DOVILĖ LILEIKIENĖ
Kandidatės į Jonavos rajono merus

UŽ ŽALIĄJĮ JONAVOS RAJONĄ!

STOP GYVENTOJŲ PINIGŲ ŠVAISTYMUI
Neleisiu partiniu pagrindu įdarbinti, vykdyti brangių ir neefektyvių, detaliais skaičiavimais nepagrįstų
pirkimų, švaistyti mokesčių mokėtojų lėšų.
Stabdysiu korupciją ir „švogerystės” politiką! Mano tikslas – švari aplinka ir švari politika Jonavos
rajone.
SKAIDRUMAS IR MOTYVACIJA
Nesislėpsiu nuo Jūsų: išmontuosiu kodinę spyną, trukdančią patekti pas merą. Penktadieniais ir
šeštadieniais lankysiu visas seniūnaitijas, kur lauksiu Jūsų kritikos bei patarimų. Diegsiu motyvacijos
sistemą vidurinės grandies švietimo, sveikatos ir socialinės priežiūros darbuotojams – jų
pasiaukojantis darbas turi būti įvertintas tinkamai.
GLOBALIOS JONAVOS TINKLAS
Emigrantus, verslininkus ir specialistus, kilusius iš Jonavos r., suvienysiu į Globalios Jonavos tinklą,
padėsiantį kurti ateities Jonavą, dalintis patirtimi, konsultuoti jonaviečių įmones ir jaunimą, siekiantį
karjeros, žinių ir patirties Lietuvoje bei Europoje.
PAGALBA ŠEIMOMS
Plėsiu ikimokyklinių švietimo įstaigų tinklą. Plėtosiu nemokamą popamokinį užimtumą iki darbo
dienos pabaigos, ieškosiu būdų, kaip didinti paramą šeimoms, ypač daugiavaikėms. Priartinsiu slaugą,
socialines paslaugas to reikalingiems asmenims.
EKONOMIKOS PLĖTRA
Remsiu eksportą bei Jonavos prekės ženklų garsinimą užsienyje. Padėsiu smulkiam ir vidutiniam

verslui kurtis bei augti.
DARNI APLINKA
Pasitelkusi profesionalų komandą, įgyvendinsiu šiuolaikišką miesto želdinių koncepciją ir puoselėsiu
želdynus. Skatinsiu senų namų renovaciją bei naujų statybą. Palaikysiu ekologinių ūkių plėtrą,
skatinsiu vietinės žemės ūkio produkcijos perdirbimą ir pardavimą.

LIETUVOS ŽALIŲJŲ PARTIJOS KANDIDATŲ Į JONAVOS
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBĄ PROGRAMA

SPRENDŽIANTYS GYVENTOJAI
- Prieš priimdami sprendimus nuolat klausime Jūsų nuomonės (rengsime apklausas)
- Netoleruosime korupcijos savivaldybėje, stabdysime lėšų švaistymą
ŠEIMA – VAIKAI – ŠVIETIMAS
- Plėsime ikimokyklinio ugdymo tinklą. Padarysime prieinamesnį popamokinį užimtumą
- Remsime pedagogų stažuotes ir kvalifikacijos kėlimą.
SVEIKATA
- Sieksime mažinti eiles pas gydytojus, skatinsime ligų prevenciją
- Plėsime slaugą namuose, terapines paslaugas (poliklinikoje, psichikos sveikatos dienos
stacionare, ligoninėje)
STIPRINSIME BENDRUOMENIŠKUMĄ
- Skatinsime savanorišką veiklą, remsime vietos bendruomenių iniciatyvas
- Ypatingą dėmesį skirsime rajono meno kolektyvų veiklų rėmimui ir skatinimui
VERSLO PLĖTRA
- Pritrauksime investuotojus, kursiančius darbo vietas, neteršiančius aplinkos ir
nebloginančių aplinkinių gyventojų gyvenimo kokybės (triukšmu ir pan.)
- Iš Vokietijos pritrauksime investuotojus (20 mln. EUR projektus), kaip tą seniai padarė
kaimynai (Kėdainiai ir Kauno r.)
- Skatinsime užimtumą namuose, darbą per atstumą
DARNI APLINKA
- Stabdysime medžių naikinimą! Plėsime žaliąsias erdves gyvenvietėse, rūpinsimės
želdynais.
- Remsime ir individualių namų renovaciją, skatinsime naujų statybą
- Įrengsime daugiaaukštes automobilių stovėjimo aikšteles daugiabučių namų kvartaluose,
išlaisvindami kiemus nuo automobilių ir taršos.

KANDIDATŲ Į JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBĄ SĄRAŠAS

1. DOVILĖ LILEIKIENĖ
2. GVIDAS MAZGELIS
3. EDITA GERASIMOVIENĖ
4. JŪRATĖ PRASAUSKIENĖ
5. INGRIDA BUTVINSKIENĖ
6. DEIMANTĖ SMITRIUVIENĖ
7. OKSANA PUZERIENĖ
8. MODESTAS MINKEVIČIUS
9. RAIGEDAS LILEIKA
10. EDGARAS GERASIMOVAS
11. MARIJONA DAUKŠEVIČIENĖ
12. LINA GERDVILIENĖ
13. GRETA PUGAČIOVAITĖ

