
  Kandidato į Palangos miesto merus Eimučio Židanavičiaus programa:  ,,JUMS RINKTIS“
Būdamas nepartiniu meru tarnausiu tik palangiškiams ir šventojiškiams, kad Palangos miestas taptų turizmo, 
kultūros, verslo, švietimo, sporto ir sveikatinimo centru, o ne partinių interesų realizavimo arena. 
Griežtai prižiūrėsiu ir kontroliuosiu Savivaldybės, jos įstaigų bei vadovų veiklą. Pasisakysiu už 
kompetentingus vietinius darbuotojus bei vadovus, o ne ,,partinius kadrus”. 
Inicijuosiu  Savivaldybės  administracijos  reformą,  kuri  sumažintų  valdininkų  skaičių,  padidintų  jų  darbo 
efektyvumą.  Negailestingai  kovosiu  prieš  valdininkų  biurokratizmą,  sprendimų  priėmimų  vilkinimą, 
netoleruosiu abejingumo besikreipiančiam pagalbos žmogui.  
Siūlysiu  įteisinti  elektroninę  ,,Palangiškio  kortelę“,  kurios  turėtojai  galėtų  naudotis  savivaldybės,  verslo, 
kultūrinių ir sportinių renginių, transporto bei kitomis teikiamomis nuolaidomis ir lengvatomis. 
Toliau tęsiu mano pradėtas saugios aplinkos kūrimo iniciatyvas mokymo įstaigose. 
Ypatingą dėmesį skirsiu Palangos verslo liberalizavimui, savivaldybei atstovaujančių tikrintojų smulkmeniško 
kišimosi į verslo aplinką mažinimui, konkursų skaidriam organizavimui ir greitam leidimų išdavimui. 
Inicijuosiu lėšų skyrimą, kad kvalifikuoti treneriai išmokytų moksleivius plaukti. 
Inicijuosiu, kad Palangoje arba Šventojoje būtų įsteigtos naminių gyvūnų kapinės. 
Pritarsiu  visoms miesto  strateginiame plane numatytoms priemonėms.  Miesto  biudžete  siūlysiu  numatyti 
realias lėšas investicijoms į Šventąją. 
Inicijuosiu  UAB  ,,Palangos  komunalinis  ūkis”  veiklos  auditą,  taikomų  tarifų  sudedamųjų  dalių  faktinį 
pagrindimą, kad nustačius realius kaštus ir kiekius būtų sumažintas mokestis už šiukšlių išvežimą.
Pasibaigus sutarčiai su UAB ,,Litesko“, pritarsiu tik tokiam paruoštam ekspertų šilumos tiekimo moduliui, 
kuris leis teikti pigiausią šilumos energiją ir mažiausiai kainuos miesto biudžetui. 
Pasisakau  už  miesto  šventes,  tokį  kurorto  sezono  atidarymą,  kuriame  dalyvautų  garsūs  atlikėjai,  kurie 
pritrauktų  tūkstančius  svečių.  Atgaivinsiu  kurorto  sezono  uždarymo  šventę.  Esu  prieš  verslininkų, 
dalyvaujančių miesto šventėse, papildomą apmokestinimą.
Siūlysiu priemonių planą, kad Palanga savo infrastruktūra taptų draugišku miestu neįgaliesiems.
Pasitaręs su gyventojais ir specialistais teiksiu visuomeninio transporto maršrutų, grafikų pertvarkos planą. 
Siūlysiu savivaldybės Tarybai visiems miestiečiams sulaukus 65 m. suteikti lengvatą visuomeniniu transportu 
Palangoje ir Šventojoje naudotis su nuolaida. 
Pasisakau už nemokamą miestiečių automobilių stovėjimą vasaros sezono metu. 
Išnaudosiu  visas  ekonomines,  geros  valios  ir  sveiko  proto  galimybes,  kad  privačių  savininkų  valdomą 
Kurhauzo dalį įsigytų Palangos savivaldybė. Pradėsiu viso Kurhauzo atstatymo akciją.
Padarysiu viską, kad savo veikla būčiau vertas Jūsų pasirinkimo ir pasitikėjimo. 
Jums rinktis, miestiečiai! Jūsų meras Eimutis Židanavičius


