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Vytautas Juozapaitis

Kauno bendruomenės dalimi esu jau nuo 1989 metų, kuo-
met Kauno valstybiname muzikiniame teatre pradėjau savo 
profesinę kūrybinę veiklą, kuri aktyviai tęsėsi iki pat pirmųjų 
mano tarnystės Lietuvos Respublikos Seime 2012–aisiais me-
tais dienų. O ir pastarąjį dešimtmetį mano kūrybiniai – kultū-
riniai saitai su Lietuvos širdimi vadinamu Kaunu tik stiprėja.

Na, o prieš dvejus metus įvykę Seimo rinkimai, kurių metu, 
ne kur nors kitur, o būtent Kauno Aleksoto-Vilijampolės 
apygardoje man buvo patikėta atstovauti kauniečiams Seime, 
galutinai patvirtino mano priklausomybę šio miesto bendruo-

menei, su kuria nuolatos ir sistemingai bendrauju padėdamas 
spręsti miestiečių problemas, kurių, pasirodo, nepriklausomai 
nuo miesto savivaldybės viešųjų ryšių pastangų, mėginančių 
tai neigti, niekaip nemažėja. Taigi, Kauno gyvenimą ne iš 
nuogirdų, o betarpiškai jį gyvendamas pažįstu kur kas geriau, 
nei to norėtų dabartinis miesto vadovas, kuris, švelniai tariant, 
neretai veikia iš uždarosios akcinės bendrovės savininko po-
zicijų, kas iš esmės skiriasi nuo politiko, tai yra mero pareigų, 
aiškiai ir nedviprasmiškai reglamentuotų Lietuvos Respubli-
kos įstatymuose. 

Grąžinkime 
miestui sąžinę
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Be jokios abejonės aš neneigiu miesto išorei atliktų puikių 
kosmetinių operacijų: sutvarkytos centrinės miesto dalies 
gatvės, tvarkomi šaligatviai, apšvietimas ir kiti, civilizuotoje 
visuomenėje savaime suprantami dalykai ir procesai, kurie 
privalo tęstis. Bet nepamirškime, kad mano paminėti atlikti 
miesto infrastruktūros darbai neiškrito iš dangaus ir tikrai ne 
iš vieno, kad ir labai turtingo politiko ir jo šeimos asmeninės 
malonės: šalia Lietuvos Respublikos biudžetinių lėšų liūto dalį 
šiems pokyčiams lėmė 2015 metais į Kauną atėjusios Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, apie ką byloja ne tik doku-
mentai, bet ir elementariausios iškabos prie renovuojamų ar 
remontuojamų objektų.  

Taigi, su „kietąja“ galia, visomis jos išraiškomis ir pavida-
lais Kaune yra viskas gerai. Tačiau man labai rūpi „minkštoji“ 
galia, kuri kalba apie Žmogų, taip vadinamą paprastą eilinį 
Palemono, Petrašiūnų, Aleksoto, Šilainių, Vilijampolės (kur, 
deja,  apie miesto centre spindintį blizgesį galima tik pasvajoti) 
bei kitų miesto rajonų  gyventoją ir jo dvasinę būseną. Ar tik 
nebus persistengta su trinkelėmis, asfaltu ir betonu, po kurių 
sluoksniais dūsta galimai miestą bebaigiančių privatizuoti 
asmenų leisgyvė sąžinė, atjauta ir supratimas? 

Esu tikras, kad Kaunas, visais laikais savo pavyzdžiu Lietu-
vą kvietęs į kovą už laisvę, yra vertas ne tik Europos kultūros, 
bet ir Šviesos bei sąžinės sostinės vardo. Miesto, kuriame būtų 
išguitos tokios sąvokos, kaip korupcija, nepotizmas, melas ir, 
kas labiausiai krenta į akis ir ausis – nežabotas chamizmas, 
palydimas niekinančio elgesio su gyventojais ir šlykščiais keiks-
mažodžiais, primenančiais gal ir nematomą, bet itin skaudžiai 
juntamą ryšį su iš Rytų nešama antikultūra,  niekaip nederan-
čia su Vakarietiška civilizacija ir tikrosiomis, neapsimestinėmis 
krikščioniškomis vertybėmis. 

Na, o įžūlumo ir cinizmo viršūnė – Kauno sąsajos su 
Lietuvos Respublikos Seimo pripažinta terorizmą remiančia ir 
tautos genocidą Ukrainoje vykdančia rusija. Taip, aš nesukly-
dau, sakydamas Kauno sąsajos, nes meras, susitapatinęs save 
su antruoju pagal dydį NATO ir Europos Sąjungos valstybės 
– narės  miestu, visą Kauno bendruomenę pavertė įkaitais situ-
acijos, kurioje kyla abejonė, ar jis yra laisvas priimti sprendimą: 
atsikratyti sąsajų su mirtį sėjančia valstybe bei pasitraukti iš 
politikos ir, drauge su šeimos nariais, užsiimti verslu, garbingai 
konkuruojant su kitais, ne mažiau dėmesio ir pagarbos vertais 
Kauno ir Lietuvos verslininkais. 

Esu tikras, kad būtent dabar atėjo metas Kaunui tarti savo 
garbingos istorijos vertą žodį ir ateities vektoriumi pasirinkti 
bendruomenės interesą, kurio šerdimi taptų garbės kodeksas. 
Taip pat kviečiu miestiečius nepasiduoti senai ir  apipelijusiai 
mero netalentingai giedamai dainelei apie neva baimę keliantį 
konservatorių sugrįžimą. Taip, suprantu, kad dabartinis meras 
mūsų partijos bijo kaip velnias kryžiaus, bet skubu nuraminti 
tiek jį, tiek jo aplinkos žmones: jokio keršto, ar raganų medžio-
klės mūsų mintyse nėra. Atvirkščiai, skirtingai nuo dabartinės 
Kauno valdančiosios daugumos ir jos lyderio, atvirai nieki-
nančio ir žeminančio oponentus, kviečiu vienybės ir santalkos 
visus, kuriems kauniečiai patikės savo balsus. Tik bendras 
darbas Kauno ir tėvynės labui yra prasmingas, skirtingai nuo 
pastangų aptarnauti labai ribotą naudos gavėjų ratą.

O ir mūsų Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demo-
kratų Kauno bendruomenė  pastarąjį dešimtmetį pasikeitė iš 
esmės: partiją papildė naujos jėgos, mūsų gretose radosi nauji 
energingi veidai ir vardai, nesusiję su jokiais tariamais buvu-
siais organizacijos trūkumais, savo ateitį ir veikimo pricipus 
grindžiančiais išskirtinai vakarietiškais demokratiniais princi-
pais. Ir tie pokyčiai davė apčiuopiamą rezultatą, kuomet kau-
niečiai savo atstovais Seime pasirinko būtent TS-LKD, arba 

Kauno gyvenimą ne iš 
nuogirdų, o betarpiškai jį 
gyvendamas pažįstu kur 
kas geriau, nei to norėtų 
dabartinis miesto vadovas
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kitaip, konservatorių deleguotus kandidatus, iš kurių keturi 
yra svarbiausių sričių Lietuvos Vyriausybės ministrai ir du Sei-
mo komitetų pirmininkai. Joks kitas Lietuvos miestas neturi 
tokio lygmens atstovavimo nacionalinėse valdžios institucijose. 

Taigi, net žymusis Kauno mero iškeltas nykštys, palaikantis 
jo paskirtus kandidatus nepadėjo, o tai reiškia, kad kauniečiai 
yra sąmoningi ir laisvi, trokštantys permainų ir, svarbiausia, 
išsiilgę sąžiningos politikos. 

