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Bendra informacija apie rinkimus
Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius turi
nuolatiniai šios savivaldybės gyventojai (toje
savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravę savo gyvenamąją vietą
90 dienų iki rinkimų dienos, tai yra, iki 2018 m.
gruodžio 3 d.), kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Taip pat rinkti savivaldybės tarybos
narius gali ir teisę gyventi Lietuvos Respublikoje
turintis kitos Europos Sąjungos valstybės narės
pilietis, kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios
savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje, arba kitas asmuo, kuris
turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
ir turi šią teisę patvirtinantį dokumentą ir kuris
savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės
teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje.
Savivaldybės tarybos nariu, savivaldybės
meru gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų dieną yra
sukakę 18 metų ir kuris savo gyvenamąją vietą
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos.
Kandidatus į savivaldybės tarybos narius,
merus gali kelti politinės partijos, visuomeniniai
rinkimų komitetai ir į merus gali išsikelti patys
asmenys.
Rinkėjo kortelė
Rinkėjo kortelė išrašoma pagal rinkėjų sąrašo sudarymo metu deklaruotą gyvenamąją
vietą. Jeigu konkreti gyvenamoji vieta nedeklaruota, panaikinta ar rinkėjas deklaravo išvykimą į užsienį, bet gyvena Lietuvoje, dėl įrašymo
į rinkėjų sąrašus jis turi kreiptis į apylinkės rinkimų komisiją pagal savo faktinę gyvenamąją
vietą.
Rinkėjo kortelė yra neprivaloma. Rinkėjui,
einant balsuoti, reikia turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės
kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar kitą

dokumentą, kuriame yra nuotrauka ir asmens
kodas).
Informacija rinkėjui trumpuoju
telefono numeriu 1855
Kviečiame naudotis Vyriausiosios rinkimų
komisijos informaciniu telefono numeriu 1855.
Informacinė paslauga veiks nuo 2019 m. vasario
6 d. Informacinės linijos darbo laikas – 7–20 val.
Trumpuoju numeriu 1855 galima skambinti iš visų Lietuvoje veikiančių operatorių tinklų.
Skambučio kaina – kaip į savo tinklą pagal savo
plano tarifus.
Telefonu 1855 sužinosite:
• ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus;
• kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuoti;
• ar rinkimų apylinkė pritaikyta rinkėjams su
negalia;
• apie galimybę balsuoti iš anksto, jeigu rinkimų dieną nebūsite savo rinkimų apylinkėje;
• kaip balsuoti, jeigu susirgote ir rinkimų dieną negalėsite nuvykti į savo rinkimų apylinkę;
• kaip susisiekti su savivaldybės ar apylinkės
rinkimų komisija, komisijos adresą.
Naudojimosi paslauga sąlygos
Norėdami gauti išsamią informaciją apie
Jūsų įrašymą į rinkėjų sąrašą, būsite paprašyti pasakyti savo asmens kodą, vardą, pavardę.
Paskambinę šiuo numeriu, sužinosite rinkimų
apylinkę, savo rinkėjo kortelės numerį ir kt. Informacija teikiama vadovaujantis teisės aktais,
reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę
apsaugą, todėl rinkėjo adreso skelbimas yra
apribotas. Tik patys pasakę savo adresą, Jūs
galėsite pasitikslinti, ar tikrai tokiu adresu esate
įrašytas į rinkėjų sąrašą, ar tokiu adresu Jums
yra išrašyta rinkėjo kortelė.
Nusiskundimų registracija
Telefonu 1855 galite pranešti apie rinkimų
įstatymų pažeidimus. Taip pat galite pranešti,
kad gyvenate deklaruotu adresu, bet negavote
rinkėjo kortelės. Jūsų nusiskundimas bus perduotas savivaldybės rinkimų komisijai. Skundai
registruojami prisistačius, o Jums atsisakius
pranešti savo vardą ir pavardę, skundai nebus
nagrinėjami.

