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KANDIDATO Į  SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS 

NIJOLĖS ROMAŠKIENĖS programa – KARTU GALIME GERIAU 

Rinkimai vyks 25-ųjų Kovo 11-osios metinių išvakarėse. Per tuos 25-ius metus Lietuvoje visi kartu 

sukūrėme europietišką valstybę, Esame partija, kuriai tai labiausiai rūpėjo. Tačiau sukūrę 

europietišką valstybę, dar nesukūrėme europietiškos gerovės. Ateina metas pasirūpinti, kad 

europietišką gerovę pajustų ir mūsų visų šeimos.  Europietišką, demokratiškų Europos valstybių 

užtikrintą savo piliečiams gyvenimą galima nusakyti penkiais žodžiais; darbas, namai, vaikai, 

tėvai, kaimynai. Tą, kartu su rinkimų deklaracija, rinkėjams ir projektuojame 5 programose, 

apimančiose svarbiausias gyvenimo sritis; I programa - ,,Darbo vietos regionuose”; II programa - 

,,Pirmieji namai”; III programa - ,,Geriausios mokyklos ne tik Vilniuje ir Kaune”; IV programa - 

,,Ori senatvė”; V programa – ,,Bendruomeniškumas ir stipri kaimynystė”.  

I programa - ,,Darbo vietos regionuose”. Įgyvendinant šią programą, mūsų merai dirbs keliomis 

svarbiausiomis kryptimis: • aktyvi investicijų paieška; • finansavimo sistema, skatinanti rūpintis 

darbo vietomis; • darbo vietų kūrimui ir išlaikymui reikalingos infrastruktūros vystymas; • paskatų 

dirbti sistema; geresnė mokymo ir profesinio rengimo kokybė; • skaidrus ir efektyvus savivaldybių 

valdymas; • biurokratinių trukdžių mažinimas ir pagalba darbo vietas kuriančiam verslui; • 

daugiau galimybių vietos verslui.  

II programa - ,,Pirmieji namai”. Kad būtų įgyvendinta ši programa, mūsų merai dirbs šiomis 

svarbiausiomis kryptimis: • specialistų įsikūrimo miestuose ir miesteliuose programa; • galimybė 

dirbti per atstumą, derinti darbą ir vaikų auginimą; • valstybės finansinė parama pirmojo būsto 

įsigijimui; • kasdienio gyvenimo daugiabutyje kokybė; • vaikų auginimui palanki, darni aplinka; • 

išlaidų  už komunalines paslaugas mažinimas. 

III programa - ,,Geriausios mokyklos ne tik Vilniuje ir Kaune”.  Naudodamiesi gerąja praktika 

Lietuvoje ir kitose valstybėse, gerinsime miestuose ir miesteliuose veikiančių švietimo įstaigų darbo 

kokybę šiomis priemonėmis: • tinkamos savivaldybių švietimo įstaigų sąrangos kūrimas; • paskatų 

sistema sėkmingoms miestų ir miestelių mokykloms; • švietimo įstaigų vadovų atsakomybės 

didinimas; • mokytojų grįžimo į gimtuosius miestus ir miestelius skatinimas; • ankstyvojo ugdymo 

stiprinimas; • administracinių ribojimų mažinimas; • neformaliojo ugdymo paslaugų plėtojimas. 

IV programa - ,,Ori senatvė”.  Todėl įgyvendinant šią programą bus imamasi tokių veiksmų: • 

savanoriai ir bendruomenės; • bendradarbiavimas ir koordinavimas; • ilgalaikis tinkamų paslaugų 

planavimas; • sąlygos kokybiškų paslaugų kūrimui; • geresnės sąlygos norintiems prisidėti; • 

aktyvus gyvenimas ir dvasinių poreikių atliepimas. 

V programa – ,,Bendruomeniškumas ir stipri kaimynystė”. Įgyvendindami šią programą 

dirbsime šiomis kryptimis: • plėtosime bei pildysime mūsų jau pradėtas įgyvendinti vietos 

savivaldos stiprinimo iniciatyvas: • įgalinti ir atskaitingi vietos bendruomenių atstovai; • daugiau 

galimybių ir finansinio savarankiškumo seniūnijoms; • bendradarbiavimu grįstas bendravimas tarp 

vietos valdžios ir  gyventojų; • bendruomenių įsitraukimas į socialinių problemų sprendimą. 



Kartu galime geriau! Lietuva gali daugiau! Mes visi kartu galime padaryti žymiai daugiau, kad 

kiekviena Lietuvos šeima gyventų europietiškai saugiai ir sėkmingai. 


