama ir papuolama į Alytuje esantį paskirstymo punktą, ten per 72 valandas asmenims 

suteikiami dokumentai, suteikiantys teisę gyventi Lietuvoje, suteikiama būtinoji pagalba ir šie 

asmenys per organizaciją „Stiprūs kartu“ yra nukreipiami į privatų sektorių. Vėliau, didėjant srautui, 

yra kitas algoritmas, iš šio centro didelėmis grupėmis asmenys vežami tiesiai į savivaldybes. Mes 

turim paruoštą transportą jų atsivežimui, turim pasirengę du paskirstymo centrus. Šiuo metu veikia 

mažasis centras adresu Vaidoto g. 115, tai Visuomenės sveikatos biuro patalpos. Ši įstaiga prisiima 

sutikimo ir apgyvendinimo koordinavimą. Didėjant srautui yra paruoštos didesnės patalpos prie 

Prisikėlimo bažnyčios, ten yra Carito patalpos, kur būtų užtikrinamas tiek atvykstančiųjų priėmimas, 

paskirstymas, teikiamas karštas maistas pačiai pradžiai. Visais atvejais žmonės bus aprūpinami 

Maisto banko daviniais. Trečiu atveju, kai atvyksta žmonės pas pažįstamus, privačius asmenis Kaune, 

jie niekur nesiregistruoja, bet patenka Migracijos departamento žinion ir mes iš Migracijos 

departamento gaunam informaciją apie atvykusius asmenis. Lygiai taip pat, kaip ir iš organizacijos 

„Stiprūs kartu“ mes turim grįžtamąjį ryšį ir informaciją. Tuomet prasideda atvejo vadyba, jiems 

priskiriamas socialinis darbuotojas, taip pat Kauno miesto poliklinikos darbuotojas, kuris užtikrina 

asmens prirašymą prie atitinkamos gydymo įstaigos šeimos gydytojo. Socialinis darbuotojas seka jų 

istoriją, spręsdamas jų įdarbinimo klausimus, vaikų švietimo klausimus ir kitus būtinus šeimos 

klausimus. Ačiū Jums už priimtus sprendimus dėl lengvatų suteikimo šiems žmonėms. Kiekvienas 

atvykstantis asmuo gaus nemokamą važiavimą viešuoju transportu, kad galėtų judėti ir ieškoti darbo, 

taip pat nemokamą maitinimą mokyklose, nemokamą švietimą darželyje. Švietimo skyriaus 

duomenimis šiandieną į Kauno miesto švietimo įstaigas galime priimti 3400 moksleivių, turim apie 

250 laisvų vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Yra ruošiama keletas variantų, kurie priklauso nuo 

atvykstančių asmenų poreikių ir norų. Ugdymas rusų kalba Puškino mokykloje, taip pat ugdymas 

ruošiamas atvykstančiam srautui ukrainiečių pedagogų, kad būtų užtikrinama pagalba ugdant vaikus 

ukrainiečių kalba. Ugdymas su padedančiu darbuotoju padės integruojantis į lietuvių bendruomenę 

tiems, kas planuoja ateityje pasilikti. Taip pat yra paskelbtas sąskaitos numeris į kurį galima teikti 

paramą piniginėmis lėšomis. Taip pat rinkome informaciją, kokią paramą gali skirti kitomis 

priemonėmis miesto gyventojai, tačiau šiuo metu tą veiklą perėmė Raudonasis Kryžius. Mes teikėme 
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infrastruktūrinę pagalbą Raudonajam Kryžiui. Paramos automobiliai, kurie šiandiena buvo skirti, į 

Ukrainą vėliausiai išvažiuos poryt ryte. Išvažiuojantys į Ukrainą automobiliai bus prikrauti tvarsliava 

ir kitomis priemonėmis. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Jūs modeliuojate visą pagalbos priemonių planą iš Ukrainos 

atvykstantiems asmenims ir tai yra labai gerai. Įvertinote švietimo, integracijos, socialinių paslaugų 

poreikį. Ar pačiam Kauno miestui ir jo gyventojams nekelia grėsmės karo veiksmai, nes Kaune 

gyvena rusakalbiai, ukrainiečiai, įvairių tautinių mažumų atstovai. Kad nebūtų susipriešinimo su 

rusakalbiais ir įvairių provokacijų mūsų vaikams mokyklose turi būti kalbama ir aiškinama ir jeigu 

reikia teikiama psichologinė pagalbą, kaip išvengti galimų konfliktų. Ar buvo kreiptasi į miestus 

partnerius ir ar sulaukėte iš jų kokios konkrečios pagalbos reikalingos padedant žmonėms Ukrainoje. 

