
Prieš trejus metus Panemuneje 
valstybes lešomis pastatyti ir 
irengti socialiniai bustai tik iki 
gyventoju isikelimo buvo gražiu 
paskatu simboliu. Vos tik isikelus 
gyventojams savivaldybe užplūdo 
ju skundai. Taciau iki šiol miesto 
vadovai nesieme jokiu veiksmu 
išsiaiškinti ar statybos buvo  
vykdomos  skaidriai.
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Laisvalaikio skaitiniai
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Kryžiažodis

Visuomeninė organizacija „Vienin-
gas Kaunas“ atkreipė dėmesį, jog 
biudžeto lėšų gatvėms sutvarkyti 
pakaktų, jeigu už kelių tvarkymą 
atsakinga įmonė atsakytų už savo 
atliktų darbų kokybę. 
 Kauno miesto tarybos posėdžio 
metu pritarta „Vieningo Kauno“ 
frakcijos siūlymui atlikti išsamų 
praėjusių metų gatvių remonto 
darbų auditą ir reikalauti įmonių 
vykdyti gatvių remonto darbų 
sutartinius reikalavimus bei ištaisyti 
nekokybiškai atliktus darbus.
„Tarybos nariai vieningai pritarė 
mūsų siūlymui atlikti praėjusių metų 
auditą ir įpareigoti įmones pakartoti 
nekokybiškai atliktus darbus. 

Duobėtos gatvės – Kauno gėda
Kiekvieną pavasarį aštrias diskusijas sukelia nuolatinė Kauno problema – 
miesto gatvių duobės. Duobėtos gatvės tapo savotiška Kauno vizitine 
kortele.  Tačiau vietoje to, kad griežčiau kontroliuotų rangovų darbų 
kokybę, savivaldybė vis skelbia kitus konkursus ir kasmet lopo tas pačias 
duobes. 

gatvių remonto darbai.
matyti, kad miesto pinigai panau-
dojami neefektyviai – sutvarkytose 
gatvių vietose jau po kelių mėnesių 
vėl atsiveria krateriai. 
Kauno miesto tarybos narys, 
“Vieningo Kauno” įkūrėjas Visvaldas 
Matijošaitis įsitikinęs, kad pagrin-
dinė gatvių problema yra ne 
finansavimas, bet neefektyvus 
miesto biudžeto lėšų, skirtų 
remonto darbams,  panaudojimas. 
„Pastebiu, kad truksta kasmetiniu 
gatviu remonto kontroles. Einama 
paprasciausiu keliu – paskelbiamas 
eilinis konkursas, skiriamas 
rangovas ir niekas nesuinteresuotas, 
kad darbus atliekanti imone  
įvykdytu sutartyje nurodytus 
isipareigojimus. Miesto valdininkai 
nereikalauja imoniu ištaisyti per 12 
menesiu garantini laikotarpi 
išaiškėjusį darbu broka. Tiesiog, po 
žiemos atsiverusias tas pacias 
duobes lopoma už naujai skirtus 
pinigus“, – stebėjosi jis. 
Noredama atkreipt i  Kauno 
gyventoju ir valdininku demesi, 
b a l a n d ž i o  2 4  d i e n o s  r y t a  
v i s u o m e n i n e  o r g a n i z a c i j a  
“Vieningas Kaunas” šalia duobetu 
Kauno miesto gatviu pastate 

 Plika akimi stendus su informacija apie pinigus, 
kurie praeitais metais buvo skirti 
konkreciame rajone esanciu 
duobetu gatviu remontui. 
Kauno savivaldybes sutartyse su 
g a t v e s  r e m o n t o  d a r b u s  
atliekanciomis bendrovemis yra 
nurodyta, kad gatviu duobiu 
lyginimo darbams galioja 12 
menesiu garantinis laikotarpis. 
Taciau savivaldybe šiemet nera 
pateikusi ne vieno reikalavimo 
imonems ištaisyti 2011 metais 
nekokybiškai atliktus gatves 
remonto darbus. 
Akcijos rengejai taip pat norejo 
atkreipti demesi, kad prie duobiu 
savivaldybe nera pastaciusi jokiu 
ženklu. „O tokiu atveju del 
neprižiurimu gatviu vairuotojai turi 
teise reikalauti iš savivaldybes 
kompensacijos už prakirstas 
padangas ar kitokia žala“, – aiškino 
P.Maciulis.
Šiemet del patirtos žalos duobetose 
gatvese i policija kreipesi jau 140 
vairuotoju. Nuo praejusiu metu 
kompensacijoms miesto valdžia iš 
biudžeto išleido apie 100 tukst. litu. 
Tai papildomos Kauno miesto 
išlaidos.

Nekokybiškų darbų pavyzdys

Vieną iš pavyzdžių, jog gatvės lopomos nekokybiškai, vairuotojai 
užfiksavo Panemunėje. Vaidoto gatvės pradžioje yra kelio atkarpa, 
kuri tvarkoma kiekvienais metais. 2011-taisiais gatvės duobės buvo 
užlopytos, o šiais metais, iškart po žiemos, kelio danga vėl subyrėjo. 
Akcijos „Atsargiai, duobė!“ metu kelininkai puolė remontuoti šias 
duobes.  Jų darbų atlikimo techniką užfiksavo žurnalistai – į duobes 
pripilama sauso grunto, kuris sutrypiamas kojomis.

Vienas žymiausių architektų, 
legendinės grupės „Antis“ lyderis 
Algirdas Kaušpėdas sukvietė 
draugus ir visus kauniečius 
norėdamas pasidalinti per visą 
savo gyvenimą sukaupta patirtimi. 

A. Gelūnas – „Vieningo 
Kauno“ svečias 

Įvyko pirmasis visuomeninės 
organizacijos „Vieningas Kaunas“ 
organizuojamas „Vakaras su svečiu“ 
– Arūnu Gelūnu. LR kultūros 
ministras susirinkusius pakvietė į 
diskusiją apie kultūrą, kuri ypač 
aktuali kauniečiams. Kauno miesto 
savivaldybė taupydama lėšas priima 
kultūrininkams nepalankius ir 
skaudžius sprendimus. 
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Už valstybės milijonus – 
popieriniai namai

    Miesto valdininkai nereikalauja 
įmonių ištaisyti per 12 mėnesių 
garantinį laikotarpį išaiškėjusį 
darbų broką. Tiesiog, po žiemos 
atsivėrusias tas pačias duobes 
lopoma už naujai skirtus pinigus

„Vieningo Kauno“ lyderis 
Visvaldas Matijošaitis

2012-04-26 Miesto tarybos posėdyje pritarta „Vieningo Kauno“ 
frakcijos siūlymui atlikti išsamų praėjusių metų gatvių remonto darbų 
auditą ir reikalauti įmonių vykdyti gatvių remonto darbų sutartinius 
reikalavimus bei pakartoti nekokybiškai atliktus darbus.

"Vieningo Kauno" frakcijos veikla

Miesto meras privalo užtikrinti, jog 
savivaldybės administracijos direk-
torius vykdytų šį Kauno miesto 
tarybos pavedimą“, - sakė „Vieningo 
Kauno“ ir Kauno miesto tarybos 
narys Povilas Mačiulis.
Antras žingsnis, kurį visuomeninė 
organizacija žengė problemos 
paviešinimo ir greitesnio sprendimo 
link - pilietinė akcija. 

„Atsargiai, duobė!” 
Net 70 procentų Kauno gatvių yra 
įvardijamos kaip avarinės būklės. 
Valdininkai nuolat mini lėšų stoką, 
tačiau praėjusiais metais duobių 
lopymui skirta apie 5 milijonus litų.  Į 
šią sumą neįskaičiuojami kapitaliniai 
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Antrąją Velykų dieną Kaunas 
skendėjo Velykinio šurmulio 
sūkuryje
Nuo vidurdienio Laisvės alėjai 
trumpam suteiktas Pavasario 
alėjos titulas. Renginio vedėjas, 
Panevėžio Miltinio teatro aktorius 
Andrius Povilauskas kartu su 
pagalbininkais zuikučiais bandė 
kauniečių taiklumą kiaušinių 
krepšinyje, o mažuosius kvietė 
piešti margučių alėją. Kauno Dailės 
gimnazijos moksleiviai fontaną 
apjuosė ant grindinio pieštu 
rekordinio dydžio margučiu, 
kuriam prireikė daugiau nei 30 litrų 
dažų.
Renginio organizatoriai susitarė su 
Kauno miesto savivaldybės renginių 
organizavimo komisija,  kad 
rekordinis margutis, išpaišytas ant 
Laisvės alėjos grindinio, galės išbūti 
ke letą  d ienų po  reng in io .  
Savivaldybės renginių organizavimo 
komis i ja ,  gavusi  tuo metu 
komandiruotėje buvusio mero 
Andriaus Kupčinsko įsakymą,skubos 
tvarka nubaudė organizatorius 10 Lt 
bauda ir uždraudė vienerius metus 
organizuoti renginius.
“Suprantame, kad po orga-
nizuojamų renginių viską reikia 
sutvarkyti, todėl iš karto po 
šventės išsinešėme visas šiukšles 
ir nukabinome vaikų sukurtas 

Taigi, kokybiškai neprižiurimos gatves - 
žala ne tik vairuotojams, bet ir visiems 
kaunieciams, nes nuostoliai atlyginami 
visu mokesciu moketoju saskaita.

