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Politinės partijos PROFESINIŲ SĄJUNGŲ CENTRAS veikla orientuota į dorus, darbščius, aktyvius žmones, 
kurie nėra abejingi ne tik savo, bet ir visos Lietuvos ateičiai, kurie nebijo drąsiai reikšti savo nuomonę, 
prisiima atsakomybę ne tik už savo žodžius, bet ir veiksmus.

Mūsų partijos tikslas, sukurti stiprią valstybę. Kiekvienos valstybės pagrindas – piliečiai. Tik gyvendami 
valstybėje, kuri patenkina žmogaus lūkesčius, sukuria geras socialines sąlygas, galime sukurti tvirtą piliečių 
bendruomenę. Stipri ir aktyvi bendruomenė, savarankiška savivalda, kuria tvirtą valstybę. Jei kiekvienas 
pirmiausia kursime viskuo patenkintas, ir politiškai orientuotas savivaldas, taip neabejotinai sukursime ir 
stiprią Lietuvą. 

Mūsų tikslas, kad tautai ir kiekvienam piliečiui atskirai, būtų užtikrintos teisės į socialinį teisingumą, žodžio 
laisvę ir galimybių lygybę.

Kartu su PROFESINIŲ SĄJUNGŲ CENTRO komanda, kursime pažangų, atvirą, teisingą, ekonomiškai ir 

ekologiškai stiprų miestą – Kauną.

Manau, kad Kaunas – galimybių miestas. Viskas ko jam trūksta – pokyčių. Pokyčiams ne visada reikia 

didelių dalykų, pirmiausia svarbu turėti aktyvią valdžią, stabilų administravimą, kurie ne tik lauktų, kol 

sprendimai patys už save realizuosis, bet ir imtųsi konkrečių veiksmų.

Miestui, kuris neabejotinai turi visus duomenis, reikalingus sėkmingam vystymuisi, negalime leisti susidurti 

su problemomis, kurios laiko jį vienoje vietoje, neleisdamos žengti dar didesnės pažangos ir tobulėjimo link.

Visos miesto bėdos dažniausiai priklauso nuo komandos, kuri ateina į miesto tarybą. Svarbu, kad ši komanda 

ne tik šildytų Tarybos posėdžių kėdes, bet ir aktyviai dirbdama įkvėptų žmones pasitikėjimu ir energija savo 

miesto puoselėjimui.

Iš daugiametės savo patirties, dirbant su žmonėmis, sprendžiant jų iškilusias problemas, matau aiškias 

problemas, kurios yra svarbios, net ir paprasčiausiam žmogui. Dažnai valdančiųjų dėmesys nukreipiamas į 

tokias problemas, ar tam tikrų projektų realizavimą, kurie atitolsta nuo žmogaus kasdienybės, paprastų 

dalykų, kurie yra esminiai. 

Mano tikslas, sukurti socialiai aprūpinto, išsilavinusio, sveiko, kultūringo bei šiuolaikiško miesto viziją ir ją 

įgyvendinti.

Būdamas piliečių tiesiogiai išrinktas:

- sieksiu, kad Kaune būtų stipri ir aktyvi ekonomika. Visoms verslo įmonėms bus suteiktos sąžiningos 

ir vienodos sąlygos, skatinama bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veikla, aktyviai 

bendraujama su verslo asociacijomis. Didelį dėmesį skirsime inovatyvaus verslo kūrimui;



- sieksiu, kad miesto finansai būtų skirstomi atsakingai. Pervertinsime investicinius projektus, 

atrinkdami juos pagal pamatuojamą naudą, ir prioritetus. Mažinsime nepagrįstas ir nebūtinas 

biudžeto išlaidas, pirmiausia tas, kurios nesusijusios su gyventojams būtinų poreikių tenkinimu;

- užtikrinsiu, kad visiems būtų teikiamos prieinamos socialinės paslaugos.

- skatinsiu švietimo vystymąsi, ypatingai didelį dėmesį skirdami mokyklų veiklos gerinimui, 

tinkamam mikroklimato užtikrinimui;

- padidinsiu visų Kauno miesto mokyklų ir švietimo įstaigų aptarnaujančiojo personalo atlyginimą.

