
  
GEROVĘ KURKIME KARTU 

 

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS PAKRUOJO SKYRIAUS 2015 M. 

RINKIMŲ Į VIETOS SAVIVALDYBĘ PROGRAMOS NUOSTATOS 

 

Socialdemokratų tikslas – gerovė visiems rajono žmonėms. 

 

Kiekvienas žmogus turi jaustis svarbus ir išgirstas, matyti, kad visi sprendimai yra aiškūs, skaidrūs 

ir nukreipti tam, kad pagerėtų jų gyvenimas. 

 

Pagrindinė nuostata –  nuoseklus, kryptingas ir bendras valstybės valdžios, vietos valdžios ir  rajono 

gyventojų darbas. 

 

LSDP Pakruojo skyrius – kompetentinga komanda, turinti patirties ir įgūdžių organizuoti 

savivaldybės darbą rajono žmonių labui. 

 

Gerai žinodami situaciją rajone įsipareigojame dirbti ir tęsti pradėtus darbus, todėl išskyrėme šias 

mūsų veiklos prioritetines kryptis:  

Verslumo skatinimas:  

 Įgyvendinsime pradėtą rengti  integruotų teritorijų vystymo programą (jau numatytos tikslinės 

teritorijos ribos, aptarti artimiausi programos įgyvendinimo darbai). Europos Sąjungos fondų 

paramą panaudosime Pakruojo ir Linkuvos miestų gyvenamajai aplinkai gerinti. Pakruojyje 

sutvarkysime Vienybės aikštę, miesto centre esantį turgelį ir prieigas, Kruojos krantinę bei atnau-

jinsime kultūros paveldo objektus – priešgaisrinės stoginę ir buvusią spaustuvę. Linkuvoje 

pagerinsime viešąją infrastruktūrą ir taip sudarysime geresnes sąlygas rajono verslininkams 

pasinaudoti ES parama. Tikslingai naudosime ES fondų paramos lėšas verslumo skatinimui ir naujų 

darbo vietų kūrimui rajone. Bendradarbiausime su Verslininkų, Ūkininkų ir ŽŪB asociacijomis – 

ginsime mūsų rajono verslininkų ir ūkininkų interesus, teikdami jų siūlymus LR Seime ar LR 

Vyriausybėje. 

 

Švietimo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas:  

Užtikrinsime mokyklų finansinį stabilumą ir sieksime efektyvaus lėšų panaudojimo švietimo 

srityje; gerinsime mokyklų materialinę bazę ir toliau rūpinsimės, kad rajono moksleiviai saugiai 

atvyktų į mokymosi vietas, išlaikysime prailgintos dienos grupes mokyklose. 

       Sieksime geresnių sąlygų  vaikų ir jaunimo užimtumo centrų veiklai bei suaugusiųjų 

švietimui; sieksime, jog Pakruojyje ir Linkuvoje savo veiklą plėtotų funkcionalus ir atitinkantis 

šiandienos poreikius atvirasis jaunimo centras. 

       Gerinsime ugdymo sąlygas bei vaikų priežiūrą ikimokyklinėse įstaigose, įsteigsime 

ikimokyklinio amžiaus vaikų grupes kaimo mokyklose. 

        Atnaujinsime ugdymo įstaigų pastatus: baigsime „Žemynos“ , Klovainių pagrindinių mokyklų, 

Linkuvos gimnazijos, vaikų lopšelio–darželio „Saulutė“ remonto darbus, pradėsime „Atžalyno“ 

gimnazijos, Balsių pagrindinės mokyklos, lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ modernizavimo darbus, 

suremontuosime „Atžalyno“ gimnazijos stadioną, pritaikydami jį ir bendruomenės poreikiams.  

 

 Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas:  

   Sieksime susigrąžinti reanimacijos ir chirurgijos paslaugas į rajono ligoninę; investuosime į 

sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimą: suremontuosime medicinos punktus kaimuose, 

sieksime atnaujinti Greitosios medicinos pagalbos automobilių parką. 



    Gerinsime socialinių paslaugų kokybę: plėsime nestacionarių socialinių paslaugų teikimą 

rajone, gerinsime centro materialinę bazę; užtikrinsime pagrįstą soc. išmokų skirstymą, 

garantuosime socialinių paslaugų prieinamumą visiems. 

     Išplėsime Linkuvos socialinės globos namuose globotinių užimtumo patalpas, taip užtikrindami 

geresnes gyventojų užimtumo ir saviraiškos sąlygas; stiprinsime darbą su rizikos šeimomis 

seniūnijose. 

      Palaikysime rajono senjorų klubų ir asociacijų iniciatyvas ir veiklą. Padėsime realizuoti idėją, 

kad  ir Pakruojyje pradėtų veikti Trečiojo amžiaus universitetas.  

 

 Viešųjų paslaugų kokybės priežiūra ir gerinimas:  

      Efektyviai naudosime biudžeto lėšas ir užtikrinsime savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų 

finansinį stabilumą. 

      Griežtai kontroliuosime šildymo, atliekų tvarkymo, vandens tiekimo,  pastatų eksploatacijos ir 

kitų paslaugų kainų pagrįstumą. 

 Išsaugosime rajono gyventojams būtinus autobusų maršrutus; sieksime geresnės regiono kelių 

būklės, tvarkysime savivaldybei priklausančius žvyrkelius, gatves. 

      Renovuosime daugiabučius namus ir viešuosius pastatus; gerinsime geriamojo vandens kokybę  

įrengdami nugeležinimo įrenginius ir plėsime nuotekų tinklą rajone. 

   Įgyvendinsime projektus, kurie leistų sumažinti aplinkos taršą, skatinsime biokuro panaudojimą. 

Prioritetą teiksime atliekų rūšiavimui, perdirbimui, daugkartiniam pakuotės panaudojimui.   

Keisime mokėjimą už atliekas – rinkliava už atliekų tvarkymą turi būti diferencijuota pagal faktinį 

atliekų kiekį. 

 

  Kryptingas rajono gyventojų saugumo ir užimtumo didinimas:  

     Vykdysime Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, 

turizmo plėtojimo programą. 

     Skatinsime kaimo ir miesto bendruomenių, NVO, sporto ir jaunimo organizacijų veiklas.  

     Stiprinsime rajono kultūros įstaigų ir bibliotekų materialinę bazę knygų įsigijimui ir spaudos 

prenumeratai.  

      Rūpinsimės, kad rajone esantis kultūros paveldas būtų prižiūrimas. Suremontuosime Pakruojo 

sinagogą. 

      Pagal savo kompetenciją gerinsime viešosios tvarkos palaikymą, plėsime viešosios erdvės  

stebėjimo kamerų tinklą, gerinsime bendradarbiavimą su policija, skatinsime nevyriausybinių 

organizacijų veiklą viešajai tvarkai užtikrinti. 

     Įrengsime krepšinio ir teniso aikšteles Pakruojo mieste bei lauko treniruoklių parkus visoje 

rajono teritorijoje; atnaujinsime BMX trasą, miesto stadiono infrastruktūrą; pagal išgales remsime 

profesionalųjį sportą. 

 

Mes, socialdemokratų komanda, pasiruošę dirbti su visais, kuriems rūpi rajono gerovė. 

Kviečiame kovo 1 d. ateiti ir  balsuoti už mūsų sąrašą Nr.      

Gerovę kurkime kartu! 