P. Keras. Karas visada turi pasekmes kur jis bevyktų. Mes nesame karo zonoje ir kažkokių 

ypatingų pasekmių šiandien dienai mes nepatiriame, bet, be abejo, visuomenėje tam tikros reakcijos 

bus ir atitinkamai pagal tai reaguos švietimo įstaigos, vykdys kitas reikiamas priemones, Su visais 

miestais partneriais buvo susisiekta tą pačią diena. Komunikuojame, sprendžiame ir manau, kad 

ateityje bus ir daugiau veiksmų, kuriais galėsime pagelbėti miestams partneriams. 

J. Kupčinskienė. Klausimas apie civilinę saugą Kauno mieste. Trūksta informacijos 

kauniečiams, nes visi gyvena panikoje, nežino kur yra slėptuvės, reikėtų priminti kur slėptis, ką daryti 

žmonėms. Iš savivaldybės tokios informacijos žmonėms pasigendu.  

P. Keras. Noriu atkreipti dėmesį, kad mes dar nekariaujame ir kol kas jokios grėsmės, kad 

karo veiksmai prasidėtų nėra. Panikos nereikėtų kelti ir papildomos informacijos, kuri nėra šiandienai 

reikalinga mes neturėtume skleisti, visuomenė ir taip yra įsitempusi. Visa informacija, ką turi žinoti 

visuomenė yra Civilinės saugos departamento puslapyje www.lt72.lt  Jeigu norimos informacijos ten 

nėra, tai Valstybė mano, kad šiuo metu jos ir nereikia. Nereikia skatinti nereikalingų emocijų ir ieškoti 

kur slėptis, bet šiuo metu reikia žinoti apie pasirengimą pasipriešinimui. Šiuo atveju svarbi 

Mobilizacijos departamento informacija. Norintieji prisidėti, gali susisiekti su Mobilizacijos 

departamentu, kuris mielai organizuoja mokymus, kaip visuomenė turi pasirengti pasipriešinti ir kaip 

mes turėtume visus motyvuoti. Ši informacija svarbi mūsų įstaigų vadovams. Jau yra suplanuoti 

mokymai tiek su Civilinės saugos departamentu, tiek su Mobilizacijos departamentu, kad būtų 

tinkamai parengti saugos planai. Dėl atvykstančios kariuomenės priėmimo darbai taip pat yra daromi, 

tačiau visuomenei skleisti papildomos informacijos nėra prasmės. Jeigu trūksta informacijos apie 

civilinės saugos statinius, tai ji yra paskelbta tinklalapyje www.kaunas.lt Tai yra universalus sąrašas 

su 250 objektų, kurie skirti ne vien karo atveju, bet yra įvairių paskirčių. Su tuo sąrašu galite 

susipažinti. Konkretesnė informacija bus teikiama centralizuotai, kada nuspręs Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė.  

R. Šnapštienė. Sprendžiant iškilusias problemas, o taip pat ir prevencines veiklas, ar 

savivaldybė bendradarbiauja su Kauno įvairių tautų kultūros centru? Ar nevertėtų ir su jais padirbėti? 

P. Keras. Savivaldybė nuolat bendradarbiauja su Kauno įvairių tautų kultūros centru. 

Ekstremalių situacijų operacijų centras tiesiogiai šios komunikacijos nevykdo, bet savivaldybė ir 

atsakingi skyriai nuolat bendrauja. Jeigu reikės papildomos informacijos, tai pagalbos sulauks iš kitų 

padalinių.  

http://www.lt72.lt/
http://www.kaunas.lt/
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R. Kupčinskas. Ar ukrainiečių vaikų mokymas numatytas visose mokyklose? Puškino 

mokykloje yra dėstoma rusų kalba, o kaip būtų su ukrainiečių vaikais, kokia kalba jie bus mokomi?  

