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                                       P R O G R A M A 

 

Neatidėliotini darbai: Praėjo 24 nepriklausomybės metai, sustokime ir pžvelkime, kas 
gero ir naudingo padaryta dėl Lietuvos žmonių. Savivaldybės skendi skolose, gatvės 
ir kiemai kaip po karo, ir kas metais blogėja. Smulkus verslas sužlugdytas miesto 
Tarybos, leidžiant prekiauti alumi tik po 17val. Laisvės alėjos namų stogai griūna, 
senamiestis apleistas. 

Kauno miesto Savivaldybėje nesprendžiami miestui aktualūs klausimai, o tik rietenos 
tarp frakcijų. Savivaldybės biurokratinis aparatas išpūstas, ir žmogus atėjęs į 
savivaldybę negauna atsąkymo į jam rrūpimus klausimus. Kovotojų už Lietuvą 
sąjungos tikslas ir bus tai padaryta, kad atėjęs žmogus į Savivaldybę gautų atsakimą į 
jam rūpimus klausimus. 
 

1. Visa savivaldybės veikla bus vieša ir skaidri, kaip to reikalauja įstatymas. 

Tuos viešinimo darbus atliks žmonės, kurių darbas dabar  yra informacijos slėpimas.  

2. Per vienerius metus visi ikimokyklinio amžiaus vaikai bus aprūpinti vietomis vaikų 

darželiuose bei lopšeliuose. 

Bus kapitališkai atremontuoti uždaryti buvę vaikų darželiai, tiek kiek jų reikės. 

3. Pirmajame darbiniame tarybos posėdyje bus panaikintas nuo 2012 metų įvestas 

savivaldybės nuomojamų patalpų  plėšikiškas (ypač lūšnų gyventojams) kaupimo 

mokestis. 

Bus panaikinti neišgalintiems susimokėti pensininkams priskaičiuoti                                                                                                                                

dėl šio plėšikiško mokesčio įsiskolinimai, bus atsisakyta savivaldybės civilinių ieškinių 

dėl šio mokesčio išieškojimo. 

4. Bus atsisakyta milijoninių viešinimo paslaugų pirkimų. 

5. Bus atsisakyta teisinių paslaugų pirkimų  iš šalies, išskyrus gyvenimiškai būtinus 

atvejus, dėl kurių bus priimti  atitinkami tarybos sprendimai. 



6. Bus peržiūrėta  Koncesijos sutartis dėl Pramogų ir sporto rūmų Nemuno saloje 

(Arena) valdymo, ko pasėkoje jau pirmaisiais metais Arena  nereikalaus iš 

savivaldybės  milijoninių  lėšų. 

7.  Bus peržiūrėtos visos mero A. Kupčinsko taikos sutartys ir  dėl darančių žalą 

savivaldybei bus imtasi visų priemonių jų atsisakyti, nustatyti žalos dydį  ir išieškoti 

žalą iš kaltų. 

8. Bus peržiūrėtos visos savivaldybės sudarytos Koncesijos sutartys, nenaudingos ar 

darančios žalą savivaldybei bus nutrauktos. 

9. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų valdymas bus  viešas ir skaidrus, 

valdymo organai bus sudaromi iš kompetentingų, principingų ir atsakingų piliečių, 

kurie už savo veiklą viešai atsiskaitys tarybos posėdžiuose. 

10. Visoms tarybos narių komandiruotėms bus reikalingas tarybos sprendimas. 

11. Kas ketvirtį bus skelbiami personalo pasikeitimai savivaldybės administracijoje. 

12.  Bus sudaromos sąlygos mokinių maitinimui maistą ruošti betarpiškai mokyklose. 

13. Leidimai smulkiai prekybai gatvėse pensininkams kainuos simbolinį euro centą ir 

bus išduodami seniūnijose. 

14. Visuomenei bus pateikta išsami informacija apie žemės grąžinimą  per praėjusią 

tarybos kadenciją. 

15. Savivaldybė sudarys ir viešai paskelbs žemės grąžinimo grafiką, tam bus 

panaudoti tame tarpe ir žemės sklypai Aleksote ( išvalyti buvusio Mėsos kombinato 

valymo įrenginiai ir žemės sklypas Lakūnų plente). 

16. Bus inventorizuotas ES paramos lėšų panaudojimas tikslu nustatyti panaudojimo 

efektyvumą. 

17. Visoms  savivaldybės vykdomoms statyboms bus paskirtas atsakingas 

savivaldybės administracijos darbuotojas, kuris atsiskaitinės tarybai dėl statybų 

vykdymo eigos. 

18. Bus pradėta konkrečiai spręsti daugiabučių gyvenamųjų namų K. Veverskio 

gatvėje problemą. 



19. Bus sukurta tarnyba, kurios tikslas  pažaboti daugiabučių gyvenamųjų namų 

administratorių savivaliavimą ir užtikrinti gyventojų teises. Bus viešinami gyventojų 

skundai ir tarnybos veikla. 

20.Bus imtasi priemonių  išspręsti vaiduokliais tapusių pastatų – viešbučių  

„Britanika“ ir „Respublika“ problemas, tame tarpe ir nustatyti kaltus bei patraukti 

juos atsakomybėn. 

21. Visi paaiškėję atvejai kai  savivaldybėje buvo piktnaudžiaujama tarnybine 

padėtimi arba priimtuose sprendimuose yra korupcijos apraiškų bus viešinami ir 

teikiami tarybai priimti sprendimams kreiptis į Respublikos teisėsaugos institucijas. 

22. Savivaldybės ūkyje neperkanr naujų mašinų ir neskiriant eiliniams klerkams. 

23. Didžiausią dėmesį skirti žmonių socialinių problemom spręsti, kad žmogus 

atgautų pasitikėjimą, Kauno miesto savivaldybės tarnautojais. 

24. Kovotojų už Lietuvą sąjunga, pasisako už tradicinę šeimą, neleisti gėjams skleisti 

propogandos mokyklose, eiti gtvėmis propoguoti savo interesus. 

25. Pagrindinis tikslas tai kad surinkti mokesčiai būtų kauno miestui, (federaliniai 

valdžiai) mokėti tik 15 procentų, nuo surinktų mokesčių. Pvz.benzino, dyzelino 

Kaune parduodama už 12 milijonų, o savivaldybiai duoda tik 2 milijonus, turi būti 

atvirkščiai 10 milijonų miestui , 2 milijonai federaliniai valdžiai. Taip yra daugelyje 

pasaulio valstybių.vyriausybė negalėtų švaistytis pinigais. 

 

 


