
Kėdainiuose nebegyvenantys kraštiečiai,

atėjo laikas mums grįžti tęsti gyvenimo kelionę ten, kur ją pradėjome - į Kėdainių kraštą. Juk čia mes sutikome pirmuosius 
draugus, lankėme pirmuosius būrelius, ėjome į pirmąsias savo diskotekas. Čia mes užaugome ir čia formavomės kaip 
asmenybės.

Vis dėlto, dėl vienų ar kitų priežasčių, nemaža dalis mūsų pakėlė sparnus į kitus Lietuvos miestus ar į užsienį. Neradę 
galimybės to padaryti Kėdainiuose išvykome krimsti mokslo šaknų ir ieškoti geresnio gyvenimo kitur - išsibarstėme po visą 
pasaulį. Dauguma mūsų iki šiol siekia karjeros aukštumų ir ieško asmeninės laimės svetur.

Tai - natūralu ir suprantama. Juk studijų metais mes žengiame pirmuosius žingsnius suaugusiųjų pasaulyje, ieškome savęs bei 
tinkamiausios terpės įleisti šaknis. Studijos yra reikšmingas gyvenimo periodas, o ilgas laikas praleistas kitame mieste yra 
svari priežastis, kodėl sugrįžti į tėviškę dažnam neatrodo lengvas ar priimtinas sprendimas. Gyvenimas naujais namais 
tapusiame mieste yra pakankamai patogus, o ir galimybių užsidirbti ir aktyviai leisti laiką - daugiau.

Net ir suprasdamas visa tai, vis tiek kviečiu kartu pradėti naująjį gyvenimo etapą ir naująją Kėdainių erą. Nenoriu kalbėti apie 
mistinę pareigą „atiduoti duoklę“ gimtajam kraštui - kiekvienas turime laisvę pasirinkti, kur ir kokį gyvenimo kelią 
pasirenkame žygiuoti. Nenoriu sekti pasakų apie Kėdainiuose staiga atsiradusį rojų žemėje - visi čia augome bei žinome, kad 
mūsų kraštas yra su savais iššūkiais ir trūkumais.

Bet nuoširdžiai tikiu, kad mūsų krašte yra užtektinai potencialo visus iššūkius paversti galimybėmis, o visus trūkumus gali 
nusverti Kėdainių privalumai. Tam tereikia kelių dalykų - dar geriau veikiančios savivaldos ir, svarbiausia, dar daugiau 
Kėdainiuose kurti norinčių žmonių. Nėra geriau Kėdainių privalumus ir potencialą suprantančių žmonių, nei mes - čia užaugę 
kėdainiečiai.

Tapęs Kėdainių meru dėsiu visas pastangas, kad švietimo kokybė mūsų krašte pasiektų naują lygį. Mūsų vaikai ateičiai 
Kėdainiuose bus paruošiami ne ką prasčiau nei Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ar kur nors kitur.
Tapęs Kėdainių meru, aktyviai dirbsiu, kad vystyti verslą būtų kuo paprasčiau tiek mažoms, tiek didelėms įmonėms mūsų 
krašte. Noriu ir siekiu, kad kiekvienas čia turėtų galimybę realizuoti save ir užsidirbti.
Galiausiai, tapęs Kėdainių meru, rūpinsiuosi, kad mūsų krašte gyventi būtų jauku ir labai patogu, o savivaldybė būtų valdoma 
pagal geriausias praktikas. Man svarbu, kad kiekvienas Kėdainių miesto ar rajono gyventojas būtų gerbiamas ir girdimas, o 
reikiamos paslaugos būtų kokybiškos bei lengvai pasiekiamos.

Mano pastangos tai pasiekti bus kažko vertos tik tada, kai žmonės į Kėdainius sugrįš ne tik giminaičių aplankyti, bet ir 
gyvenimo kurti. Todėl grįžkime namo, kurkime savo gyvenimus, kurkime Kėdainius!

Iki greito!

Su meile,
Kėdainiai
Ir būsimas Kėdainių meras Raivydas Rakauskas su Laisvės partijos komanda.