- sieksiu vietų skaičiaus darželiuose didinimo ir darželių auklėtojų bei jų padėjėjų tinkamo atlyginimo 

už kvalifikuotą darbą.

- Kaunas visada buvo laikomas studentų miestu. Drauge su komanda sieksime Kaune įkurti atvirą ir 

kiekvienam prieinamą žinių, mokslinės komunikacijos, informacijos ir idėjų centrą, veikiantį 24 val. 

per parą. Tam tikslui įsteigsime visą parą veikiančią multifunkcinę biblioteką.

- taip pat, iškelsime Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimo galimybės idėją, siekiant įgyvendinti 

zoologijos sodo rekonstrukciją, ir taip užtikrinant lankytojų srautą ištisus metus. Žvėrių parkas turi 

tapti moderniausiu Baltijos valstybėse. Turėdami zoologijos sodą savo mieste, turime dėti visas 

pastangas, siekiant jį išsaugoti;

- išspręsiu esmines transporto susisiekimo problemas Kaune ir Kauno rajone. Kiek įmanoma labiau 

gerindamas maršrutų laiką ir skaičių;

- sieksiu parkavimosi Kaune lengvatų. Ypatingai didelį dėmesį skirdamas šalia universitetų esančioms 

aikštelėms, kuriose studentams, turintiems studento pažymėjimą, būtų taikomos parkavimosi 

nuolaidos;

- sieksiu, kad būtų tiekiams kokybiškas vanduo, sutvarkyti nuotekų tinklai, užtikrintas modernus 

atliekų tvarkymas;

- vykdysime daugiabučių kiemų renovaciją;

- plėsime ir įrengsime dviračių takų tinklą Kauno mieste, siekiant sudaryti visas sąlygas žmonėms 

keliauti mieste be automobilio. Taip pat sudarysime palankias sąlygas dviračių nuomai;

- ir toliau tęsiu įvairias bėgimo akcijas Kaune;

- kiek galima labiau remsiu sportą ir kultūrą;

- Laisvės alėja- Kauno veidas. Nedelsiant imsiuosi Laisvės alėjos rekonstrukcijos darbų.



- viešąsias erdves pritaikysiu įvairiems gyventojų poreikiams ( vaikų žaidimo aikštelėms, augintinių 

priežiūrai, aktyviam ir ramiam poilsiui);

- teisėtvarkos srityje skatinsiu policijos rėmėjų veiklą. Sieksiu, kad Kauno miesto policija būtų 

aprūpinta būtinomis techninėmis priemonėmis, kurios palengvintų pareigūnų darbą, bei užtikrintų 

kokybišką ir greitą gyventojų apsaugą;

- išplėsiu vaizdo kamerų tinklą visame mieste, kad miestas būtų saugus;

- remiantis Europos valstybių praktika, skatinsiu darbo vietų kūrimą, socialinio dialogo stiprinimą tarp 

darbuotojų ir darbdavių;

- imsiuosi visų priemonių, kad nė vienas žmogus nebūtų atlestas iš darbo be rimtos svarios priežasties 

(kritikos, išsakytos nuomonės ir pan.)

- SVARBIAUSIA, stengsiuosi kuo daugiau atsižvelgti į gyventojų nuomonę, skatinsiu aktyvesnį visų 

įsitraukimą į bendrą veiklą. Kauniečiai turi pajausti, kad tik jie yra svarbiausi ir įtakingiausi žmonės, 

galintys prisidėti prie geresnės Kauno miesto ateities.

Suprasdamas posto į kurį kandidatuoju reikšmę, ir atsakomybės mąstą, užtikrinu, jog išrinktas Kauno 

miesto meru, esu pasiryžęs atsakingai ir apdairiai dirbti, ir įgyvendinti esminius tikslus, vardan 

stiprios savivaldos, viskuo patenkintų žmonių ir dar gražesnės Kauno miesto ateities. 
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