Kauno TS-LKD JB kandidatai
į TS-LKD Kauno skyrių sueigos tarybą
Mieli bendraminčiai,
Labai džiaugiuosi, kad Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų Kauno skyriai
iškeldami gausų būrį Jaunimo bendruomenės atstovų, suteikė mums pasitikėjimą ir dar
didesnį norą stengtis ir dirbti vardan Tėvynės, Kauno ir partijos.
Pasitikėdami vieni kitais, vadovaudamiesi tradicinėmis vertybėmis, siekdami tarpusavio
draugystės, negailėdami jėgų darbui, mokydamiesi vieni iš kitų, mes tapome viena
didžiausių TS-LKD Jaunimo bendruomenių Lietuvoje.
Nuoširdžiai tikiu, kad jaunosios kartos entuziazmas, pasitikėjimas, noras dirbti ir mokytis
iš vyresniųjų patirties ir žinių, gali prisidėti prie sėkmingos Kauno skyrių sueigos veiklos.
Bendradarbiaujant kartoms, mes augam ir mokomės mylėti savo Kraštą ir jo istoriją.
Dėkoju už paramą, kurią mes jaučiame!
Nuoširdžiai
AISTĖ GEDVILIENĖ
Kauno TS-LKD Jaunimo bendruomenės pirmininkė

UGNIUS BAGDONAVIČIUS
Puoselėju tradicines šeimos vertybes, su žmona auginu sūnų ir dukrą. Kauno technologijos
universitete įgijau technologijos mokslų bakalauro ir magistro išsilavinimą. Esu ryžtingas, atsakingas ir
tvirto charakterio. Gimiau ir užaugau Kaune, todėl man rūpi gimtojo miesto ateitis. Prašau Jūsų
palaikymo.

JONAS BANYS
Esu Kauno Žaliakalnio skyriaus narys, baigęs politologijos bakalauro ir tarptautinių santykių bei
diplomatijos magistro studijas. Seimo narei Rasai Juknevičienei einant krašto apsaugos ministrės
pareigas, buvau jos padėjėju. Dabar esu Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko patarėjas ir TS-LKD
Kauno miesto Sueigos sekretorius. Esu motyvuotas dirbti partijos, o per tai ir Lietuvos, Kauno labui.
Kaip Kauno sueigos vadybininkas, vienu pagrindinių siekių laikau partijos vadybinių funkcijų gerinimą.
Pvz., Kauno miesto Sueigoje mano siūlymu, priimant naujus narius jie yra kviečiami asmeninio
motyvacinio pokalbio, kurio metu norintis stoti į partiją asmuo supažindinamas su TS-LKD veikla, taip
pat tai yra puiki pradinė galimybė pažinti būsimą partijos narį, sužinoti jo pažiūras, partinės veiklos
lūkesčius ir siekius. Politinių kampanijų metu kartu su komanda teko imtis iniciatyvos kuruoti
savanorių agitacinę veiklą, skirstyti resursus, o atsižvelgiant į kampanijų, prie kurių dirbau, rezultatus –
komandinis darbas vyko sėkmingai. Aktyviai domiuosi (geo)politinėmis aktualijomis, kitomis
valstybinės reikšmės sritimis kaip saugumas, ekonomika, vietos savivalda ir energetika.

KRISTINA BEDAITĖ
Politinė veikla. Partinėje veikloje dalyvauju 7 metus. Esu TS – LKD Kauno skyriaus Lietuvos Krikščionių
demokratų bendrijos valdybos narė, TS – LKD Kauno skyriaus Jaunimo bendruomenės tarybos narė.
Aktyviai domiuosi TS – LKD komitetų veikla ir dalyvauju rinkiminėse kompanijose.
Išsilavinimas. Vytauto Didžiojo universitete esu įgijusi Religijos mokslų pedagogikos bakalauro,
Kultūrinių grupių studijų magistro kvalifikacinius laipsnius bei Sociologijos gretutinės specialybės
sertifikatą.
Profesinė veikla. Dirbu vienoje Kauno miesto katalikiškų mokyklų, direktoriaus pavaduotoja
neformaliajam ugdymui taip pat dėstau katalikų tikybos pamokas. Aktyviai bendradarbiauju su NVO,
esu Ateitininkų kuopos vadovė, groju įvairiais muzikos instrumentais. Domiuosi kultūros ir švietimo
klausimais.
Kauno sueigos tarybos rinkimuose prašau paremti mano kandidatūrą.