Kauno merui įteiktas oficialus raštas 
dėl gatvių tvarkymo
Kauno miesto savivaldybės „Vieningo 

Kauno“ frakcijos nariai kreipėsi į 
Kauno miesto savivaldybės merą 
Andrių Kupčinską ir administracijos 
direktorių Antaną Nesteckį dėl Kauno 
miesto gatvių tvarkymo. 
„Vieningo Kauno“ frakcija teigia 
pastebinti ryškų skirtumą tarp 
oficialių pranešimų ir realiai 
dirbamų darbų. Gatvėse atsivė-

Kauno valdininkai stabdo visuomenininkų iniciatyvas
Balandžio 9 d. keli tūkstančiai kauniečių susirinko į Šv. Velykų 
šventę “Pavasario alėja”. Laisvės alėjoje buvo galima išvysti 
kaip žaidžiamas kiaušinių krepšinis ir ant grindinio piešiamas 
didžiausias margutis. Dekoracijas renginiui kūrė 60 – ies 
Kauno darželių auklėtiniai.

dekoracijas. Prognozės, jog po Šv. 
Velykų bus labai lietingos dienos, 
nepasitvirtino, todėl margutis 
aplink Laisvės alėjos fontaną 
kauniečius džiugino dar keletą 
dienų po renginio. Šiuo metu 
grindinys toks pats, koks buvo 
prieš šventę”– aiškino vienas 
„Vieningo Kauno“ lyderių, miesto 
tarybos narys Povilas Mačiulis.

Valdininkų sprendimas įskaudino 
moksleivius
Renginių komisijos ir “Vieningo 
Kauno” atstovai susitarė, jog 
rekordinio dydžio margutis galės 
būti nenuvalytas keletą dienų po 
renginio. Kauniečiai ir miesto 
s a v i v a l d y b ė s  d a r b u o t o j a i  
dž iaugės i ,  kad  moks le iv ių  
nupieštas  p ieš inys  sute iks  
žaismingumo miestiečiams ir po 
Šv. Velykų šventės, atvelykio 
laikotarpiu.
Tačiau vieną dieną valdininkų 
pozicija radikaliai pasikeitė ir jiems 
šis piešinys pasirodė darkantis 
miesto įvaizdį. Visuomeninė 
organizacija „Vieningas Kaunas“ 
buvo informuota tik telefonu, jog 
valdininkų nuomone šis moksleivių 
piešinys terlioja Laisvės alėjos 
praeivių batus ir yra nuspręsta 
bausti šventės organizatorius 
skubos tvarka.

„ N e m a l o n u ,  j o g  j a u n i m o  
iniciatyvos, kurios suteikia miestui 
žaismingumo, išvadintos bjauro-
jančiomis miesto bendrą vaidzą.  Ar 
Kaunas neturi kitų problemų? Ar 
miesto valdininkai turi laiko 
užsiimti tokiomis šventinę nuotaiką 
gadinančiomis iniciatyvomis“, – 
sakė vienas šventės organizatorių 
Mantas Jurgutis.

Visuomeninkai kuria aktyvų 
laisvalaikį kauniečiams
Visuomeninė organizacija “Vieningas 
Kaunas” suorganizavo ne vieną 
didelę šventę Kauno mieste: žiemos 
šventė “Kauno šeima”, “Pavasario 
alėja”, rudeniniai poezijos vakarai, 
akcija “Lįsk po mano skėčiu”. Tai tik 
dalis renginių, kuriuos organizacija 
įgyvendino per pusantrų metų. 
Nekomercinėms miesto šventėms 
organizuoti buvo išleisti keli šimtai 

tūkstančių litų. Iš Kauno miesto 
savivaldybės nebuvo prašoma nei 
vienu litu prisidėti prie šių švenčių, 
kurios skirtos visiems kauniečiams.
“Vieningo Kauno” planuose yra ir 
sveikuolių šventės, miestiečių 
futbolo varžybos bei koncertai. 

„Esame visuomenininkai, todėl 
siekame miestiečiams organizuoti 
šventes ir įtraukti juos į aktyvaus 
laisvalaikio kūrimą Kaune. Miesto 
savivaldybė neorganizuoja Šv. Velykų 
švenčių, ženkliai mažina biudžetus 
miesto renginiams. Miesto valdininkų 
noras stabdyti visuomeninkų inicia-
tyvas, dar kartą patvirtina faktą, jog 
miestui veiklių žmonių nereikia” – 
sakė miesto tarybos narys Povilas 
Mačiulis.

Tačiau šiuo metu savivaldybė 
laikosi pozicijos – uždrausti 
„Vieningam Kaunui“ įgyvendinti 
iniciatyvas.

rusios duobės kelia pavojų ne tik 
eismo dalyviams, jos taip pat 
menkina ir Kauno miesto įvaizdį. 
Povilo Mačiulio, „Vieningo Kauno“ 
frakcijos seniūno, pasirašytame 
rašte siūloma atidžiau sekti 
atliekamų darbų kokybę bei kas 
savaitę informuoti kauniečius apie 
jau atliktus konkrečius darbus. 
Tačiau, įmonė “Laboratorinių 
bandymų centras“, kuri prižiūri 
Kauno gatvių remonto darbus, jau 
dabar  abejonių, nes  dalis 
įmonės akcijų priklauso pačiai 
savivaldybei. „Kai nėra nepri-
klausomų ekspertų, o tikrinimus 
atlieka vis ta pati bendrovė, kyla 
abejonių, ar išties kelininkai 
visada dirba be klaidų, kaip yra 

 kelia
•  Reikalauti kokybės iš gatvių remonto darbus atliekančių įmonių.
•  Įpareigoti įmones pakartoti nekokybiškai atliktus darbus. 
• Peržiūrėti darbų atlikimo sutartis, 

•  Samdyti ne vieną gatvių remonto darbų priežiūros įmonę.
•  Įvesti sistemą, kuri leistų įvertinti ne teorinį, o realų darbų atlikimo 
kiekį.

• Sudaryti ilgalaikį gatvių remonto darbų planą, atsižvelgiant į gatvių 

eismo intensyvumą ir dangos būklę.

kad nebūtų jokių galimybių 
sukčiauti.

"Vieningo Kauno" frakcija siūlo:

teigiama kontrolierių“, – svarstė 
P. Mačiulis.
Šiemet planuojama suremon-
tuoti duobiu už maždaug 2 mln. 
litu. Iš viso keliu tvarkymui bus 

skirta 10 mln. litu. Didesniais 
ruožais danga bus atnaujinta 
Radvilenu plente, Vyduno, 
J.Basanaviciaus alejose, Paneriu, 
Nuokalnes gatvese. 

Nemalonu, jog jaunimo 
iniciatyvos, kurios suteikia 
miestui žaismingumo 
išvadintos bjaurojančiomis 
miesto bendrą vaizdą.

Mantas Jurgutis

Moksleiviai fontaną apjuosė pieštu margučiu

Duobėtos gatvės – Kauno gėda
(Atkelta iš 1 psl.)

