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▪
▪
▪

SUSISIEKIMAS,
SAUGUMAS
KELIUOSE

Tęsime rajoninių kelių, priklausančių seniūnijoms, asfaltavimo darbus.
Užtikrinsime, kad Jonavos aplinkelis taptų realybe.
Inicijuosime sodų bendrijų kelių tvarkymo programą, pirmenybę teikiant
miesto teritorijoje veikiančioms sodų bendrijoms.

▪

Įrengsime dvi naujas žiedines sankryžas – Žeimių/Vasario 16-osios ir
Žemaitės/P. Vaičiūno gatvėse.

▪
▪
▪

Pastatysime pėsčiųjų ir dviračių tiltą per Žeimių g., ties Jonavos sporto arena.
Rekonstruosime Lietavos gatvę.
Užtikrindami Chemikų mikrorajono gyventojų saugumą ir gerindami jų
aplinką, įrengsime naują kelio atkarpą su pėsčiųjų ir dviračių taku,
vedančią Užimtumo tarnybos (buvusios Darbo biržos) link.

▪

Įrengsime naują dviračių tako atkarpą, jungiančią Užimtumo centrą
su A. Kulviečio gatve.

▪

Įrengsime naujus laiptus, jungiančius slidinėjimo trasos papėdę bei
Užimtumo tarnybą.

▪
▪
▪
▪

Tęsime miesto dviračių ir pėsčiųjų takų apšvietimo darbus.

▪

Atnaujinsime pėsčiųjų taką ties Kosmonautų g. 9-11 namais.
Atnaujinsime pėsčiųjų taką tarp Chemikų ir P. Vaičiūno gatvių.
Rajono ir miesto gyventojų patogumui nuolat atnaujinsime
UAB „Jonavos autobusai“ autobusų parką.
Nuolat peržiūrėsime UAB „Jonavos autobusai“ maršrutus, atsižvelgdami
į gyventojų poreikius.

VERSLO PLĖTRA,
DARBO VIETŲ
STEIGIMAS

▪

Sieksime, kad Jonavos savivaldybės teritorijoje (Rukloje) būtų įkurta
Laisva ekonominė zona (LEZ) arba Kauno LEZ teritorinis padalinys.

▪

Skatinsime jaunimo verslumą, siekdami mieste įsteigti bendradarbystės
erdvę – „Spiečių“, kuriame jauniesiems verslininkams bus suteikiama
kompiuterizuota darbo vieta, apskaitos, darbų saugos ir kita reikalinga
pagalba.

▪
▪

Kasmet skirsime lėšų rajono gyventojų mokymams steigiant pirmąjį verslą.

▪

Užtikrinsime optimalius verslo liudijimų, žemės ir žemės nuomos bei
nekilnojamojo turto mokesčių tarifus Jonavoje veikiančiam verslui.

▪

Kartu su Jonavos politechnikos mokykla sieksime rengti specialistus,
reikalingus darbo rinkai, o ypač Kauno LEZ bendrovėms.

▪

Skatinsime pagyvenusių žmonių socialinį aktyvumą, jų užimtumą,
teiksime jiems paramą, prisitaikant prie rinkos sąlygų.

Remsime smulkų ir vidutinį verslą bei ūkininkus, suteikdami beprocentinius
kreditus ir negrąžinamą paramą.

SPORTAS,
LAISVALAIKIS,
BENDRUOMENĖS

▪
▪
▪
▪
▪

Pastatysime Jonavos baseiną Rimkų mikrorajone.

▪

Sutvarkysime miškelį Juodmenoje prie Žemaitės gatvės, pritaikant jį miesto
gyventojų laisvalaikiui.

▪
▪
▪

Joninių slėnio teritorijoje įrengsime parkūro aikštelę ir veloparką.

▪

Investuodami į Jonavos kultūros paveldo išsaugojimą, prisidėsime prie
Šv. Jokūbo bažnyčios fasado atnaujinimo.

▪

Toliau remsime tradicinių religinių bendruomenių veiklą.

Užbaigsime Jonavos miesto stadiono rekonstrukciją.
Kasmet įrengsime po vieną naują vaikų žaidimų aikštelę mieste ir rajone.
Užbaigsime Ramybės parko įrengimo darbus.
Atsižvelgdami į gyventojų pasiūlymus, buvusio baldininkų kultūros centro
vietoje įrengsime poilsio ir laisvalaikio zoną.

Tęsime kaimo ir miesto mokyklų stadionų atnaujinimo darbus.
Ir toliau kasmet skirsime lėšų miesto ir kaimo bendruomenėms, jaunimo
nevyriausybinėms organizacijoms bei bendruomenių iniciatyvoms.

SVEIKATA,
SOCIALINĖS
PASLAUGOS

▪

Atnaujinsime Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus patalpas.
Jas pritaikysime specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, įrengsime mamos ir
vaiko erdvę.

▪

Plėtosime slaugos ir medicinos paslaugų prieinamumą kaimiškų vietovių
gyventojams.

▪

Skirsime dėmesį Jonavos ligoninės teikiamų paslaugų nuolatiniam kokybės
gerinimui.

▪
▪

Baigsime Jonavos ligoninės vaikų skyriaus atnaujinimo darbus.
Gerinsime be tėvų globos likusių vaikų gyvenimo sąlygas, padėsime jiems
augti saugioje ir vaiko raidai palankioje aplinkoje.

▪

Plėsime dienos užimtumo paslaugas neįgaliesiems asmenims, turintiems
intelekto sutrikimų.