Išankstinis balsavimas
Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie
rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į rinkimų
apylinkę.
Kaip balsuojama iš anksto:
1) rinkėjui išduodamas Išankstinio balsavimo lakštas;
2) užpildomi rinkimų biuleteniai;
3) užpildyti rinkimų biuleteniai įdedami į vidinį balsavimo voką;
4) užklijuojamas vidinis balsavimo vokas;
5) vidinis balsavimo vokas kartu su rinkėjo
kortele, paimta iš Išankstinio balsavimo lakšto,
įdedamas į išorinį balsavimo voką;
5) užklijuojamas išorinis balsavimo vokas.
Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame
esančiais rinkėjo kortele, vidiniu balsavimo voku
ir ten esančiais rinkimų biuleteniais) rinkėjas įteikia rinkimų komisijos nariui. Šis, gavęs rinkėjo
įteiktą voką, šį voką rinkėjo akivaizdoje užklijuoja specialiu ženklu ir išduoda rinkėjui šio voko
priėmimo kvitą.
Visus šiuos veiksmus rinkėjas atlieka pats.
Jeigu rinkėjas dėl fizinių trūkumų šių veiksmų
pats atlikti negali, jo prašymu juos atlieka rinkėjo
pasirinktas asmuo. Šis asmuo rinkimų biuletenį
privalo užpildyti rinkėjo akivaizdoje pagal jo nurodymą ir išsaugoti balsavimo paslaptį.
Draudžiama priimti iš rinkėjų neužklijuotus
išorinius balsavimo paštu vokus.
Rinkėjams draudžiama išsinešti rinkimų
biuletenius, balsavimo vokus ar juos perduoti
kitiems asmenims.
Balsavimas iš anksto savivaldybių pastatuose vyks 2019 m. vasario 27–28 dienomis
(per pakartotinį balsavimą kovo 13–14 dienomis)
nuo 8 iki 20 val.
Balsavimas namuose
Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai, sukakę
70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos
būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę, yra pateikę Vyriausiosios rinkimų
komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą
balsuoti namuose (P6 forma) ir yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus. Prašymai
balsuoti namuose pateikiami apylinkės rinkimų
komisijai. Balsavimas namuose vyks 2019 m.

kovo 1–2 dienomis (pakartotinis balsavimas
kovo 15–16 dienomis).
Balsavimas specialiuose
balsavimo punktuose
Rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose
arba atlieka privalomąją karo tarnybą ir todėl
negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba
atlieka tikrąją karo tarnybą, valstybės tarnybą
ar dirba pagal darbo sutartis tarptautinėse karinėse operacijose užsienyje, arba atlieka arešto
ar laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse,
tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose),
gali balsuoti specialiai balsavimui sudarytuose
specialiuose balsavimo punktuose jų darbo valandomis 2019 m. vasario 27–kovo 1 dienomis
(pakartotinis balsavimas kovo 13–15 dienomis).
Balsavimas rinkimų dieną
Rinkimų dieną balsavimas vyksta rinkimų
apylinkėje nuo 7 iki 20 val. Rinkėjas balsuoja
toje rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašus
jis yra įrašytas. Rinkėjas gali balsuoti ir kitoje
savo savivaldybės rinkimų apylinkėje, jeigu
abi šios rinkimų apylinkės yra elektroninių ryšių
priemonėmis prisijungusios prie elektroninio
rinkėjų sąrašo ir apylinkių rinkimų komisijos gali
patvirtinti, kad rinkėjas nėra balsavęs nė vienoje
iš rinkimų apylinkių, o rinkimų apylinkės, į kurios
rinkėjų sąrašą yra įrašytas šis rinkėjas, rinkimų
komisija patvirtino, kad šios rinkimų apylinkės
rinkėjų sąraše yra padarytas įrašas apie šio rinkėjo atvykimą balsuoti į kitą rinkimų apylinkę ir
rinkėjo balsas, jeigu bus gautas balsavimo paštu
voke, nebus skaičiuojamas.
Informacija rinkėjams su negalia
Rinkimų įstatymuose yra nustatyta, jog balsavimo patalpa turi būti pritaikyta rinkėjams su
negalia. Už balsavimo patalpų įrengimą ir jų pritaikymą neįgaliesiems yra atsakingos savivaldybių administracijos.
Rinkimų apylinkių, pritaikytų rinkėjams su
negalia, sąrašą galima rasti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje www.vrk.lt ir
portale www.rinkejopuslapis.lt . Jei rinkėjo rinkimų apylinkė nėra pritaikyta rinkėjui su negalia,
tai toks rinkėjas gali balsuoti artimiausioje neįgaliesiems pritaikytoje rinkimų apylinkėje.

