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SKYRIAUS 2015 METŲ RINKIMŲ Į SAVIVALDYBĖS TARYBĄ 

PROGRAMOS NUOSTATOS

Socialdemokratų pamatinės vertybės yra socialinis teisingumas, galimybių lygybė ir 

solidarumas,  pagrindinis  tikslas  –  gerovės  visiems  valstybė.  Gerovės  visiems  valstybėje  nėra 

vietos skurdui, nedarbui, socialinei nelygybei, žmogaus teisių pažeidimams. Socialdemokratams 

visuomet SVARBIAUSIA – ŽMOGUS! Ypatingą reikšmę įgyja savivalda: žmogus turi pajusti, kad 

demokratiškai  išrinkta  savivaldybės  taryba,  kuriai  vadovauja  tiesiogiai  išrinktas  meras,  ir  kuri 

sudaro  jai  atskaitingus  vykdomuosius  savivaldybės  organus,  įsiklauso  į  jo  problemas,  dirba 

žmonių  labui,  aiškiai  ir  skaidriai.  Ne  centrinės  institucijos,  o  savivaldybės  sudaro  valstybės 

pagrindą,  todėl  valdžios  decentralizavimas,  savivaldybių  savarankiškumo didinimas  yra  būtina 

sąlyga demokratiškam ir sėkmingam visos valstybės vystymui. 

Lietuvos  socialdemokratų  partija  siekia:  ginti  žmogaus  teises  ir  laisves;  plėtoti 

politinę,  socialinę,  ekonominę  ir  kultūrinę  demokratiją;  stiprinti  savivaldą;  užtikrinti  socialinį 

teisingumą  ir  gerovę  visiems;  įtvirtinti  lyčių  lygias  teises  ir  galimybes;  skatinti  Lietuvos 

ekonominę  raidą,  tausojančią  gamtą  ir  visuomenę;  garantuoti  visoms  Lietuvoje  gyvenančioms 

tautinėms bendrijoms laisvą kultūrinę plėtrą; skleisti demokratinio socializmo idėjas.

LSDP – tai  atsakinga,  ne tik žadanti,  bet  ir  realių rezultatų siekianti  partija.  Tiek 

valstybės valdžios, tiek ir vietos valdžios institucijų nuoseklių pastangų ir veiklos dėka po ilgų 

metų  ėmė  mažėti  šilumos  ir  elektros  kainos,  pradėta  pertvarka  šilumos  ūkyje,  sėkmingai 

įgyvendinama daugiabučių renovacija pagal naują modelį, pavyko pasiekti gerų rezultatų kitose 

energetikos srityse bei socialinėje sferoje. Vykdydami įsipareigojimus žmonėms, tęsiame svarbių 

visiems  Lietuvos  žmonėms  strateginių  projektų  įgyvendinimą  ir  inicijuojame  naujus,  taip  pat 

taisome ankstesnės konservatorių Vyriausybės padarytas klaidas. Pasirengėme euro įvedimui nuo 

2015 metų.  Įteisinome tiesioginius  merų  rinkimus,  sudarėme galimybę bendruomenių  nariams 

dalyvauti rinkimuose per visuomeninius rinkimų komitetus. 

Sutelktomis  valstybės  ir  vietos  valdžios  pastangomis  sieksime  įgyvendinti 

svarbiausias mūsų programines nuostatas:

1. Gerinsime sąlygas verslui ir investicijoms, mažindami biurokratizmą, reguliuodami 

vietinių mokesčių tarifus, remdami besikuriančius verslininkus, kooperaciją.  Sieksime gyventojų 

pajamų augimo iš darbo ir verslo, o ne iš išmokų. Atsakingai ir racionaliai naudosime Europos 

Sąjungos, valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšas. 

2.  Sieksime  ugdyti  bendruomeniškumo  jausmą,  skatinsime  žmonių  tiesioginį 

dalyvavimą sudaromose darbo grupėse, komisijose, sprendžiant savivaldybės reikalus, stiprinsime 



vietos bendruomeninių organizacijų, seniūnaičių ir seniūnijų sąveiką sprendžiant vietos gyventojų 

aktualias problemas. Didinsime savarankiškumą ir atsakomybę. 

3.  Didinsime  rezultatyviai  ir  kokybiškai  dirbančių  savivaldybės  darbuotojų 

motyvaciją, kas leistų pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos specialistus. Nesitaikstysime su 

korupcija, protekcionizmu, viešųjų ir privačių interesų konfliktais ir piktnaudžiavimu tarnyba.  

4.  Užtikrinsime,  kad kaime gyvenančiam ir  dirbančiam žmogui  kaip ir  miestiečiui 

būtų  vienodai  gerai  teikiamos  kokybiškos  sveikatos  ir  socialinės  paslaugos,  optimizuojant  šių 

įstaigų, o taip pat švietimo, kultūros ir  sporto bazių tinklus. 

5.   Investuosime  į  jaunimą,  rūpinsimės,  kad  jaunimas  mokytųsi,  dirbtų  ir  gyventų 
Lietuvoje.  

PRIVALOME DIDINTI ŽMONIŲ PASITIKĖJIMĄ SAVO JĖGOMIS IR LIETUVOS VALSTYBE 

BEI  SIEKTI  TIKROS  SAVIVALDOS.  MŪSŲ  TIKSLAS  –  SOCIALIAI  TEISINGA,  SAUGI, 

KŪRYBINGA IR TAIKINGA VISUOMENĖ.