JURGITA DAUČIŪNAITĖ
Esu kandidatė į TS-LKD Kauno skyrių sueigos tarybą. Prašau palaikyti mane rinkimuose į Sueigos
tarybą, nes esu aktyvi partijos ir jaunimo bendruomenės narė. Taip pat esu Kauno arkikatedros
bazilikos pastoracinės tarybos narė.

PAULIUS GEDVILAS
Ir vėl prašau Jūsų pasitikėjimo ir palaikymo kandidatuojant į Kauno skyrių sueigos tarybą. Manau, kad
mano žinios, įgytos studijuojant Vytauto Didžiojo universitete prancūzų kalbą, o vėliau ir tarptautinius
santykius bei diplomatiją, taip pat patirtis įgyta dirbant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, yra
labai naudingi, ne tik dalyvaujant dalykinėse diskusijose, debatuose, bet ir rengiant rinkimines
programas, o taip pat ir dirbant rinkiminiuose štabuose. TS-LKD partijos narys esu jau šešerius metus.
Visus šiuos metus negailėjau laiko ir darbo prisidedant prie mums visiems svarbių darbų. Šiuo metu
esu TS-LKD Kauno skyrių sueigos ir Žaliakalnio skyriaus vicepirmininkas. Džiaugiuosi, kad šiais metais
per šventinį suvažiavimą sulaukiau ir gausaus bendraminčių palaikymo ir buvau išrinktas į TS-LKD
Tarybą.

TOMAS GULBINAS
Esu mokytojas, dirbu vienoje iš Kauno gimnazijų. Turiu taikomosios biochemijos magistro laipsnį.
Siekiu nuo šių metų pradėti edukologijos doktorantūros studijas. Aktyviai domiuosi politika,
gyvenimo tendencijomis Lietuvoje, kas atvedė būtent į partiją. Pagrindiniai tikslai dėl ko esu partijoje,
tai noras dirbti sąžiningai, gerinti padėtį Lietuvoje ir kaip įmanoma svariau prisidėti prie
bendruomenės gerovės.
Tikiuosi Jūsų visų palaikymo ir pritarimo!

GEDIMINAS LANKEVIČIUS
Aleksandro Stulginskio universitete įgijau energetikos magistro laipsnį. Priklausau TS-LKD Panemunės
– Šančių skyriui. 2011 m. kandidatavau į Kauno miesto tarybą 69Nr. Dirbu Kauno miesto savivaldybės
administracijos Energetikos skyriuje vyriausiuoju specialistu. Mėgstu aktyvų gyvenimo būdą,
propaguoju akademinį irklavimą. Esu atsakingas darbštus TS-LKD narys siekiantis su patikima
komanda nuoširdaus vertybėmis grįsto miesto valdymo.

MANTAS MIGONIS
Esu kandidatas į Kauno skyrių sueigos tarybą. Man 27 metai. Gimęs, augęs ir mokslus baigęs Kaune. Į
TS-LKD partiją įstojau beveik prieš dvejus metus. Visą tą laiką aktyviai dalyvauju partijos veikloje.
Mokiausi ir gilinau žinias politinės akademijos mokymuose, prisidėjau prie senjorų kompiuterinio
raštingumo kursų rengimo, su Jaunimo bendruomene dalyvavau daugybėje organizuotų renginių
bei akcijų. Per praėjusius seimo rinkimus buvau Rasos Juknevičienės rinkimų štabo narys. Taip pat
dirbau ir Andriaus Kubiliaus rinkimų štabe rinkimuose į partijos pirmininko postą. Manau, kad įgyjau
pakankamai patirties ir esu pasiruošęs būti Kauno skyrių sueigos tarybos nariu.

