
Gerbiami Palangos  žmonės!

Partija Tvarka ir Teisingumas  iškėlė mane kandidate į Palangos   miesto Meres. 
Jeigu pasirinksite mane  savo   Mere, man užteks energijos ir ryžto suvienyti Tarybos 
narius,  savivaldybės  administraciją,  visus   miestiečius  į  vieną   bendrą  komandą 
bendram tikslui- kurti  miesto ir  miestiečių gerovę.   

Mūsų  bendro  darbo  prioritetai:  švietimas,  sveikata,  saugumas,  miesto 
valdžios  atskaitomybė  miestiečiams  ir  valdžios   priartinimas  prie  asmens  ir 
bendruomenės.

Mūsų pagrindiniai uždaviniai:

1.Naujų  darbo  vietų  kūrimas,  investicijų  pritraukimas,  gyventojų  pajamų 
didinimas.

2.  Sieksiu  įtraukti  kuo  daugiau  miestiečių  dalyvauti  sprendimų  priėmimo 
procese. Rengsiu apklausas svarbiausiais  miestui ir gyventojams  klausimais.

3. Skatinsiu savanorius, lankančius senelius, neįgaliuosius ir vienišus žmones ir į 
šią savanorių veiklą įtrauksiu  moksleivius.

4. Inicijuosiu socialinio būsto ir būsto jaunoms  šeimoms  statybą.

5. Užtikrinsiu Palangos miesto savivaldybės valdomų įmonių skaidrų ir efektyvų 
valdymą. Stebėsiu įmonių teikiamų  paslaugų kainų tendencijas ir ieškosiu būdų jas 
mažinti.

6. Sieksiu, kad būtų griežčiau nustatyta pelno apribojimas už daugiabučių namų 
administravimą.

7.  Ypatingą  dėmesį  skirsiu  viešųjų  erdvių,  apleistų  teritorijų  sutvarkymui, 
statinių vaiduoklių  likvidavimui. 

8.  Ieškosiu  bendro  sutarimo,  sprendžiant  švietimo  bendruomenės  keliamus 
klausimus.

9.  Sieksiu,  kad  optimizuojant  sveikatos  priežiūros  įstaigų  veiklą  nebūtų 
pažeistos   žmogaus  teisės  į  gydymą,  kad  būtų  išplėstos   medicininės  paslaugos 
teikiamos  gyventojams. 



10.  Sieksiu,  kad  vykdoma  kultūrinė  ir  sportinė  veikla  patenkintų  daugumos 
gyventojų  poreikius.

11.  Užtikrinsiu,  kad  savivaldybės  biudžeto  lėšos  ir  lėšos  skirtos   projektų 
vykdymui, būtų naudojamos skaidriai ir racionaliai.

12.  Sieksiu,  kad  Šventosios  seniūnija  ir  seniūnas  turėtų  kuo  daugiau 
savarankiškumo:  vykdant  viešuosius  pirkimus,  kelių  priežiūrą,  socialinę  rūpybą, 
aplinkos  tvarkymą,  kultūrinę  veiklą  ir  teikiant  kitas  paslaugas  Šventosios 
gyventojams.

13.  Inicijuosiu  patvirtinti   Palangos  miesto  strateginiame    plane    keturis 
turizmo- poilsio traukos centrus: Šventoji, Monciškės, Palanga, Nimerzeta. 

  Sieksiu inžinierinių tinklų, komunikacijų, gatvių ir  kelių  nutiesimo, žemės 
sklypų geologinių  tyrinėjimų atlikimo  kiekvienam traukos centrui   pagal  miesto 
patvirtintus   detaliuosius planus. Ieškosiu galimybės  jų  įgyvendinimui.

14. Ieškosiu galimybės įrengti pėsčiųjų  taką esamoje Šventosios  gatvėje . 
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