P. Keras. Yra keletas scenarijų, nes gali atvykti įvairūs žmonės ir viskas priklausys nuo jų 

pasirinkimo, kokia kalba jie norės mokytis. Mes pasirengę integruoti vaikus, su jais dirbs mokytojų 

padėjėjai, kurie padės jiems integruotis į lietuviškas klases. Puškino mokykloje dirba dvi mokytojos 

ukrainietės, kurios kalba ukrainiečių kalba. Pradžioje jos pagalbą tikrai suteiks. Kaupiam informaciją, 

registruojam atvykstančius švietimo darbuotojus, kurie turi išsilavinimą ir galėtų dirbti ugdymo 

procese. Planuojame darželyje sukurti atskirą grupę, taip pat panaudojant ir sukuriant darbo vietas 

atvykstantiems asmenims iš Ukrainos. Kalbantis su Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi 

nuskambėjo pažadas atvykstantiems iš Ukrainos asmenims. Jie galėtų pasiūlyti pagalbą apmokant ir 

jie galėtų dirbti mokyklose pedagogais. Ruošiamės šiam laikotarpiui ir viskas priklausys nuo 

atvykstančių vaikų skaičiaus ir jų poreikių, taip pat gal atsiras galimybė mokyti vaikus ukrainiečių 

kalba.  

E. Gudišauskienė. Noriu pagarsinti Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ siūlomas 

priemones. Dėl neeilinio Tarybos posėdžio organizavimo. Mes parašėme ir kreipėmės į merą 

reikalaudami, kad į Ekstremalių situacijų komisijos veiklą būtų įtraukti opozicijos atstovai. Jūs visada 

sakote, kad nepolitikuokit ar kažko nedarykit, bet yra esminis dalykas, kad niekada neatsižvelgiate į 

opozicijos siūlomus dalykus, argumentuotus ir veiksmingus sprendimus. Dabar ne laikas skirstytis 

kas dirba pozicijoj ar opozicijoj, dabar turime dirbti išvien ir pasitelkę geriausias kompetencijas, 

idėjas ir pasiūlymus, įtraukti miesto bendruomenę. Kitas dalykas, klausimai kaip miestas yra 

pasirengęs, tai tikrai ne dėl panikos kėlimo, nes nežinome kas darysis ir kaip giliai nueis karo veiksmai 

Ukrainoje. LRT buvo paskelbta informacija, kad Baltarusijos kariuomenė jau yra Ukrainoje. Visos 

siūlomos priemonės, kalbos, raginimas šiek tiek pažiūrėti į priekį, susidėlioti veiksmus ir įsigyti 

reikalingas priemones tada, kada jų dar galima įsigyti. O, ne tada, kada jau bus per vėlu. Siūlome 

susilaikyti nuo savivaldybės sprendimų priėmimo, galimai galinčių iššaukti visuomenės 

nepasitenkinimą ir kaip įmanoma užtikrinti visuomenės rimtį šiuo sudėtingu laikotarpiu. Kaip 

įmanoma vengti provokacijų ir nesusipratimų. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad reikėtų įsivertinti 

ir galvoti apie priemones miestiečiams, viena iš tokių, tai psichologinė pagalba. Savivaldybei 

bendradarbiauti su tautinių mažumų atstovais, ypač su rusais ir ukrainiečiais, siekiant kad kartu 

sugyventume šiame mieste ir kad būtų galima išvengti provokacijų ir nesusipratimo, rusakalbių 

asmenų persekiojimo ir panašių dalykų. Taip pat reikėtų pagalvoti ir įsivertinti skubios medicinos 

pagalbos, sveikatos įstaigų pasirengimą priimant sužeistus ukrainiečių žmones jeigu jie būtų atvežami 

