
 

 

 

 

MODESTAS NUGARAS 

Lietuvos žaliųjų partijos kandidatas į Klaipėdos merus 

 

PAŽADINKIM KLAIPĖDĄ! 

 

Tvirtai tikiu, kad sujungus miestiečių ryžtą su pasaulio žiniomis ir profesionalia, pasiaukojančia 

komanda, galime pažadinti Klaipėdą naujam gyvenimui! 

 

BUNDANTI KLAIPĖDA 

  

Klaipėda gali tapti darnių sprendimų ir aktyvių žmonių miestu, kuriame verslo interesai dera su 

aplinkos ir gyventojų poreikiais, kuriamos naujos darbo vietos, veikia seniūnijos, bendruomenės 

įtraukiamos į sprendimų priėmimą, jaunimas aktyviai dalyvauja politikos formavime ir mažinama 

senjorų bei neįgaliųjų atskirtis. Prikelkime senamiestį, kuriame verda gyvenimas, gausu vietinių ir 

tarptautinių renginių. 

 

ŽALIUOJANTI KLAIPĖDA 

  

Užtikrinkime sveiką gyvenamąją aplinką, subalansuotą ir saugią uosto plėtrą. Atnaujinkime miesto 

veidą – renovuokime pastatus ir modernizuokime šilumos gamybą, nuklokime stogus ir sienas saulės 

elektrinėmis. Saugokime medžius nuo niokojimo ir plėskime žaliąsias erdves. Sudarykime sąlygas 

sveikam laiko leidimui miesto erdvėse 

 

KLAIPĖDA, KURIOJE PATOGU GYVENTI 

  

Mažinkime spūstis viešąjį transportą paversdami patogia alternatyva nuosavam automobiliui. 

Sudarykime sąlygas verslo plėtrai, darbo vietų kūrimuisi. Pasirūpinkime, kad miestiečiai gautų 

kokybišką sveikatos priežiūrą, sukurkime saugų, apšviestą ir išmanų miestą! 

  

KLAIPĖDA – VAKARŲ REGIONO ŠVIETIMO CENTRAS 

  

Suteikime politinę paramą Klaipėdos universiteto išsaugojimui. Visi moksleiviai verti vienodų 

galimybių įgyti kokybišką išsilavinimą, sudarykime tam sąlygas! Modernizuokime darželius ir 

skatinkime naujų statybą, suteikime daugiau galimybių jaunimui turiningai leisti laiką. 

 

Tačiau tam, kad pažadinčiau Klaipėdą, man reikia Jūsų! 

 

 

 

 



 

KLAIPĖDOS SĄRAŠO PROGRAMA  

 

BUNDANTI KLAIPĖDA 

- Spręskime aktualius klausimus vietiniuose referendumuose 

- Įtraukime jaunimą į sprendimų priėmimą ir dalyvavimą politikoje 

- Derinkime verslo interesus su gyventojų ir aplinkos poreikiais 

- Vystykime konferencinį turizmą, tarptautinius renginius 

- Skatinkime kultūros ir kūrybinių industrijų plėtrą 

- Netoleruokime korupcijos  

- Steikime seniūnijas 

 

ŽALIUOJANTI KLAIPĖDA 

- Užtikrinkime subalansuotą ir saugią uosto plėtrą 

- Efektyviai renovuokime pastatus 

- Modernizuokime šilumos gamybą bei elektros tiekimo sistemą 

- Įdarbinkime saulės energiją miestiečių poreikiams 

- Apsaugokime medžius nuo niokojimo  

- Plėskime žaliąsias miesto erdves  

 

KLAIPĖDA, KURIOJE PATOGU GYVENTI 

- Paverskime viešąjį transportą patogia alternatyva nuosavam automobiliui 

- Vykdykime darnią miesto plėtrą 

- Sudarykime tinkamas sąlygas verslo plėtrai, darbo vietų kūrimuisi ir jaunimo įdarbinimui  

- Užtikrinkime atliekų surinkimo sistemą, kurioje mokama už faktinį atliekų kiekį 

- Įtvirtinkime atliekų rūšiavimo įpročius 

- Išplėtokime vaizdo stebėjimo sistemą 

- Vystykime energiją tausojančio gatvių apšvietimo tinklą 

- Įgyvendinkime išmanius infrastruktūros sprendimus 

 

KLAIPĖDA – VAKARŲ REGIONO ŠVIETIMO CENTRAS 

- Suteikime politinę paramą Klaipėdos universiteto išsaugojimui 

- Sudarykime vienodas sąlygas įgyti kokybišką išsilavinimą visose švietimo įstaigose 

- Plėtokime neformaliojo švietimo galimybes vaikams ir jaunimui 

- Modernizuokime darželius ir skatinkime naujų statybą  

 

AKTYVIŲ ŽMONIŲ MIESTAS 

- Teikime kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą  

- Stiprinkime sveikatinimo politiką ugdymo ir švietimo įstaigose 

- Sudarykime sąlygas sveikam laiko leidimui miesto erdvėse 

- Finansuokime bendruomenių iniciatyvas 

- Mažinkime senjorų ir neįgaliųjų atskirtį 

- Puoselėkime gyvūnų gerovę 

  



 
 

 

KANDIDATŲ Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBĄ SĄRAŠAS 

 

 

1. Modestas NUGARAS 10. Karolis DAUGALAS 

2. Žydrūnas BANEVIČIUS 11. Jolita PAKULIENĖ 

3. Adomas Andriejus USENAVIČIUS 12. Greta BAGDONAITĖ 

4. Liudvika KUZMINČIŪTĖ 13. Laima LAURINAVIČIENĖ 

5. Jolanda BAGDONIENĖ 14. Rita SIMANAUSKIENĖ 

6. Viliutė DOSTANKIENĖ 15. Jelena DMITRIJEVA 

7. Ilona RIEPŠAITĖ 16. Dovydas LUKOŠIUS 

8. Ilona NAGRODSKYTĖ 17. Žygimantas KUBILIUS 

9. Evaldas KUSAS 18. Paulius DOSTANKAS 

 


