
Mieli aukštojo mokslo skleidėjai,

Kviečiu prasmingiausią jūsų misiją - Lietuvos ateities ugdymą - pradėti įgyvendinti Kėdainiuose! Žinote jūs, žinau ir aš, kad Lietuvos 
aukštojo mokslo institucijos yra viena svarbiausių grandžių auginant ateities lyderius. Jūsų dėka Lietuva iš posovietinės pelenės tapo 
viena ryškiausiai žydinčių naujosios Europos žvaigždžių.

Problema yra ta, kad jūs savo darbą darote taip gerai, kad visi šviesiausi Lietuvos talentai trokšta tapti jūsų talentų kalvės dirbiniais, ir 
dėl to iš visų Lietuvos kampelių, vos tik baigę vidurinį mokslą, verčiasi per galvą, kad tik atsikeltų į Vilnių, Kauną bei Klaipėdą ir įgytų 
ateities kūrėjo sertifikatą.

Tai yra gerai. Jums. Vilniui. Kaunui. Klaipėdai. Lietuvai bendrąja prasme. Bet tai nėra taip gerai visiems rajonams, kurie šiuos jaunuosius 
talentus suformuoja, išugdo ir paleidžia į suaugusiųjų pasaulį. Kėdainiai šiame amžiuje prarado kone trečdalį gyventojų, ir nemaža dalis jų 
yra talentingieji mūsų kraštiečiai, kurie norėdami geriausio įmanomo išsilavinimo, pasirinko didžiuosius mūsų miestus. Pasirinkę juose 
gauti aukštąjį mokslą, įleido šaknis, ir savo suaugusiojo gyvenimą nusprendė tęsti būtent ten.

Todėl kviečiu jus žengti sekantį žingsnį kuriant ateities Lietuvą visiems ir atsisukti į regionus. Noriu pats pirmas jus pakviesti įsteigti 
aukštojo mokslo padalinį Kėdainiuose ir užtikrinti, kad ir Lietuvos centre mūsų ateities kūrėjai galėtų įleisti šaknis, augti kaip specialistai 
bei kurti pilnavertį gyvenimą!

Suprantu, iš pirmo žvilgsnio, šitas ėjimas jums turėtų atrodyti nelogiškas nei ekonomiškai, nei logistiškai. Bet leiskite jus patikinti - tai 
būtų labai reikalingas ir savalaikis sprendimas. Kodėl?

Pirma, Kėdainiai yra Lietuvos centras. Mus pasiekti nesunku būtų tiek studentams, tiek dėstytojams iš bet kurio šalies krašto.

Antra, Kėdainiai istoriškai yra stiprus pramonės centras ir čia gyvuoja bei kuriasi Lietuvoje ir Europoje pripažintos kompanijos. Todėl 
aukštąjį mokslą čia įgijusiems studentams dega žalia šviesa gauti aukščiausios klasės praktiką bei rasti gerai apmokamus darbus.

Trečia, Lietuvos universitetai turi socialinę misiją užtikrinti, kad klestėtų visa Lietuva, o ne tik jos salos didmiesčiuose. Galbūt paprasčiau 
būtų išlaikyti status quo, tačiau tai veda prie mūsų šaliai grėsmingos tendencijos - augantys didmiesčiai ir besitraukiantys regionai. 
Bendromis jėgomis galime ir privalome pakeisti šį kursą.

Kaip būsimas Kėdainių meras, įsipareigoju, kad jūsų padalinio persikėlimas į mūsų kraštą bus kaip įmanoma sklandesnis ir savivalda dės 
visas pastangas, kad šiam ėjimui reikalinga infrastruktūra būtų jums suteikta.

Universitetas mane išmokė, kad dideliems laimėjimams reikalingi drąsūs ėjimai. Todėl kviečiu būti drąsiems ir žengti ėjimą, kuris atneš 
pergalę visai Lietuvai - kelkitės į regionus, kelkitės į Kėdainius!

Iki pasimatymo!

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


