


ĮŽANGINIS ŽODIS

Mieli kėdainiečiai, 

Kėdainių genuose yra užkoduotos atvirumo, daugiakultūriškumo ir įvairovės vertybės. Čia per amžius drauge

gyveno  bei  klestintį  kraštą  kūrė  skirtingų  tautų,  profesijų  ir  įsitikinimų žmonės.  Šis  protėvių  palikimas

kiekvienam iš mūsų leidžia didžiuotis, kad esame kėdainiečiai.

Transformacija  į  šiuolaikinio  žmogaus  poreikius  ir  gyvenimo  būdą  atitinkantį  kraštą  Kėdainiams  tapo

sudėtingu uždaviniu.  Iš  vietos,  kur  žmonės  atvykdavo  kurti  ir  gyventi,  Kėdainiai  tapo  vieta,  kurią  mūsų

kraštiečiai vis dažniau renkasi palikti. Nuo šio amžiaus pradžios Kėdainių rajone gyventojų skaičius sumažėjo

beveik trečdaliu. Tai – išvykę draugai, artimieji, darbuotojai, inovatoriai, verslininkai ir kūrėjai.

Tikime,  kad  Kėdainiai  turi  potencialo  šią  tendenciją  pakeisti  ir  vėl  tapti  kraštu,  kuris  traukia  atvykti  ir

pasilikti.  Būdami dėkingoje  geografinėje  padėtyje,  galėdami  pasigirti  turtinga  istorija  spinduliuojančiomis

vietomis bei turėdami veiklius, talentingus ir kraštą mylinčius žmones, mes esame pajėgūs Kėdainius paversti

ne tik geografiniu, bet ir ekonominiu bei kultūriniu centru. 

Tai pasiekti galime tik būdami ryžtingi, ambicingi ir kryptingai dirbantys, kad šią viziją paverstume realybe.

Jūsų  dėmesiui  –  mūsų  komandos  ambicijos,  tikslai  ir  konkretūs  darbai  Kėdainių  kraštui.  Kviečiame  jus

balsuoti už mūsų ryžtingą ir darbščią komandą bei šiuos planus paversime realybe!

Su meile,

Kandidatas į merus Raivydas Rakauskas ir visa Laisvės partijos Kėdainių komanda
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PROGRAMA

PIRMA AMBICIJA. ATEIČIAI PASIRUOŠUSIŲ KĖDAINIEČIŲ UGDYMAS – VISAVERTIS ŠVIETIMAS 
MOKYKLOJE IR UŽ JOS RIBŲ

I TIKSLAS. Kėdainiuose – motyvuoti mokytojai ir atviros mokyklos

1  darbas: Sukursime kompleksinį aukštos  kompetencijos  mokytojų  pritraukimo  ir  išsaugojimo priemonių
paketą: tobulinsime finansinių priemokų už pasiektus rezultatus sistemą ir numatysime kompetencijų kėlimo
krepšelį visiems mokytojams. Taip pat sukursime programą „Sugrįžtu mokyti“, garantuosime mentorystę ir
emocinę pagalbą pradedantiesiems mokytojams.

2 darbas:  Pradėsime įgyvendinti „Mokykla už mokyklos ribų“ projektą. Vilniuje pradėtas pilotinis projektas,
kurio  metu  dalis  pamokų  mokiniams  vyksta  įvairiose  miesto  erdvėse,  sulaukė  tarptautinio  pripažinimo.
Kėdainių rajone kultūriškai ir istoriškai turtingų vietų tikrai netrūksta, tad ir mūsų kraštas yra puiki vieta
tokiam projektui klestėti. Investuosime į šios iniciatyvos įgyvendinimą ir skatinsime joje dalyvauti Kėdainių
rajono švietimo įstaigas bei mokytojus.

3 darbas: Skirsime ypatingą dėmesį patyčių prevencijai ugdymo įstaigose ir taip švietimo aplinką Kėdainiuose
paversime  saugia  ir  dinamiška.  Užtikrinsime,  kad  bendrojo  lavinimo  įstaigos  įsigytų  ir  diegtų  mokyklos
bendruomenės  poreikius  geriausiai  atliepiančias  prevencijos  programas  bei  vykdysime  nuoseklią  patyčių
prevencijos stebėseną.

