
Vytauto Grigaravičiaus 
Visuomeninio rinkimų komiteto „Alytaus piliečiai“ kandidato į merus 

rinkimų programos prioritetai 
 

 Esminė Alytaus problema - dėl vizijos, stabilios politikos ir aiškių tikslų stokos 
mažėja gimstamumas, santuokų skaičius, mažėja gyventojų, miestas sensta. Tai turi pasikeisti.  

Reikia auginti miestą ir rūpintis žmonių gyvenimo kokybe. Miestas turi skatinti verslą ir 
suteikti galimybę miestelėnams užsidirbti. O pakeitus sprendimų priėmimo tvarką, politinę kultūrą 
taryboje bei užtikrinus maksimalų skaidrumą savivaldybės veikloje, būsime tikri, kad ir toliau 
taryba priims tik naudingus ir efektyvius miestui sprendimus. 
 
Mano prioritetai: 
 
Šeimos politika 
 

• Žmonių Alytuje turi daugėti - reikia sudaryti sąlygas jaunoms šeimoms auginti vaikus, 
susigrąžinti išvykusius miestelėnus ir kviesti patogiame ir jaukiame mieste kurtis naujus 
gyventojus; 

• Suaugę žmonės ir ypač senjorai turi turėti galimybę įsitraukti į užimtumo skatinimo 
programas, lėšos, skiriamos savivaldybės pastatų išlaikymui, turi būti panaudotos efektyviau 
- tai galima pasiekti didinant pastatų prieinamumą bendruomenės veiklai; 

• Didelį dėmesį skirti šeimos gyvenamos aplinkos gerinimui - ne tik namų, bet ir daugiabučių 
kiemų tvarkymui; kiekvienas alytiškis mieste turi jaustis ne tik patogiai, bet ir saugiai- 
skatinti bendruomenės ir policijos bendradarbiavimą, problemas spręsti ten, kur jos 
atsiranda.  

 
 
Verslo ir investicijų skatinimas 
 

• Investuosime į Alytaus gyventojų verslumo įgūdžių ugdymą, nuo jaunesniųjų klasių 
moksleivių iki esamų įmonių konkurencingumo didinimo;  

• Viešosios erdvės ir infrastruktūra turi būti prieinama verslininkams, norintiems į ją 
investuoti ir naudoti verslo ir miesto gyventojų reikmėms;  

• Viešieji pirkimai ir ES lėšų įsisavinimas turi vykti skaidriai ir virsti užsakymais miesto 
įmonėms, realiomis darbo vietomis alytiškiams bei ilgalaikiais, ekonomiškai naudingais 
projektais - ne taip, kaip iki šiol buvo statomos slidinėjimo trasos ar ledonešio nunešta 
prieplauka. 

 
Sprendimų priėmimo principai 

• Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiai turi būti transliuojami elektroninėje erdvėje, 
vieši, kaip ir visi sprendimai, jų argumentavimas, biudžeto išlaidos ir įplaukos; 

• Visų savivaldybės grandžių, įskaitant tarybą, darbo rezultatai ir jų matavimo rodikliai turi 
būti vieši, paprasti ir suprantami; 

• Elektroninė savivaldos erdvė turi užtikrinti galimybę tiesiogiai ir paprastai reikšti 
pretenzijas, siūlymus, gauti atsakymus apie pasiūlymų svarstymo eigą; 

 
Dabar Jūsų teisė ir pareiga rinktis: ar balsuoti už merą Vytautą Grigaravičių ir jo permainų 

komandą, ar pasilikti ten, kur buvome vakar. 
Veikiam drauge. Atvirai, sąžiningai, garbingai. 