Būtent tokios politikos ir tokio skaidraus politinio veikimo 
šalininkas esu aš, visą sąmoningą gyvenimą dirbęs kultūros, 
meno ir švietimo baruose, be kurių yra neįsivaizduojama mūsų 
valstybė ir jos vienas svarbiausių simbolių – Kaunas, Europoje 
ir pasaulyje garsėjantis, visų pirma,  savo kultūros, meno  ir 
sporto pasiekimais. Esu tikras, kad mano dešimties metų dar-
bo patirtis nacionalinio lygmens politikoje yra neįkainojama 
patirtis ir privalumas, siekiant mero pozicijos. 

Be jokios abejonės, šiam tikslui pasiekti subursime veržlią, 
kompetentingą, svarbiausia, sąžiningą komandą ir kandidatų 
į Kauno miesto tarybą sąrašą, į kurį kviesime ne tik TS-LKD 
narius, bet ir Kauno bendruomenei gerai žinomus savo srities 
profesionalus: medikus, verslininkus, aukštųjų mokyklų pro-
fesūrą, akademinį jaunimą, kultūros žmones, darbininkus t.y. 
visus, kurie pasiryžę savo energija, darbu ir žiniomis stiprinti 
Kauno miesto autoritetą, kelti čia gyvenančių žmonių moty-
vaciją būti aktyviais bendruomenės nariais, o taip pat ieškoti 
sutarimo su visais politinių organizacijų ir piliečių komitetų 
atstovais idant būtų pasiektas visų mūsų tikslas – klestintis 
Kaunas, miestas, kuriame svarbiausias dėmesys skiriamas ne 
tik gatvėms ir šaligatviams, bet, visų pirma, žmonėms, be kurių 
visos pastangos būtų beprasmės. 

Tad, kviečiu visus kauniečius susitelkti ir padaryti viską, 
kad kartu grąžintumėme Kaunui sąžinę, šviesą, susikalbėjimą 
ir kultūrą.

Kas, jeigu ne mes, kada, jeigu ne dabar ?! 

Jūsų

Kauniečiai yra sąmoningi ir 
laisvi, trokštantys permainų 
ir, svarbiausia, išsiilgę 
sąžiningos politikos.

Kodėl palaikau kolegą, dainininką Vytautą 
Juozapaitį? Ogi todėl, kad gerai pažįstų jį kaip 
daug pasiekusį menininką ir kaip ryškų, ne tik 

kultūros dalykus išmanantį politiką. Mano kandidatas – Vytautas 
Juozapaitis.

Koks yra Vytautas Juozapaitis? Matantis ir gir-
dintis žmogų. Išsilavinęs, kultūringas, bendraujantis 
ir gerbiantis kitus. Tai pasitikėjimo vertas žmogus. 

PROF. GIEDRIUS KUPREVIČIUS
Kompozitorius

LIUKRECIJA NAVICKIENĖ
Buvusi ilgametė Aleksoto seniūnė

UŽ VYTAUTĄ JUOZAPAITĮ!
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Darbo vietoje paprašyta prisistatyti, Švietimo, mokslo ir 
sporto (čia ta pati viena ministerija, ne trys – red. past.) Jurgita 
Šiugždinienė smagiai nusijuokia.

„Visuomet norėjau, kad įspūdį apie mane žmonės patys 
susidarytų iš nuveiktų darbų ar gyvo bendravimo, ne mano 
pačios prisistatymo. Bet jei jau reikia… Aplinkiniai paliudys 
– esu pozityvus, atviras ir dažnai besijuokiantis žmogus, 
nors televizoriaus ekrane kartais taip ir neatrodo. Nemėgstu 
pompastikos, pasitikiu žmonėmis ir tikiu, kad gėris visada 
nugalės. Jaučiu, kad man nėra lengva susitaikyti su Lietuvos 
politikoje dažnai sutinkamu chamizmu. Svajoju apie 
skandinavišką diskusijų ir tarimosi kultūrą. Man labai skaudu, 
kuomet kai kurie žmonės sako, kad nesvarbu kas vyksta 
aplinkui, svarbu, kad man gerai ir manęs tai neliečia – aš 
gyvensiu savo gyvenimą. Todėl negaliu būti tik stebėtoja.  
Ir žinoma, negalėčiau gyventi be jūros ir knygos!“

Tačiau prašymu prisistatyti mūsų pokalbis nesibaigia.  
Jurgitai paruošėme dar kelis klausimus.

Jau du metus dirbate Ingridos Šimonytės 
vadovaujamoje Vyriausybėje. Ar iki šiol pateisinote 
lūkesčius sau?

Apie nuveiktus darbus laisvai galėčiau kalbėti kelias 
valandas, tačiau pamėginsiu išskirti keletą svarbiausių darbų 
kiekvienai sričiai.

Siekiant, kad kiekvienam ikimokyklinukui būtų užtikrin-
ta vieta ugdymo įstaigoje, šiemet atlikome Ikimokyklinio 
ugdymo infrastruktūros plėtros savivaldybėse galimybių 
studiją ir apibendrinome rezultatus. Ikimokyklinio ugdymo 
plėtrai, prieinamumui ir ugdymo kokybės stiprinimui iki 2027 
m. skirsime daugiau nei 78 mln. eurų ES fondų lėšų. Taip pat 
priminsiu, kad jau nuo praėjusių metų rugsėjo iš valstybės 

k aun o  l ai k a s

Jurgita Šiugždinienė

Kaune reikia 
daugiau laisvės ir 
bendruomeniškumo 
dvasios

Galime nudžiuginti 
kauniečius, kad pagal šiuo 
metu rengiamą investicinį 
projektą miesto mokykloms 
bus skirta apie 21,5 mln. eurų. 



biudžeto savivaldybėms skiriama tikslinė lėšų suma vaikų iš 
socialinės rizikos šeimų privalomam ikimokykliniam ugdymui.

Sustiprinome mokyklų tinklą. Ši reforma kartu su „Tūks-
tantmečio mokyklų“ programa sudarys reikiamas prielaidas 
kelti ugdymo kokybę ir mažins pasiekimų skirtumus. Dar 
pastaraisiais metais ženkliai didinome mokytojų atlyginimus.

Jau nuo šių metų liepos mėnesio veikia Nacionalinė sporto 
agentūra, kuri rūpinasi aukšto sporto meistriškumo, fizinio 
aktyvumo ir sporto infrastruktūros programų administravi-
mu, sporto medicinos stiprinimu, sporto mokslo skatinimu 
ir didina pačių federacijų kompetencijas. Seime taip pat jau 
priimti Sporto įstatymo pakeitimai, kuriais bus didinamos ir 
dažninamos sportininkų stipendijos.

Galiu pasidžiaugi savo komandos užsidegimu ir tuo, kad 
rudens ir pavasario sesijose mums pavyko priimti visus svar-
biausius įstatymų pakeitimus, kurie jau duoda, o ateityje duos 
dar daugiau apčiuopiamos naudos.

O kas iš to mums, kauniečiams?

Galime nudžiuginti kauniečius, kad pagal šiuo metu ren-
giamą investicinį projektą miesto mokykloms bus skirta apie 
21,5 mln. eurų.  Maža to, Vyriausybė skyrė dotacijas Kauno 
centrinio pašto tvarkymo darbams bei 2 mln. eurų finansavimą 
futbolo ir regbio maniežui Kaune ir net 7,6 mln. eurų dota-
ciją Kaunui, kaip Europos kultūros sostinei. Artėja ir mokslo 
muziejaus „Mokslo sala“ darbų finišas.

Kitas vyriausybės tikslas - atgaivinti laivybą vidaus vande-
nimis. 20 mln. eurų vertės projektu sieksime, kad vaga nuo 
Kauno iki pat Kuršių marių būtų pakankamai srauni ir pakan-
kamai gili, o Nemunas atgytų.

Kur dar slypi neišnaudotas Kauno potencialas?

Nepaisant visų duris netrukus atversiančių infrastruktūros 
objektų, Kaune šiandien trūksta laisvės ir bendruomeniškumo 
dvasios. Ja mano miestas visada ir buvo žymus. 