4  darbas: Įgyvendinsime  dalyvaujamąjį  biudžetą  visose  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo  mokyklose.
Moksleiviai turi teisę būti išgirsti priimant sprendimus apie jų ugdymą, o jų įgalinimas sprendžiant problemas
taip pat padės ugdyti pilietiškumą, atsakomybę ir lyderystę.

5  darbas: Sudarysime  galimybes  visiems  savivaldybės  ugdymo  įstaigų  vadovams  kelti  vadovavimo
kompetenciją – finansuosime tęstinius švietimo lyderystės kursus ar studijas.

6 darbas: Mokyklų tinklo optimizavimo proceso grėsmes sieksime paversti naujomis galimybėmis – ugdymo
įstaigų restruktūrizavimą organizuosime taip, kad ikimokyklinis ir pradinis ugdymas vaikams būtų užtikrintas
kuo  arčiau  namų.  Po  tinklo  optimizavimo  laisvos  patalpos  bus  naudojamos  neformalaus  ugdymo  ir
kultūrinėms  veikloms,  o  mokiniams,  kuriems  atstumas  iki  mokyklos  padidės,  užtikrinsime  patogų
susisiekimą. 

7 darbas: Atnaujindami mokyklų erdves, investuosime ne į „euroremontą“, kuriuo nublizginamos morališkai
pasenusios  dar  sovietiniais  laikas  sukurtos  struktūros,  o  iš  esmės  pritaikysime  švietimo  įstaigų  aplinką
šiuolaikinio žmogaus poreikiams – daug žalumos, daug šviesos,  visiems moksleiviams atviros ir  naudotis
tinkamos erdvės.

8  darbas:  Užtikrinsime  pilnavertį  ugdymo  įstaigų  pasiruošimą  įtraukiajam  ugdymui  –  skirsime  ypatingą
dėmesį aplinkos pritaikymui pagal universalaus dizaino principus. Taip pat numatysime pakankamas lėšas
mokytojų–padėjėjų  ir  kitų  reikalingų  specialistų  pritraukimui  bei  įdarbinimui,  pedagogų  kompetencijų
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tobulinimui ir emocinei pagalbai bei kitoms priemonėms, būtinoms sudaryti sąlygas visiems vaikams mokytis
drauge. 

II. TIKSLAS. Švietimas Kėdainiuose – ne tik mokyklos ribose

1  darbas: Galimybė  įgyti  aukštąjį  mokslą  turi  grįžti  į  Kėdainius  –  inicijuosime  diskusijas  su  visais
universitetais bei kolegijomis, siekdami pritraukti aukštojo mokslo padalinį į mūsų kraštą. Aukštojo mokslo
įstaigoms pasiūlysime reikiamą infrastruktūrą bei visokeriopą pagalbą perkeliant veiklą čia. 

2 darbas: Įsteigsime visaverčio mokymosi krepšelį kiekvienam mokyklinio amžiaus kėdainiečiui – savivaldybė
skirs 20 eurų kas mėnesį bet kokioms papildomo švietimo reikmėms: neformalaus ugdymo būreliams ar
skaitmeninėms mokymosi platformoms.

3 darbas:  Remsime švietėjus, kurie ketina sukurti naujas neformaliojo ugdymo paslaugas. Rengsime viešąjį
konkursą, kuriame potencialūs paslaugos teikėjai turės galimybę siūlyti naujas neformaliojo ugdymo kryptis
ir geriausiai įvertintoms idėjoms skirsime papildomą finansavimą veiklai pradėti.

4  darbas:  Užtikrinsime ikimokyklinio ugdymo įstaigų kokybę toliau  investuodami į patrauklias, įtraukias ir
naujosios kartos poreikius atitinkančias erdves mažiesiems kėdainiečiams.  Fizinė darželių aplinka gali būti
laikoma  „trečiuoju  mokytoju”  greta  ugdymo  programos  ir  auklėtojų,  todėl  rekonstrukcijos  projektus
įgyvendinsime rinkdamiesi ne tik geriausią kainą, bet ir kokybiškiausią idėją pasiūliusius tiekėjus.

