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Mes, žemiau pasirašę 2015-2019 metų kadencijos Anykščių rajono savivaldybės tarybos nariai 
atstovaujantys Anykščių rajono bendruomenės narius, siekdami Anykščių krašto ekonominio, kultūrinio, švietimo, 
socialinio ir kitų sričių vystymosi, pripažindami savo veikloje demokratiją, skaidrumą bei viešumą, savo parašais 
pritariame šiai Valdančiosios koalicijos 2017-2019 metų veiklos programai: 

1. Prioritetas - savivaldybės veiklos skaidrumas ir viešumas bei gyventojų aktyvus dalyvavimas savivaldoje: 
1.1.Tarsimės su Bendruomene aktualiais bendruomenei klausimais. Viešai skelbsime ir 

atsiskaitysime gyventojams apie biudžeto lėšų panaudojimą. 
1.2. Telksime bendruomenės narius, suaktyvinsime seniūnaičių veiklą. 
1.3. Viešai skelbsime valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų atlyginimus. 

2. Darbuotojus vertinsime pagal kompetenciją ir išsilavinimą . 
3. Spręsime komunalinio ūkio problemas: 

3.1.sukursime socialiai teisingą mokėjimo už buitines atliekas sistemą, skatinsime buitinių 
atliekų rūšiavimą. 

3.2. Skatinsime pertvarkyti daugiabučių namų šildymo sistemas, įrengiant kiekviename bute 
apskaitą, kad gyventojai mokėtų už realiai gautą šilumą. 

3.3.Ieškosime galimybių šilumos kainos mažinimui, skatinsime daugiabučių renovaciją bei 
alternatyviosios energetikos naudojimą. 

3.4. Vykdysime geriamojo vandens nugeležinimo įrenginių statybą^vandentiekio ir 
kanalizacijos tinklų rekonstrukciją ir naują statybą. 

4. Efektyvinsime ir optimizuosime savivaldybei pavaldžių įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą. Ypatingą 
dėmesį skirdami komunalines paslaugas( atliekų surinkimas, šilumos, vandens tiekimas ir nuotekų 
surinkimas) gyventojams teikiančioms įmonėms. 

5. Spręsime problemas švietimo ir kultūros srityse: 
5.1. Skatinsime ir sudarysime tinkamas sąlygas moksleivių užklasiniam užimtumui. 
5.2.Stiprinsime mokymo ir kultūros bazes, skatinsime mokytojų ir kultūros darbuotojų 

profesinį tobulinimą. 
5.3. Kursime viešąsias erdves jaunimui. 

6. Vystysime turizmo, sporto ir kultūros infrastruktūrą, sieksime kurorto statuso. 
7. Vystysime infrastruktūros plėtrą (kelių priežiūra, gatvių tinklo modernizavimas, prie daugiabučių namų 

esančių automobilių aikštelių rekonstrukcija ir t.t): 
7.1. Parengsime Anykščių miesto, miestelių ir gyvenviečių gerbūvio programą. 
7.2.Toliau vykdysime vandens tiekimo, gerinimo įrenginių ir nuotekų valymo įrenginių plėtrą 

kaimiškose teritorijose. 
8. Vykdysime smulkaus verslo rėmimo ir skatinimo programą: 

8.1. Didinsime verslo pasitikėjimą savivaldybe, kaip verslo partneriu. 
8.2. Remsime naujų įmonių steigimą ir naujų darbo vietų kūrimą. 
8.3. Sudarysime sąlygas ir investicijoms tiek Anykščių mieste, tiek seniūnijose, parengsime 

Anykščių miesto ir seniūnijų teritorijas investicijoms. 
9. Reikalausime racionalaus savivaldybės turto panaudojimo: 

9.1. Apleistus objektus pritaikant naujoms funkcijoms ir poreikiams 
9.2. Skubiai spręsime nereikalingo nekilnojamojo savivaldybės turto perdavimą Turto bankui 

arba pardavimą aukciono keliu. 
9.3. Spręsime gydymo paslaugų gyventojams optimizavimą, svartysime poliklinikos perkėlimo į 

ligoninės patalpas galimybes. 
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10. Remsime ir teiksime visokeriopą pagalbą socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms: 
10.1. Įtrauksime bendruomenes, su jomis konsultuosimės, skirstant socialines pašalpas. 
10.2. Vykdysime skurdo mažinimo priemones, rūpinsimės kiekvienu, kuriam reikalinga 

materialinė parama maisto produktais ar kita forma. 
10.3. Socialinių pašalpų administravimo sutaupytas lėšas perskirstysime socialiniams projektams. 
10.4. Reikalausime, kad socialinio būsto fondas būtų išnaudojamas efektyviai, kovosime su 

nesąžiningumu, sieksime, kad socialinis būstas padėtų įsitvirtinti jaunoms šeimoms. 
10.5. Peržiūrėsime turinčių socialinius būstus sąrašą, aiškinsimės jų mokumą, nedarbo priežastis. 

Principingai spręsime klausimus susijusius su piktybiškai ilgą laiką nedirbančiais, vengiančiais 
spręsti savo socialines problemas, įsiskolinusiais asmenimis. 

10.6. Remsime privačių bei nevyriausybinių organizacijų veiklą socialinės paramos ir paslaugų 
srityje. 

10.7. Remsime žmonių su negalia programas skirtas profesinei bei fizinei reabilitacijai, 
aplinkos pritaikymui, sportui, užimtumui. 

10.8. Skatinsime naujų „Šeimynų" steigimą ir globėjų bei įtėvių atsiradimą. 
11. Remsime bendruomenes ir daugiabučių namų bendrijas: 

11.1. Skatinsime ir remsime bendruomenių, daugiabučių namų bendrijų steigimą 
11.2. Aktyvinsime savivaldybės bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, į 

bendruomenių problemų sprendimų priėmimą įtraukiant kuo daugiau bendruomenės narių, 
skatinant bendruomeniškumą, būti savo namo, gatvės, kaimo šeimininkais. 

11.3. Kursime priemones, skatinančias senjorų užimtumą, bendruomeniškumą, Skatinsime 
iniciatyvas kurti senjorų bendruomenės namus, kuriuose gyventų priežiūros reikalaujantys 
pagyvenę žmonės, jie patys susimokėtų už komunalines paslaugas, maistą, gautų reikiamą 
socialinę globą bei slaugą; 

12. Skatinsime žemės ūkio veikla užsiimančius asmenis jungtis į kooperatyvus ir remsime jų steigimą. 

Meras Kęstutis Tubis 

Nuo Tėvynės Sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos Anykščių skyriaus Anykščių r.savivaldybės 
tarybos narių 

Sigutis Obelevičius 

Nuo Lietuvos valstiečiųjpžalių^ų sąjungos Anykščių skyriaus Anykščių r.savivaldybės taryboje narių 

Raimondas Balsys_ 

Nuo Darbo partijos Anykščių skyriaus Anykščių r.savivaldybės taryboje narių 

Vaidutis Zlatkus 
LS 

Nuo Visuomeninio rinkimų k^^niteto „A.Liogės sąrašas, remiamas N.Puteikio" Anykšč ių r.savivaldybės 
taryboje narių 

Arūnas Liogė 

Kiti Anykščių rajono savivaldybės tarybos nariai: 
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