Liūdina ir įtarimai dėl galimos stulbinamo masto korupci-
jos savivaldybėje, tiesioginės mero ir jo šeimos verslo sąsajos su 
Rusija, nenoras ryžtingai nutraukti santykius su šia teroristine 
valstybe. Šie dalykai jau spėjo užgožti visus gerus darbus tvar-
kant miestą. Neabejoju, kad kauniečiai mato, kas vyksta, kokiu 
keliu pasuko miesto valdytojai, ir kad didelei daliai miesto 
gyventojų tai nepatinka.

Manau, kad Kaunas ateityje taps miestu, kuriame svar-
biausius klausimus sprendžia patys miestiečiai. Įsiklausoma į 
architektų, urbanistų, ekonomistų patarimus ir rekomenda-
cijas. Miestas - patrauklus visiems: ir verslui, ir studentams, ir 
jaunoms šeimoms, ir senjorams. 

Na, o man, kaip švietimo ministrei, žinoma, šiandien 
labiausiai rūpi vaikų ugdymo kokybė. Noriu, kad ugdymas 
tenkintų tėvų ir moksleivių lūkesčius, nepriklausomai nuo 
to, kur gyvenama. Šiandien to dar nėra, tačiau Kaunas gali ir 
privalo tai užtikrinti.

Daug erdvės teigiamiems pokyčiams vis dar matau telkiant 
Kauno aukštųjų mokyklų ir verslo pajėgumus. Mieste turime 
sukurti tiesioginėms užsienio investicijoms palankią aplinką ir 
taip užtikrinti, kad čia rastųsi naujos, gerai apmokamos darbo 
vietos.

Visa tai į Kauną atneša prof. Vytautas Juozapaitis 
ir jo vedama jauna ir atsinaujinusi TS-LKD 
komanda. ■
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Vyriausybė skyrė dotacijas 
Kauno centrinio pašto tvarkymo 
darbams bei 2 mln. eurų 
finansavimą futbolo ir regbio 
maniežui Kaune ir net
7,6 mln. eurų dotaciją Kaunui, 
kaip Europos kultūros sostinei.

„Esu visiškai tikra, kad Vytautui Juozapaičiui stojus 
prie miesto vairo, galėsime džiaugtis ne tik naujais 
infrastruktūros objektais, kurių miestui tikrai reikia, bei 
sykiu susitelkti didesniems ir prasmingesniems darbams 
ir tikslams, naujam miesto kokybiniam šuoliui.“

JURGITA ŠIUGŽDINIENĖ
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrė



8gabr i eli us  l an ds bergis k aun o  l ai k a s

Kas Jums šiais laikais duoda pagrindo optimizmui?

Stiprios valstybės pagrindas, pilietiški Lietuvos žmonės, 
šiais metais dar kartą įrodė, kokie susitelkę, vieningi ir atka-
klūs gali būti. Ukrainos, o kartu ir viso civilizuoto pasaulio 
nelaimė, sutelkė nuolatinei paramai ir pagalbai broliškai šaliai. 
Neabejoju, kad didelė dalis aukojančių Ukrainai gyvena ir čia, 
Kaune, nuo seno vienoje iš mūsų patriotizmo tvirtovių. 

Tiek iš JAV, tiek iš kitų tarptautinių partnerių sulaukėme 
dėkingumo ir už Lietuvos iniciatyvą, ir įsitraukimą tarptauti-
niu lygiu sprendžiant Ukrainos uostų atblokavimo bei grūdų 
eksporto problemas. Tai yra konkretus mūsų indėlis spren-
džiant pasaulinio masto, visuotinį badą galinčią sukelti situa-
ciją. Taip pat, Lietuva neseniai skyrė 10 mln. Eur. neatidėlio-
tiniems Ukrainos atstatymo darbams: kritinei infrastruktūrai, 
būtiniausių paslaugų užtikrinimui.

Džiaugiuosi, kad padidinome gynybos finansavimą iki 
2,5% nuo BVP. Be to, priimti antiinfliaciniai atsinaujinančios 
energetikos proveržio paketai, prasideda eiles gydymo įstai-
gose mažinsianti ir daugiau tvarkos įnešianti sveikatos tinklo 
reforma, uždraustas rusiškų dujų importas.

„Kaunas niekuomet nebuvo pripratęs prie vieno 
žmogaus ar vienos šeimos kontrolės. Mieste turi 
vykti diskusija apie politiką ir diskusijai reikia bent 
jau dviejų pusių, o ne vienvaldystės ir šnekėjimosi 
su savimi pačiu. Teisingas kelias pamatomas tik 
per diskusiją.”

- teigia Užsienio reikalų ministras Gabrielius 
Landsbergis. Pakalbinome jį apie Kauną, Rusiją ir 
jos įtaką Lietuvoje, Vakarų sankcijas, ir, žinoma, 
pagrindą optimizmui.

Gabrielius Landsbergis

Kaunui reikia naujos
kartos: mažiau gyvenančios 
praeities baubais, daugiau 
žiūrinčios į ateitį



Ar manote, kad esamos sankcijos Rusijai yra 
pakankamos?

Esamos sankcijos teroristinei Rusijos valstybei turi atgra-
syti nuo tolimesnių veiksmų, jos turi būti tokio dydžio ir tokio 
lygmens, kad klausimų nebekiltų. Bet kokia, net menkiausia, 
Vakarų dvejonė sankcijų atžvilgiu Rusiją skatina eiti toliau. Jei 
norime laimėti kartu su Ukraina, viskas priklauso nuo mūsų 
visų susitelkimo ir stiprios karinės pagalbos Ukrainai teikimo, 
nes kova Ukrainoje yra ne sprintas, o maratonas. Visos įmano-
mos pagalbos telkimas yra ilgalaikis tikslas – iki tos minutės, 
kuomet priešas atsitrauks visam laikui. Griežtesnės sankcijos 
Rusijai leistų sumažinti ir Rusijos įtaką Vakarų valstybėse, kuri, 
deja, vis dar juntama.

Juntama kaip?

Putinizacijos procesas Lietuvoje vyksta ne tik per verslą, 
bet ir per ekonomiką, energetinius projektus. Vakarų Europo-
je – Šrioderis, prancūzų politikai, įtraukiami į verslo reikalus. 
Didelės verslų apimtys ir būtina sąlyga – anksčiau ar vėliau 
dalyvauti politikoje. Nuo mažiausio savivaldos lygmens iki 
aukščiausio – parlamentų. Tokių atvejų turime ir Lietuvoje, 
Kaunas – ne išimtis. Mes turime miesto merą, kurio verslai vis 
dar neišėję iš Rusijos rinkos. Jis, kaip asmuo, tapęs šantažo ar 
provokacijų auka, gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. 

Kas turėtų pasikeisti, kad situacija pagerėtų?

Kaunas niekuomet nebuvo pripratęs prie vieno žmogaus ar 
vienos šeimos kontrolės. Mieste turi vykti diskusija apie politi-
ką ir diskusijai reikia bent jau dviejų pusių, o ne vienvaldystės 
ir šnekėjimosi su savimi pačiu. Teisingas kelias pamatomas tik 
per diskusiją. Juk to reikia, kad į priekį eitų Kaunas, tą liudija 
iš tarpukario laikų kilusi laisvo miesto dvasia.

Be demokratijos šiuo metu neįsivaizduojamas nei vienos 
Vakarų kryptimi einančios valstybės gyvenimas. Su visais 
savo privalumais ir trūkumais. Apmaudu, kad Lietuvoje vis 
dar yra savivaldybių su autoritariškumo šleifu – nuo Kauno 

iki Druskininkų, nuo Širvintų iki Kalvarijos. Keista, tačiau 
dalis žmonių taip mąsto. Matyt kai kurie vis dar ilgisi griežtos 
rankos iš praeities. 

Kokį slypintį potencialą turi Kaunas?

