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Vizija 2020
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai: rūpestinga ir atvira bendruomenė, vienijanti
visus mylinčius Lietuvą, suburianti visus kuriems nuoširdžiai rūpi jos žmonių materiali ir dvasinė
gerovė.
Kodėl kandidatuoju
Negaliu likti nuošalyje matydamas augančias sienas mūsų bendruomenės viduje ir susiskaldžiusioje
visuomenėje. Sąjūdis mus išmokė vienybės, parodė, kad nėra tiesos ir Tėvynės meilės monopolio.
Kaip niekad dabar mūsų bendruomenei reikia telkiančios vizijos ir lyderystės. Tikiu, kad galime
būti jautrūs ir rūpestingi vieni kitiems, nes tik jautrus konservatizmas ir nuoširdžios pastangos
spręsti socialinės atskirties problemas, gali sugrąžinti pasitikėjimą mūsų bendruomene.
Šiandien mums kaip oro trūksta realių rezultatų politikos ir mes nebegalime turėti tos prabangos
sėdėti ant atsarginio suolelio nei vienos dienos, turime siekti realių darbų su realiai pamatuojamais
rezultatais. Susitelkimas darbams tai raktas, kuris gali mus suvienyti.
Perlipkime asmenines ambicijas, didelius ikirinkiminius norus ir darydami nors ir mažus, bet
pozityvius darbus pateisinkime iš Lietuvos žmonės gautą pasitikėjimą mūsų partija.
Pagrindiniai darbai
Tik stipri idėjų lyderystė gali suvienyti mūsų plačią bendruomenę. Todėl drąsiai telksiu visus
partijos narius bendram darbui - krikščioniškam rūpesčiui labiausiai pažeidžiamais visuomenės
nariais ir visapusiška parama stipriai, kuriančiai šeimai.
Valstybės valdymas reikalauja patirties ir solidumo. Todėl Šešėlinei Vyriausybei vadovauti kviesiu
stiprių profesionalų komandą.
Būdamas reiklus sau ir mūsų plačiai bendruomenei, formuosiu realių rezultatų politiką. Partijos
narių ir lyderių siūlomas idėjas versime realiais rezultatais, materialine ir dvasine žmonių gerove.
Lietuvos regionų sėkmė neatsiejama nuo stiprių vietinių lyderių. Todėl skirsiu ypatingą dėmesį
kūrybingų, telkiančių lyderių regionuose iškilimui.
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