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 Nuosekliai  laikydamasi  Lietuvos  socialdemokratų  pagrindinio principo  „Svarbiausia  – 
žmogus“ einu į Mero rinkimus nusiteikusi argumentuotai diskutuoti, svarstyti, siūlyti ir įgyvendinti 
palankiausius sprendimus, nes mano tikslas – miesto ir palangiškių gerovė:

• Užtikrinsiu  darbų  tęstinumą,  kad  visi  pradėti  statybos  objektai  būtų  užbaigti  ir  įvairių 
įgyvendinamų projektų veiklos būtų tęsiamos ir tobulinamos.

• Skatinsiu visas iniciatyvas, galinčias pritraukti privačius investuotojus, norinčius investuoti 
Palangos  mieste,  teikiant  prioritetus  tiems,  kurie  skatintų  miesto  svečių  ir  palangiškių 
užimtumą ne sezono metu.

• Sieksiu, kad atsakingai būtų perimtas šilumos ūkis nutraukus sutartį su UAB „Litesko“.
• Skirsiu ypatingą dėmesį ir remsiu projektus, kurie skatins kuo greitesnį Šventosios miestelio 

vystymąsi,  organizuosiu  išvažiuojamuosius  Palangos  miesto  tarybos  ir   savivaldybės 
administracijos posėdžius Šventojoje.

• Inicijuosiu veiksmus, kad būtų sumažintos socialiai remtinų asmenų, laukiančių būsto, eilės 
ir sieksiu, kad jiems apgyvendinti būtų pastatytas daugiabutis.

• Skirsiu didelį dėmesį paplūdimių ir jų prieigų infrastruktūrai sutvarkyti, kad ši lankomiausia 
poilsio zona taptų patogi ir šiuolaikiška.

• Inicijuosiu, kad palangiškių ir svečių patogumui mieste būtų sudaryti autobusų susisiekimo 
maršrutai,  kurie  leistų  patogiai,  pigiai  ir  greitai  pasiekti  pajūrį  iš  visų  Palangos  vietų 
sumažinant  kito  transporto  srautus  mieste,  o  nutolusius  nuo  centro  rajonus  padarant 
patrauklesnius poilsiautojams.

• Organizuosiu, kad būtų įkurtas nevyriausybinių organizacijų centras. 
• Vertinsiu ir gerbsiu kiekvieno išsakytas pastabas ir siūlymus miesto ir jo gyventojų gerovei 

gerinti,  aktyviai  dalyvausiu  bendruomenių  susirinkimuose  ir  juos  pati  organizuosiu, 
įtrauksiu į miesto reikalų tvarkymą neįgaliuosius ir mieste gyvenančius kitataučius.

• Aktyvinsiu  „Trečiojo  amžiaus“  universiteto  veiklą,  skatinančią  pagyvenusių  žmonių 
užimtumą visus metus.

• Planuosiu Tarybos veiklą ne mažiau kaip pusmečiui į priekį, kad gyventojai galėtų dalyvauti 
ir teikti siūlymus rengiamiems sprendimų projektams.

• Skirsiu  išskirtinį  dėmesį  finansų  valdymui  ir  nepritarsiu  sprendimams,  kurie  leistų 
neefektyviai  naudoti  biudžeto  lėšas  nesukuriant  konkretaus,  ekonomiškai  naudingo 
rezultato  miestui,  sieksiu,  kad  būtų  nustatyti  objektyvūs  kriterijai  biudžeto  programų 
finansavimui.

• Stengsiuosi, kad Palanga ir toliau gražėtų, būtų šiuolaikiška, bet kartu išlaikytų ir miesto 
kurorto savitumą. 

          Prisiimdama Mero pareigas ir visą atsakomybę už miestą ir miestiečius vadovausiuosi 
principu, kad  ateinu ne valdyti, o tarnauti žmonėms. 