5  darbas:  Skirsime  didesnius  administracinius  išteklius  suaugusiųjų  švietimui.  Mokymasis  vyksta  visą
gyvenimą ir privalome skirti didesnį dėmesį, kad realizuotume ir bendrojo ugdymo įstaigose jau nesimokančių
žmonių potencialą. Bendradarbiaudami su socialiniais partneriais, prioritetą teiksime žmonių pritraukimui į
suaugusiųjų  švietimo  bei  trečiojo  amžiaus  universiteto  programas.  Imsimės  lyderystės  padėdami  šias
paslaugas teikiančioms įstaigoms semtis gerųjų praktikų iš kitų savivaldybių.

III TIKSLAS. Įvairus ir asmenybės tobulėjimą skatinantis kultūrinis gyvenimas

1 darbas: Didinsime konkursinį finansavimą kultūrinei veiklai ir nustatysime aiškius, pamatuojamus kriterijus
jo skyrimui. Užtikrinsime, kad šis finansavimas būtų skirtas ne tik įprastoms, bet ir novatoriškoms kultūros
raiškos  formoms. Kultūros  asortimentas  Kėdainiuose  bus  įvairus  –  nuo  profesionaliojo  scenos  meno  iki
gatvės meno.

2 darbas. Įsteigsime Kėdainių menų inkubatorių. Jame bus padedama veikti su menu susijusiam smulkiam ir
vidutiniam verslui,  teikiama  metodinė  ir  konsultacinė  pagalba,  sudaromos  sąlygos  menininkams  kurti  ir
eksponuoti savo kūrybą.

3 darbas: Sieksime, kad kuo įvairesnė kultūra pasiektų ne tik miestą, bet ir kitas rajono seniūnijas. Rajono ir
miesto  kultūrinis  gyvenimas  nėra  du  atskiri  vienetai,  tad  stiprinsime  bendruomenių  centrus,  teiksime
rekomendacijas  ir  užtikrinsime  dalijimąsi  gerosiomis  praktikomis  vykdant  veiklas  ir  telkiant  miesto,
miestelių ir kaimų bendruomenių narius.
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4 darbas:  Įgalinsime Kėdainių arenos, Kėdainių kultūros centro ir kitų kultūros įstaigų vadovybę parengti
veiklos planus ir numatysime projektinį finansavimą jų įgyvendinimui, kad rajono erdvėse įvairaus pobūdžio
traukiantys renginiai galėtų vykti kiekvieną savaitgalį.

ANTRA AMBICIJA. ŽALIA ŠVIESA PRIVAČIAI INICIATYVAI KURTI PRIDĖTINĘ VERTĘ KĖDAINIAMS

I TIKSLAS.  Rajonas, kuris yra patrauklus stambiems investuotojams įsikurti ir kurti darbo vietas

1 darbas: Sukursime Kėdainių prekės ženklo strategiją ir užtikrinsime jos įgyvendinimą. Turime pasirūpinti,
kad Kėdainių vardas būtų atpažįstamas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, o visus potencialius investuotojus
pasiektų žinia apie galimybes vystyti verslą mūsų mieste ir rajone. Neapsiribosime tik gražiu nauju logotipu
–  subursime  viešųjų  ryšių  ekspertus  ir  Kėdainių  krašto  bendruomenių  lyderius,  kad  identifikuotume
geriausiai mūsų krašto potencialą atspindinčias žinutes ir tinkamiausias auditorijas bei investuosime į šios
strategijos įgyvendinimo priemones.

2  darbas: Užpildysime  Kėdainių  laisvąją  ekonominę  zoną  (LEZ).  Argumentuodami  jos  mokestiniais
pranašumais,  pritrauksime  čia  norinčių  investuoti  stambių  įmonių.  Glaudžiai  dirbsime  su  „Investuok
Lietuvoje“ bei inicijuosime pokalbius su kiekvienu Lietuvos ir užsienio investuotoju, svarstančiu apie verslo
plėtrą  mūsų  šalyje.  Sieksime  kuo  didesnio  darbo  vietų  skaičiaus  atsiradimo  kėdainiečiams,  užtikrindami
maksimalią savivaldybės pagalbą Kėdainiuose įsikuriantiems verslams.