Margučių alėja papuošė miesto centrą

P. Mačiulis pastebi ryškių skirtumų tarp oficialių pranešimų ir realiai 
dirbamų darbų

Į renginio žaidimus įsijautė visa šeima



3www.vieningaskaunas.lt

Įvyko pirmasis visuomeninės 
organizacijos „Vieningas Kaunas“ 
organizuojamas „Vakaras su svečiu“ – 
Arūnu Gelūnu. Lietuvos Respublikos 
kultūros ministras susirinkusius 
pakvietė į diskusiją apie kultūrą: nuo 
tapatybės ugdymo, iki ekonominės 
gerovės.
Kaunietis Arūnas Gelūnas - dailinin-
kas, filosofas, humanitarinių mokslų 
daktaras. Nuo 2010 m. Lietuvos 

Arūnas Gelūnas – „Vieningo Kauno“ svečias 
Respublikos Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės dekretu paskirtas 
Lietuvos kultūros ministru. Kaune 
užaugęs A. Gelūnas neabejingas 
gimtajam miestui, jo atradimams, 
augimui ir ateities perspektyvoms. 
Kultūra – pagrindinė miesto arterija. 
Joje svarbu ne tik tapatybės 
ugdymas, bet ir šiuolaikinio 
gyvenimo variklis – ekonominė 
gerovė.Pastaruoju metu su kultūra 

Vienas žymiausių architektų, tačiau 
visuomenei labiau žinomas kaip 
legendinės grupės „Antis“ lyderis 
Algirdas Kaušpėdas sukvietė 
draugus, pažįstamus ir visus 
kauniečius norėdamas pasidalinti 
per visą savo gyvenimą sukaupta 
patirtimi. Perfrazuotais legendinės 
dainos žodžiais pavadinta paskaita 
intrigavo: „Tau, Martynai, mėlynas 
dangus“.
Paskaitą pradėjęs statistiniais 
duomenimis apie laimingumo 
indeksą Lietuvoje - nustebino 
kauniečius. Esame tik penkti nuo 
galo statistinėje lentelėje ( 155 vieta 
iš 160 ). Taigi, nesame laimingi. 
Paskaitoje pasinėrėme į klausimo: ar 
galime būti laimingesni ir kaip to 

mėlynas dangus“
pasiekti – paieškas.
Priešpriešų ir vidinės kovos 
paaiškinimų kupina paskaita vedė 
labirintais. Susirinkusieji stebėjo 
skaidres, kurios iliustravo mintis. 
A. Kaušpėdas pasakojo apie tai, 
jog „ Gyvenimas baisus – vieni 
valgo kitus“. Žmogui svarbu save 
suvokti kaip visumos dalį ir 
m a l š i n t i  s av o  e g o i s t i n i u s  
poreikius. Nes, pasak A. Kaušpėdo 
– „tikroji tragedija yra tada, kada 
gauni ko nori“. 
Vesdamas paskaitos labirintais 
Algirdas Kaušpėdas atskleidė 
pagrindinę produktyvaus ir 
laimingo žmogaus esmę: „Mes 
turėtume siekti daug kuo būti, o ne 
daug ką turėti“.

Savo patirtimi virtuvėje dalinosi Irena 
Matijošaitienė, Algirdas Kaušpėdas,  

Kęstas Pikūnas  ir kiti 
žymūs žmonės. Grupės „Antis“ 
įkūrėjas, virtuvėje atliekantis tik 
padėjėjo rolę, ne tik koncertuos ir 
skaitys paskaitas Pasaulio lietuvių 
jaunimo susitikime (PLJS), jis taip pat 
yra  šio  renginio  ambasadorius. 
Pasaulio lietuvių jaunimo su-
sitikimas įvyks liepos 12-15 dienomis 
Prienų rajone,  visuomenės 
harmonizavimo centre. Planuojama, 
jog jame dalyvaus lietuviai net iš 33 
pasaulio šaliu, dalyviu kiekis gali siekti 
net 3000. Tai bus pirmas tokio masto 
ir formato renginys, skirtas jaunimui 
iš viso pasaulio. 
Planuojama, jog dienomis vyks 
profesionaliam arba besimo-
kančiam jaunimui skirtos paskaitos, 
bus skaitomi pranešimai, vyks 
kūrybinės dirbtuvės, net sporto 
turnyrai. Vyks diskusijos politikos, 
mokslo, kultūros temomis. Savo 
patirtimi dalinsis apie 100 žymių 
Lietuvos žmonių: Ingrida Šimonytė, 

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkas 

Žinomi Lietuvos žmonės ruošiasi 
Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimui

Visvaldas Matijošaitis, Algirdas 
Kaušpėdas, Antanas Guoga, Vladas 
Lašas, Valdas Adamkus, Andrius 
Kubilius, Alfredas Bumblauskas, 
Gabrielius Liaudanskas-Svaras, 
Eligijus Masiulis, Gintaras Stepo-
navičius, Dalia Ibelhauptaitė ir kt. 
Vakarais jaunimui koncertuos Andrius 

Žinomi verslo, politikos ir meno atstovai susirinko į vasarą vyksiančio Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo 
pristatymą. Pristatymas, kaip ir pats renginys, neeilinis – jo metu žymūs Lietuvos žmonės bandė savo jėgas 
gamindami lietuvišką maistą. 

susiję klausimai ypač aktualūs 
kauniečiams. Kauno miesto 
savivaldybė, taupydama lėšas, priima 
kultūrininkams nepalankius ir 
skaudžius sprendimus. Todėl 
susirinkusieji buvo pakviesti į kultūrą 
pažvelgti kitu kampu.
Visuomeninė organizacija „Vieningas 
Kaunas“, sulaukusi narių ir kauniečių 
palaikymo, „Vakarą su svečiu“ sieks 
padaryti tradiciniu. 

Mamontovas, grupė „Antis“, „G&G” 
Sindikatas, “Happyendless” ir kiti.
 „PLJS 2012”  - tai galimybė 
jaunimui susipažinti vieniems su 
kitais, pasisemti patirties iš žymių ir 
garsių žmonių, susirasti naujų 
draugų ar net naudingų kontaktų 
karjerai.

Visuomeninė organizacija „Vieningas Kaunas“ nuo 2012 m. įgyvendina naują projektą „Vakaras su svečiu“. 
Šio projekto pagrindinis tikslas – skatinti žmonių pilietiškumą ir domėjimąsi tuo, kas vyksta šalyje, 
susipažįstant su iškiliausiais Lietuvos žmonėmis, jų veikla ir nuveiktais darbais.

A. Kaušpėdas: „Tau, Martynai, 

Diskusijoje dalyvavo ir mieste esančių muziejų, bei teatrų vadovai.

Ministras su kauniečiais aptarė kultūros bendruomenei aktualius klausimus

Paskaitos metu A. Kaušpėdas atskleidė laimingo žmogaus esmę

Kęstas Pikūnas (dešinėje) džiaugiasi, jog į Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimo sūkurį įsilieja vis daugiau kauniečių
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Miestiečius erzina nepatogus 
a t s i s k a i t y m o  b ū d a s
Prieš kelis mėnesius Kauno miesto 
t a r y b o j e  b u v o  p r i i m t a s  
sprendimas plėsti mokamas 
automobilių stovėjimo zonas 
senamiestyje. Nors pinigai už 
automobi l ių  stovėj imą jau 
r e n k a m i ,  t a č i a u  d a ž n a s  
vairuotojas baudžiamas net 
nežinodamas, jog šios vietos jau 
apmokęstintos. Senamiestyje, 
naujose automobilių stovėjimo 
zonose, dar nepastatyti ženklai, 
įspėjantys apie esamą rinkliavą. 
Nepatogumus kel ia  ne t ik  
įspėjančių ženklų nebūvimas, 
mažas mokėjimo aparatų skaičius, 
bet ir nepatogus atsiskaitymas. 
Jau seniai kauniečiams buvo 
ža d ė ta  į re n gt i  m o d e r n i u s  
atsiskaitymo už automobilių 
stovėjimą aparatus, 

Savivaldybės įstaiga „Automobilių stovėjimo aikštelės“ ir toliau piktina 
miesto vairuotojus. Kauniečiai ėmėsi iniciatyvos norėdami išspręsti 
egzistuojančią rinkliavų už automobilių stovėjimo sistemą ir tvarką. 
Miestiečių sukurtame internetiniame forume renkami konkretūs 
pasiūlymai ir idėjos, kurias įgyvendinus būtų sukurta efektyviai veikianti
be i  vartotojų  pore ik ius  at i t inkant i  r ink l iavos  s istema.  

