
Už tėvynės ribų gyvenimą kuriantys tautiečiai,

Jei gimtosios šalies trauka darosi vis stipresnė – laukiame jūsų! Sugrįžkite tęsti gyvenimo kūrybos procesą ne bet kur, o 
Kėdainių krašte. Juk sunku įsivaizduoti patogesnę vietą iš naujo atrasti Lietuvą negu jos centras.

Neabejoju, kad, svarstant grįžimo Lietuvon scenarijus, pirmiausia susimąstote apie Vilnių, Kauną ar Klaipėdą, o kai kuriais 
atvejais ir apie gimtąjį kraštą regione. Noriu jus patikinti, kad rimtai apsvarstyti Kėdainius sekančiam gyvenimo etapui – tikrai 
verta. Net jeigu iki šiol niekas jūsų su mūsų kraštu ir nesiejo.

Kėdainių rajonas, kartu su jumis, turi potencialo tapti nepakartojama vieta gyventi. Ypač žmonėms, norintiems gyventi 
aplinkoje, kurioje dera ramus rajono gyvenimo ritmas su kultūriškai turtingu, kūrybišku bei versliu miesto tempu.
Kėdainių kraštas yra pakankamai mažas, kad neblogai pažintumėte daugumą bendruomenės narių, tačiau pakankamai didelis, 
kad gausiai užaugintų ir trauktų talentingus, veiklius bei atsidavusius žmones. Šie žmones kuria verslus, paslaugas, kultūrą, 
emociją, kuri atliepia kiekvieno poreikius.

Tai nestebina - aplinka formuoja žmones. O tokia aplinka, kuria galime pasigirti Kėdainiuose, Lietuvoje sutinkama retai. 
Pasivaikščiojimai ir laiko leidimasdidingame senamiestyje, Nevėžio krantinėse, Skinderiškio parke, miesto parke ir kitose 
puikiose mūsų krašto vietose neišvengiamai įkvepia siekti didesnių ar mažesnių pergalių įvairiose srityse.
Tačiau stiebtis dar tikrai turime kur. Tam reikia dar daugiau žmonių - dar daugiau jų energijos, verslumo, kūrybiškumo, noro 
gyventi darnioje bendruomenėje ir, žinoma, jų reiklumo savo išrinktų valdžios atstovų atžvilgiu.

Reiklumas - būtina klestinčio krašto žmonių savybė. Tik reiklūs gyventojai išjudina valdžią pasiekti potencialą, ir jį net viršyti, 
užtikrinant geros kokybės bei geros emocijos kupiną švietimą mūsų vaikams, galimybes oriai užsidirbti kuriant vertę kitiems 
kraštiečiams, sklandžiai veikiantį ir šiuolaikinio žmogaus poreikius girdintį savivaldos mechanizmą bei patogią kasdienybę su 
laiku ir kokybiškai gaunamomis paslaugomis, geru susisiekimu,  jaukia gyvenamąja aplinka.

Tikiu, kad, sukaupę gyvenimiškos patirties užsienyje, turite puikų supratimą apie tai, koks geras ir patogus gali būti 
gyvenimas, kai už jo administravimą yra atsakingi kompetentingi ir bendruomenei atsidavę žmonių atstovai valdžioje. 
Neabejoju, kad į Kėdainius atsivešite ne tik šį kraštą praturtinsiančių idėjų, bet ir reiklumą valdžioje esantiems žmonėms.

Krašto sėkmės receptą žinome, daugumą ingredientų turime, trūksta tik jūsų - atsivežkite savo patirtis ir energiją bei drauge 
kurkime namus Kėdainiuose!

Iki susitikimo!

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