Manau, kad Kaunas galėtų daug daugiau, tačiau miesto 
vadovai patys pasirenka, kuriuo keliu eiti. Jeigu būtų didesnis 
noras dirbti komandiškai su nacionaliniais politikais, pasiek-
tume kur kas daugiau. Be Vyriausybės pagalbos dabartiniai 
didieji infrastruktūriniai projektai vystytųsi dar sunkiau. 
Pagalbą reikia pirmiausiai norėti priimti, o ne būti – kaip sako 
– pačiam sau fainu. 

Dar Kaunas man visada buvo įkvėpimo šaltinis, nes būtent 
šiame mieste gyvavo laisvos Lietuvos dvasia, išsaugojusi nepri-
klausomybės idėją net ir gūdžiausiu mūsų valstybei laikotar-
piu. Mano giliu įsitikinimu, šiuo metu miesto vadyba turi per-
eiti prie naujo standarto. Taip įvyko Tarpukariu, kai Kaunas 
iš karinio miesto Lietuvos centre pavirto modernia valstybės 
sostine. Tąsyk Kaunui pavyko su kaupu, jis realiai tapo nauju, 
moderniu, europiniu miestu, kokį žinome dabar. Ar Kaunas 
būtų pasikeitęs be naujos kartos, jei nebūtų atsivėręs ir nebūtų 
diskutavęs? 

Šiandien vėl reikia naujos kartos, mažiau gyvenančios 
praeities baubais, daugiau žiūrinčios į ateitį. Kaunas visada 
prisitaikydavo prie laiko iššūkių, todėl svarbu ir toliau neužšal-
ti dabartyje bei judėti į priekį. ■ 
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Mes turime miesto merą, kurio verslai 
vis dar neišėję iš Rusijos rinkos. 
Jis, kaip asmuo, tapęs šantažo ar 
provokacijų auka, gali kelti grėsmę 
nacionaliniam saugumui. 

Su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba

„Su naujuoju kandidatu Kaunas gali tapti Lietuvos Milanu. 
Kaune atėjo metas aukšto lygmens kultūrai, tikiu, kad 
Kaunas bus kitoks su Vytautu Juozapaičiu - šviesesnis, 
skaidresnis ir sąžiningesnis.”

GABRIELIUS LANDSBERGIS
LR Užsienio reikalų ministras



Kas mūsų laukia artimiausiu metu?

Laukia tolimesnė ilgalaikė Ukrainos rėmimo politika, 
eiliniai Rusijos ir Baltarusijos grasinimai, tikrinantys Lietuvos 
visuomenės atsparumą dezinformacijai. Rusija toliau telkia 
pajėgas karui Ukrainoje, vykdo genocidą ir karo nusikaltimus, 
su kuriais jau buvome susidūrę. 

„Lietuva šiuo metu yra stipresnė, nes 
pradėjo skirti reikalingus resursus krašto 
apsaugai. Ne tik „piešia“ planus, bet ir realiai 
įgyvendina: kariuomenės modernizavimą, 
infrastuktūros plėtrą, naują poligoną. Per 
trumpą laiką teko dirbti iššūkius keliančiomis 
aplinkybėmis, tiek su COVID-19 krize, tiek su 
nelegalia migracija, tiek su Rusijos agresija 
prieš Ukrainą. Tai tapo dar didesniu postūmiu 
darbus daryti greičiau, efektyviau ir spręsti 
„užšaldytas“, įsisenėjusias problemas.“ 

– optimistiškai pokalbį pradeda Krašto 
apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. 

Rusija norėtų matyti mus 
susiskaldžiusius, bet būtent 
mūsų vienybė turi tapti 
stipriausiuoju ginklu

Arvydas Anušauskas

Kaunas 
turi drąsiai 
judėt pirmyn
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Kauniečiai tikrai neabejingi 
Ukrainai ir remia ją kare. 
O ką remia meras?

Ukrainiečiai daro viską, kad apgintų savo pozicijas ir sulai-
kytų agresorių. O mes savo ruožtu negalime užmiršti istorijos 
pamokų. Rusija norėtų matyti mus susiskaldžiusius, bet būtent 
mūsų vienybė turi tapti stipriausiuoju ginklu.

Kaip Rusija mus skaldo?

Labiausiai – kurdama priklausomybes per ilgalaikius san-
dorius, korupcinius ryšius, pinigų „įliejimu“, remiant sporto 
klubus, fondus, kultūrą, bendruomenes. Priklausomybė nuo 
Rusijos rinkos ar verslo ryšių tampa Vakarų silpnybe, nes yra 
išnaudojama kaip spaudimo priemonė.

Visi turime suprasti, kad gyvename naujoje realybėje ir 
bet koks įprastų santykių tęsimas su karą pradėjusia valstybe 
yra vertintinas tik neigiamai. Ekonominė ar gerovės logika čia 
negali būti taikoma – turi būti siekiama visomis priemonėmis 
didinti šio karo kaštus Rusijai, o atsakingas verslas prie to turi 
prisidėti. Tačiau demokratiškos valstybės negali nurodyti vers-
lui, kaip jis turi elgtis. Todėl tai yra pačių verslininkų socialinė 
ir moralinė atsakomybė.

Kokią grėsmę kelia su Rusija betarpiškai susiję 
vietos verslai?

Dėl vietinių koloboravimo Ukraina prarado Melitopolio 
ir Chersono miestus. Savivalda yra arčiausiai vietos gyventojų, 
prisideda prie žmonių lojalumo valstybei formavimo, jų eko-
nominės gerovės kūrimo. Todėl bet kurios grandies sąsajos su 
priešiškai mūsų valstybei nusiteikusia Rusija gali kelti saugumo 
grėsmių.

Ar kauniečiai svariai prisideda prie paramos 
Ukrainai?

Labai svariai. Kauno gyventojai jaučia pareigą remti Ukrai-
ną, nes supranta, kad ukrainiečiai šiandien kovoja ne tik už 
savo, bet ir Lietuvos laisvę. Todėl renka paramą, priima ukrai-
niečių pabėgėlius į savo namus, veža paramą į Ukrainą, padeda 
pabėgėliams išvykti iš pavojingų teritorijų ir panašiai. Kaune 
veikiančios įmonės taip pat ženkliai prisideda finansiškai, ne-
mažai jų visiškai nutraukė verslo ryšius su Rusija ar Baltarusija. 
Tad paramos Ukrainai yra daug ir įvairios. Kauniečiai tikrai 
neabejingi Ukrainai ir remia ją kare. O ką remia meras?

Kaip per pastaruosius kelis metus keitėsi mūsų 
krašto apsaugos situacija?

Per rekordiškai trumpą laiką atlikome parengiamuosius 
darbus naujo poligono Rūdninkuose steigimui, kurį atidarėme 

birželio 2 d. Pradėjome statyti tris naujus karinius miestelius, 
parengėme išsamų planą, kaip stiprinti priimančiosios šalies 
paramos infrastruktūrą didėjančioms NATO pajėgoms. Tai 
yra nepaprastai svarbūs, Lietuvos saugumą iš pagrindų stipri-
nantys projektai. 

Iš esmės pagerinome tarnybos sąlygas kariams. Jau šiemet 
8 proc. didėja karių atlyginimai, kurie nuo kitų metų augs dar 
labiau. Pasirūpinome įvairiomis kompensacijomis, priemoko-
mis ir priedais bei nauja atlyginimo dydžio priemoka kariams, 
turintiems paklausiausias specialybes.

Galiu užtikrinti, kad kariuomenės modernizacija nelėtėja. 
Dėl pasikeitusios saugumo situacijos ankstiname svarbių pro-
jektų įgyvendinimą, daug ginkluotės perdavėme Ukrainai (iki 
šiol suteikta karinė parama siekia apie 123 mln. eurų), dabar 
skubame su pajėgumų atstatymu.