į Lietuvą ir reikėtų juos priimti. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad savivaldybė pati sutelktų ir 

sukoordinuotų nevyriausybines organizacijas, verslo bendruomenę ir miesto visuomenę 

humanitarinės pagalbos teikimui. Su verslo bendruomene būtina pradėti rengtis ir turėti veiksmų 

planą, kaip bus įdarbinami ukrainiečiai, kurie atvyks į Kauną. Taip pat turime inventorizuoti miesto 

turimas civilines saugos priemones, atnaujinti mobilizacijos planą, peržiūrėti ir užtikrinti miestiečių 

aprūpinimą maistu, civilinėmis saugos priemonėmis jeigu tokia situacija įvyktų. Taip pat peržiūrėti 

savivaldybės biudžetą ir savivaldybės administracijos rezervą ir lėšas nukreipti reikalingos civilinės, 

sveikatos priemonėms įsigyti. Dėl visuomenės saugumo ir siekiant išvengti panikos visuomenėj, 

turime turėti pasirengę komunikacijos planą su objektyvia ir aiškia informacija gyventojams, kaip jie 
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turi elgtis jei atsirastų karinė grėsmė Lietuvai. Tokie būtų mūsų frakcijos pasiūlymai. Atkreipiu 

dėmesį, kad norime būti Ekstremalių situacijų valdymo komisijoje, kad galėtume turimas priemones 

ir kompetencijas panaudoti galimiems miesto veiksmams atlikti ir įgyvendinti.  

  

10. SVARSTYTA. Tarybos narių paklausimai ir pareiškimai. 

A. Filinaitė. Kreipiuosi į „Vieningo Kauno“ atstovus, kurie netiekia produkcijos okupanto 

rėžimui. Kreipiuosi į jus, kaip žmogus, turintis giminių Ukrainoje, tų žmonių, kurie yra priversti 

slėptis kaimuose su mažais vaikais, o dalis jų iš paskutiniųjų gina savo šalį nuo psichopato invazijos. 

Nes tai jų žemė ir jų šaknys. Tai ypatingi žmonės, turintys ambicijų gyvenime ir pagalvokite, ar jums 

tikrai pakeliui su šiuo laivu, kuriuo jūs dabar plaukiate, kurio kryptis aiški. Nedarykite nei sau 

reputacijos žalos, nes žmonės prisimins tą ilgai, ir nedarykite gėdos Kaunui.  

P. Lukševičius. Gerbiami kolegos, kreipiuosi kaip politikas į politiką. Kalbėsiu 

emocionaliai. Pirmą dieną buvo šokas, antrą dieną atėjo suvokimas, trečią dieną užplūdo pyktis, 

ketvirtą dieną atsirado ryžtas. Kreipiuosi, kaip kolega į visus. Andriau, pirma diena buvo svarbiausia, 

reikėjo visus kviesti ir sėstis prie bendro stalo ir priimti sprendimus. Net vakare sakiau, einam kartu. 

Tėvynės sąjunga pirmiausia kvietė daryti politinį sprendimą ir atsisakyti bendradarbiavimo su 

agresoriaus miestais. Kitą dieną išeina jūsų daugumos pareiškimai, kuriame jūs sakote, kad nenorite 

nutraukti bendradarbiavimo sutarties, nes čia ne politika, čia kultūra ar dar kažkas. Bet čia yra viskas. 

Jūsų pareiškimas nuskambėjo žemiau visko. Mes neturėjom jokių pasirinkimų ginant Kauno politinį 

interesą. Taip, šiuo karo momentu siūlėme ir kitus dalykus, būtume sušaukę anksčiau posėdį ir viskas 

galbūt būtų praėję sklandžiau. Dabar pasikeitė mūsų visų visuomenė ir ji keičiasi karo aspektu ir 

keičiasi požiūris į valdymą, į miesto valdymą. Taip, kaip buvo, jau niekad nebebus. Nebebus 

paprasčiausiai diktato, nutraukinėjimo, neleidimo pasisakyti ar dar kažkaip. Nes tai yra skirtumas tarp 

jų ir mūsų. Tarp agresoriaus ir tų, kurie gina vertybes. Dar kartą kviečiu bendram darbui, kvieskimės, 

sėskim kartu, darykim kas yra svarbu. Ateina Kovo 11-oji, svarbi visiems data. Nepykit, bet 

klausimas išlieka toks pats, ar pono mero ir jo šeimos nariai tęs verslo santykius agresoriaus 

valstybėje. Ačiū. 