3  darbas: Pasinaudosime  valstybės  stambiems  investuotojams  teikiamais  privalumais  Kėdainių  naudai.
Pritrauksime stambius investicinius projektus į Kėdainių kraštą, kviesdami pasinaudoti  Žaliojo koridoriaus
galimybėmis. Užtikrinsime stambių projektų veiklai būtiną infrastruktūrą, kurios įrengimui savivaldybė gali
gauti tikslinę valstybės dotaciją.

II TIKSLAS. Smulkus ir vidutinis kėdainiečių verslas – rajono variklis

1  darbas: Numatysime taiklias ir skaidriais kriterijais paremtas mokestines lengvatas ir finansinę pagalbą
smulkiam ir  vidutiniam verslui  bei  didinsime smulkiojo  verslo  rėmimo fondą.  Objektyviam ir  racionaliam
paramos paskirstymui neužtenka komisijos, kuriai atiduodama finansavimo sprendimų galia – visi verslai į
pagalbą  turi  pretenduoti  žinodami,  kokie  konkretūs,  pamatuojami  reikalavimai  ir  lūkesčiai  turėtų  būti
pasiekiami paramai gauti.

2  darbas: Finansuosime mokymus pirmąjį  verslą  kuriantiems kraštiečiams,  bendradarbiausime su visomis
verslo  mokymus  teikiančiomis  organizacijomis  siekdami  aktualiausių  ir  vienas  kitą  papildančių  mokymų
sistemos  sukūrimo.  Teiksime  konsultacinę  pagalbą  įveikiant  biurokratinius  labirintus  ir  supaprastinsime
administracinių procedūrų kiekį ir apimtį.

3 darbas: Bendradarbiaudami su socialiniais partneriais sukursime modernią atvykstamojo turizmo strategiją
Kėdainių kraštui, kuri pritrauks naujus klientus smulkiam ir vidutiniam verslui, ir įgalinsime Kėdainių turizmo
ir verslo informacijos centrą ją deramai įgyvendinti.
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4  darbas: Stiprinsime  Kėdainių  Verslo  tarybos  veiklą,  į  ją  įtraukdami  platesnės  verslo  bendruomenės
atstovus, numatydami konkretesnes tarybos teises sprendimų priėmimo procese bei skirdami resursus šioms
teisėms įgyvendinti – verslo kūrėjų balsas turi būti girdimas aiškiai.

5  darbas: Nuomodami  savivaldybei  priklausantį  nekilnojamąjį  turtą  teiksime  prioritetą  drąsioms,
inovatyvioms,  pridėtinę  vertę  rajonui  kuriančioms  verslo  idėjoms.  Nuomos  konkursus  vykdysime  pagal
ekonominio naudingumo kriterijų, kuriame atsižvelgsime ne tik į pasiūlytą kainą, tačiau ir į potencialią verslo
ekonominę naudą Kėdainių kraštui.

III TIKSLAS. Kėdainiams kursiančių talentų pritraukimas ir išsaugojimas

1 darbas: Į Kėdainius sugrįžti norėsis ne tik aplankyti giminaičių: inicijuosime jaunųjų kėdainiečių išsaugojimo
priemones. Skirsime skatinamąsias stipendijas po studijų į Kėdainius grįžusiems studentams, padėsime rasti
darbą ar pradėti kurti verslą. 

2  darbas: Imsimės  aktyvios  rolės  emigrantų  sugrįžimo programose.  Bendradarbiaujant  su  nacionalinėmis
institucijomis  pasieksime,  kad  Kėdainiai  būtų  matomi  kaip  gera  vieta  grįžti  ir  vėl  kurti  gyvenimą
Lietuvoje. Numatysime  konsultacines  paslaugas,  pasiūlysime  perkvalifikavimo  programas,  papildomas
lietuvių kalbos pamokas vaikams ir skirsime atvejo vadybininkus grįžusiems emigrantams ir jų vaikams, jog
pereinamasis laikotarpis būtų kuo sklandesnis.