Krašto apsaugos ministerijos lyderystė buvo svarbi gerinant 
visos valstybės ir piliečių atsparumą. Kibernetinio saugumo 
srityje sustiprinome teisinę bazę, užkertant kelią nepatiki-
miems gamintojams ir technologijoms įsitvirtinti kritinės svar-
bos infrastruktūroje. Priėmėme Piliečių rengimo pilietiniam 
pasipriešinimui strategiją, kuri padės sustiprinti piliečių valią, 
atsparumą ir įgūdžius, susijusius su krašto gynyba.

Ženkliai padidinome finansavimą Lietuvos šaulių sąjungai. 
Norime, kad ši organizacija visapusiškai stiprėtų, todėl šiais 
metais šauliams papildomai skyrėme iki 4,8 mln. eurų – tris-
kart daugiau nei pernai. Suplanuoti įsigijimai reikšmingai 
padidins šaulių pajėgumus.

Ar turite palinkėjimą kauniečiams?

Kauniečiams palinkėčiau nebijoti šiandienos iššūkių, drą-
siai kalbėti apie problemas, jas kelti ir šiuolaikiškai spręsti. Ne 
viskas centrinės valdžios galiose. Drąsiai judėkime į priekį. ■  
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GERINA

nepaisant to, 

rinkimuose.

GERINA

IR

ne tik savo chebros, 
bet ir opozicijos 

ADMINISTRACIJOJE

neleisdamas atsirasti 
kriminaliniam elementui.

Graikiška 
formulė pritaikyta 

Lietuvai

    Vitaminai Kaunui

„DEMOKRATIJA“
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Kodėl teigiate, kad dabar Lietuva yra stipresnė?

Nuo pat kadencijos pradžios sprendėme vieną po kito 
kylančius iššūkius, kurie užgrūdino ir visus mus padarė stipres-
niais.  Geras to pavyzdys – energetinė transformacija. 

Lietuva nuo birželio 22 d. yra pirmoji valstybė Europoje, 
kurioje nebeliko rusiškos naftos, elektros ir gamtinių dujų 
importo. Šis istorinis pasiekimas leidžia mums būti atspariems 
ir nepriklausomiems nuo Rusijos malonės ir įkvėpti kitas Euro-
pos šalis sekti mūsų pavyzdžiu.

„Turime suprasti, kad ne sankcijos ir mūsų pačių 
sprendimai, o Rusijos ikikariniai veiksmai keliant 
dujų kainas bei ribojant jų pasiūlą Europai, 
išnaudojant energetiką kaip ginklą, yra didžiausią 
poveikį darantys veiksniai. Visgi, nepaisant 
didelio neapibrėžtumo, prognozuojame, kad darbo 
užmokestis vidutiniškai gyventojams augs virš 
13 proc., o ekonomika, nepaisant iššūkių, išliks 
augimo kelyje tiek šiais, tiek ir kitais metais.“ 

– pradeda pasakoti apie Lietuvos stiprybes šiuo 
neramiu metu sako Finansų ministrė Gintarė 
Skaistė. 

Kaunas yra puikus miestas su 
fantastiškais žmonėmis: darbščiais, 
atsakingais, kūrybingais, aiškiai 
gebančiais išsakyti savo poreikius 
ir lūkesčius.

 
Kaunui reikia 
atvirų erdvių, 
o ne gražiausių 
pakrančių 
užbetonavimo
Gintarė Skaistė
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Kas dar žmones gali nuteikti optimistiškai?

Šiemet kelsime atlyginimus mokytojams, medikams, 
pareigūnams ir kitiems biudžetinių įstaigų darbuotojams. 
Biudžetinių įstaigų darbuotojams ir valstybės tarnautojams 
taip pat padidinome pareiginės algos bazinį dydį. Reikšmingai, 
pakėlėme ir minimalų mėnesinį atlyginimą. 

Darbo rinka, nepaisant įvairių iššūkių, parodė atsparumą, 
o nedarbo lygis sugrįžo į priešpandeminį. Kalbant apie investi-
cijas, šiemet jos augs sparčiau nei buvo numatyta. 2023–2025 
metais investicijos augs net 5,2 proc. daugiau nei buvo progno-
zuota iki šiol.

O kaip jūsų darbovietė, Finansų ministerija, 
prisideda prie Kauno gerovės?

Vien iš buvusios ES finansinės perspektyvos Kaune 
finansuojama daugiau nei 2000 įvairių projektų už daugiau 
nei 900 mln. eurų. Būtų galima išskirti didžiausius jų: Mokslo 
ir inovacijų centrą, kuriam skirta per 28 mln. eurų, geriamo 
vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtrai – beveik 21 
mln. eurų, zoologijos sodo atnaujinimui – per 18 mln. eurų, 
globos ir bendruomeninių paslaugų plėtrai – 17,5 mln. eurų, 
ekologiškiems troleibusams įsigyti – beveik 17 mln. eurų. 

Taip pat yra projektų, kurie finansuojami valstybės biudže-
to lėšomis: daugiafunkciniam S. Dariaus ir S. Girėno centrui 
Vyriausybė skyrė beveik 10 mln. eurų, KTU licėjaus pastatams 
ir Maironio universitetinės gimnazijos pastatui – per pusę 
milijono eurų, Kauno kolegijos ir Miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijos pastatams – beveik milijonas eurų bei 4,6 mln. eurų 
Kauno klinikoms. Ir tai tik keli žmonėms matomi finansuoja-
mų projektų pavyzdžiai.

Be to, netrukus startuos 8 mlrd. eurų naujoji ES investicijų 
finansinė perspektyva, kuri užtikrins ilgalaikę žmonių gerovę 
bei sustiprins Lietuvos ekonomikos atsparumą ir konkurencin-
gumą. Šie tikslai tampa dar aktualesni Rusijos agresijos prieš 
Ukrainą kontekste.

Jeigu nekalbėtume apie skaičius. Kokios mintys 
aplanko galvojant apie Kauną?

Kaunas yra puikus miestas su fantastiškais žmonėmis: 
darbščiais, atsakingais, kūrybingais, aiškiai gebančiais išsakyti 
savo poreikius ir lūkesčius. Tačiau manau, kad būtent savi-
valdoje demokratijos ir įsiklausymo į kitą nuomonę, šiltesnio 
santykio su gyventojais, ir trūksta. 

Vienas itin ryškus to pavyzdys – Šančių bendruomenės 
poreikių ignoravimas ir savivaldybės negebėjimas įsiklausyti 
bandant įgyvendinti savo kabinetuose sugalvotus projektus. 

Visai neseniai Šančių bendruomenė kartu su mokslininkais 
sukūrė aukšto apdovanojimo Europoje sulaukusį apylinkių 
žemėlapį bei pakvietė žmones pildyti mikrorajono žemėlapį 
savo prisiminimais ir istorine informacija, sudarant galimybę 
urbanistams matyti apylinkių pokytį, įvairius projektus, ana-
lizuoti skirtingais pjūviais pokyčius ir naudoti šią informaciją 
kuriant bendruomenių poreikius atitinkantį miestą.

Tačiau šiuo metu nepanašu, kad miestui vadovaujantys 
ketintų į projektą įsitraukti.

Manau, kad galima efektyviau išnaudoti bendruomenės 
atliktus parengiamuosius darbus, žmonių potencialą. Visaži-
niškas požiūris ne visuomet geriausias.

Bendruomenių įtraukimas į sprendimų priėmimą, itin 
pasitarnautų miesto erdvių kūrimui.  Patys žmonės geriausiai 
žino ko jiems stinga. Dialogas su bendruomenėmis atvertų 
kelius tvariam miesto erdvių kūrimui, o ne gražiausių pakran-
čių užbetonavimui. ■  

Netrukus Lietuvą 
pasieks 8 mlrd. eurų  
ES investicijos, kurios 
užtikrins ilgalaikę žmonių 
gerovę bei sustiprins Lietuvos 
ekonomikos atsparumą ir 
konkurencingumą
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„Manau, kad tiesus profesoriaus Vytauto Juozapaičio 
charakteris ir tiesi laikysena šiuo metu yra tai, ko Kaunui 
reikia”

GINTARĖ SKAISTĖ
LR Finansų ministrė



„Galbūt daug kas nori parodyti priešpriešą tarp 
vietos ir centrinės valdžios. Tačiau visi svarbiausi 
Kaune vystomi projektai - kelių tiesimas, Kauno 
mokslo muziejaus „Mokslo salos“ kūrimas, 
Dariaus ir Girėno stadiono rekonstrukcija ir kiti yra 
finansuojami ne tik iš savivaldos, bet ir iš biudžeto, 
t.y., visų mokesčių mokėtojų pinigų.”