kitoje senamiesčio pusėje? Ar 
tikrai tokią paslaugą turi suteikti 
įmonė, kuri už vienos valandos 
paslaugą reikalauja susimokėti iki 
keturių litų?“- savo apmaudą liejo 
gatvėje sutiktas kaunietis.
Bandymas išsiaiškinti neteisėtas 
schemas. 
Nuolatinių gyventojų ir miesto 
svečių skundų sulaukianti įstaiga 
„ A u t o m o b i l i ų  s t o v ė j i m o  
aikštelės“,  net ir po visą Lietuvą 
sukrėtusio skandalo, kai su 
antrankiais išvestas vicemeras 
Kęstutis Kriščiūnas, nesiekia 
skaidrinti savo veiklos. Niekas iš 
„Automobilių stovėjimo aikštelės“ 
administracijos ir miesto vadovų 
nesistengia išsiaiškinti ir išsklaidyti 
v i e š u m o j e  s k l a n d a n č i o s  
informacijos apie slaptas įstaigos 
veiklas: pinigų mokėjimą už 
įdarbinimą, mokėjimus „į kišenę“ 
automobilių stovėjimo vietose , 
partijų narių įdarbinimą, duoklių 
mokėjimą ir pan.
Vos tik tapę tarybos nariais, 
„Vieningo Kauno“ frakci jos 
atstovai ėmėsi domėtis, ar 
viešumoje sklandanti informacija 
apie įstaigos „Automobil ių 
stovėjimo aikštelės“ neteisėtą 
veiklą yra teisybė. Kauno politikai 
jausdami, kad nauji miesto 
tarybos nariai gali išsiaiškinti 
seniai veikiančias nesąžiningos 
veiklos schemas, trukdė į įmonės 
valdybą deleguoti specialistus. 
„Pusę metų bandėme pakeisti šios 
į s t a i g o s  v a l d y b ą  i r  g a u t i  
informaciją apie jos veiklą. Niekaip 
negalėjome gauti realių įrankių, 
kad galėtume įvesti tvarką.

kuriuose kauniečiai  galėtų 
atsiskaityti ne tik įstaigoje įsigyta 
kortele, grynaisiais pinigais, bet ir 
banko kortele. Per pastaruosius 
trejus metus mokėjimo automatų 
modernizavimui buvo skirta 
daugiau nei 1 mln. lt. 
Tačiau kauniečiai sunkiai randa 
kur atsiskaityti, mokėjimo aparatų 
nėra daug. Susidaro įspūdis, jog 
nuolat  p leč iamos mokamo 
automobilių statymo zonos, bei 
didėjantis mokestis už paslaugas - 
pagrindinės savivaldybės įstaigos 
„Automobilių stovėjimo aikštelės“ 
siekiamybės. 
„Praėjusią savaitę už kelių minučių 
pavėlavimą turėjau nusipirkti 60 lt 
vertės automobilio stovėjimo 
kortelę. Tačiau senamiestyje yra 
vienintelė vieta – Rotušės aikštė, 
kurioje galima atsiskaityti šia 
kortele. Kaip atsiskaityti esant 

M ū s ų  i n i c i a t y v o s  b u v o  
blokuojamos todėl, kad noras 
įvesti gerąją verslo praktiką šioje 
į s ta i go j e  n e p at i ko  p a r t i j ų  
atstovams.“ – sakė Visvaldas 
Matijošaitis. 
Įstaiga –  part inių veikėjų 
išlaikytinė 
Visuomeninės organizacijos 
„Vieningas Kaunas“ ekonomistai 
nustėro sužinoję, jog šios įstaigos 
didžiąją dalį pelno suvalgo 
administracinės išlaidos. Nors 
viešoji įstaiga „Automobilių 
stovėjimo aikštelės“ didina savo 
p e l n ą  ke l d a m a  ka i n a s  u ž  
automobilių stovėjimą – ją kasmet 
remia Kauno savivaldybė.  Šiemet 
iš biudžeto jai skirta 2 mln.Lt. 

 Paprasta aritmetika atskleidžia,
kad surinkti 1 litą šiai įstaigai 
kainuoja 50 centų. 
„Visuomeninės organizacijos 
ekonomistai pateikė savo išvadas, 
jog ši įstaiga, dirbdama efektyviai, 
administravimo išlaidoms gali 
išleisti 20 centų nuo kiekvieno 
surinkto lito.  Efektyvus darbo 
organizavimas miestui kainuotų  
60 procentų mažiau negu dabar.“ 
– teigia V. Matijošaitis.

Kur išeikvojami įstaigos surinkti 
pinigai, ilgai ieškoti nereikia. 
Savivaldybės įstaigą sukrėtęs 
skandalas atskleidė, jog politinių
partijų nariai reikalaudavo, kad 
būtų apmokamos jų asmeninės 
s ą s ka i t o s .  N e p a t v i r t i n t a i s  
duomenimis, socialdemokratas 
Kęstutis Kriščiūnas „Automobilių 
stovėjimo aikštelių“ direktoriui 
l iepė  apmokėt i  asmenin io  
automobilio remonto išlaidas. 
Pažvelgus į įstaigos darbuotojų 
sąrašą matyti, kad partijos 
pasirūpino, jog jų nariams būtų 
suteiktos „šiltos“ darbo vietos.
Politikų kerštas už domėjimąsi
Norėdami išsiaiškinti realią 
situaciją „Vieningo Kauno“ frakcija  

inicijavo įstaigos veiklos auditą. 
Dalis Kauno miesto tarybos narių
primygtinai stengėsi  sustabdyti 
patikrinimo eigą. Tuometinis 
opoz ic i jos  lyder i s  Andr ius  
Kupčinskas tokią iniciatyvą 
pavadino „akivaizdžiu įgaliojimų 
viršijimu“. V. Matijošaitis teigia, 
jog: „Nepaisant Kauno miesto 
p o l i t i k ų  p r i e š t a r a v i m o  
savivaldybės kontrolieriui R. 
Raudoniui buvo pavesta atlikti 
veiklos auditą. Deja, patikrinimas 
buvo atliktas neprofesionaliai, o 
audito išvados politizuotos ir 
neatitinkančios realios situacijos. 
Sav iva ldybės  kontro l ie r ius  
savivaldybės įmonių objektyviai 
vertinti negali, mat jo darbdavys 
yra pati savivaldybė.“
V. Matijošaičio iniciatyvos, 
siekiant išsiaiškinti įstaigos 
„Automobilių stovėjimo aikštelės“ 
veiklą bei išspręsti akivaizdžias 
problemas, sukėlė didelį miesto 
politikų nepasitenkinimą ir buvo 
stabdomos visais įmanomais 
būdais. Pavyzdžiui, Visvaldui 
M a t i j o š a i č i u i  p a v ė l a v u s  
susimokėti  už  automobi l io  
stovėjimą vos kelias minutes – 
įvykį fiksuoti buvo sukviesti 
žiniasklaidos atstovai. „Panašu, 
kad miesto politikai padarė didelį 
šou. Visa tai suorganizuota 
suinteresuotų asmenų nurodymu 
siekiant nukreipti dėmesį nuo 
realių problemų.“ 
– teigė Visvaldas Matijošaitis.

„Susidaro įspūdis, jog nuolat plečiamos 
mokamo automobilių statymo zonos, 
bei didėjantis mokestis už paslaugas – 
pagrindinės savivaldybės įstaigos 
„Automobilių stovėjimo aikštelės“ 
siekiamybės.“

„Vieningo Kauno“ 
lyderis Visvaldas Matijošaitis

Visuomeninės organizacijos „Vieningas Kaunas“ frakcijos nariai 
svarstant 2012 metų miesto biudžetą, pateikė pasiūlymus 
kuriose išlaidų eilutėse galima sutaupyti. Vienas iš siūlymų – 
40% sumažinti dotacijas skirtas Viešąjai įstaigai „Automobilių 
stovėjimo aikštelės“. Toks sprendimas leistų Kauno miestui 
sutaupyti daugiau nei 1 mln. Lt. Kauno miesto tarybos narių 
dauguma nepritarė šiam „Vieningo Kauno“ siūlymui.

"Vieningo Kauno" frakcijos veikla

VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“- abejotino skaidrumo įstaiga.

Automobilių statymas: problema, aktuali daugeliui

• Įdiegti tik visus mokėjimo būdus priimančius parkomatus.
• Tinkamai prižiūrėti ir pažymėti mokamo stovėjimo vietas.
• Ant pranešimo apie pažeidimą pateikti informaciją užsienio 
kalbomis.
• Tinkamai įrengti naujas senamiesčio ir klinikų automobilių 
statymo zonas.
• Panaikinti „Minimalų stovėjimo laiką“, įdiegti stovėjimo laiko 
skaičiavimą pagal sumokėtą sumą.

