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PAGRINDINĖS PROGRAMOS GAIRĖS

Mūsų tikslas  –  atvira,  bendrų  sprendimų su  vietos  gyventojais  siekianti  savivalda,  žmogaus  prašymams 
neabejingas, jo laisves ir teises gerbiantis savivaldybės tarnautojas, pagalba smulkiam ir vidutiniam verslui, 
parama socialiai pažeidžiamam žmogui, rūpinimasis kiekvienu rajono gyventoju.
Mes dirbsime:

- gerbdami visų rajono gyventojų darbą ir  pastangas praėjusiu laikotarpiu ir  pripažindami tam tikrus 
pozityvius pasiekimus įvairiose gyvenimo srityse;

- suprasdami esamus sunkumus ir problemas, atsiradusias tiek dėl šalies aukščiausios valdžios, tiek dėl 
vietos valdžios netobulų ar klaidingų sprendimų;

- matydami kelius, kaip pakeisti ekonominę ir socialinę padėtį rajone;
- pasiryžę aktyviai dalyvauti rajono savivaldoje ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.

Mes  sieksime:
1.Stiprinti  savivaldą.  Išanalizuosime  savivaldybės  administracijos  darbą,  peržiūrėsime  jos  struktūrinių 
padalinių kompetencijos ribas, šalinsime funkcijų dubliavimąsi. Atliksime savivaldybės padalinių, seniūnijų, 
savivaldybės  įmonių  ūkinės  –  finansinės  veiklos  auditą,  praktikuosime  jų  vadovų  reguliarias  ataskaitas 
savivaldybės tarybai ir gyventojams;
2. Gerinti ekonominę ir socialinę padėtį rajone.
Verslo  srityje.  Prioritetine  laikysime  smulkaus  ir  vidutinio  verslo  skatinimo  programą,  jos  priemones 
nukreipsime verslininkų skatinimui kurti naujas darbo vietas, investuoti į verslą.Visuomet remsime pagrįstus 
ir perspektyvius verslo projektus, verslininkams, kuriantiems naujas darbo vietas, taikysime žemės mokesčių 
bei  patalpų  nuomos  lengvatas.  Gerinsime  Europos  Sąjungos  struktūrinių  fondų  panaudojimo  programų 
vykdymą, užtikrinsime, kad finansinė parama pasiektų gavėją per maksimaliai trumpą laiką;
Socialinės  ir  sveikatos  apsaugos  sferoje.Asmenų  aprūpinimo  socialiniais  būstais  priemones.Prioritetiniu 
uždaviniu  laikydami  rajono  gyventojų  sveikatos  priežiūros  paslaugų  prieinamumą  ir  atsižvelgdami  į 
neveiksmingą sveikatos apsaugos sistemos reformą bei pastovų sveikatos įstaigų finansavimo stygių, mes 
numatome  konkrečias,  būtinus  veiksmus.  Sieksime,  kad  sveikatos  įstaigų  ir  gydymo  proceso  pertvarka 
nepažeistų nei pacientų nei sveikatos apsaugos darbuotojų interesų;
Švietimo,  kultūros  ir  sporto  srityse.  Šalyje  vykstant  reformai  prioritetiniais  laikysime  ir  moksleivių,  ir 
pedagogų interesus, mokyklų tinklą plėtosime taip, kad kaimų ir miestelių vaikams būtų lengvai pasiekiama 
mokykla. Remsime mokyklų ir maitinimo įmonių vadovų pastangas gerinant mokyklų valgyklų materialinę 
bazę, moksleivių maisto asortimentą, skatinsime ūkininkus ir verslininkus tiekti šviežius produktus, vaisius, 
daržoves mokyklų valgykloms. Didinsime kultūros darbuotojų atsakomybę už meno ir kultūros renginių, ypač 
jaunimui, kokybę, meno saviveiklos vystymą. Reikalausime asmeninės atsakomybės iš kultūros vadybininkų 
seniūnijose už kultūros renginių ir laisvalaikio organizavimą;
Žemės  ūkis.  Ginsime  žemdirbių  interesus  jų  santykiuose  su  žemės  ūkio  produkcijos  supirkėjais  ir 
perdirbėjais;
Aplinkos  tvarkymo ir  apsauga.  Pareikalausime  iš  privačių  asmenų  pašalinti  tvoras  ir  įvairias  užtvaras, 
ribojančias priėjimą prie valstybinių vandens telkinių;
3. Visuomenės saugumas. Koordinuosime savivaldybės institucijų, policijos, švietimo įstaigų ir visuomenės 
dalyvavimą  kovoje  su  teisėtvarkos  pažeidimais,  narkomanijos  plitimu  jaunimo tarpe.  Didinsime  švietimo 
įstaigų vadovų atsakomybę už smurto ir patyčių pasireiškimus moksleivių tarpe, reikalausime apie šiuos ir 
kitus  negatyvius  moksleivių  poelgius,  tame  tarpe  narkotikų  vartojimą  ar  platinimą  mokyklose,  nedelsiant 
informuoti teisėsaugos pareigūnus;
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