– linkėdamas neužmigti ant laurų sako Seimo 
ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys 
Starkevičius. 

Elektros energijos vartotojams 
antrąjį šių metų pusmetį, 
nuo liepos iki gruodžio pabaigos, 
kompensuosime iki 9 centų 
už kilovatvalandę jų mokamos 
kainos, o minimalus tarifas, žemiau 
kurio nebus kompensuojama, 
bus 24 centai.

Tik darbais galime padėti 
su Rusijos okupantais 
didvyriškai kovojančiai 
Ukrainai  
Kazys Starkevičius
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Kas, Jūsų nuomone, laukia Lietuvos 
artimiausiu metu?

Rusija pradėjo karą Ukrainoje ir dėl to daug nerimo 
Lietuvos žmonėms pradėjo kelti artėjantis šildymo sezonas. 
Šalia Kauno turime ir kogeneracinę jėgainę, o dalis namų ūkių 
naudoja suskystintas dujas iš vienintelio Baltijos šalyse suskys-
tintųjų gamtinių dujų terminalo. 

Seimas dar pavasarį priėmė labai reikalingus įstatymus, 
padėsiančius gyventojams ir verslui reikšmingai sušvelninti 
energijos kainų kilimo pasekmes. Naujame 2023 m. biudžete 
tai dar labiau sustipriname.

Elektros energijos vartotojams antrąjį šių metų pusmetį, 
nuo liepos iki gruodžio pabaigos, kompensuosime iki 9 centų 
už kilovatvalandę jų mokamos kainos, o minimalus tarifas, 
žemiau kurio nebus kompensuojama, bus 24 centai.

Kas šiandien jus džiugima ir nuteikia optimistiškai?

Džiaugsmo suteikia tai, kad savo darbais ir veiksmais 
galime padėti su Rusijos okupantais didvyriškai kovojančiai 
Ukrainai. 

O optimistiškai nuteikia tai, kad mūsų šalies pramonė net 
ir pandemijos metu išlaikė BVP augimą, kūrė pridėtinę vertę. 
Daugiau nei dvidešimčia procentų augo eksportas. Visa tai 
užtikrina mūsų valstybės ekonominį stabilumą. Tam  reikšmės 
turėjo ir jaunosios kartos Lietuvos verslininkų pasiekimai.

Džiugu ir dėl toliau sėkmingai įgyvendinamo ,,Rail Balti-
ca“ projekto. Tarp Kauno LEZ, Kauno ir Vilniaus oro uostų 
atsiras jungtys, kurios tiesis nuo Talino iki Varšuvos ir Berlyno. 
Tai leidžia tikėti, kad LEZ pritrauktos tiesioginės investici-
jos augs ir toliau, bei Kaune ir aplink Kauną leis papildomai 
sukurti apie 1600 naujų gerai apmokamų darbo vietų. 

Kur Kaunas, jūsų nuomone, galėtų pasitempti?

Norėtųsi, kad Kaune miesto infrastruktūra būtų gerinama 
tolygiau, atnaujintos gatvės vestų ne vien tik į tuos objektus, 
kurių įgyvendinimas asmeniškai naudingas miesto vadovams. 

Reikia neužmiršti, kad gatvės tvarkomos už miesto gy-
ventojų pinigus. Todėl turi būti tvarkomos ne tik pagrindinės 
gatvės. 

Siekiant mažinti šilumos energijos nuostolius, Kaune reikė-
tų sparčiau rekonstruoti seniausius ir labiausiai susidėvėjusius 
šilumos tinklus, sudaryti palankesnes sąlygas investuotojams, 
siekti, kad jiems nebūtų trukdoma. Taip pat daugiau dėmesio 
skirti tam, kad viešosios erdvės, gydymo įstaigos būtų lengviau 
pasiekiamos, o miesto transportas būtų kuo labiau būtų pritai-
kytas  žmonėms su negalia. 

Labai reikia stiprinti miesto savivaldos, organizacijų, 
institucijų bei bendruomenių partnerystės ryšius, suaktyvinti 
diskusijas su miesto gyventojais: daugiau orientuotis į ateitį, 
o ne į tai, kas jau padaryta, nors, žinoma, tai svarbu, bet reikia 
judėti pirmyn, tvarkytis su naujais iššūkiais.

Ir paskutinis klausimas: ko palinkėtumėte 
kauniečiams?

Kauniečiams linkiu džiaugtis gamtos apsuptyje ir dviejų 
upių santakoje esančiu savo miestu. 

Dar linkiu, kad kuo greičiau išsipildytų šviesaus atminimo 
maestro Petro Bingelio svajonė ir miestas turėtų nuosavus 
Koncertų, kongresų ir konferencijų rūmus. Linkiu, kad grei-
čiau prasidėtų Dainų slėnio rekonstrukcija, kad būtų įrengta 
daugiau žaidimo ir sporto aikštelių bei parkų ir skverų. 

Visa tai gali padaryti Vytautas Juozapaitis su komanda. Jie 
turi drąsos, vertybinius pagrindus ir idėjų Kaunui.■ 

   

Norėtųsi, kad Kaune miesto 
infrastruktūra būtų gerinama 
tolygiau, atnaujintos gatvės 
vestų ne vien tik į tuos 
objektus, kurių įgyvendinimas 
asmeniškai naudingas miesto 
vadovams. 
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Martynas Prievelis
TS-LKD vykdomasis sekretorius

Mūsų politinė bendruomenė Kaune per pasta-
ruosius metus sėkmingai atsinaujino ir sustiprėjo. 
Kauniečių pasitikėjimas Tėvynės sąjungai-Lietuvos 
krikščionimis demokratams yra ypatingai svarbus, 
todėl 2018-aisiais, Kauno TS-LKD lydere tapus 
Jurgitai Šiugždinienei, įvyko daug teigiamų pokyčių. 
Atsinaujino skyrių sueigos vadovybė, išrinkti nauji 
miesto skyrių pirmininkai, atvira TS-LKD bendruo-
menė nuolat pildosi naujais partijos nariais, pasiūlė-
me naują komandą Kaunui Seimo rinkimuose. 

Kauniečiai šiuos pokyčius pastebėjo ir įvertino – 
2020-ųjų Seimo rinkimuose TS-LKD Kaune laimėjo 
surinkdama didžiausią balsų skaičių per daugiau nei 
20 metų, šeši konservatoriai buvo išrinkti Seimo 
nariais, keturi jų šiuo metu eina ministrų pareigas 
Vyriausybėje, o du vadovauja Seimo komitetams. 
Eidami į Seimo rinkimus žadėjome suteikti daugiau 
jėgos Kaunui, o tuo pačiu ir mūsų Valstybei. Vertina-
me kauniečių patikėtą atsakomybę ir darome viską, 
kad šį iššūkių kupiną laikotarpį susitelkę įveiktume ir 
iš jo Lietuva išeitų stipresnė.

