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VARDAN LIETUVOS!

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – atvira centro kairės politinė jėga. Mes laikomės 
moralios politikos, skaidrumo, viešojo intereso viršenybės, tarimosi kultūros, atvirumo, 
įtraukimo ir demokratijos principų.

Kokybiniams savivaldos pokyčiams pirmiausia reikalingi politinių partijų kultūros ir mąstymo 
pokyčiai. Dažnai vietos politikai yra užsidarę, atsiriboję nuo bendruomenių, neįgalina ir 
neįtraukia į sprendimus savo gyventojų, atsilieka nuo verslo, savo neveiklumu slopina vietos 
vystymosi ir augimo ambicijas. 

Akivaizdu, kad pasitikėjimas valstybe ir jos valdymu prasideda nuo gyventojų santykio su 
savivalda. 

Mes turime aiškią savivaldos raidos viziją. Jos centre – tarimosi su gyventojais kultūra bei 
profesionaliai ir skaidriai gyventojams tarnaujanti vietos valdžia. Mūsų kandidatų į merus 
ir savivaldybių tarybų narius branduolį sudaro įvairiose srityse dirbantys bendruomenių, 
profesinių grupių lyderiai, gebantys įgyvendinti pokyčius. 

Mūsų vizija – visapusiška kiekvieno savivaldybės gyventojo gerovė, saugios ir laimingos 
šeimos, patogi ir estetiška aplinka, galimybės ir vietos valdžios parama vystyti verslą, tobulinti 
profesinius įgūdžius, dirbti ir užsidirbti. Kad kiekvienas gyventojas galėtų pasijusti tikru savo 
krašto šeimininku, būtini savivaldos pokyčiai šiose srityse:

Didinsime gyventojų galimybes aktyviai dalyvauti priimant savivaldos sprendimus, 
sudarysime galimybes seniūnijoms ir bendruomenėms savarankiškai dalyvauti perskirstant 
investicijas, surenkamas ir turimas lėšas, veiksime dalyvaujamojo biudžeto principais. 

Užtikrinsime viešą savivaldybių tarybų komitetų ir komisijų posėdžių transliaciją. 
Gyventojų apklausos ir vieši aptarimai taps norma. Kiekvienoje savivaldybėje 
inicijuosime Kurk savo kraštui programą, kuria pasitelksime sostinėje ar 
kitose šalyse dirbančius talentus, norinčius padėti savo gimtajam kraštui. 
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Sieksime, kad savivaldybės administracija būtų atvira gyventojams, jos darbas – be perteklinio 
biurokratizmo, o darbuotojai – kompetentingi ir paslaugūs profesionalai. Gerinsime gyventojų 
informavimą – plėtosime aktyvią virtualią savivaldybės erdvę su patogiai pateikiama visa 
reikalinga gyventojams informacija, su aktyviai valdomu grįžtamojo ryšio kanalu. Stiprinsime 
vidaus auditą, kad jis taptų efektyviu administracijos darbo gerinimo įrankiu. 

Vystysime racionalų viešųjų paslaugų tinklą, pritaikytą šeimos poreikiams ir sudarantį galimybes 
lengvai pasiekti darželius, mokyklas, sveikatos priežiūros, socialines ir kitas paslaugas. Sieksime, 
kad paslaugos būtų prieinamos tiek fiziškai, tiek finansiškai – vaikai turėtų galimybes lankyti 
jiems reikiamus būrelius, ikimokyklines ugdymo įstaigas nuo 2 metų; žmonės su negalia ar 
senjorai pasiektų paslaugas savarankiškai. Padėsime šeimoms kurti savo gerovę: plėtosime 
savivaldybėse municipalinio būsto programas, lengvatines paskolas, mokestines ir kitokias 
paskatas, didinančias šeimos socialinį saugumą ir skatinančias jos darną. Įdiegsime paramos 
sistemą įvairias krizes patiriančioms šeimoms – stiprinsime psichologų, socialinių darbuotojų, 
priklausomybių konsultantų ir kitų socialinių paslaugų pagalbos tinklą. 

Užtikrinsime, kad savivaldos infrastruktūra būtų palanki kurti darbo vietas bei pradėti verslo 
ir socialines iniciatyvas. Užtikrinsime pagalbą persikvalifikuoti ir adaptuotis prie darbo 
rinkos pokyčių. Teiksime prioritetą ne tik koncesijos pagrindu veikiančiai viešajai – privačiajai 
partnerystei, savivaldybė ir bendruomenė taip pat gali būti ekonomiškai aktyvios.

Pasenusiai ir menkai išplėtotai savivaldybių infrastruktūrai būtini inovatyvūs ir aplinką 
tausojantys ūkiški sprendimai. Todėl sieksime maksimaliai išnaudoti savivaldos skolinimosi 
galimybes ir valstybės investicinių programų ir priemonių galimybes siekiant vystyti savivaldos 
infrastruktūrą (vandens tiekimo ir nuotekų valymo sistemas, vietinės reikšmės kelių ir gatvių 
tinklą, pigios elektros energijos ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemas). Užtikrinsime viešųjų 
pirkimų skaidrumą siekiant efektyviausio biudžetinių ir programinių lėšų panaudojimo.

Didinsime savivaldybių ambiciją pasigaminti visą reikiamą elektros energiją iš atsinaujinančių 
šaltinių. Aktyviai sieksime, kad savivaldybės steigtų savo hibridinius atsinaujinančių išteklių 
energijos parkus, kad aktyviai dalyvautų steigiant atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas, 
renovuojant daugiabučius pastatus ir kitose energijos taupymo iniciatyvose. Keisime 
daugiabučių renovacijos modelį, kai savivaldybės administracija tampa tarpininku tarp gyventojų 
ir bankų.

Sieksime, kad kiekviena savivaldybė turėtų šilumos ūkio vystymo strategiją, adaptuotą pagal 
konkrečios savivaldybės technologines galimybes. 
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