Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Vilkaviškio skyriaus kandidatų į 2019
metų rinkimų į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybą programa.
SIEKIME POKYČIŲ KARTU!
Mes, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos remiami kandidatai į Vilkaviškio
rajono savivaldybės tarybą, esame savo krašto patriotai – laisvi ir nepriklausomi nuo verslo ar
įtakingų asmenų-rėmėjų, todėl esame pasiruošę įgyvendinti JŪSŲ, vilkaviškiečiai, seniai brandintas
idėjas ir vizijas. Tikime, kad drauge su JUMIS įvykdysime daug gerų darbų, skaidriai ir efektyviai
naudosime rajono savivaldybės biudžeto lėšas. Mūsų kandidatų komandą jungia idėjos ir vizijos,
kurios padės sukurti patogią ir sveiką aplinką žmonėms. Įgyvensime sprendimus ir projektus, kurių
teigiamą poveikį pajus dauguma rajono gyventojų.
Mūsų siekiai:
✓ Skaidriai ir efektyviai naudosime rajono savivaldybės biudžeto lėšas. Idėjas ir projektus
vykdysime tardamiesi ir derindami su visuomene;
✓ Stiprinsime ir užtikrinsime kompleksines nemokamas paslaugas šeimoms;
✓ Pastatysime Vilkaviškio laisvalaikio centrą su baseinu, rekonstruosime sporto salę ir miesto
stadioną, sutvarkysime infrastruktūrą aplink Paežerių ežerą ir miesto parke, pritaikysime
viešąsias erdves šeimoms ir jaunimui, vaikams ir neįgaliesiems;
✓ Įsiklausysime į bendruomenių pasiūlymus ir padėsime spręsti jų problemas;
✓ Gerinsime rajono miestų, miestelių, kaimų infrastruktūrą, išplėsime automobilių stovėjimo
aikšteles prie daugiabučių namų, efektyviau apšviesime gatves, atnaujinsime vaikų žaidimų
aikšteles, teiksime finansinę pagalbą jaunoms šeimoms statant pirmą būstą;
✓ Plėsime rajono gyvenviečių vandens ir nuotekų sistemas, atnaujinsime kelių, gatvių dangas,
melioracijos įrenginius;
✓ Suformuosime investicijoms tinkamus žemės sklypus ir įrengsime infrastruktūrą;
✓ Intensyviai ieškosime investuotojų. Skatinsime verslus, remsime šeimos ūkius, smulkaus
verslo plėtrą;
✓ Objektyviai vertinsime rajono savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų
darbuotojus pagal jų gebėjimus ir pasiektus rezultatus, skatinsime jų kvalifikacijos kėlimą;
✓ Intensyviai bendrausime su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių savivaldybėmis, perimsime jų
patirtį projektų ir idėjų įgyvendinime;
✓ Rūpinsimės skaidriu švietimo sistemos darbuotojų krūvio paskirstymu, motyvuosime
mokytojus, skirdami papildomas lėšas užklasinei veiklai, remsime nevyriausybines ugdymo
organizacijas ir bibliotekas, skirsime stipendijas gerai besimokantiems mokiniams ir
studentams;
✓ Organizuosime ir vykdysime skaidrius mokinių, darželinukų maitinimo paslaugų viešuosius
pirkimus;
✓ Plėsime ir stiprinsime rajono savivaldybei priklausantį komunalinį ūkį, jame įsteigsime
naujų darbo vietų, dalį darbų atliksime žymiai pigiau ir sparčiau;
✓ Įrengsime senjorų globos namus rajono savivaldybės nenaudojamuose pastatuose (pvz.
buvusioje Giedrių mokykloje), juose sukursime papildomų darbo vietų;

✓ Spręsime pacientų registravimosi gydymo įstaigose problemas, lengvatomis skatinsime
gydytojų-rezidentų atvykimą dirbti mūsų rajono gydymo įstaigose;
✓ Remsime kultūros ir sporto iniciatyvas.