Stiprios komandos Kaunui reikės ir artėjančiuose 
savivaldos rinkimuose. Vertindama sugrįžusį kau-
niečių pasitikėjimą, TS-LKD bendruomenė tam yra 
pasiruošusi. Dirbsime tam, kad kauniečiai galėtų 
džiaugtis ne tik nauja infrastruktūra, bet tuo pačiu, 
kad į miesto politiką būtų sugrąžinta sąžinė, o Kau-
nas patirtų naują kokybinį miesto šuolį. ■ 
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Konservatoriai
Kaune pasikeitė



PAULIUS LUKŠEVIČIUS

TS-LKD frakcijos seniūnas 
Kauno savivaldybės taryboje

Įsigalėjęs autokratizmas Kauno valdyme ir 
nenoras bendrauti su kauniečiais ir jų bendruomenė-
mis tiesiog siutina. Geriausias to pavyzdys – miesto 
valdžios konfliktas su Šančių bendruomene dėl palei 
gyventojų langus tiesiamos gatvės.

Prasidėjęs karas Ukrainoje ir V. Matijošaičio 
sprendimas toliau daryti verslą okupantėje Rusijo-
je, iškėlė aiškią moralumo problemą. Ar Europos 
Sąjungos ir NATO miesto meras gali būti saistomas 
su Rusija? Jis juk gali būti šantažuojamas ar kitaip 
veikiamas daryti sprendimus, naudingus šaliai oku-
pantei (Rusijai), o tai – aiški mūsų šalies nacionalinio 
saugumo problema. Maža to, pavasarį Kauno miesto 
savivaldybę sudrebino dar ir neregėtas korupcijos 
skandalas, dėl kurio įtariant kyšio davimu buvo 
suimtas Kauno miesto savivaldybės administracijos 
direktorius. Ne per seniausiai spaudoje pasirodė nau-
ja informacija apie klestintį VIČI bendradarbiavimą 
su sankcionuotais Rusijos subjektais. 

    Kovosime prieš 
autokratinį valdymą 
Kaune

Įvertinus visas aplinkybes, su TS-LKD frakci-
ja pradėjome Kauno miesto tarybos narių parašų 
rinkimą dėl Kauno miesto mero V. Matijošaičio 
atstatydinimo iš pareigų. Tačiau, kaip ir buvo galima 
tikėtis, valdančiosios daugumos atstovai liko lojalūs 
merui net ir kruvino karo ir neregėto masto korupci-
jos bylos akivaizdoje. 

Tenka tik apgailestauti dėl tokio tikslingo kolegų 
sprendimo, bet mūsų motyvacijos sunkiai dirbti dėl 
teisingų tikslų tai nemažina. Iki kitų metų pavasario 
ir toliau būsime vienintele realia opozicijos jėga, 
kovojančia prieš autokratinį valdymą Kaune ir už 
kauniečių teisę būti išgirstiems. ■ 
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TS-LKD frakcija Kaune ir kandidatas į Kauno merus (iš kairės): 

Rytas Kupčinskas, Andrijana Filinaitė, Paulius Lukševičius, 

Jurgita Kupčinskienė, prof. Vytautas Juozapaitis, Jonas Koryzna, 

Vitas Lendraitis.

Kodėl Kaune
reikia pokyčių?
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ANDRIJANA FILINAITĖ

Kauno savivaldybės tarybos narė

Gimtasis Kaunas man visuomet asocijavosi su 
laisvės, modernumo ir ryžto dvasia. Visgi, pastaruoju 
metu savo mylimam mieste skamba ir aidi išsikerojusi 
korupcija ir dar blogiau – politikų sąsajos su kaimy-
nine banditine valstybe, šiuo metu vykdančia karą 
laisvoje Ukrainoje. 

Esu naujos kartos politikė, neaugusi okupacinėje 
priespaudoje, tad vidinė laisvė, ryžtas ir drąsa man 
įaugę į kraują, taip pat turintį ukrainietiškų šaknų. 
Man sunku suvokti, kad vis dar toleruojama tai, 
jog dabartinio mero ir jo šeimos verslas vis dar yra 
Rusijoje, šalyje, kurios barbarai šiuo metu žudo ir 
prievartauja Ukrainos piliečius, šalyje, kuri visam 
pasauliui grasina branduoliniu ginklu. 

Susitvarkę bortelius, išsikloję naujas trinkeles, 
pasistatę naujus suoliukus turime galvoti, kur einame 
toliau ir koks mūsų miesto turinys. Turime tiek neiš-
naudoto potencialo: Nemuno krantą turėtų papuošti 
M. K. Čiurlionio koncertų centras, Kauno centri-
niame pašte turėtų atsirasti modernią miesto istoriją 

pasakojantis architektūros centras, o kur dar neišnau-
dotos miesto industrinių erdvių su kultūros „hub‘ais“ 
ir menininkų laisva kūrybine zona galimybės. Turinį, 
akcentuojantį miesto kokybę, gali pasiūlyti tik tie, 
kuriems nesvetimi skaidrumo, efektyvios miesto 
vadybos ir vakarietiškos politinės kultūros standartai. 

Atėjo metas išsivalyti nuo politikų, kurie negeba 
atskirti verslo ir valstybės interesų bei korupcijos 
tvaiko mieste, kuomet proteguojamas savųjų būrelis.  
Atėjo metas vakarietiška kryptimi, sąžine ir aukšta 
politine kultūra grindžiamam miesto valdymui. ■

    Siūlome idėjas, 
skaidrumą ir vakarietišką 
politikos kultūrą



RASA DUOBAITĖ-BUMBULIENĖ
Europos Parlamento narių A. Kubiliaus ir  
R. Juknevičienės biuro Kaune vadovė

Kaunas – šiuolaikiškas miestas su gyvomis tarpukario 
inteligentijos tradicijomis, išskirtine architektūra, pilie-
tiškais žmonėmis, studentišku šurmuliu, gyvu kultūriniu 
gyvenimu ir, žinoma, išskirtinio grožio gamta. Čia gera 
ne tik kultūrinė aplinka, bet ir verslo – turime aukšto 
lygio universitetus, senas pramonės tradicijas, patrauklias 
vietas investuotojams, tačiau dar trūksta susitarimo, kad 
visi dirbtų viena linkme ir kurtų klestintį miestą. Ir ypač 
pastaraisiais metais, kai buvo orientuojamasi vien į asfaltą 
ir savo verslą. Miesto valdžia pamiršo, jog tai kultūringų, 
inteligentiškų žmonių miestas, norėtųsi tai priminti. 
Kaip ir tai, jog Kaune visada buvo gyva Laisvės dvasia, tad 
miesto vadovybė visomis išgalėmis turėtų palaikyti už savo 
nepriklausomybę kovojančias šalis, o ne priešingai... 

Pastaraisiais metais su liūdesiu tenka stebėti, jog 
Kaune nebesaugoma nei kultūros paveldas (pvz. Vilniaus 
gatvės dangos suniekinimas bei išskirtinių mažosios 
architektūros elementų pakeitimas eiliniais), nei istorinė 
atmintis (pamirštamos arba tiesiog „dėl pliuso“, formaliai 
pažymimos Valstybinės šventės ir atmintinos datos), nei 
bendruomenės (patalpų  ar tiesiog įsiklausymo į jų nuo-
monę klausimais). Dažnu atveju tuo pasirūpinti paliekama 
patiems visuomenininkams.

Už miestą, kuriame klestėjimas eina drauge su kultūra, 
o gerovė – su sąžine. ■ 

    Klestėjimas eina drauge su kultūra
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Ralfas Romeika
Jaunųjų konservatorių lygos pirmininkas

Viena iš ydų, kuri ateityje atsigręš prieš Lietuvą 
ir Kauną, yra jaunimo vangus domėjimasis politika. 
Visi galime sutikti, kad jauni žmonės yra Lietuvos 
ateitis, tačiau kaip reikia šį jaunimą ugdyti? Mano 
nuomone, per jaunimo organizacijas.