 Portalo https:parkavimaskaune.uservoice.com pasiūlymai:
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30 mln. litų – tokia suma nurodyta 
dokumentuose, tačiau gyventojus 
aplankę ir savo akimis pamatę 
statybų kokybę savivaldybės tarybos 
nariai nustėro. Pro lubas lyg upeliais 
bėga vanduo, trupa sienų tinkas, o 
pro langus ir duris tiesiog švilpauja 
vėjas.
Savivaldybės atstovų apsilankymą 
Veverskio g. namuose inicijavo 
“Vieningo Kauno” frakcija. Jau 
anksčiau “Vieningas Kaunas”, 
nesulaukęs savivaldybės dėmesio, 
kreipėsi į prokuratūrą, ši jau pradėjo 
ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės 
turto iššvaistymo ir piktnaudžiavimu 
tarnybine padėtimi.“Ėmėmes 
kraštutinių priemonių , nes kai tik 
norėjome įtraukti į Tarybos posėdį 
klausimą, jog Kauno m. savivaldybė 
dėl Veverskio pastatų kreiptųsi į 
prokuratūrą, valdančiosios koalicijos 
palaikymo nesulaukėme. Šis klau-
simas į miesto politikų darbotvarkę 
įtrauktas nebuvo. Manome, kad yra 
svarbių priežasčių, kodėl niekas 
nenori sužinoti, kas atsakingas už 
padarytus nuostolius ne tik miestui, 
bet ir visai valstybei. ” – sakė 
“Vieningo Kauno” frakcijos ir Kauno 
tarybos narys  Visvaldas  Matijošaitis.
“Vieningo Kauno” atstovai ne kartą 
lankėsi pas gyventojus – ten žmonės 
gyvena labai blogomis sąlygomis. 
Namai pastatyti tik prieš trejus 
metus, tačiau byrančios sienos, 
užlieti rūsiai, nesutvarkytas šildymas, 
pelyjančios sienos ir kitas statybinis 
brokas akivaizdžiai matomas. 
Vieverskio g. namo gyventoja Vida 
Stonkienė skundžiasi vis dar negalinti 
iškraustyti savo daiktų iš dėžių, nes 

Už valstybės milijonus – popieriniai namai

juos gadina drėgmė. Pro lubas tiesiog 
upeliais bėga vanduo, o per durų ir 
langų plyšius švilpauja vėjai.
 Norėdami tiksliai įsitikinti, kokia yra 
naujų, bet jau byrančių namų kokybė, 
“Vieningo Kauno” nariai užsakė 
nepriklausomą pastatų konstrukcijų 
termovizinę apžiūrą, kuri dar kartą 
patvirtino, kad pastatas turi daug 
defektų. Šių namų gyventojai jau ne 
vienu raštu kreipėsi į Kauno m. 
savivaldybę, tačiau konkrečių 
veiksmų nesulaukė. 
“Viskas dabar priklauso nuo 
ikiteisminio tyrimo, kuris bus 
atliekamas Kaune. Tikimės, kad 
pagaliau bus pateikti visi dokumentai 
reikalingi tyrimui ir neabejoju, kad 
suinteresuoti asmenys bus ištirti. Be 
to, tyrimas prasidės pačiu laiku, nes 
susidaro įspūdis, kad tam, kad 
sulaukti senaties termino, miesto 
politikai ir valdininkai nesiėmė jokių 
veiksmų”. – sako Povilas Mačiulis, 
„Vieningo Kauno“ frakcijos ir Kauno 
tarybos narys

Pripažino tinkamais
Primename, kad 2006 m. savival-
dybės taryba nusprendė, kad turi būti 
statomi gyvenamieji namai ir 
perkamas būstas nuomininkams 
iškelti iš savininkams grąžintinų 
gyvenamųjų namų. Viešojo pirkimo 
konkursus laimėjo trys bendrovės – 
„Arauša“, „Avona“ ir „Struktūra“.
Pastaroji bendrovė siejama su 
įtakingu Kauno konservatoriumi 
Marijum Panceriu – čia jis dirba 
finansų direktoriumi. „Struktūra“ yra 
laimėjusi ne vieną didelį statybos 
konkursą Kaune.

Su trimis laimėjusiomis bendrovėmis 
buvo sudarytos sutartys dėl 
daugiabučių gyvenamųjų namų 
K.Veverskio gatvėje techninių 
projektų ir statybų. Taip pat susitarta, 
kad savivaldybei priklausiančių K. 
Veverskio g. pastatų statybų techninę 
priežiūrą vykdys ir vykdė savivaldybės 
bendrovė „Ekspertika“. Valstybinė 
teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcija prie Aplinkos ministerijos 
2009 m. pripažino namus tinkamais 
naudoti.
Vos pripažinus pastatus tinkamais 
naudotis ir koją į naujuosius namus 
įkėlus nuomininkams, Kauno 
savivaldybė buvo apipilta skundais 

dėl šių namų kokybės.
Tuomečio savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus Vyganto 
Gudėno įsakymu buvo sudaryta 
komisija statybos defektams 
įvertinti. Ji konstatavo „kad didžioji 
dalis savivaldybės gyvenamųjų 
namų K.Veverskio g. 1, 3, 6 gyventojų 
skundų yra pagrįsti.“
Po to buvo sudaryta dar viena darbo 
grupė defektų ir trūkumų šalinimo 
darbams kontroliuoti.
Pirmoji komisija nusprendė, kad 
pirmiausiai turi būti šalinami 
defektai, o jei ne – reikia kviesti 
ekspertus ir žalos atlyginimo 
klausimą perduoti teismui.
Šis siūlymas, vaizdžiai tariant, 

Prieš trejus metus Panemunėje valstybės lėšomis pastatyti ir įrengti 
savivaldybės socialiniai būstai tik iki gyventojų įsikėlimo buvo gražių 
paskatų simboliu. Vos tik įsikėlus naujakuriams, savivaldybę užplūdo jų 
skundai. Tačiau iki šiol miesto vadovai nesiėmė jokių veiksmų išsiaiškinti 
ar statybos buvo vykdomos skaidriai.
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“Vieningo Kauno" frakcija 
Kauno miesto taryboje teikė 
sprendimo projektą, kuris 
įpareigotų savivaldybės 
administracijos direktorių 
kreiptis į prokuratūrą dėl 
lėšų iššvaistymo statant K. 
Veverskio g. pastatus. 
Tarybos narių dauguma 
siūlymui nepritarė.

Net ir nesulaukusi kitų 
tarybos narių pritarimo, 
"Vieningo Kauno" frakcija 
savarankiškai kreipėsi į 
Kauno apygardos proku-
ratūrą, kad išsiaiškintų dėl 
galimo lėšų iššvaistymo, 
nuostolių ir viešojo intereso 
gynimo.

“Vieningo Kauno" frakcija 
pakvietė visus tarybos narius 
apžiūrėti pastatų būklę ir 
susitikti su gyventojais. Į 
susitikimą atvyko tik keletas 
Kauno miesto tarybos narių, 
tarp jų nebuvo nei mero, nei 
vicemerų.  

„Vieningo Kauno“ frakcija 
pateikė sprendimo 
projektą, kuris įpareigoja 
administracijos direktorių 
atlikti teisės aktuose 
nustatytus veiksmus dėl 
nuostolių, padarytų statant 
pastatus, atlyginimo.
Tarybos narių dauguma 
nepritarė šiam siūlymui.

atsidūrė šiukšliadėžėje. Defektai 
pašalinti nebuvo, o jokia žala 
brokuotų namų gyventojams jau 
dveji metai neatlyginama.
Per šį laikotarpį bankrutavo viena iš 
namus stačiusių bendrovių – 
„Arauša“, tad išieškoti lėšas iš jos jau 
neįmanoma. Kitos dvi – „Struktūra“ 
ir „Avona“ – veiklą tebevykdo.

