
 

Kandidato į Kauno miesto mero postą Rimanto Mikaičio rinkimų programa 

 

1. Mano reformų pagrindas – valdžia turi dirbti geriau ir kainuoti mažiau. 

2. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių pagrindinis tikslas – tarifo už teikiamas paslaugas 

mažinimas, o gaunamas pelnas turi būti naudojamas tik paslaugos kokybės gerinimui. 

3. Įtrauksiu kauniečius į miesto reikalų sprendimą, biudžeto formavimą. 1 mln. eurų paskirsiu 

kauniečiams, kad jie spręstų, kur konkrečiai tas lėšas panaudoti. 

4. Nepaliksiu skolų ateities kartoms. Kiekvienas 1 euras savivaldybės investicijų turi generuoti 

1 eurą papildomų privataus sektoriaus investicijų.   

5. Savivaldybės pajamas didinsiu ne keldamas mokesčius ar laukdamas centrinės valdžios 

paramos, o pirmiausia sudarysiu tinkamas sąlygas verslo plėtrai ir darbo vietų kūrimui. 

Atsisakysiu perdėto verslo reguliavimo.  

6. Pirmenybę teiksiu investicijoms į kūrybingų, talentingų asmenybių ugdymą, o ne į tuščias, 

blizgančias sales. 

7. Užtikrinsiu vaikui vietą darželyje. Patekimo į savivaldybei priklausančius vaikų darželius 

sistema bus skaidri ir aiški.  

8. Sveikatos paslaugų prioritetu taps ne ligos, bet sveikata, jos išsaugojimas ir stiprinimas. 

Privačių ir viešųjų iniciatyvų dėka kiekvienas žmogus nuo mažiausio iki vyriausio galės 

realizuoti savo sveikatos tikslus. 

9. Viešasis transportas taps patrauklesnis visiems: didinsiu viešojo transporto dažnį, atnaujinsiu 

viešojo transporto priemones, tobulinsiu keleivių informavimo sistemą, atnaujinsiu stoteles. 

10. Atversiu miesto parkus žmonėms, prie įėjimų nebebus viską draudžiančių ženklų. Parkai 

taps kauniečių laisvalaikio dalimi – juose bus galima suderinti tiek aktyvų, tiek ramų poilsį, 

tiek mamų pasivaikščiojimą su vaikais, tiek gyvūnų vedžiojimą. Parkuose bus įrengtos 

„grill“ zonos, skatinsiu  kiną po atviru dangumi, išlaisvinsiu visas privačias iniciatyvas, 

kurios prisidės prie mūsų žaliųjų zonų išnaudojimo. 

11. Per vasarą sutvarkysiu įvažiavimus į daugiabučių namų kiemus. 

12. Per keturis metus rekonstruosiu Laisvės alėją. 

13. Mažesnės sąskaitos už komunalines paslaugas. Savivaldybės įmonės turės pagrįsti teikiamų 

paslaugų kainą, skatinsiu konkurenciją visose srityse, taip užtikrindamas mažiausią kainą ir 

geriausią kokybę. 

14. Savivaldybės reguliuojami mokesčiai bus mažesni nei Vilniuje. 

15. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybose dirbs ne partijų statytiniai, o savo sričių 

specialistai, profesionalai, kurie neš atsakomybę įstatymų nustatyta tvarka. 

16. Skatinsiu įvairius tarptautinius kultūros ir sporto renginius Kaune.  

 