R. Kupčinskas. Gerbiamas Andriau, jūs minėjote, kad bus peržiūrimas visas Santakos garbės 

ženklu apdovanotųjų sąrašas ir tada bus galvojama apie minėto Sergejaus Roldugino, apdovanoto 

2 laipsnio Santakos garbės ženklu, atšaukimą. Man atrodo, kad čia nereikia nieko laukti, nes čia 

konkretus atvejis, nes parašyta, kad šis asmuo įtrauktas į Europos sąjungos sankcijų sąrašą. Šis asmuo 

buvo artimas Putinui žmogus, kuris, kaip rašė spauda, dalyvauja pinigų plovimo schemose. Manau, 

kad reikalinga nedelsiant atšaukti šį mero potvarkį, pasirašytą 2011 metais, liepos 6 d. to meto mero 

Rimanto Mikaičio. Taip pat ponui merui norėčiau pasakyti, kad Lietuvos Vyriausybėje niekada 

nebuvo Karo ministro, tai gal jūs ir įsidėmėkit šitą dalyką. Kiekvienas Tarybos narys, aš kalbu ir kaip 

Etikos komisijos narys, turi teisę pasisakyti ir tyčiotis iš Tarybos narių niekam nesuteikta teisė. Ar 

jūs esat meras, ar Tarybos narys. Tai atminkit, nes šios patyčios tęsiasi nuo jūsų atėjimo į mero postą 

Kauno mieste. O dėl sutarties, kur jūs jaučiate kompleksą buvusiam merui, tai iniciatoriai buvo ne 

tos kadencijos meras, o ponas Virginijus Mažeika, kuris atnešė tą sutartį. Ponas Želvys pyksta, kad 

paminėtas Muzikinis teatras, matyt tokia buvo situacija ir kažkas iniciavo. Tuo metu nebuvo nei 

Gruzijos užpuolimo, nei Krymo aneksijos ir tuo metu visai kitokia buvo politinė situacija. Dar kartą 
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kreipiuosi, kad baigtųsi patyčios, nes jeigu meras tyčiojasi iš savo Tarybos narių, tai ar galima 

stebėtis, kad kažkur įmonėse, įstaigose, švietimo sistemoj vyksta patyčios, su kuriomis mes nuolat 

kovojam ir skiriam atitinkamas lėšas. Mere, pagalvokit.  

A. Palionis. Ačiū Rytui už emocingą kalbą. Ir aš, kaip Etikos komisijos narys, pritariu, kad 

visi turėtų laikytis etikos standartų ir nesityčiotų vieni iš kitų, manau, tai supranta, kam tai yra 

adresuota. Per kelias dienas peržiūrėsim visą apdovanotųjų Santakos garbės ženklu sąrašą ir 

informuosim apie rezultatus. Tuo pačiu priminsiu, kas yra Tarybos narių paklausimai ir pareiškimai. 

Prie paklausimų Tarybos narys turi pateikti konkretų klausimą ir išdėstyti problemą, dėl kurios 

kreipėsi. Trumpai ir konkrečiai, nurodant klausimo esmę. Tai prašyčiau taip ir laikytis. Klausiant 

neišsiplėsti į pasisakymus, kurie buvo anksčiau.  

B. Želvys. A. Filinaitės pasisakyme nesupratau, už ką ji agitavo, dėl ko turiu atsikvošėti ir 

su kuo turiu eiti. Gerbiamam Kupčinskui noriu pasakyti, kad Taryboje dirbu jau ne pirmą kadenciją 

ir labai gerai atsimenu, kaip konservatoriai vadovavo Tarybai, turėjo savo merą ir kaip tyčiojosi iš 

opozicijos ir kitų žmonių. Esu ramus žmogus, gerbiu visų nuomones. Esu menininkas, bet kartais 

labai jautriai sureaguoju. Prašyčiau pirmiausia pradėti nuo savęs gerbiamieji konservatoriai ir 

nedarykit šou. Teatre esu visko matęs, bet koks šiandien čia šou buvo, tai garbės nedaro. 

