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Palanki, skaidri ir sveika aplinka mokytis, kurti, dirbti ir gyventi Utenos mieste ir rajone 

Tikiu, kad Jūs, lygiai kaip ir aš, svajojate gyventi saugiai, oriai ir laimingai. Norite, kad vaikai augtų 

sveiki, įgytų tinkamą išsilavinimą. Tikite, kad senatvėje ar užklupti negalios jausite paramą ir pagalbą. 

O kiekvienas, norintis dirbti ir kurti, tai galėtų daryti mūsų krašte.  Kartu su savo komanda siūlau 

patirtį, energiją ir kompetenciją teigiamiems pokyčiams įgyvendinti. Tačiau tik kartu galime judėti 

pirmyn ir kurti Utenos kraštą, kuriame norime gyventi, – veržlų, modernų ir saugų. Darysiu viską, 

kad pateisinčiau Jūsų pasitikėjimą, parodytą man ir Lietuvos žaliųjų partijai. 

Koks būčiau Jūsų meras:  

- man svarbus kiekvienas Utenos krašto gyventojas jo džiaugsme ar jo nelaimėje; 

- garantuosiu skaidrią, demokratišką ir atskaitingą savivaldybės tarybos veiklą; 

- užtikrinsiu griežtą finansinę drausmę tvarkant savivaldybės biudžetą; 

- netoleruosiu jokios korupcijos, naudojimosi giminystės ryšiais ar pažintimis priimant 

sprendimus bet kuriame savivaldos lygmenyje; 

- aš ir savivaldybės administracija privalėsime tarnauti ir miesto, ir kaimo žmogui - jį gerbti, jį 

konsultuoti, jam padėti;  

- būsiu tas, kuriuo visada galima pasitikėti,  būsiu tarp Jūsų ir su Jumis. 

  



 

KARTU SU JUMIS SUKURSIME 

Pasitikėjimą savivalda 

Nulinė tolerancija korupcijai, giminystės ryšiams, partiniam pavaldumui savivaldoje. Prioritetas – 

veiklos viešumas, kompetencija ir profesionalumas. 

Kiekvieno uteniškio aktyvus dalyvavimas savivaldoje. 

Palankią aplinką mokslui 

Glaudus savivaldos, mokslo ir verslo bendradarbiavimas dėl Utenos ateities. 

Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas tam skiriant tinkamą finansavimą. 

Gabių moksleivių skatinimo priemonių programos parengimas ir įgyvendinimas. 

Pradinukų prailgintų grupių veiklos finansavimas iš savivaldybės biudžeto. 

Palankią aplinką kūrybai 

Visokeriopa parama ir skatinimas plėtojant bendruomenių ar jų grupių kūrybinę veiklą:  

kūrybinės dirbtuvės, edukacinės programos, tradicijas puoselėjantys renginiai. 

Skatinimas ir pagalba jaunimo kūrybinių verslų vystymui. 

Skaitmenizuotų gamybos dirbtuvių (Meškėnų laboratorija) steigimas mokyklose. 

Palankią aplinką darbui 

Efektyvių viešųjų paslaugų – pagreitintų procesų tvarkant dokumentus, konsultacijų, aukštos 

aptarnavimo kultūros, pagarbos klientui – įdiegimas savivaldybės administracijoje. 

Verslo plėtrai pritaikomų sklypų inventorizacija ir suformavimas. 

Didesnis smulkiojo ir vidutinio verslo paramos, ir kaimo plėtros programų finansavimas. 

Jaunimo verslo iniciatyvų skatinimas ir parama. 

Palankią aplinką gyvenimui 

Dėmesys gyventojų viešajam saugumui: nusikalstamumo mažinimas, efektyvi civilinė sauga. 

Prevencinių programų, skirtų smurtui, patyčioms, savižudybėms, sveikatai žalingiems įpročiams 

mažinti finansavimas. 

Vietinės reikšmės kelių, šaligatvių ir kiemų dangos atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų 

poreikiams gyvenamosiose ir poilsio teritorijose. 

Patogus viešasis transportas – tinkamu laiku, tinkamoje vietoje, saugus. 

Pensininkų laisvalaikio užimtumo pagal gyvenamąją vietą programų finansavimas.  
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