LAURA PAUPARYTĖ
Esu partijos veikloje dalyvauju nuo 2008 m. Aktyviai dalyvauju tiek savo skyriaus, tiek jaunimo
bendruomenės veikloje. Esu dėkinga Aleksoto – Vilijampolės skyriui už pasitikėjimą ir iškėlusiam mano
kandidatūrą į Kauno m. skyrių sueigos tarybą.
Kviečiu palaikyti mano kandidatūrą, nes esu aktyvi ir motyvuota dirbti mūsų partijos labui.

MINDAUGAS RADZEVIČIUS
Politika. Politinę veiklą pradėjau 2007 m. Šiuo metu esu TS – LKD Kauno miesto sk. Jaunimo
bendruomenės tarybos narys, Kalniečių sk. pirmininko pavaduotojas bei TS-LKD Kauno miesto
skyrių sueigos narys, taip pat Kauno miesto savivaldybės tarybos TS – LKD frakcijos sekretorius ir TS –
LKD bendrijos LKD Kauno sk. atsakingasis sekretorius.
Išsilavinimas ir profesinė veikla. Baigiau Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetą,
kuriame įgijau Religijos mokslų diplomą. Vėliau Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir
diplomatijos fakultete magistro laipsnį. Šiuo metu studijuoju Kauno technologijos universitete antrą
magistrą - Regionų plėtrą. Dirbu Kauno miesto savivaldybėje Kūno kultūros ir sporto skyriuje.

GINTARĖ SKAISTĖ
Per pastaruosius 9 metus kai esu TS-LKD narė, teko aktyviai dalyvauti partijos veikloje. Esu labai
dėkinga už Jūsų pasitikėjimą, kurio dėka jau antrą kadenciją esu išrinkta į Kauno miesto savivaldybės
tarybą. Šiuo metu dirbu Miesto plėtros, investicijų ir turizmo komitete, vadovauju Jaunimo reikalų
tarybai, gausioje miesto tarybos TS-LKD frakcijoje užimu seniūno pavaduotojos pareigas. Turiu idėjų
bei noro dirbti, todėl prašau Jūsų paramos tikėdama, jog tik mūsų visų sutelktos pastangos ir bendras
darbas gali garantuoti TS-LKD vertybių sklaidą bei efektyvų miesto valdymą.

SIMONA IR MARIUS ŠVAIKAUSKAI
Neesame pasyvūs įvykių stebėtojai. Esame aktyvūs tiek savo skyrių, tiek Kauno miesto
skyrių sueigos tarybos veikloje. Norime ir toliau prisidėti prie partijos sėkmingos veiklos
Kaune ir visoje Lietuvoje. Esame jaunimas pasiruošęs kurti!

AUDRONĖ ZAMALIENĖ
Esu baigusi Vytauto Didžiojo Universitetą. Turiu katalikų teologijos bakalaurą ir filosofijos gretutinę
specialybę, bažnytinės teisės magistrą licenciatą ir švietimo vadybos magistrą.
Prašau mane paremti, nes man rūpi jaunimas. Kauno miestui reikalinga ilgalaikė jaunimo politikos
kompleksinė strategija ir kryptinga, įemigracijos problemą orientuota, migracijos programa, kuri ne tik
numatytų migracijos tendencijas, bet ir iškeltų konkrečius tikslus sprendţiant jaunimo skaičiaus
mažėjimo problemą.

KĘSTUTIS ZINKEVIČIUS
Prašau mane paremti, nes 5 metų darbo patirtis su fiziniais ir juridiniais klientais padėjo pažinti Kauno
miesto žmones. Tikiu, kad jauntaviškumas, energija, tikslo siekimas, darbinė patirtis padės prisidėti
prie sėkmingos TS-LKD sueigos veiklos artimiausius dvejus metus.