Iškėlė
Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys
demokratai

Agnė
BALČIŪNIENĖ

Išgirsiu
kiekvieną!
Išgirsiu kiekvieną! – šūkis užtikrinantis, kad mano ir visos komandos darbai bus
paremti įsiklausymu ir dialogu su visais mūsų bendruomenės nariais. Kviečiu telktis bendram darbui, vadovaujantis viešumo, skaidrumo ir sąžiningumo principais.
Nuo 2015 metų esu Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. Kuruoju investicijų ir užsienio ryšių, sveikatos ir socialinės paramos, kultūros
ir sporto sritis.
Nuveikti darbai:
1) Vaizdo stebėjimo kamerų tinklo mieste įrengimas ir plėtra.
2) Ukmergės senamiesčio pastatų tvarkybos darbų kompensavimo tvarkos įvedimas.
3) Nakvynės namų įsteigimas.
4) Rekonstruota autobusų stotis.
5) Spartesnis savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto privatizavimo procesas.
6) Skaidresni viešieji pirkimai.
Būtini ir neatidėliotini darbai:
1. Didinti seniūnijų finansinį savarankiškumą skiriant:
a) 50 % daugiau lėšų komunalinio ūkio išlaidoms;
b) 30 % daugiau lėšų kelių infrastruktūros gerinimui.
2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų prieinamumas ir modernizavimas gerinant infrastruktūrą.
3. Verslui palankios aplinkos kūrimas didinant smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo
fondą iki 50 tūkst. Eur per metus ir skatinant infrastruktūros, būtinos verslo vystymui,
plėtrą.
4. Sveikatos priežiūros politikos peržiūrėjimas stiprinant klientų aptarnavimo kokybę.
5. Beglobių gyvūnų priežiūros programos vykdymo kokybės užtikrinimas skiriant
50% didesnį finansavimą.
6. Šiuolaikinis ir ūkiškas požiūris į savo krašto auginimą bei rūpinimąsi žmonių gyvenimo kokybe.
Visi drauge pasirūpinkime geresniais darbais!
Su Jūsų palaikymu ir balsu galime pakeisti rytojų.

Iškėlė
Darbo partija

Rolandas
JANICKAS

Už dirbantį,
kuriantį ir klestintį
Ukmergės kraštą!
Geriau padaryti nedaug, bet gerai, negu daug, bet blogai. Savo darbuose visada
remiuosi filosofo Sokrato principu.
Esu sąžiningas ir atsakingas, paprastas bei kompetentingas komandos žmogus.
Gebu burti aplink save žmones, bendrauti bei bendradarbiauti. Eidamas Ukmergės rajono savivaldybės mero pareigas įrodžiau, kad galiu burti skirtingų partijų Tarybos narius
bendram darbui. Savo darbe remiuosi pagarbos ir tolerancijos principais.
Jei rinkėjai pasitikės manimi ir išrinks meru antrai kadencijai, pažadu toliau tęsti
pradėtus darbus bei ieškoti naujų, efektyvesnių savivaldybės valdymo būdų. Kiekvienas
žmogus, kiekviena šeima ir visus jungianti bendruomenė yra mūsų krašto pamatas.
Mūsų komandos pagrindinės gairės ir nuostatos:
Užtikrinsime pradėtų darbų tęstinumą:
• Įgyvendinsime mokytojų profesijos prestižo kėlimo programą.
• Toliau plėsime kultūrinių paslaugų įvairovę.
• Skatinsime savivaldybei reikalingų paslaugų pirkimą iš nevyriausybinių organizacijų.
• Vykdysime investicijų skatinimo programą, kuri leis pritraukti investicijas, kurti darbo
vietas mieste ir kaime.
• Remsime žemės ūkio plėtrą, skatinsime užaugintos produkcijos perdirbimą ir vartojimą rajone.
• Baigsime pradėtus miesto centro, buvusio karinio miestelio ir kitus infrastruktūros
atnaujinimo projektus.
• Tęsime rajono vietinių kelių, gatvių ir daugiabučių namų kiemų tvarkymo darbus.
Įgyvendinsime naujus projektus:
• Kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija pradėsime Ukmergės pietinio aplinkkelio su tiltu statybas.
• Papildomai skirsime jaunoms šeimoms 500 eurų paramą gimus vaikui.
• Pereisime prie nemokamų viešojo transporto paslaugų.
• Sukursime socialinį taksi, kuris leis visiems rajono gyventojams lengvai pasiekti
medicininių ir socialinių paslaugų centrus.
Atsakau už savo žodžius!

Iškėlė
Partija Tvarka ir
teisingumas

Julius
KAZĖNAS

Ukmergė
mano širdyje!
Dirbau, dirbu ir dirbsiu žmonių gerovei. Meras atskaitingas visiems ukmergiškiams,
ne tik Savivaldybės tarybai.
Inicijavau ir pirmasis priėmiau „Ukmergė mano širdyje“ priesaiką, kurioje išdėstytos
pagrindinės, mano jau dabar vykdomos ir toliau plečiamos veiklos:
1. Saugoti ir gerbti Ukmergės miesto istoriją.
2. Visomis išgalėmis ginti, puoselėti ir gražinti Ukmergę.
3. Siekti tolerancijos bei supratimo tarp žmonių, nežiūrint jų dvasinių, religinių, tautinių skirtumų.
4. Padėti ištikus bėdai, dalintis džiaugsmais. Nesitaikstyti su blogiu bei neteisybe,
visada siekti gerovės Ukmergei.
Kur mano gyvenimo vingiai mane benuvestų, Ukmergė visada liks Mano Širdyje.
Ekonomika. Sprendimus turi priimti tie, kurie turi ekonominę nuojautą, patirtį ir supratimą.
Sieksiu panaudojant Europos Sąjungos paramą ir biudžeto lėšas remti smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimą ir plėtrą; bendradarbiaujant su Lietuvoje reziduojančiomis užsienio
ambasadomis pritraukti kuo daugiau užsienio investicijų.
Energetika. Sieksiu plėsti alternatyvios energetikos, ypač saulės energijos, tinkamą
panaudojimą.
Dėmesys žmogui. Nuolat bendrausiu su savo rinkėjais, paisysiu jų nuomonės.
Bendrausime su Jumis vartodami senąjį ukmergiškių šūkį „Be manęs negali nieko
būti!“