Visų pirma, turime suprasti, kad kiekvienas 
žmogus privalo būti išgirstas. Būtent šią problemą 
padeda spręsti įvairios jaunimo organizacijos, o 
specifiškai Jaunųjų konservatorių lyga, kuri pasta-
ruoju metu tikrai nevengia išsakyti savo nuomonę 
apie prorusiškus Lietuvos politikus. Per pastaruosius 
metus kartu su Laurynu Vilku, Antanu Jankūnu, 
Monika Kairaityte bei kitais jaunaisiais konserva-
toriais ne kartą Kaune reiškėme nepasitenkinimą 
Visvaldu Matijošaičiu ir jo vykdomu verslu Rusijoje. 
Be to, teko apsilankyti ir Širvintose, kur suorganiza-
vome pirmą protestą miesto istorijoje prieš prorusiš-
ką merę Živilę Pinskuvienę. Taigi, mūsų visuomenėje 
tikrai egzistuoja būdų kaip jaunas žmogus gali būti 
išgirstas, tačiau tokią galimybę turi tik patys akty-
viausi ir visuomeninei veiklai atsidavę piliečiai.

Ne mažiau svarbus yra jauno žmogaus pilietiš-
kumo ugdymas. Kaune esančios jaunimo organiza-
cijos jau ilgą laiką yra ignoruojamos Kauno miesto 
valdžios. Būtent dėl šios priežasties būtina remti jau-
nimo pilietines iniciatyvas bei užtikrinti, kad įvairios 
miesto bendruomenės ir jaunimo organizacijos būtų 
įtrauktos į miesto politines diskusijas. 

Kiekvienas
žmogus privalo
būti išgirstas

BNS nuotraukos
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Antanas Jankūnas

Atvirumas, skaidrumas ir sąžiningumas – tai sąvo-
kos, kurios Kaune pastaraisiais metais pamirštos. Korup-
cija, melas ir nenorėjimas girdėti kitokios nuomonės - tai 
vyrauja Kauno politiniame gyvenime. Taip, deja, visada 
buvusioje Lietuvos laisvės sostinėje – neturėtų būti. 
Kauną įsivaizduoju kaip atvirą, laisvą ir be sovietme-

čio tvaiko politikų klestintį miestą, kuris gali pasiekti labai daug ir būti pavyzdžiu 
kitiems Lietuvos miestams. Tai galime pasiekti tik apsivalydami nuo nesąžiningų 
ir korumpuotų politikų, kviesdami miestiečius dialogui dėl kiekvienam miestiečiui 
svarbių klausimų. Aš už sąžinės ir šviesos sostinę – Kauną! ■

 

Šis darnus santykis su savivaldybėmis mums 
leidžia suorganizuoti daugybę nacionalinių renginių, 
kuriuose jaunas žmogus gali susipažinti su valstybės 
darbu. Tai leidžia ir Jaunųjų konservatorių lygai 
prisidėti prie pilietiškumo ugdymo organizuojant 
„Pilietiškumo mokyklas“ bei vedant pilietiškumo 
pamokas, kurių metu jaunimas iš visos Lietuvos yra 
supažindinamas su savivaldybės darbu. Drąsiai galiu 
teigti, jog be galo svarbu įtraukti jaunimą į pilietinę 
veiklą, nes tai juos pavers dorais piliečiais.

Galiausiai, jaunimo pilietiškumas nulems, kokią 
Lietuvos ateitį kursime. Būtent dėl šios priežasties 
mano vienas iš pagrindinių tikslų Kaune būtų su-
kurti jaunam žmogui tokias sąlygas, kurios įtrauktų 
jį į visuomeninę veiklą, bei leistų kurti sėkmingą 
Lietuvos ateitį. ■ 

Turime
ką pasiūlyti
Kaunui

BNS nuotrauka
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Monika Kairaitytė

Kaunas turėtų tapti žaliausiu miestu: 
laikas teikti pirmenybę ne asfalto plotų 
didinimui, o nuosekliam tvaraus judumo 
mieste įgyvendinimui, žaliųjų plotų 
saugojimui bei plėtimui, ypač brandžių 
medžių išsaugojimui. Tai yra raktas į 

kauniečių sveikatą bei darnų miesto augimą. Oro ir triukšmo taršos 
neigiama įtaka kiekvieno kauniečio gyvenimo kokybei ir trukmei 
bei miesto pritaikymas prie klimato pokyčių-tai problemos, kurias 
Kaunas turėjo pradėti spręsti jau vakar. ■

Elena Narkevičiūtė

Gimusi ir augusi Kaune mačiau, kaip 
mūsų laikinoji sostinė keitėsi - nors mies-
tas išoriškai gražėja, žmonių gyvenimo 
kokybė negerėja, o politiniam gyvenimui 
miestiečiai tampa vis abejingesni. Noriu, 
kad keistumėmės kartu - nebūtume 

abejingi kaimyno nelaimei už lango, daugiau dėmesio skirtume ir 
saviraiškos laisvės nevyriausybinėms organizacijoms bei viešosioms 
įstaigoms, kuriose jaunieji miestiečiai auga ir yra pasiryžę kurti šviesią 
ateitį mūsų mylimam Kaunui. ■

Karolis Povilaitis

Kaunas yra kultūros ir lietuvybės 
lopšys, kuris nedera su rusiškais rubliais 
ir viską aplink šluojančiu buldozeriu. 
Miestui reikalingas lyderis, kuris su-
pranta kultūrą, yra atviras miestiečiams, 
rūpinasi jų gerbūviu, todėl nemažiau 

dėmesio skiria ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios šiuo 
metu yra paliktos likimo valiai. Tikiu, kad Kaune dar yra likę tikrų 
žmonių, kuriems rūpi ir su kuriais kartu mes grąžinsime Kauną. ■

Šarūnas Chudoba

Geriausias būdas užtikrinti Lietu-
vos politikos tvarumą - tai investuoti į 
jaunų žmonių politinį išprusimą. Mano 
nuomone, tai yra pagrindinis kelias, sie-
kiant didėjančio aktyvumo rinkimuose, 
platesnio įsitraukimo į sprendimų 
priėmimo procesus ir užauginti ateities 
lyderius. ■

 

Laurynas Vilkas

Kaunas turi perspektyvos būti 
žaliąja sostine. Kiekvienas kaunietis 
myli gamtą, o šiuo metu aš jos ypatingai 
pasigendu mūsų mieste. Skauda širdį 
matyti kai asfaltas ir plytelės užgožia 
žaliuosius plotus. Kaunas turi pradėti 
investuoti į žalią ateitį dabar, taip 
užtikrindamas švarų orą bei gyvą gamtą 
savo miesto gyventojams. ■

Giedrius Stankevičius

Kaunas dar nuo Žalgirio ir CSKA 
laikų yra Lietuvos sporto sostinė. 
Tokia yra ir dabar. Linkiu, kad Kaunas 
rūpintųsi ne tik sportu, bet ir savo ben-
druomenėmis, nuo studentų iki miesto 
rajonų gyventojų. ■
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Kryžiažodis

Klausimai

1. Dešimčiakojų būrio trumpauodegis jūrų vėžys
2. Pareigūnų paperkamumas, kyšininkavimas
3. Nekirsk …, broli, ąžuolėlio
4. Valstybinio valdymo tvarkomieji organai, 

vykdomosios valdžios organai
5. Uždedami vagiui ant rankų
6. Institucija, kurios pagrindinė užduotis –  

kova su korupcija
7. Plotu didžiausia pasaulio valstybė
8. Apatinė Rusijos vėliavos spalva
9. Žarg. trumpinys, skirtas parodyti, kad žmogui 

visiškai nerūpi

10. Ir senuko, ir burtininko…
11. Valdymo forma, kai valdžia sutelkta nedidelės 

žmonių grupės rankose
12. Įtaka kitaip
13. Lėšos popierinių pinigų ir monetų pavidalu
14. Dovana, kuria siekiama papirkti
15. Miestas Alytaus apskrityje, garsėjantis 

kontrabanda
16. Seniausias ir didžiausias Lietuvos kurortas
17. Rusijos okupuota teritorija Ukrainoje
18. Dekoratyvinis medis dygliuotais vaisiais
19. Teritorijos dalis, kuriai nustatytos ribos
20. Statinys, skirtas laikyti automobiliui
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