Nenorėjo nagrinėti
Buvęs vicemeras Kęstutis Kriščiūnas 
dar prieš jam sulaikant sakė, kad ši 
problema sprendžiama, jis pats esą 
domėjosi šiuo reikalu, tačiau 
akivaizdu, kad tai tik kalbos – niekas 
nebuvo daroma. Nepriimta jokių 

„Vieningo Kauno“ frakcijos 
prašymu, Kauno apygardos 
prokuratūros pradėtas 
įkiteisminis tyrimas dėl 
d i d e l ė s  ve r t ė s  t u r to  
iššvaistymo ir piktnau-
džiavimo tarnybine padė-
timi.

   Savivaldybės valdininkai ir jos vadovai nereikalauja 
darbų kokybės, nesistengia jog būtų atlyginti 
nuostoliai K. Veverskio gatvės namų gyventojams. 
Kauno miesto tarybai siūlėme sprendimus, kurie 
leistų šių daugiabučių istorijoje padėti tašką. Deja, 
bet tarybos nariai ne tik nepalaiko mūsų frakcijos 
siūlymų, bet ir klaidina vietinius gyventojus. 

Povilas Mačiulis

rimtų sprendimų – sudaryta eilinė 
komisija, kuri nieko operatyviai 
nesprendė.

Laukia senaties
Dar 2011 m. sausį tuomečiam ir 
dabartiniam Kauno merui Andriui 
Kupčinskui Seimo kontrolierius 
rekomendavo spręsti K.Veverskio 
gatvės daugiabučių problemas, o 
Kauno savivaldybės kontrolės 
skyriui – atlikti tyrimą, ar valstybės 
lėšos, skirtos šiems namams 
statyti, panaudotos ekonomiškai. 
Tyrimas vyksta vangiai ir iki šiol 
nėra baigtas. Savivaldybė aiškina, 
kad viskas daroma savomis jėgo-
mis, nes privatiems ekspertams 

pinigų biudžete nenumatyta.
Vadovaujantis Civiliniu kodeksu, 
reikalavimui atlyginti žalą taikomas 
trejų metų senaties terminas, kuris 
šiuo atveju teisme būtų skaičiuo-
jamas nuo pirmojo pagrįsto skundo 
gavimo.
Pirmieji skundai ėmė plaukti iškart 
po namų pripažinimo tinkamais – 
2009 m. kovą, tad iki senaties 
termino buvo likę du mėnesiai. 
Taigi, “Vieningo Kauno” iniciatyva 
prokuratūra pradėjo ikiteisminį 
t y r i m ą  d ė l  Ve v e r s k i o  g .  
nekokybiškų pastatų - išjudino 
detektyvą primenančią istoriją 
tinkama linkme.

K. Veverskio g. socialinių būstų statyboms buvo skirta 30 mln. Lt Akivaizdžiai matomas statybinis brokas...

...ir byrančios lubos
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Dr. Donatas Večerskis, VDU filosofijos katedros lektorius, „Vieningo Kauno“ narys

Praeities atspindžiai dabarties šešėliuose

Beklaidžiodamas mažomis Žalia-
kalnio gatvėmis, pagaliau tarp 
mažų sugriuvusių sandėliukų 
išvydau tai, ką tikėjausi tapsiant 
senojo Kauno simboliu. Tačiau 
tikrovė pasirodė besanti kitokia. 
Apleistas, išdaužytais langais 
vaiduoklis nuo žaliojo kalno 
aukštumų žvelgė į papėdėje esantį 
mūrinį Kauno centrą. Reginys buvo 
graudus. Tačiau pastatas net ir tuo, 
kas iš jo liko, liudijo apie savo kilmę,  
kruopštų darbą ir subtilų arch-
itektūrinį skonį.
Keletą dienų mintyse nuolat 
sugrįždavau prie šios 20 numeriu 
p a ž y m ė t o s ,  1 9 2 6  m e t a i s  
pastatytos Žemaičių gatvės vilos. 
Kirbėjo klausimas, į kurį niekaip 
negalėjau surasti atsakymo – kodėl 
šis ir kiti Kauno medinukai nyksta 
mūsų akyse? 
Pirmasis atsakymas, ateinantis į 
galvą – nei namo savininkai, nei 
miesto savivaldybė neturi lėšų 
sutvarkyti Kauno XX a. pradžią 
menančių medinukų. Tačiau ar 
tikrai mes nemeluojame sau? Jei 
filosofai teisūs, tai praeitis nėra 
kažkur ir kažkada buvęs įvykis, nes 
jo paprasčiausiai jau nebėra. 
Praeitis, tai šią akimirką išgyve-

Povilas Mačiulis, buvęs Kauno 
miesto vicemeras, didelis iškilaus 
poeto Jono Mačiulio-Maironio 
gerbėjas. Ne paslaptis, jog šiuos du 
Mačiulius sieja giminystės ryšys - 
jaunojo politiko seneliai kilę iš 
Raseinių krašto. Būtent šio miesto 
apskrityje, Šiluvos valsčiuje ir yra 
gimęs Lietuvos dainiumi titu-
luojamas Maironis.
Jonas Mačiulis - Maironis - poetas, 
teologijos daktaras, profesorius, 
Kauno kunigų seminarijos rektorius, 
prelatas, iki mirties gyvenęs Kaune. 
Šiais metais šiam Tautos dvasios 
žadintojui sukanka 150 metų ir 80 
metų nuo poeto mirties, todėl 
Lietuvos Respublikos Seimo 
nutarimu 2012-ieji paskelbti Mairo-
nio metais. 
Apie šį poetą žinoma daugybė 
įdomių faktų ir istorijų. Viena iš jų – J. 
M. - Maironis labai mėgo važinėtis 
dviračiu, nors tuo metu dvasi-
ninkams naudotis šia transporto 
priemone nebuvo leidžiama. 
„Draugai juokauja, kad mane ir 
Maironį sieja ne tik genealoginis 
medis, bet ir pomėgis mieste 
važinėtis dviračiu“- pasakodamas 
šypsosi P. Mačiulis.

Ar žmogus, negerbiantis savo istorijos, yra vertas ateities? Šis klausimas 
man kilo po to, kai vieną sekmadienio popietę nutariau surasti medinį 
namą, kurio grakštus bokštelis, kylant Žemaičių gatve, trumpam išnyra 
už Laikinąją Sostinę menančių mūrinių pastatų. 

namas laikas, kuris liudija ne tiek to 
meto įvykius, o tai, kaip mes dabar 
juos išgyvename. Tad klausimas 
transformuojasi į kitą – kas mums, 
kauniečiams nutiko, kad mes šitaip 
elgiamės su savo praeitimi, t.y. su 
savimi? 

 Apleistas, išdaužytais 
langais vaiduoklis nuo 
žaliojo kalno aukštumų 
žvelgia į papėdėje esantį 
mūrinį Kauno centrą.

Dr. Donatas Večerskis

Nesinori pradėti kalbėti apie lėšų 
trūkumą, nes tai visada tiesa ir 
visada – melas. Nesinori ir 
moralizuoti, bei visus šunis sukarti 
ant paminklosaugininkų ar 
valdininkų, nes jie taip pat tėra tik 
apraiškos to, kas vyksta su mumis. 
Juk ne jie įstatinėja plastikinius 
langus mediniuose fasaduose, 
slepia juos po plastikinėmis 
dailylentėmis ar stato vienadienius 
„stiklainius“.
Man atrodo, kad pagrindinė 
priežastis slypi tame, jog Kaunas 
nesubrendęs priimti praeities kartų 
dovanos – Kauno medinukų, nes 
nepavyksta jų susieti su istorikų, 
vietinių politikų ilgai kurta 

