SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS, VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS KELMĖS
SKYRIŲ KOALICIJOS
VEIKLOS PROGRAMA
2015 – 2019 M.

2015 – 2019 m. kadenciją, vykdydami prasmingus darbus, įsipareigojame rajone
skatinti ekonomikos vystymą, kurti verslui ir darbo vietų kūrimui palankias sąlygas,
užtikrinti jaunimo ateitį ir aprūpintą senatvę, gerbti Žmogų, savivaldybės įstaigose kurti
šiuolaikišką ir demokratišką aplinką, kurioje kiekvienas jaustųsi patogiai ir sulauktų
tinkamo savo problemų sprendimo.
SAVIVALDA
Aktyviai dirbsime Savivaldybių asociacijoje ir Regiono plėtros taryboje, teiksime
kokybiškai parengtus siūlymus Seimui ir Vyriausybei savivaldai svarbiais klausimais.
Sieksime didesnio savivaldybės finansinio savarankiškumo, griežtinsime tarnautojų
atsakomybę, racionaliai naudosime biudžeto lėšas.
Sieksime į vietos reikalų tvarkymą įtraukti bendruomenes.
EKONOMIKA, INVESTICIJOS
Įgyvendinsime strateginio planavimo principus investicijoms, nukreipiant jas verslo
sąlygų gerinimui, bedarbystės mažinimui. Kursime palankią aplinką verslui kaime ir
mieste.
Vykdysime griežtą šilumos ūkio priežiūrą, užtikrinsime palankesnes vandens, šilumos,
komunalinių paslaugų kainas ir tarifus.
ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA
Aktyviai dalyvausime žemės ūkio ir kaimo plėtros programose.
Sudarysime palankias sąlygas kaimo vietovėse jaunimui savarankiškai ūkininkauti ar
imtis kito verslo.
Išsaugosime kaimuose sveikatos apsaugos, kultūros ir švietimo įstaigų tinklą, plėtosime
socialines paslaugas.
Sieksime rajono gyvenvietėse pastatyti vandens gerinimo ir nuotekų valymo įrenginius.
Didelį dėmesį skirsime žvyrkelių priežiūrai ir remontui.

ŠVIETIMAS
Išlaikysime rajone optimalų mokyklų skaičių, užtikrinsime švietimo programų tinkamą
finansavimą.
Sieksime išlaikyti esamą profesinio mokymo struktūrą Kelmėje ir Tytuvėnuose.
Sieksime, kad profesinis mokymas būtų teikiamas kokybiškai ir atitiktų rajono rinkos
poreikius.
Didinsime ikimokyklinio ugdymo paslaugų įvairovę, atnaujinsime ugdymo įstaigų
materialinę bazę.
Rengsime gabių vaikų rėmimo ir skatinimo programą, gerinsime suaugusiųjų švietimo
sąlygas. Plėtosime jaunimo politikos programą, numatydami konkrečias jaunų žmonių
darbo ir užimtumo, laisvalaikio, kultūrinės veiklos priemones.
Skatinsime švietimo įstaigas rengti tarptautinius, nacionalinius ir savivaldybės projektus.
KULTŪRA, SPORTAS
Tinkamai finansuosime kultūros ir sporto veiklą, sieksime patvirtinti pastovią biudžeto
dalį, skiriamą kultūrai ir sportui, kultūros programinį biudžetą formuosime tardamiesi su
kultūros darbuotojų bendruomenėmis.
Atnaujinsime etnokultūros ir turizmo plėtros programas, remsime reprezentacinius rajono
kultūrinius renginius.
Remsime rajono bibliotekų vidaus modernizavimą, naujos kompiuterinės programinės
įrangos įsigijimą.
Tęsime stadionų ir sporto aikštelių atnaujinimo projektus, įrengsime slidinėjimo trasas.
SVEIKATA IR SOCIALINĖ APSAUGA
Sieksime, kad didėtų mokslo įrodymais grįstų sveikatos stiprinimo teikiamų paslaugų
kiekis ir kokybė.
Stengsimės įtraukti kuo daugiau žmonių į finansuojamų profilaktinių programų vykdymą.
Sieksime išlaikyti ir užtikrinti kokybišką antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros
paslaugas.
Sieksime, kad būtų teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos asmenims (šeimoms) su
negalia, senyvo amžiaus ir socialinės rizikos asmenims, socialinės rizikos šeimoms,
auginančioms vaikus, ir kitiems asmenims.