3  darbas: Sukursime  trūkstamų  viešojo  sektoriaus  specialybių  profesionalų  pritraukimo  programą.
Savivaldybė ir  jos įstaigos turi  būti  konkurencingos darbo rinkoje  dėl  sklandžiam rajono veikimui būtinų
specialistų, todėl reikalingiausias kompetencijas pritrauksime siūlydami priemokas už pasiektus rezultatus,
mokymų krepšelį ir kitas naudas.

TREČIA AMBICIJA. SUMANIAI VALDOMI KĖDAINIAI, KURIUOSE GIRDIMAS KIEKVIENAS

I TIKSLAS. Atviras ir pagrįstas sprendimų priėmimas savivaldoje

1  darbas:  Tobulinsime  dalyvaujamojo  biudžeto  įgyvendinimą  Kėdainių  rajone  –  nuosekliai  didinsime
finansavimą šiam projektui ir užtikrinsime, kad jis leistų kiekvienai bendruomenei apsispręsti, ko labiausiai
reikia jų gyvenamojoje aplinkoje. Dabartinė bendruomenių konkurencija, kai sprendžiama kurioje vienoje ar
keliose  seniūnijose  bus  įgyvendintas  projektas,  neatitinka  siekio  telkti  Kėdainių  rajono gyventojus,  todėl
dalyvaujamąjį biudžetą įgyvendinsime kiekvienoje seniūnijoje.

2  darbas: Sukursime skaitmeninę  platformą,  kurioje  gyventojai  galės  pranešti  apie  problemas, pareikšti
nuomonę  dėl  priimamų  sprendimų  mini–referendumuose  bei  lengvai  gauti  aktualią  informaciją  pagal
pasirinktus prioritetus.

3 darbas: Sukursime realų gyventojų ir bendruomenių įtraukimo mechanizmą planuojant infrastruktūrą bei
viešąsias erdves jų gyvenamojoje aplinkoje. Atliksime ne tik teisės aktuose numatytas privalomas viešinimo
procedūras, tačiau rengsime ir diskusijas, dirbtuves, kad įgyvendinami projektai atspindėtų gyventojų, o ne
projektuotojų, viziją.
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4 darbas:  Remsime nevyriausybinių organizacijų ir rajono bendruomenių veiklą ir skatinsime jų aktyvesnį
dalyvavimą.  Stiprinsime  nevyriausybinių  organizacijų  tarybos  ir  bendruomeninių  organizacijų  tarybos
vaidmenį sprendimų priėmime, numatysime konkretesnes šių tarybų teises bei skirsime resursus šių teisių
tinkamam įgyvendinimui.

5 darbas: Stiprinsime savivaldybės veiklos komunikaciją rajono gyventojams. Pasieksime, kad apie savivaldos
sprendimus Kėdainių bendruomenė būtų informuojama ne tik nuorodomis į dokumentus, bet ir suprantamai
paaiškinant atliekamus veiksmus, jų priežastis ir planuojamus rezultatus bei šią informaciją pateikiant kuo
įvairesniais kanalais.

II TIKSLAS. Privataus sektoriaus standartą atitinkantis savivaldybės valdymas

1  darbas: Atrinksime  nepriklausomas  ir  kompetentingas  valdybas  savivaldybės  įmonėse,  investuosime  į
aukštos  kompetencijos vadovų užtikrinimą bei  sudarysime sąlygas  jiems  priimti  sprendimus,  reikalingus
įstaigų modernizavimui.

2 darbas: Užtikrinsime, kad sprendimai dėl savivaldybės investicijų būtų priimami remiantis duomenimis ir
pagal  pamatuojamus  kriterijus.  Išnaudosime jau  kaupiamus  duomenis  bei  investuosime į  naujų  duomenų
rinkimą, kad sprendimai dėl lėšų skyrimo būtų apskaičiuoti, o ne paremti subjektyviomis sprendimų priėmėjų
patirtimis ir inercija.