Dirbdamas vicemeru, būdamas 
atsakingas už miesto kultūrą bei 
švietimą,  P. Mačiulis iškėlė ne 
vieną idėją, kaip išradingai ir 
įdomiai paminėti Maironio metus 
Kaune. Tarp siūlomų projektų: 
koncertai, ekskursijos „Maironio 
pėdsakai Kaune“, dailininkų 
plenerai, studentų renginiai uni-
versitetuose. P. Mačiuliui va-
dovaujant darbo grupei, kuri 
atsakinga už renginių įgyven-
dinimą, kultūros bendruomenei 
buvo suteikta galimybė siūlyti 
savo iniciatyvas.
 Deja, pasikeitus miesto vadovams, 
pasikeitė ir pozicija dėl Maironio 
metų paminėjimo. P. Mačiulio 
teigimu: „Metai jau beveik įpusėjo, 
tačiau Kauno miesto savivaldybės 
pastangomis neįvyko nei vienas 
renginys šiam poetui paminėti. Dar 
skaudesnis kultūros bendruomenei 
faktas, kad Maironio renginiams 
miesto biudžete nėra skirtas nei 
vienas litas. Jeigu ne Maironio 
Lietuvių literatūros muziejaus 
pastangos, šiuos 2012-uosius 
galėtume tituluoti kultūros tylos 
metais“.   
Matydami Kauno vadovų abejin-

gumą, miesto tarybos narys P. 
Mačiulis kartu su bendraminčiais 
inicijavo Maironio fondą. Šis fondas 
Kaune organizuos renginius ir 
ekskursijas, skirtas iškilaus poeto 
Maironio 150 - osioms sukakties 
metinėms paminėti. Dauguma 
renginių bus įgyvendinti netra-
dicinėse vietose, stengiantis 
išnaudoti neatrastas Kauno erdves. 
Viena iš idėjų - Maironio kūrybos 
vakarą organizuoti Palemone, kur 
anksčiau vykdavo tradiciniai Poezijos 
pavasario renginiai. Maironio fondo 
inicijuojama programa bus finan-
suojama privačiomis lėšomis, 
savivaldybės paramos nebus prašo-
ma.
P. Mačiulis neslepia ambicijų, kad 
ateityje Maironio renginiai gali 
pavirsti šio iškilaus poeto vardu 
pavadintu festivaliu. „Neblėstantis 
kauniečių susidomėjimas Maironio 
Lietuvių literatūros muziejaus orga-
nizuojamais Maironiui skirtais 
renginiais liudija, kad visuomenei 
reikia poeto bei prelato žodžio. Todėl 
miesto tarybos narių pareiga, ne 
ieškoti būdų nieko neveikti, o rasti 
galimybes naujų kultūros iniciatyvų 
atsiradimui“,- teigia P. Mačiulis.

(prarasta) Laikinosios sostinės 
didybės aura. 
Tačiau pažvelkime į savo miestą 
kitomis akimis. Pamatysime, kad 
be mielo ir nepakartojamo miesto 
centro (su vienu vieninteliu 
mediniu namu Laisvės alėjoje) ir 
jaukaus senamiesčio, po visą Kauną 
išsidėstę mediniai prieškario 
šedevrai. Šimtai valandų juos 
s tata nt ,  ku r i a nt  m e d i n i u s  
papuošimus „iššvaistyta“ tam, kas 
„neatsiperka“. 
Medinukai mums liudija, kad 
Kaunas visada rėmėsi ne tik 
verslumo dvasia, bet ir siekiu 
sukurti sau tikruosius Namus. 
Miestas pastatytas išlaikant ryšį su 

Istoriniai žaliakalnio medinukai galėtų puošti Kauną

mūsų krašto architektūros paveldu 
bei išsaugant mieste santykį su 
gamta. Ją mes vis dar sutinkame ne 
tik Žaliajame kalne, Santakoje ar 
Ąžuolyne, bet ir nuolat gyvuose 
medinukuose. 
Pakeitę savo žvilgsnį suvoktume: 
kas mes, kauniečiai, iš tiesų esame. 
O žodis „Laikinoji“ reikštų ne 
praeitį, prarastus politinius galios 
svertus, o šią akimirką, kurioje 
pradėtume branginti viską, kas 
mums Kauną ir mus pačius 
dovanoja. Tačiau žmogiškumo 
išsaugojimas visada reikalauja 
val ios  i r  pastangų.  Kauno
medinukų būklė liudija ne mūsų 
naudai.

Maironio kūryba atgims Kaune

Naujienas užsiprenumeruoti galite puslapyje www.vieningaskaunas.lt  

Gaukite „Vieningo Kauno“ 
naujienas el. paštu!  

   Draugai juokauja, kad mane ir 
Maironį sieja ne tik genealoginis 
medis, bet ir pomėgis mieste 
važinėtis dviračiu

Povilas Mačiulis
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Šiaurietiškasis ejimas dažnam – 
keistas užsiemimas. Kaip kilo 
mintis užsiimti butent tokia 
veikla?
Didejantis visuomenes susido-
mejimas sveika gyvensena skatina 
ieškoti nauju ir efektyviu tre-
niravimosi budu. Pasaulio sveikatos 
organizacijos pateikia statistinius 
duomenis, kuriuose akivaizdžiai 
matyti, jog mes vis mažiau judame, 
mus kamuoja nugaros ir sanariu 
skausmai. Tai paskatino susimastyti ir 
ieškoti budu, kaip savo ir kitu 
gyvenima paversti sveikesniu.

Ar galite ši užsiemima pavadinti 
sportu?
Ši užsiemima galima vadinti ne tik 
sportu, bet ir laisvalaikio pralei-
dimo budu. Taciau labiausiai 
tinkantis ir man patinkantis 
apibudinimas – mankšta. Išmokus 
techniškai vaikšcioti, treniruojame 

Šiaurietiškasis ėjimas pagal Mindaugą Čiginską

iki 90% raumenu.

Kuo tai naudinga musu sveikatai?
Musu kiekvieno sveikata yra pats 
didžiausias turtas. Svarbu suprasti, 
kad šiuolaikiniame pasaulyje per 
daug laiko praleidžiame sededami. 
O tai ypac kenkia musu naturaliai 
laikysenai, sunkiai suvokiame kaip 
kunas turi teisingai judeti erdveje. 
Šiaurietiškojo ejimo metu mes 
idarbiname ivairiu grupiu rau-
menis ir sanarius, kurie turi buti 
aktyvinami.

Ar šis užsiemimas kelia susi-
domejima kaunieciams? Kokio 
amžiaus Šiaurietiškojo ejimo 
entuziastu daugiausia?
Šia veikla Lietuvoje vis dar galima 
vadinti nauja, o žmones i viska, kas 
nauja, žiuri atsargiai. Taciau noriu 
pasidžiaugti, kad kaunieciai nera 
abejingi naujovems, noriai daly-

vauja ir domisi šiuo užsiemimu. 
Dirbdamas Šiaurietiškojo ejimo 
instruktoriumi dar nesutikau ne 
vieno, kuris po užsiemimo jaustusi 

Gediminas Vasiliauskas: Metinius 
sportininkų startus planuoja Lietuvos 
lengvosios atletikos federacija. Ji 
nustato varžybų prioritetus. Tačiau iki 
tol, sportininkai turi įvykdyti tarp-
tautinio lygio rezultatų normatyvus 
arba  gauti  vardinį asmeninį  kvietimą. 
Į šių metų Pasaulio uždarų patalpų 
čempionatą Stambule kaip tik tokį 
kvietimą  ir gavo mūsų septyn-
kovininkė ir penkiakovininkė Austra 
Skujytė. 
Galime teigti, jog prie  penkia-
kovininkės Austros Skujytės pergalių 
mes jau pripratę (pagerintas Lietuvos 
rekordas ir iškovota bronza). O  
barjerininkės Sonatos Tamošaitytės 
(ketvirtoji vieta) pasiekimai stebina ir 
džiugina. Sportininkės pasirodymas 
Turkijoje buvo tikra sensacija pasaulio 
lengvojoje atletikoje. Sprinteris Rytis 
Sakalauskas užėmė devintą vietą. Ir 
nors čempionate jam mažiau 
pasisekė, jis vis tiek tituluojamas 
greičiausiu Lietuvos žmogumi. 

 Sportininkai savo rezultatais iš tiesų 
garsina Lietuvą pasaulyje. Ir nors 
lengvoji atletika tituluojama "Sporto 
karaliene" ( daugumoje pasaulio šalių 
yra viena iš mėgiamiausių sporto 

Taip 
pat ir vienu greičiausių pasaulyje. 
Greitu laiku tai bus antras 
baltaodis sportininkas planetoje 
100 metrų distanciją įveikęs 
greičiau kaip per 10 sekundžių.

Gediminas Vasiliauskas: „lengvoji 
atletika - sporto karalienė” 

šakų), Lietuvoje situacija kitokia. 
Lietuvoje karaliauja krepšinis. Ir atlygis 
lengvaatlečiams - daug kartų 
kuklesnis. Tačiau tai netrukdo 
sportininkams, visa širdimi mylintiems 
šią sporto šaką, siekti aukštų  rezultatų. 
Jie tikri Lietuvos patriotai - nesiekia kitų 
šalių pilietybių ir atstovavimo kitai 
valstybei.
Jau dabar žinoma, jog iš visų sporto 
šakų , išsikovoję teisę 
startuoti Londone  turi 40 sportininkų, 
iš jų 17 yra lengvaatlečiai. Iki olimpinių 
žaidynių šiais metais dar laukia labai 
svarbus startas birželio mėn. - Europos 
čempionatas Helsinkyje (dalyvaus 
apie 10 lengvaatlečių iš Kauno ). Jame 
pasitikrinsime  savo ir priešininkų 
jėgas.

