PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VALDANČIOSIOS DAUGUMOS
2019–2023 M. VEIKLOS PROGRAMA
VIETOS SAVIVALDA IR REGIONŲ PLĖTRA
Gyventojų pasitikėjimo savivaldos institucijomis, atsižvelgiant į bendruomenių pozicijas ir gyventojų
pasiūlymus, didinimas.
Efektyvi ir aiški sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo tvarka.
Nepakantumas politinės korupcijos ir nepotizmo apraiškoms.
Gausesnio visuomenės įsitraukimo į savivaldybės ateities kūrimą skatinimas.
Efektyvus savivaldybės turto naudojimas.
Dalyvavimas įgyvendinant „Rail Baltica “ projektą ir racionalių rajono gyventojų interesų gynimas.
INFRASTRUKTŪRA, VERSLAS, ŽEMĖS ŪKIS, APLINKOS APSAUGA
Patrauklios darbinės ir gyvenamosios aplinkos kaime kūrimas.
Miestelių plėtros projektų įgyvendinimas Velžio k. ir Piniavos k.
Bendrojo naudojimo sporto ir poilsio zonų gyvenamosiose vietovėse atnaujinimas ir plėtra.
Vietinių vežėjų transporto maršrutų optimizavimas, užtikrinant optimalų lėšų ir paslaugų atitikimo
poreikiams santykį.
Šaligatvių tvarkymo, žvyrkelių ir gatvių / kelių asfaltavimo darbų tęstinumo užtikrinimas.
Šilumos trasų atnaujinimas.
Daugiabučių ir kvartalinės renovacijos iniciatyvų skatinimas.
Atliekų rūšiavimo sistemos tobulinimas.
Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra, gatvių apšvietimo gerinimas, viešųjų pastatų renovacijos
projektų darbų tęstinumas.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkymo darbų rajono gyvenvietėse vykdymas, siekiant, kad daugiau
žmonių gautų kokybišką geriamąjį vandenį ir būtų sumažinta aplinkos tarša.
Bendrų kaimo vietovių problemų (žemės sklypų konsolidavimo, melioracijos objektų priežiūros)
sprendimas.
Žemdirbių iniciatyvų, plėtojant žemės ūkio projektus ir veiklas, skatinimas bei palaikymas.
Palankių sąlygų investicijoms ir verslo projektų, įgyvendinamų rajone, plėtrai sudarymas.
Palankių sąlygų smulkaus ir vidutinio verslo kūrimui užtikrinimas.
Alternatyvios energetikos plėtros rajone skatinimas.
ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS, LAISVALAIKIS
Švietimo, kultūros įstaigų, bibliotekų prieinamumo užtikrinimas ir paslaugų kokybės gerinimas.
Neformaliojo švietimo plėtros didinimas.

Trečiojo amžiaus universiteto veiklos palaikymas, galimybių rajono senjorams įsitraukti į visuomeninį
gyvenimą, nuolatinį mokymąsi, įvairių įgūdžių įgijimą ar atnaujinimą sudarymas.
Bendruomenių iniciatyvų rėmimas, jų aktyvumo, verslumo ir savarankiškumo skatinimas.
Jaunimo iniciatyvų ir prevencinių programų inicijavimas.
Vaikų dienos centrų bei jaunimo erdvių tinklo plėtojimas, vaikų ir jaunimo saviraiškos skatinimas.
Sąlygų naudotis kokybiškomis kultūros paslaugomis užtikrinimas, vietos tradicijų tęstinumą užtikrinančių
kultūros plėtros programų įgyvendinimas.
Kultūros ir sporto bei kitų iniciatyvų rėmimas.
Viešosios turizmo infrastruktūros diegimas ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas.
Kokybiško interneto ryšio prieinamumo nutolusiose vietovėse siekimas.
Bendradarbiavimo su užsienio šalių partneriais plėtojimas.
Savanorystės iniciatyvų ir idėjų skatinimas.
Viešosios tvarkos užtikrinimo savivaldybės teritorijoje stiprinimas.
SVEIKATA, SOCIALINĖ APSAUGA
Medicininių paslaugų pasiekiamumo visiems rajono gyventojams užtikrinimas ir gyventojų sveikatos
gerinimo būdų paieška.
Sveikatos apsaugos įstaigų efektyvaus valdymo, kokybiškų paslaugų prieinamumo užtikrinimas.
Visuomenės sveikatos biuro prevencinių veiklų, laiduojančių sveiką ir turiningą gyvenseną, skatinimas.
Gyventojų sveikatos stiprinimas, fizinį aktyvumą didinančių iniciatyvų skatinimas, dėmesys savižudybių ir
žalingų įpročių prevencijos priemonėms.
Sveikų ir ekologiškų produktų vartojimo ugdymo įstaigose skatinimas.
Sveikatos įstaigų modernizavimo projektų vykdymas.
Šeimai palankios socialinės aplinkos kūrimas, socialinių paslaugų tinklo plėtojimas.
Vienišų žmonių, neįgaliųjų ir senjorų socialinės atskirties mažinimas, rūpinimasis jų integracijos į
visuomenę gerinimu.
Nevyriausybinių organizacijų (ypač bendruomenių) veiklos skatinimas.
Vaikų globos sistemos pertvarkos vykdymas įsteigiant bendruomeninius vaikų globos namus, dienos
centrus.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Panevėžio rajono skyriaus, Lietuvos socialdemokratų partijos
Panevėžio rajono skyriaus ir Darbo partijos Panevėžio rajono skyriaus atstovai, atstovaujantys
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos valdančiajai daugumai
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