3 darbas: Visoms paslaugoms nustatysime standartą,  o daugiausiai kokybės iššūkių turinčias savivaldybės
paslaugas  gerinsime į  jų  teikimą aktyviau  įtraukdami  nevyriausybines organizacijas  ir  privačius tiekėjus.
Atliksime visų savivaldybės teikiamų paslaugų  kokybės vertinimą,  siekdami  identifikuoti  esamą paslaugų
kokybės lygį.

4  darbas:  Skatinsime inovatyvių  pilotinių  projektų  įgyvendinimą  visose  savivaldos  veiklos  srityse  bei
sudarysime sąlygas naujoviškus  sprendimus ištestuoti  ir  privačiam sektoriui,  neapkraunant  jų  pertekline
biurokratija.  Drąsūs  ir  nestandartiniai  sprendimai  gali  leisti  pakelti  Kėdainius  į  kitą  lygį,  todėl  turime
išnaudoti inovacijų potencialą – už mažiau padaryti daugiau.

III TIKSLAS. Kėdainiuose telpame visi – pagarba ir lygios galimybės

1 darbas: Įsteigsime Žmogaus teisių komisiją savivaldybėje ir suteiksime jai realius įgaliojimus. Jos paskirtis
– formuoti atvirumo ir tolerancijos siekiais pagrįstą strategiją mūsų savivaldybėje bei užtikrinti žmogaus
teisių ir įvairovės politiką. 

2 darbas: Skirsime atskirą dėmesį tautinių mažumų ir imigrantų teisėms bei sklandžiai integracijai į kasdienį
krašto gyvenimą. Konkursų būdu finansuosime projektus, skatinančius įtrauktį, nediskriminavimą bei tautinių
kultūrų išsaugojimą. Kėdainiai istoriškai yra įvairių tautų kraštas, todėl turime pareigą užtikrinti, kad žmonės
čia jaustųsi lyg namuose, nepaisant jų tautybės.

3  darbas: Pasirašysime  Įvairovės  chartiją  ir  prisijungsime  prie  Lietuvos  įvairovės  chartijos  asociacijos.
Įgyvendinsime  jos  sąlygas:  skatinsime  savivaldybės  įmonių  socialinę  atsakomybę  ir  lygių  galimybių
užtikrinimą taikant įvairovės ir atvirumo standartus.
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KETVIRTA AMBICIJA. PATOGUS IR JAUKUS KĖDAINIŲ KRAŠTAS, KURIAME NORISI PASILIKTI

I TIKSLAS. Sveiki žmonės – gyvybingas ir laimingas kraštas

1 darbas: Ypatingą dėmesį skirsime pažeidžiamiausių grupių – jaunuolių ir senjorų – emocinei ir psichikos
sveikatai  stiprinti.  Skirsime papildomą konkursinį finansavimą senjorų užimtumo programoms, kurios leis
jiems aktyviau įsitraukti  į  bendruomenės gyvenimą, nesijausti  vienišiems ir  net atrasti  naujus pomėgius.
Užtikrinsime  naujų  erdvių  įsikūrimą,  kuriose  jaunimui  bus  teikiamos  psichologinės  ir  fizinės  sveikatos
paslaugos, organizuojami grupiniai užsiėmimai.

2 darbas: Nesitaikstysime su sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo mažinimu Kėdainiuose. Inicijuosime
kalbas  su  Sveikatos  apsaugos  ministerija  ir  tarsimės  dėl  konkrečių  veiksmų,  kuriuos  privalo  įgyvendinti
savivaldybė, kad visos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos Kėdainių rajono savivaldybėje.
Esame pasiruošę subsidijuoti sveikatos paslaugų išlaikymą, kad tai padarytume.

3 darbas: Didinsime egzistuojančių sporto erdvių prieinamumą – sukursime sporto infrastruktūros žemėlapį
bei vieningą sistemą jos rezervavimui sportinei veiklai  vykdyti.  Be to, investuosime į  jų plėtrą mieste ir
kitose rajono gyvenvietėse – erdvė sportuoti  kiekvienam turi  būti  pasiekiama pėsčiomis.  Daugiau fizinio
aktyvumo lemia geresnę sveikatą, todėl svarbu skirti pakankamas lėšas ne tik sveikatos apsaugai, bet ir ligų
prevencijai.