Lietuvoje

Šiaurietiškojo ėjimo pradininkas Lietuvoje, “Vieningo Kauno” narys – 
Mindaugas Čiginskas. Reabilitacijos magistro studijas baigęs 
instruktorius, ieškodamas efektingiausių būdų, kaip visuomet išlikti 
sveikam, energingam bei linksmam, įkūrė sveikatos gerovės įstaigą. 

nepasikroves energijos, puikiu 
emociju, geros nuotaikos. Ši fizinio 
aktyvumo forma tinka bet kurio 
amžiaus žmonems, bet kokiu oru ir 

bet kuriuo metu laiku. Šiau-
rietiškasis ejimas – tai raktas i Jusu 
gera savijauta, puikias emocijas ir 
energija.

 „Sportininkai savo rezultatais iš 
tiesų garsina Lietuvą pasaulyje.“

Turkijoje vykusiame Lengvosios atletikos čempionate dalyvavo 
koncentruota lietuvių lengvaatlečių komanda. Komandos sudėtimi ir 
pasiekimais ypatingai didžiuojasi Kauno Lengvosios Atletikos Federacijos 
prezidentas, “Vieningo Kauno” narys – Gediminas Vasiliauskas. Iš penkių 
į čempionatą vykusių lietuvių, trys – kauniečiai: Austra Skujytė, Sonata 
Tamošaitytė ir Rytis Sakalauskas. 

Gediminas Vasiliauskas

Vis daugiau žmonių susidomi šiaurietišku ėjimu

Kauno dailes akademijos studentai, 
globojami akademijos dekano Jono 
Audejaicio, padovanojo kulturai 
saldaini. Išrašinetas ivairiausiais 
palinkejimais ir pripildytas oru 15m 
ilgio ir 3m skersmens saldainis 
papuoše rotušes aikšte.
Grojant gyvai džiazo muzikai 
atidaryta Jono Petronio fotografijos ir 
Albinos Žiupsnytes bei Antano 
Andziulio tapybos darbu paroda. O 
nacionaliniame 

Balandžio 14 – ąją šventėme kultūros dieną
Balandžio 14-ąją kauniečiai šventė tarptautinę kultūros dieną. Kol Kauno kultūrininkai rinkosi į konferenciją, 
studentai rašė palinkėjimus kultūrai ant oru pripildyto saldainio.

M. K. Ciurlionio dailes muziejuje ivyko 
konferencija pavadinimu “Kulturos 
kaitos gaires: igyvendinimo gali-
mybes”.
Konferencijoje patirtimi dalijosi 
filosofas Gintautas Mažeikis ir 
jauna bei veržli projekto “Kury-
bines partnerystes” vadove Milda 
Laužikaite. Gyvenimiškais pavyz-
džiais savo pranešima grinde 
verslo praktikas Vytautas Meišas. 
Apie meno inkubatorius bei 

konceptualu muzieju pasakojo 
Zigmas Kalesinskas ir Ramunas 
Kondratas.
Vakarop kultura nuplove Vaida 
Tamošiunaite. Kauno paveikslu 
galerijoje menininkes vykdytas 
performansas taip ir vadinosi “Kul-
turos nuplovimas”. O konferencijoje 
ikaitintas diskusijas dalyviai pratese 
gurkšnodami arbata ir šildydamiesi 
Kauno Bigbendo muzikantu 
pasirodymu.

Mob. tel.: 8 688 39532 
El. p.: kaunas@vieningaskaunas.lt

„Vieningo Kauno“ laikraštyje

Dailės akademijos studentai padovanojo kultūrai saldainį



Smegenų mankšta

Visuomeninė organizacija “Vieningas Kaunas”
V. Krėvės pr. 97, Kaunas LT-50369 Mob. tel.: 8 688 39532 El. p.: kaunas@vieningaskaunas.lt

Teisingą atsakymą siųskite
 el. paštu 

kaunas@vieningaskaunas.lt, 
10 laimingųjų 

apdovanosime prizais. 
puodeliai

x10
Kauno likimui neabejingus 
įvairių profesijų miestiečius 
sujungęs „Vieningas Kaunas“ 
nėra uždara organizacija. Ji 
atvira visiems, kurie turi idėjų 
ir siūlymų, kaip Kauną paversti 
laisvu ir klestinčiu miestu.

Prisijunk prie „Vieningo Kauno“ komandos!
užpildyk anketą puslapyje www.vieningaskaunas.lt ir tapk nariu

www.vieningaskaunas.lt8

Antrąją Velykų dieną Kauno 
L a i s v ė s  a l ė j a  p a s k e n d o  
šventiniame renginio „Pavasario 
alėja“ šurmulyje.  Čia vyko 
didžiausio margučio marginimas, 
margiausių pavasario piešinių 
paroda ir margučių marginimo 
dirbtuvėlė.
Renginio vedėjas, teatro aktorius 
Andrius  Povi lauskas,  v isus  
stilizuotai vedė link pavasario. 
Žengdami tris žingsnius link 
pavasario alėjos kauniečiai 
pirmiausia pajuto „Saulės smūgį“, 
kurio metu vyko du margučių 
ridenimo turnyrai, stipriausio 
margučio paieška ir pagaliau 

p a m a t ė  p i r m ą  „ Pava s a r i o  
griaustinį“.
Renginio metu vyko šeimų 
turnyras „Tėtis, aš, mama – 
pavasario šeima“. Šeimos bandė 
pra lenkt i  pavasa r į  „K i šk ių  
lenktynėse“.
Šventėje kauniečius linksmino 
Linas Adomaitis, Monika Linkytė ir 
A k m ė j a ,  B a r t a s ,  v a i k ų  i r  
moksleivių laisvalaikio estrados 
studija M.E.S.
Ve l y k ų  šv e n t ę  „ Pava s a r i o  
alėja“miestiečiams padovanojo 
v i s u o m e n i n ė  o r g a n i z a c i j a  
„Vieningas Kaunas“.

Antrąją Velykų dieną Kauno Laisvės alėja trumpam tapo „Pavasario alėja“.

Margiausio margučio parodai savo darbelius suruošė daugiau nei 60 - ies Kauno darželių auklėtiniai.

Kauniečiai margina didžiausią miesto margutį

OPEL servisas Baltijos g.59, Kaunas, tel.: 8-37-750888, 8-610-25136
PEUGEOT servisas Savanorių pr.404G, Kaunas, tel.:8-37-301199, 8-682-68548
OPEL ir CHEVROLET servisas Savanorių pr.404G, Kaunas, tel.: 8-37-413194; 8-686-33523
Autoservisas V.Krėvės pr.97, Kaunas, tel.: 8-37-313506, 8-615-85422
Autoservisas Baltijos g.59, Kaunas, tel.:8-37-750888, 8-618-82045

OPEL servisas Baltijos g.59, Kaunas, tel.: 8-37-750888, 8-610-25136
PEUGEOT servisas Savanorių pr.404G, Kaunas, tel.:8-37-301199, 8-682-68548
OPEL ir CHEVROLET servisas Savanorių pr.404G, Kaunas, tel.: 8-37-413194; 8-686-33523
Autoservisas V.Krėvės pr.97, Kaunas, tel.: 8-37-313506, 8-615-85422
Autoservisas Baltijos g.59, Kaunas, tel.:8-37-750888, 8-618-82045

Vasaros naujienos:
·Naujas autorizuotas OPEL 
servisas Baltijos g.59, Kaunas;

·Kondicionieriu pildymas 
ir remontas;

·Visu markiu automobiliu 
kompiuterine diagnostika;

·Automobiliu ir žibintu 
poliravimas.

Vasaros naujienos:
·Naujas autorizuotas OPEL 
servisas Baltijos g.59, Kaunas;

·Kondicionieriu pildymas 
ir remontas;

·Visu markiu automobiliu 
kompiuterine diagnostika;

·Automobiliu ir žibintu 
poliravimas.

Kauniečiai Velykas pasitiko „Pavasario alėjoje“


