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Esu įsitikinusi, kad kauniečiai daugiau nebeleis taip valdyti miesto, kaip iki šiol, beveik
aštuonerius metus. Po ateinančių rinkimų pagaliau pasikeis meras ir valdančioji dauguma.

Šis meras pats save išmetė į užribį – dėl savo melagysčių ir kliedesių apie Kauno miesto gatvių
būklę.

Todėl ypač svarbu dabar, likus geram pusmečiui iki rinkimų, perimti miesto valdymą į patikimas
rankas ir neleisti palikti nurengto miesto.

Mero nuvertimas – geriausias sprendimas iki likusios kadencijos pabaigos. Per septynis
mėnesius galima ne tik vaiką pagimdyti, bet ir gerai viską sudėliojus pradėti spręsti esminius
miesto klausimus. Juk dabar situacija tokia – ar yra meras, ar jo nėra – miestas vis tiek merdi…

Imantis darbo iš esmės, galima sustabdyti daug netinkamų sprendimų, nes Kaune jau visiems
išūžtos galvos dėl Laisvės alėjos rekonstrukcijos, Kongresų rūmų, Panemunės tilto, ir, aišku,
pati opiausia problema – jaunų žmonių ir meno bei intelektualaus elito emigracija. Ir emigracija
ne kažkur į užsienį, bet į Vilnių.

Štai garsus Kauno skulptorius Stasys Žirgulis dabar parodas rengia Vilniuje, Kaune jis retas
svečias. Paklaustas, kodėl savo kūrybą emigravo į sostinę, jis atsakė lakoniškai: „Kaunas yra
Detroitas, o Vilniuje kita atmosfera ir palanki aplinka”.

Akivaizdu, kad miestas be išsilavinusių ir kuriančių žmonių – miestas be ateities.

Per iki kadencijos pabaigos likusius septynis mėnesius galima pradėti iš esmės stabdyti daug
abejonių keliančius privatizavimo ir viešųjų pirkimų procesus, prispausti uodegą korupcijai.

Kai kurie mero gerbėjai nuolat eskaluoja mintį, kad meras yra geras, nes jis nevagia kauniečių
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pinigų ir neleidžia to daryti kitiems. Žinoma, tokios miesto vadovo savybės turėtų būti savaime
suprantamas dalykas. Merui neužtenka nevogti, jis turi dar ir kryptingai, ir rezultatyviai dirbti
miesto labui.

Gal meras kauniečių pinigų ir nevagia, tačiau vagia dar didesnę vertybę – laiką. Jis elgiasi pagal
sovietinio kareivio principą – „soldat spyt, služba idiot" (kareivis miega, o tarnyba tęsiasi). Ir taip
nuo vienos kadencijos pradžios iki kitos pabaigos.

Meras vagia iš kauniečių galimybę kuo greičiau, nesulaukus senatvės, gyventi šiuolaikiškame
mieste ir nerausti iš gėdos prieš kitų miestų gyventojus dėl duobėtų gatvių ir nesutvarkytų
pastatų bei merdinčio miesto.

Mes jau neturime laiko laukti iki kadencijos pabaigos – per didelė prabanga dar septynis
mėnesius priverstinai miegoti letargo miegu ir kiekvieną kartą maldauti mero pasidalyti su kitais
tarybos nariais ir visais miestiečiais savo planais, kaip gelbėti Kauną.

Mes priversti imtis kardinalių sprendimų – keisti merą ir gelbėti Kauną bei grąžinti kauniečiams
iš jų pavogtą laiką.
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