Gemos Umbrasienės,
Lietuvos žaliųjų partijos kandidatės į Panevėžio miesto
Tarybos narius – merus programa

BUS KITAIP! Laisviau, teisingiau, žaliau.
Telksiu bendruomenę bei politikus bendram tikslui – kad Panevėžys vėl taptų ambicingu
šimtatūkstantiniu miestu. Nors turtingiausia pinigais kadencija praėjo, padarysime daugiau, nes
dirbsime kitaip – skaičiuodami, pradėdami ir baigdami. Mūsų veiklos kritika bus laukiama ir
analizuojama, opozicija gerbiama, miestiečių prašymai ir siūlymai išnagrinėjami iki sprendimų ir
patarimų.
Valdyme neliks vietos korupcijai, slaptiems susitarimams, savųjų protegavimui ir savigyrai. Lėšos
bus panaudotos skaidriai ir efektyviai – svarbiausiems klausimams spręsti, o ne jas įsisavinti. URBAN
programa bus laiku įgyvendinta.
Bus pradėtas intensyvus iki šiol nesulaukusių dėmesio ir investicijų miesto mikrorajonų puoselėjimas.
Bus pradėta kurti išskirtinė Panevėžio mokykla, kuri bus vertinama ne pagal pinigų sutaupymą, o
pagal mokinių veiklos rezultatus.
Kultūros įstaigos ir laisvi kūrėjai realiai dalyvaus kultūros plėtros sprendimų priėmime.
Sveikas bei skanus maitinimas ikimokyklinėse įstaigose ir mokyklose bus užtikrintas, pakeitus
maisto ruošimo jose sistemą.
Mieste išaugs socialinių paslaugų ir jų tiekėjų skaičius.
Įmonių ir įstaigų vadovai bus vertinami tik pagal jų profesionalumą ir veiklos rezultatus. Stebėtojų
tarybose atsiras ekspertai ir vartotojų atstovai.
Bus pakeista miestiečius piktinanti atliekų tvarkymo mieste kainodara.
Bus pradėta griežta prekybos alkoholiu baruose laiko kontrolė.
Miesto infrastruktūros vystyme prioritetas bus teikiamas žaliosioms ir draugiškoms žmogui
technologijoms bei sprendimams.
Bus sustabdytas valstybės institucijų ,,išvedimas‘‘ iš Panevėžio į Šiaulius. Teisė spręsti turi būti kuo
arčiau žmonių.

Lietuvos žaliųjų partijos kandidatų į Panevėžio miesto tarybą
rinkiminė programa

BUS KITAIP!
Gema: „Bus vienijama ir sprendžiama, bus užtikrintas darbų tęstinumas, bus baigtas
bendruomenės skaldymas į savus ir ne“.
Mantas: „Nauja autobusų stotis pradės veikti 2020 m.“
Egidijus: „Bus nuosekliai ginamos dirbančiųjų teisės.“
Nijolė: „Švietime bus siekiama trišalio dialogo ir aukščiausios kokybės.“
Valdemaras: „Bus padedama suklupusiam ir stokojančiam.“
Mantas: „Sportuoti taps patogu ir madinga.“
Evaldas: „Vaikams daželiuose ir mokyklose bus užtikrintas sveikas ir skanus maistas.“
Lina: „Bus keičiama atliekų tvarkymo kainodara.“
Albertas: „Eilės pas gydytojus ženkliai sutrumpės.“
Jolanta: „Vaikai bus mokomi kūrybiškumo.“
Svajūnas: „Sporto vadyba taps atvira.“
Hermanas: „Jaunimui bus pasiūlyta daugiau karjeros galimybių.“
Vilija: „Bus puoselėjama istorinė ir kultūrinė atmintis.“
Alfredas: „Daugiabučiams - žaliosios technologijos ir patogūs kiemai.“
Diana: „Bus plėtojama gyvūnų globa.“
Regina: „Sieksime laisvalaikio įvairovės visiems.“
Kęstutis: „Pirmasis verslo liudijimas kainuos 1 Eur.“
Marius: „Savivaldybėje neliks vietos korupcijai ir šešėliui.“
Kristina: „Skatinsime vienytis pagal pomėgius.“
Eugenijus: „Bendruomenių žodis bus lemiantis.“
Edita: „Bus siekiama solidarumo.“
Danutė: „Mieste daugės želdynų.“
Jerutė: „Bus puoselėjama lietuvybė.“
Sonata: „Jaunos šeimos rinksis Panevėžį dėl jo darželių ir mokyklų.“
Toma: „Valdžios sprendimai bus kontroliuojami.“
Artūras: „Miesto gatvės ir šaligatviai bus nuosekliai tvarkomi ir prižiūrimi.“
Vidas: „Bus skatinamas užsienio kalbų mokymasis.“
Arūnas: „Įstatymai bus gerbiami ir vykdomi.“
Nes Panevėžys vertas to, kas geriausia.

KANDIDATŲ Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBĄ SĄRAŠAS

1. Gema UMBRASIENĖ
2. Mantas LELIUKAS
3. Egidijus PRIBUŠAUSKAS
4. Nijolė STAIŠIŪNIENĖ
5. Valdemaras MISEVIČIUS
6. Mantas POMECKIS
7. Evaldas ŽALIUKAS
8. Lina CHARLAPAVIČIŪTĖ
9. Albertas ASTRAUSKAS
10. Jolanta VAITKEVIČIENĖ
11. Svajūnas KRYŽEVIČIUS
12. Hermanas PRIBUŠAUSKAS
13. Vilija RAUBIENĖ
14. Alfredas JUODOKAS
15. Diana MAKUCHAITĖ-ŽUKIENĖ
16. Regina ČIČINSKIENĖ
17. Kęstutis DUBAUSKAS
18. Marius ŠNIUKŠTA
19. Kristina JAKŠIENĖ
20. Eugenijus UŠINSKAS
21. Edita LABAKOJIENĖ
22. Danutė KRYŽEVIČIŪTĖ
23. Jerutė VAIČEKAUSKIENĖ
24. Sonata SUSTUMIENĖ
25. Toma BREIVIENĖ
26. Artūras ŽUKAS
27. Vidas PEČIULIS
28. Arūnas UMBRASAS

