VIRGINIJUS CESLEVIČIUS
Lietuvos žaliųjų partija

UŽ ŠVARIĄ APLINKĄ IR ŠVARIĄ POLITIKĄ KAIŠIADORIŲ RAJONE!
Kaišiadorių kraštas niekuo nenusileidžia aplinkiniams rajonams. Čia gyvena darbštūs, protingi ir
sąžingi žmonės. Laikas įkvėpti naujos gyvybės mūsų kraštui! Kviečiu susipažinti su mano prioritetais
ir veikime drauge!
SPRENDŽIANTYS KAIŠIADORIŲ RAJONO ŽMONĖS
Paverskime Kaišiadorių rajoną darnių sprendimų centru, kurioje verslo interesai dera su aplinkos ir
gyventojų poreikiais, bendruomenės įtraukiamos į sprendimų priėmimą ir jaunimas aktyviai
dalyvauja politikos formavime. Netoleruokime korupcijos savivaldybėje ir jos įstaigose.
KAIŠIADORYS – APLINKAI DRAUGIŠKAS KRAŠTAS
Atnaujinkime krašto veidą – renovuokime pastatus ir modernizuokime šilumos gamybą, nuklokime
stogus ir sienas saulės elektrinėmis. Saugokime medžius nuo niokojimo ir plėskime žaliąsias erdves.
Užtikrinkime darnią, o ne chaotišką Kaišiadorių miesto plėtrą
GYVENTOJAMS PATOGUS KAIŠIADORIŲ RAJONAS
-

Rajone turime sudaryti tinkamas sąlygąs verslo plėtrai, galimybes kurti ir susikurti darbo
vietas.
Pasirūpinkime, kad kiekvienas mūsų rajono gyventojas gautų kokybišką sveikatos priežiūrą,
mažiau laiko praleistų laukiant eilėse pas gydytojus.
Sudarykime realias sąlygas neįgaliųjų integracijai į visuomenę.
Kurkime viešąsias erdves taip, kad jos būtų patogios tiek aktyviai sportuojantiems, tiek
mėgstantiems sveikai leisti laiką.
Visi moksleiviai verti vienodų galimybių įgyti kokybišką išsilavinimą, sudarykime tam
sąlygas!

Kartu su Jūsų pagalba galime kurti išmanų, saugų, tolerantišką ir draugišką Kaišiadorių rajoną
visiems!

LIETUVOS ŽALIŲJŲ PARTIJOS
KAIŠIADORIŲ RAJONO SĄRAŠO PROGRAMA
SPRENDŽIANTYS PILIEČIAI
•
•
•
•

Spręskime aktualius klausimus bendruomenėse
Derinkime verslo interesus su gyventojų ir aplinkos poreikiais
Netoleruokime korupcijos savivaldybėje ir jos įstaigose
Įtraukime jaunimą į sprendimų priėmimą ir dalyvavimą politikoje

APLINKAI DRAUGIŠKAS KAIŠIADORIŲ KRAŠTAS
•
•
•

Efektyviai renovuokime pastatus
Modernizuokime šilumos gamybą bei elektros tiekimo sistemą
Plėskime žaliąsias miesto erdves

SAUGUS MIESTAS IR RAJONAS
•
•
•

Išplėtokime vaizdo stebėjimo sistemą
Vystykime energiją tausojančio gatvių apšvietimo tinklą
Įgyvendinkime išmanius infrastruktūros sprendimus

PATOGUS MIESTAS IR KRAŠTAS
•
•
•
•
•

Paverskime viešąjį transportą patogia alternatyva nuosavam automobiliui
Vykdykime darnią miesto plėtrą
Sudarykime tinkamas sąlygas verslo plėtrai, darbo vietų kūrimuisi ir jaunimo įdarbinimui
Modernizuokime darželius
Įtvirtinkime atliekų rūšiavimo įpročius

AKTYVIŲ ŽMONIŲ KRAŠTAS
•
•
•
•
•
•

Teikime kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą
Stiprinkime sveikatinimo politiką ugdymo ir švietimo įstaigose
Sudarykime sąlygas sveikam laiko leidimui miesto erdvėse ir galimybę sportuoti
Sudarykime vienodas sąlygas įgyti kokybišką išsilavinimą visose švietimo įstaigose
Plėtokime neformaliojo švietimo galimybes vaikams ir jaunimui
Finansuokime bendruomenių iniciatyvas

PAGARBOS IR TOLERANCIJOS KRAŠTAS
•
•
•

Mažinkime senjorų ir neįgaliųjų atskirtį
Užtikrinkime visas žmogaus teises ir lygybę
Puoselėkime gyvūnų gerovę

KANDIDATŲ Į KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBĄ SĄRAŠAS

1. VIRGINIJUS CESLEVIČIUS
2. ALGIMANTAS ARMONAS
3. ARVYDAS JUREVIČIUS
4. JONAS ČIŽAUSKAS
5. AUŠRA GERULAITIENĖ
6. UGNĖ IVOŠKAITĖ
7. GINTAUTAS KANDRATAVIČIUS
8. LINA MACELYTĖ
9. ALFREDAS ČERNIAUSKAS
10. DARIJUS RIMKUS
11. VAIDAS DZEDULIONIS
12. MINDAUGAS RAIŽYS
13. GENOVAITĖ ŠIDIŠKIENĖ
14. ANGELĖ JUREVIČIENĖ
15. DONATA DAPKĖ
16. DONATAS SASNAUSKAS
17. NERIJUS TOMKUS
18. JONAS ŽIŽLIAUSKAS
19. LAURA MIKULEVIČIENĖ
20. ROMAS MIELDAŽYS
21. INGRIDA GRIGALIŪNAITĖ
22. JURGITA MIKALAUSKIENĖ
23. AURELIJA MORKŪNIENĖ
24. DONATAS MORKŪNAS
25. ILONA SAVICKIENĖ
26. INGRIDA REPČINSKAITĖ
27. VIOLETA LABUNSKAITĖ
28. MILDA MALECKAITĖ
29. ANDRIUS KIUPELIS