4 darbas:  Reikšmingą dėmesį skirsime gydytojų pritraukimo ir išsaugojimo programai. Numatysime realiai
motyvuojančią  paskatų  sistemą,  papildomai  skatinsime  geriausius  rezultatus  pasiekusius  gydytojus,
investuosime į vadovų grandies kompetencijų stiprinimą. 

5  darbas:  Toliau  remsime  profesionalų  sportą  bei  tobulinsime  paramos  jam  modelį  –  rengsime  aukšto
meistriškumo sporto paramos konkursus,  kurių pagrindu pagal  aiškius,  pamatuojamus kriterijus  skirsime
trimetį  finansavimą,  kad  sporto  organizacijos  galėtų  planuoti  į  ateitį  ir  įgyvendinti  ilgalaikes  vizijas.
Sportininkų  sėkmė  yra  didelis  įkvėpimas  visiems  žmonėms,  ypač  jaunimui,  patiems  aktyviau  įsitraukti  į
sportinę veiklą, todėl svarbu, kad profesionalus sportas leistų didžiuotis savo kraštu.

II TIKSLAS. Patogios, saugios ir ekologiškos kelionės visomis susisiekimo priemonėmis

1 darbas: Pasinaudosime Europos Sąjungos investicijomis į žaliąjį kursą, kad atnaujintume autobusų parką –
autobusai bus  varomi  elektra. Užtikrinsime  dažnesnį  susisiekimą  tarp  miesto  ir  kitų  seniūnijų,  dalies
maršrutų vežėjus atrinksime konkurso būdu. Viešasis transportas gali tapti realia alternatyva automobiliui. 

2  darbas: Vykdysime dviračių takų tinklo plėtrą ir sutvarkysime pėsčiųjų takus pagal universalaus dizaino
principus, kad jie būtų patogūs įvairius judėjimo poreikius turintiems keliautojams – tiek neįgaliesiems, tiek
senjorams, tiek tėveliams su vaikų vežimėliais.

3 darbas: Pagrindinę miesto arteriją – J. Basanavičiaus gatvę – paversime pasididžiavimą keliančia ir gyva
miesto  erdve.  Joje  turime  jausti  malonumą  būti  ir  judėti  pėsčiomis,  dviračiu  ar  automobiliu.
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Bendradarbiausime su Lietuvos automobilių kelių direkcija, kad gatvės rekonstrukcija neapsiribotų tik asfalto
dangos atnaujinimu, bet būtų išnaudojama kaip galimybė gatvę paversti viešąja erdve visiems kėdainiečiams
– esame pasiruošę investuoti į tai, kad svarbiausia Kėdainių gatvė atspindėtų miesto dvasią. 

4 darbas:  Rūpinsimės, kad susisiekimas automobiliu būtų saugus – toliau vykdysime gatvių tinklo plėtrą ir
įrengsime intensyviausiai naudojamas trūkstamas  susisiekimo jungtis,  diegsime efektyvius eismo valdymo
sprendimus. Nustatysime idealios Kėdainių gatvės standartą, kurio bus laikomasi vykdant gatvių remontą ir
statybą.

5  darbas: Dėsime  pastangas,  kad  rajone  stiprėtų  transporto  priemonių  dalijimosi  paslaugų  sektorius  –
kalbėsime su šias  paslaugas teikiančiais  verslais  ir  sudarysime sąlygas Kėdainiuose veiklą  vykdyti  ne tik
paspirtukų, bet ir dviračių bei automobilių dalijimosi platformoms.

6  darbas:  Vykdysime  spartesnę  elektromobilių  įkrovimo  stotelių  plėtrą  ir  jų  skaičių  mūsų  krašte  per
ateinančią kadenciją bent patrigubinsime. Klimato kaitos švelninimo strategijoje perėjimas nuo iškastiniu
kuru  varomų  automobilių  prie  elektromobilių  yra  svarbus  elementas,  todėl  svarbu,  kad  šių  transporto
priemonių naudojimas mūsų krašte būtų kuo patogesnis.

