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Atstovauju socialdemokratų partijai, todėl pasisakau už socialinį teisingumą, darbą kiekvienam 
birštoniečiui, orų gyvenimą, kokybiškas paslaugas, sutvarkytą aplinką.

Būdama mere, kartu su Jumis, ir toliau atsakingai dirbsiu, kad kiekvienam čia būtų gera gyventi, 
nes Birštonas – mūsų namai.

Kartu su komanda:
• Sieksime, kad kiekvienas birštonietis turėtų darbą, kad būtų kuriamos darbo vietos naujai statomuose 

objektuose – sanatorijose, SPA centruose, kitose įstaigose.
• Rūpinsimės, kad būtų teikiamos kokybiškos sveikatos, socialinės, komunalinės paslaugos ir jų kainos 

nedidėtų.
• Užtikrinsime,  kad  kiekvienam,  kuriančiam  verslą,  investuojančiam  Birštone,  būtų  taikomos 

mokestinės lengvatos.
• Sudarysime sąlygas, kad jaunimas norėtų čia įsikurti, dirbti ir auginti vaikus. 
• Remsime šeimas, sulaukusias naujagimių.
• Inicijuosime, kad būtų statomi daugiabučiai gyvenamieji namai.
• Remsime jaunimo užimtumo ir verslumo programas.
• Sieksime,  kad  kaimo  žmonių  gyvenimo  aplinka  gerėtų,  būtų  nuolat  tvarkomi  keliai,  pradėtas 

asfaltuoti Puzonių žvyrkelis, teikiamos kokybiškos interneto paslaugos,  remiami ūkininkai.
• Sieksime, kad būtų kokybiškai atlikta kvartalinė renovacija ir daugiabučių modernizavimo darbai.
• Skatinsime, kad bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veikla būtų remiama ir apimtų vis 

didesnę gyventojų dalį.
• Remsime ir skatinsime savanorystę, gyventojų kultūrinę saviraišką ir savišvietą.
• Rūpinsimės, kad sportuojanti bendruomenė turėtų dar geresnes sąlygas: pradėsime daugiafunkcinio 

centro statybą, tęsime dviračių takų įrengimą, pritaikysime slidinėjimo kalną vasaros programoms.
• Sukursime dar palankesnes sąlygas poilsiui, įrengsime pliažus, poilsio aikšteles, išvalysime Nemuną.
• Sieksime,  kad  gerėtų  darbo  sąlygos,  renovuosime  Vienkiemio  vaikų  darželį-mokyklą,  meno 

mokyklą, muziejų.
• Nuolatinį dėmesį skirsime turizmo ir sveikatinimo paslaugų plėtrai, kurorto žinomumo didinimui.
• Įrengsime naujas automobilių stovėjimo aikšteles, sutvarkysime Mokyklos, Žvėrinčiaus, Jaunimo, B. 

Sruogos ir senamiesčio gatves.

• Užbaigsime Birutės šaltinio, Vytauto kalno ir parko įrengimo darbus.

Esu atsakinga, sąžininga, darbšti ir patikima. Esu reikli sau ir kitiems. Vertinu komandinį darbą. 
Gerai žinau birštoniečių problemas, rūpesčius, žinau, kaip juos išspręsti.

Balsuodami už mane, Jūs balsuojate už augantį, atsinaujinantį ir nuolat gražėjantį Birštoną!
Kurkime Birštono ateitį kartu!


