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rinkimų programa

„Į SAVIVALDĄ – DIRBTI ŽMOGUI IR BENDRUOMENEI“

„SAVIVALDYBĖ TURI DIRBTI NE SAU, O ŽMONĖMS“

„UŽ GARSESNĮ ŽMONIŲ BALSĄ IR DIDESNES TEISES SAVIVALDOJE“

„UŽ SAVIVALDĄ, IŠ KURIOS NIEKAS NEBĖGTŲ“

Regiu savivaldybę, taupančią mokesčių mokėtojų pinigus, gyvenančią pagal savo pajamas, skaidriai 
naudojančią biudžeto lėšas. Savo veiklos srityse ji neriboja vartotojų pasirinkimo, skatina konkurenciją tarp 
paslaugas teikiančių įmonių ar įstaigų, savo funkcijoms vykdyti pasitelkia efektyviau veikiantį privatųjį 
sektorių. Esu už savivaldybę, neapkraunančią žmonių mokesčiais, kuriančią palankias sąlygas verslui, 
efektyviai valdančią turtą, nelaikančią nebūtino turto, atsisakančią ne pirminių savo funkcijų, nuolat 
mažinančią administracinę ir biurokratinę naštą.

Siekdamas gerinti žmonių padėtį, investavimo sąlygas, siūlysiu savivaldybei mažinti nekilnojamojo turto ir 
žemės mokesčių tarifus. Sieksiu, kad verslas, kuriuo kuriamas konkretus darbo vietų skaičius ir atitinkamai 
mokama biudžeto mokesčių, būtų atleidžiamas nuo dalies mokesčių.

Siūlysiu savivaldybei priklausantį, ne visada efektyviai valdomą ar nereikalingą turtą parduoti. 

Spręsiu seniūnaičių ir bendruomenės pirmininkų pareigų dubliavimąsi.

Sieksiu, kad savivaldybės biudžeto formavimo ir mokesčių sistema būtų tvarkoma taip, kad biudžetas 
tiesiogiai priklausytų nuo sėkmingos ir efektyvios ūkio subjektų ar savivaldybės įmonių veiklos, nuo 
savivaldybės teritorijoje plėtojamo verslo ir kuriamų naujų darbo vietų. 

Be to, siekdamas įgyvendinti jaunimo verslumo programas, inicijuodamas būtinus teisės aktus ir kt., 
stiprinsiu jaunimo verslumo ugdymą.

Stengsiuosi sukurti švietimo paskatų sistemą, kad mokyklų bendruomenė būtų suinteresuota siekti kuo 
geresnių rezultatų. Rūpinsiuosi, kad mokyklų tinklo optimizavimo planuose būtų paisoma mokyklos ir 
gyvenvietės bendruomenių nuomonės.

Remsiu įvairių sporto šakų jaunučių, jaunių, jaunimo varžybas (pirmenybes, čempionatus, sporto žaidynes), 
tarptautines varžybas, taip pat sporto šventes, sveikatinamojo sporto ir kitus sporto renginius, skirtus 
savivaldybės gyventojams. Sieksiu sudaryti vienodas sąlygas, kad visi gyventojai, nesvarbu kokios jų 
pajamos ir socialinė padėtis, būtų fiziškai aktyvūs, turėtų galimybę sportuoti pagal pomėgius.

Stengsimės išsaugoti ir puoselėti miesto, rajono kultūros tapatumą: apsaugoti kultūros vertybes, plėsti ir 
gerinti kultūros įstaigų – bibliotekų, muziejų, teatrų, kultūros centrų, kultūrinių bendrijų – veiklą. 

Skatinsime sveikos gyvensenos principus, ankstyvą ligų diagnostiką ir profilaktiką, ypač daug dėmesio 
skirsime vaikų sveikatos profilaktikai. Sieksime įgyvendinti visuomenės sveikatos gerinimo programas, 
padėsiančias kovoti su žalingais įpročiais.

Tvarkysime daugiabučių aplinką, įrengsime vaikų žaidimo aikštelių. Pasirūpinsime daugiabučių namų kiemų 
tvarkymu, asfaltavimu.



Spręsime automobilių statymo problemas daugiabučių namų kiemuose.

Pasirūpinsime efektyviu ir racionaliu gatvių apšvietimu, priežiūra, asfaltavimu, šaligatvių tvarkymu, 
atnaujinimu ir priežiūra.