III TIKSLAS. Žalia, švari ir jauki gyvenamoji aplinka

1  darbas: Atnaujinsime  arba  sukursime  po  traukos  centrą kiekvienoje  seniūnijoje.  Inicijuosime  seniūnijų
gyventojų įtraukimą ir idėjų generavimą renkant, projektuojant bei įgyvendinant šiuos projektus.

2 darbas: Atkimšime daugiabučių renovacijos kamštį ir renovuotų namų skaičių padvigubinsime – mažinsime
biurokratinę  naštą  gyventojams  ir  bendrijoms,  kadangi  savivaldybė  perims  daugiabučių  renovacijos
organizavimą ir priežiūrą. Skatinsime gyventojus inicijuoti daugiabučių renovaciją investuodami į renovuotų
namų  gyvenamosios  aplinkos  pagerinimus  –  pėsčiųjų  takų  atnaujinimą,  automobilių  stovėjimo  vietų
sutvarkymą ir kitą infrastruktūrą.

3 darbas:  Investuosime į  atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą – įgalinsime visas savivaldybės įstaigas
pradėti  naudoti  elektros  energiją  iš  atsinaujinančių  šaltinių,  sukursime  paskatų  sistemą  gyventojams  ir
verslams naudoti žaliąją elektros energiją. Sieksime, kad didesnis elektros energijos poreikis rajone būtų
patenkinamas išnaudojant vėjo jėgainių potencialą – tiek vystant jas Kėdainių rajone, tiek investuojant į
kitose savivaldybėse statomas jėgaines.

4 darbas:  Sodinsime dar daugiau medžių ir krūmų Kėdainių rajone. Svarbu ne tik kiekybė, tačiau ir kokybė,
tad želdinius sodinsime ten, kur jų labiausiai reikia – žmonių susibūrimo ir judėjimo vietose. Ypatingą dėmesį
skirsime gausesniam želdinių sodinimui palei gatves. Požeminiai tinklai nėra pakankama priežastis nesodinti
medžių  ten,  kur  jie  būtini,  todėl  rasime būdų,  kaip  apsaugoti  tinklus  net  ir  sodinant  medžius.  Taip  pat
saugosime brandžius medžius ir tobulinsime jų priežiūros standartą.

5 darbas: Vykdydami kiemų atnaujinimo darbus užtikrinsime, kad juose atsirastų daugiau žalumos, poilsio ir
sporto vietų, įrengiamos trūkstamos pėsčiųjų takų jungtys ir dviračių stovėjimo aikštelės. Daugiabučių kiemų
tvarkymas nebus tik naujo asfalto klojimas – turime investuoti į kompleksinį aplinkos atnaujinimą.

6 darbas: Didesne apimtimi tęsime gatvių apšvietimo modernizavimo darbus diegiant LED šviestuvus, juos
vykdydami  išnaudosime  esamas  atramas  ir  šaligatvių  apšvietimui.  Kryptinį  apšvietimą  nuosekliai
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įrenginėsime  visose  pėsčiųjų  perėjose.  Gatvių  apšvietimas  bus  modernus,  pakankamas  ir  užtikrinantis
saugumą visiems judantiems ir būnantiems rajone.

7 darbas: Didinsime atliekų tvarkymo efektyvumą bei užtikrinsime teisingesnį rinkliavos už atliekų tvarkymą
modelį – sieksime, kad gyventojai mokėtų už realiai gaunamas paslaugas, o ne už tai, kur gyvena. Tokiu būdu
būtų įgyvendinamas „teršėjas moka“ principas. 

8  darbas:  Įrengsime  maisto  atliekų  konteinerių  tinklą,  siekdami  užtikrinti  tvaresnį  atliekų  perdirbimą.
Steigsime atviras komposto vietas rajono gyventojams, kuriose bus galima išmesti kompostuojamas atliekas.
Taip pat parengsime rekomendacijas ir informaciją kompostavimui namuose.
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