
Darbo partijos Kalvarijos skyriaus komandos rinkimų programa

Dideli darbai, prasideda nuo mažų!

Lietuvos  gyventojų  pasitikėjimas  Darbo  partija-  didžiulė  atsakomybė,  kurią  esame 
pasiruošę priimti. Kartu tai– žmonių lūkesčiai, kuriuos privalome įgyvendinti bei išpildyti. Darbo 
partija gali tai padaryti– ir padarys. 

Mūsų siekis– kad mūsų savivaldybėje būtų gera ir saugu gyventi, mokytis, dirbti, kad visi 
vaikai galėtų lankyti darželį, mokyklą, kad po pamokų pagal pomėgius turėtų kur leisti laisvalaikį, 
tobulėti,  jaunimas– turėti darbą, siekti karjeros, darbingi žmonės– dirbti, o vieniši ir pasiligoję– 
būtų prižiūrimi ir slaugomi. Mes puoselėsime ir saugosime švarią aplinką. Mes sieksime, kad jauni 
žmonės baigę mokslus, grįžtų į gimtuosius kraštus kurti ir dirbti, auginti ir auklėti savo vaikus. 
Mes  esame  pasirengę  bendradarbiauti  su  visomis  politinėmis  jėgomis,  jeigu  jų  programinės 
nuostatos ir noras sąžiningai dirbti gyventojų gerovei sutaps su Darbo partijos programa.
SAVIVALDA, BENDRUOMENĖS

Sieksime,  kad  būtų  efektyviai  naudojamos  savivaldybės  biudžeto  lėšos,  užtikrinamas 
efektyvesnis  įstaigų  bendradarbiavimas,  administracinių  ir  kitų  paslaugų  teikimas  savivaldybės 
gyventojams.

Įpareigosime savivaldybės tarnautojus mandagiai ir pagarbiai elgtis su visais į savivaldybę 
ateinančiais gyventojais, kad gyventojų prašymai pagal galimybes būtų įgyvendinti.

Kalvarijos  savivaldybėje  sieksime  parengti  šiuolaikines,  praktiniais  veiksmais  grįstas 
investicijų pritraukimo programas.

Užtikrinsime efektyvesnę savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą.
Kad  būtų  subalansuota  plėtra  Kalvarijos  savivaldybėje,  sieksime  tolygaus  vietos 

bendruomenių finansavimo.
ŠVIETIMAS, KULTŪRA, JAUNIMAS, SPORTAS

Sieksime užtikrinti ugdymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą.
Stengsimės išlaikyti meno mokyklą. 
Kursime saugią mokyklą ir jos aplinką, aptversime ir apšviesime mokyklų teritorijas, pagal 

galimybę įrengsime vaizdo kameras.
Sudarysime visiems mokiniams galimybę,  pagal  pomėgius  lankyti  neformalaus  ugdymo 

užsiėmimus. 
Pagal  savivaldybės  išgales  tęsime  kultūros  institucijų–  bibliotekų,  kultūros  centrų 

modernizavimą, tam panaudodami ES struktūrinių fondų paramos lėšas.
Suteiksime jaunimui daugiau galimybių pasinaudoti įvairiomis programomis ir įtrauksime 

jaunimą į savanorišką veiklą, ypač socialinėje, aplinkosaugos, sporto, meno ir kitose srityse.
Plėsime  dviračių  ir  pėsčiųjų  takų  projektavimą  bei  statybą,  rekreacines  teritorijas, 

pirmenybę skirdami visuomenės sveikatos interesams.
Skatinsime  bendruomenių  fizinio  aktyvumo  ir  užimtumo  projektus  bei  savanorių,  ypač 

jaunimo, veiklą sporte.
Skatinsime  seniūnijų  ir  bendruomenių  iniciatyvas  organizuojant  renginius,  didinančius 

gyventojų fizinį aktyvumą.
APLINKA, FINANSAI, VERSLAS

Sieksime užtikrinti geriamo vandens kokybę, panaudojant ES lėšas.
Pasirūpinsime efektyviu ir racionaliu gatvių apšvietimu, jų taisymu, asfaltavimu, šaligatvių 

tvarkymu, atnaujinimu bei priežiūra.
Ypatingą dėmesį skirsime parkų, kitų žaliųjų zonų tvarkymui. Sieksime, kad parkai taptų 

šeimų, bendruomenių, gyventojų ir svečių poilsio zonomis. 
Reikalausime taupyti biudžeto pinigus ir atsisakyti abejotinos vertės pompastiškų projektų, 

didinančių  įsiskolinimus,  kartu  atitraukiančių  lėšas  nuo vietos  gyventojams  gyvybiškai  svarbių 
reikmių.



Sieksime mažesnių mokesčių už verslo liudijimus ir žemę.
Dalį biudžeto lėšų skirsime vietos ūkio plėtrai, pirmenybę teikdami perspektyviems darbo 

vietų kūrimo projektams.
Pasitelkdami ES paramą, vykdysime nedarbo mažinimo programą.
Sieksime, kad kuo daugiau jaunų žmonių turėtų sąlygas pradėti ir plėtoti verslą

SOCIALINĖ APSAUGA, SVEIKATA, SAUGUMAS
Atsižvelgdami į pagyvenusių, vienišų žmonių poreikius ir galimybes, sieksime kuo daugiau 

socialinių  paslaugų  teikti  asmens  namuose,  dienos  socialinės  priežiūros  centre, plėtoti 
nestacionarias paslaugas.

Tobulinsime institucijos, kurioje susirgus artimiesiems ar esant kitokioms priežastims, yra 
teikiamos laikinos sergančių ir neįgalių žmonių priežiūros ir slaugos paslaugos

Gerinsime pirminės sveikatos priežiūros, ambulatorinės slaugos paslaugų kokybę. 
Remsime visuomenės sveikatinimo programas, užtikrinančias ligų prevenciją.
Ypatingą dėmesį skirsime vaikų ir jaunosios kartos sveikatai.
Sveikos gyvensenos ugdymą diegsime nuo vaikystės per ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 

programas.
Remsime bendruomenių  iniciatyvas,  nukreiptas  teritorijų  saugumui,  saugiai  kaimynystei 

užtikrinti. Sieksime įdiegti vieningą gyvenamųjų vietovių vaizdinio stebėjimo sistemą.


