
 

Aplenksime Vilnių ir viskas bus gerai! 

Kaunas – miestas, kuriame geriausia gyventi, dirbti, mokytis, kurti ir auginti vaikus. Akademinio miesto 

statusas, puiki geografinė padėtis, verslumo, kultūros tradicijos rodo milžinišką Kauno potencialą, tačiau 

Kaunas tebetūno sostinės šešėlyje. Mes pasiryžę keisti situaciją ir išlaisvinti visas iniciatyvas, kurios 

užtikrintų kokybišką gyvenimą Kaune! 

Sąlygos verslui bus geresnės nei Vilniuje 

Skatinsime verslą kurti naujas ir gerai apmokamas darbo vietas. Sumažinsime savivaldybės reguliuojamus 

mokesčius verslui, trumpinsime biurokratinių procedūrų trukmę. 

Sumažinsime sąskaitas už savivaldybės įmonių teikiamas paslaugas 

Valdžia dirbs geriau ir kainuos mažiau. Savivaldybės įmonės nebebus partijų „šėryklomis“. Sąžininga 

konkurencija mažins komunalinių paslaugų kainas. 

Tarsimės su kauniečiais svarbiausiais miesto gyvenimo klausimais, neužsidarysime kabinetuose 

Įtrauksime miestiečius į biudžeto formavimą: paskirsime 1 mln. eurų kauniečiams, kurie nuspręs, kur 

panaudoti  šias lėšas. Atsižvelgsime į miestiečių nuomonę dėl svarbiausių Kauno projektų. 

Per metus sutvarkysime įvažiavimus į daugiabučių namų kiemus 

Daugiau dėmesio skirsime mažesnėms gatvėms ir įvažiavimams į daugiabučių namų teritorijas. 

Per ketverius metus rekonstruosime Laisvės alėją 

Užtikrinsime, kad rekonstrukcijos darbai vyktų sklandžiai ir greitai, kuo mažiau trukdant tiek Laisvės alėjos 

verslo bendruomenei, tiek miestiečiams. 

Kaune bus geriausios sąlygos auginti vaikus 

Panaikinsime vietų darželiuose trūkumą. Moksleiviai turės didžiausią įvairių tipų mokyklų pasirinkimą, 

veikla po pamokų bus įdomesnė ir geriau organizuota. Ugdysime išprususį, kultūringą ir sveiką kaunietį.  

Į darbą atvyksite greičiau ir patogiau 

Didinsime viešojo transporto dažnį, atnaujinsime stoteles, tobulinsime keleivių informavimo sistemą. 

Organizuosime transporto judėjimą taip, kad kaunietis kuo lengviau galėtų pasiekti darbą ir namus. 

Kaunas - laisvų, kūrybingų žmonių miestas 

Kultūros politiką orientuosime į kūrybingo, laisvo, savo miestą mylinčio kauniečio ugdymą.  

Miesto parkai taps kokybiško kauniečių laisvalaikio dalimi 

Parkuose bus galima suderinti tiek aktyvų, tiek ramų poilsį. Parkuose bus įrengtos „grill“, šunų vedžiojimo 

zonos, skatinsime  kiną po atviru dangumi ir kitas privačias iniciatyvas. 

Kaunas taps sveikiausiu ir sportiškiausiu miestu Lietuvoje 

Remsime intensyvesnį sveikos gyvensenos propagavimą. Skatinsime ne tik profesionalųjį, bet ir mėgėjų 

sportą.  

Studentai liks Kaune 

Skatinsime gerai apmokamų darbo vietų kūrimą. Kiekvienam jaunuoliui apmokėsime pirmosios įmonės 

steigimo dokumentų įforminimo išlaidas, padėsime suteikiant įmonei buveinės registracijos adresą. 

 

Visą Kauno liberalų programą rasite čia: http://www.kaunoliberalai.lt 

 

http://www.kaunoliberalai.lt/