E. Gudišauskienė. Norėčiau grįžti prie posėdžio pradžioje išsakyto klausimo ir atkreipti 

dėmesį, kad Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ siūlė protokolinį pavedimą merui kreiptis į 

Baltijos miestų sąjungą ir siūlyti iš narių pašalinti Rusijos miestus Sankt Peterburgą ir Gatčiną. Taip 

pat kreiptis į Naujosios Hansos miestų sąjungą ir iš sąjungos narių pašalinti Rusijos miestus Sankt 

Peterburgą, Novgorodą, Pskovą, Kaliningradą, Nižnyj Novgorodą, Tulą ir šį sąrašą patikslinti ar išties 

yra miestų, galbūt naujai įstojusių arba gal kažkas iš šitų sąjungų jau yra išstoję ir nedalyvauja šios 

sąjungos veikloje. Tai būtų žinia Ukrainos žmonėms, kad Kauno miestas, kuris yra šios sąjungos 

narys ir miestą atstovauja prezidentas Mantas Jurgutis. Norime išsakyti poziciją, kad netoleruojame 

ir nesitaikome su tuo, kas vyksta Ukrainoje. Manau tai būtų labai svarus palaikymas. Gerbiamieji, 

jeigu šiandien šnekam apie šou, tai manau čia ne šou vyksta, bet mes pereinam į kitą fazę. Jeigu mes 

savivaldybėje kalbėjome, kad kovojame už demokratiją, ir tai prasidėjo 2015 metais, tai dabar 

pereiname į kitą fazę. Negali būti, kad vieno žmogaus nuomonė primetama visiems. Visi mes turime 

savo nuomonę, turime spręsti Taryboje. Kai kurios savivaldybės sekmadienį organizavo Tarybos 

posėdį, kai norėjo priimti reikšmingus sprendimus. Manau ir mes galėjome daryti tą patį, nes 

komandiruotes galima nutraukti, spręsti galima visaip, turėti sprendimus jeigu yra grėsminga 

situacija. Taip pat norėjau atkreipti dėmesį, kad šiandienos posėdyje negavom aiškių mero atsakymų. 

Atsakymų reikėjo ne tik Tarybos nariams, bet ir visai visuomenei, kuri sekmadienį taikiame proteste 

pasisakė už tai, kodėl miestas nenutraukė sutarčių. Suprantu, kad tai verslo dalykai ir komentuoti 

turėtų VIČI įmonė kokius tolimesnius sprendimus priims, ką darys Kaliningrade ir panašiai, bet 

kadangi yra mero sąsajos su šeimų verslais, turi būti aiški, suprantama, objektyvi žinia visuomenei, 

kaip bus elgiamasi ir ar iš tiesų bus nutraukti ryšiai su verslu Rusijoje, Rusijos užgrobtose žemėse ir 

ar iš tiesų pasibaigs bendradarbiavimas ir verslo vykdymas agresiją keliančioje Rusijoje. Reikia 

aiškumo visiems. Dar kartą noriu akcentuoti, esam pasirengę, turim kompetencijas, žinom ir valdėm 

krizes, kalbėjom apie tai, kaip prasidėjo pandemija, parengėm veiksmų planą ir pateikėm, kuriuo 

valdantieji sekė iš paskos. Nebūkite trumparegiški, atsižvelkit ir priimkit mus į Ekstremalių situacijų 
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valdymo komisiją. Ten yra sprendžiami esminiai klausimai ir ten mes galim savo patirtimi pasidalinti. 

Ačiū už dėmesį ir ateityje planuojant Kauno miesto savivaldybės posėdžių darbotvarkę, valdantieji ir 

Kauno vadovai išvengs tokių visuomenei neigiamų klausimų, kad nekelti grėsmės ir panikos, bet 

susitelkti esant šiai grėsmingai situacijai. Dėkoju ir sėkmės mums visiems. Šlovė Ukrainai. 

A. Palionis. Ačiū Editai už pasisakymą. Siūlymą perduosim administracijos direktoriui, kad 

opozicijos atstovus įtrauktų į ekstremalių situacijų darbo grupę, kurią, mano žiniomis, sudaro įvairių 

tarnybų specialistai, o jūs būtumėte vieninteliai politikai. Gal ir neblogas pasiūlymas. Pasižiūrėsim 

ką nuspręs tarnybų specialistai. 

V. Matijošaitis. Dėkoju dalyvavusiems. Kitas posėdis vyks kovo 22 dieną. 

 

 

Posėdis baigėsi 17.30 val. 

  

 

 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 

  

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyr. specialistė 

Erika Grudzinskaitė 