▪
▪

Vystysime integralios pagalbos teikimą asmeniui namuose.

▪

Plėsime kompleksinių paslaugų šeimai teikimą.

Gerinsime socialinių paslaugų teikimą ir prieinamumą kaimo gyventojams,
didinant socialinių paslaugų centro padalinių skaičių kaimiškose seniūnijose.

ŠVIETIMAS

▪
▪

Baigsime Užusalių ir Šveicarijos mokyklų renovacijas.

▪

Toliau vykdysime miesto ir rajono mokyklų bei darželių vidaus erdvių
atnaujinimo darbus.

▪

Investuosime į naujas moksleivių neformaliojo švietimo formas,
sudarydami galimybes išmokti slidinėti ir/ar plaukti.

▪

Investuosime į formalųjį švietimą papildančių mokyklų materialinės
bazės atnaujinimą (J. Miščiukaitės ir Jonavos kūno kultūros ir sporto
centro).

▪

Sieksime ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų atlyginimo didėjimo.

Užbaigsime Jeronimo Ralio ir Senamiesčio gimnazijų renovacijos
darbus.

INFRASTRUKTŪRA

▪

Tęsime daugiabučių namų ir viešųjų pastatų renovaciją, kartu
atlikdami ir aplinkos sutvarkymo darbus.

▪

Kasmet skirsime lėšų tolimesnei automobilių stovėjimo aikštelių prie
daugiabučių plėtrai ir rekonstrukcijai.

▪

Kasmet investuosime į lietaus, nuotekų ir geriamojo vandens plėtrą
mieste ir kaime.

▪
▪

Miesto kapinėse toliau plėsime automobilių stovėjimo aikšteles.

▪

Investuosime į rajono priešgaisrinės tarnybos pastatų atnaujinimą ir
techninį aprūpinimą.

▪

Laiptus, vedančius nuo III-čiojo Varnutės tvenkinio į Juodmeną,
pritaikysime jaunoms šeimoms su vaikų vežimėliais.

Siekdami užtikrinti gyventojų saugumą, toliau plėsime miesto vaizdo
stebėjimo kamerų tinklą, ypatingą dėmesį skirdami įvažiavimams/
išvažiavimams į/iš miesto.

APLINKOS
APSAUGA IR
TVARKYMAS

▪

Skatinsime miesto ir rajono gyventojus prisidėti prie žaliųjų teritorijų
puoselėjimo, sudarant galimybę pasodinti „savo medį savo mieste“.

▪

Sutvarkysime Neries upėje esančią salą ir sudarysime galimybės į ją
persikelti turistiniais-apžvalginiais tikslais.

▪
▪

Neleisime miesto tvenkiniams ir maudyklėms užželti žolėmis ir meldais.

▪

Varnutės tvenkinyje prie Joninių slėnio įrengsime šokantį vandens
fontaną.

Siekdami miestui suteikti modernių atspalvių, apleistus ir pilkus
pastatus su gyventojais suderintose vietose papuošime gatvės menu
(„street art“).

KULTŪRA IR
TURIZMAS

▪

Tęsime vasaros nemokamus kultūrinius renginius jonaviečiams ir miesto
svečiams įvairiose miesto erdvėse.

▪
▪

Venecijos, Londono, Paryžiaus kaimuose įrengsime turistines stoteles.

▪

Skatinsime jaunų jonaviečių muzikos ir meno eksperimentus,
neatlygintinai suteikdami erdves jų pasirodymams ir kūrybai realizuoti.

▪

Neries pakrantėje (Panerių g.) šiltuoju laiku įrengsime laikiną pontoninę
prieplauką plaukiančių baidarėmis sustojimui.

▪

Užbaigsime Jonavos kūno ir kultūros centro senojo pastato vidaus
renovacijos darbus.

▪
▪

Užbaigsime Bukonių kultūros centro pastato išorės ir vidaus renovaciją.

▪
▪

Sieksime Jonavos Kultūros centre rodyti naujausius kino filmus.

Investuosime į rajone esančių piliakalnių sutvarkymą ir pritaikymą
turizmo bei laisvalaikio reikmėms.

Atnaujinsime Jonavos krašto muziejaus pastatus, įrengdami ne tik
muziejines, bet ir edukacines erdves.
Užbaigsime Ruklos kultūros centro renovaciją.

TECHNOLOGINIAI
SPRENDIMAI

▪

Įrengsime nemokamo bevielio interneto (Wi-Fi) zonas jonaviečių
susibūrimo vietose – Joninių slėnyje, stadione, miesto parke.

▪

Dalinai finansuosime daugiabučių namų kiemų filmavimą, esant
bendrijų ar namo gyventojų sutikimui.

▪

Sieksime įdiegti vieningą viešojo transporto e. bilieto sistemą,
leidžiančią jonaviečiams keliauti Jonavoje ir Kaune be papildomų
rūpesčių.

▪

Autobusų stotelėse mieste įrengsime informacines-reklamines
švieslentes, realiu laiku informuojančias, kada atvyks autobusas.

▪

Intensyviausiose miesto gatvių atkarpose (Žeimių, J. Basanavičiaus,
Vasario 16-osios gatvėse) sieksime įrengti stacionarius greičio
matavimo įrenginius.

▪

Nuosekliai tobulinsime gyventojų aptarnavimo sistemą savivaldybėje
ir seniūnijose perkeliant paslaugas į internetinę erdvę.
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