Iškėlė
Lietuvos socialdemokratų
darbo partija

Gediminas
LAPUKAS

Dirbame Jums ir
su Jumis!
Mano tikslas – socialiai teisinga, atsakinga, konkurencinga, atvira vietos savivalda,
kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas rajono žmonių gerovei.
Pagrindinės veiklos kryptys šiam tikslui pasiekti:
• Sieksiu stabilizuoti gyventojų skaičiaus mažėjimą rajone, kviesiu ukmergiškius grįžti
į Ukmergės rajono savivaldybę dirbti ir gyventi.
• Ypatingą dėmesį skirsiu smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerinimui rajone, inovacijų diegimui ir naujų darbo vietų kūrimui bei bedarbystės sumažinimui.
• Sudarysiu sąlygas efektyviai rajono bendruomenių veiklai, skatinsiu plėtoti kultūrinę
ir socialinę infrastruktūrą, didinti jaunimo, vyresnio amžiaus gyventojų ir žmonių su negale užimtumą.
• Užtikrinsiu kokybišką viešųjų paslaugų prieinamumą, rūpestingą ir efektyvų gyventojų aptarnavimą.
• Ypatingą dėmesį skirsiu Ukmergės miesto ir rajono tvarkai bei švarai, esamų poilsio
bei sporto zonų sutvarkymui ir naujų sukūrimui, gatvių remontui, vietinių kelių rekonstrukcijai ir asfaltavimui.
• Stengsiuosi didinti finansavimą rajono kultūrinei veiklai, vaikų ir jaunimo užimtumui,
kokybiško švietimo organizavimui, mokytojo profesijos prestižo kėlimui, savalaikių socialinių paslaugų teikimui.
• Sieksiu, kad kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos būtų prieinamos visiems
rajono gyventojams.
• Kontroliuosiu, kad Ukmergės rajone būtų užtikrintas skaidrus ir kokybiškas komunalinių paslaugų teikimas.
• Sieksiu darnaus ir efektyvaus valstybės ir savivaldybės politikų bendradarbiavimo.

Iškėlė
Lietuvos
socialdemokratų partija

Valdas
PETRONIS

Tikslas: Ukmergė –
regiono lyderė!
Didžiausia visuomenės vertybė yra žmogus, jo orumas, laisvė, teisės ir pareigos,
gyvenimo kokybė, sveikata ir išsilavinimas.
Ukmergė – miestas, kuriame užaugau. Negaliu būti abejingas jos ateičiai, todėl manau, kad jau šiandien turime žiūrėti į perspektyvas. Esu tikras, kad reikia sudaryti sąlygas verslui investuoti ir kurti darbo vietas, kurios turi būti gerai apmokamos. Turime
konkuruoti su aplinkiniais rajonais ir būti už juos geresni. Turime sukurti aplinką, kurioje
visi galėtume kultūringai ir aktyviai leisti laiką, prasmingai mokytis, dirbti ir uždirbti, gauti
tinkamą socialinę ir sveikatos apsaugą.
Esu įsitikinęs, kad Ukmergė turi tapti regiono lydere. Tik dirbdami kartu ir kryptingai,
mes galime tai pasiekti. Visi kartu turime kurti Ukmergę tokią, kokią norime ją matyti.
VIENINGA RAJONO TARYBA
Siekis – lyderių koalicija. Sutelkti Savivaldybės tarybos narius vienoje koalicijoje bendram darbui.
KOMPETENTINGA SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Siekis – sumažinti biurokratinį aparatą. Ne daugiau kaip 5 valdininkai 1 000 gyventojų.
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
Siekis – pagrindinių miesto gatvių ištisinės kelio dangos įrengimas, šaligatvių sutvarkymas ir plėtra.
INVESTICIJŲ PRITRAUKIMAS
Siekis – karinio miestelio teritorijos atgaivinimas, sukuriant visam miestui pridėtinę vertę.
ŠVIETIMO IR KULTŪROS PAŽANGA
Siekis – tobulinti ir vykdyti patvirtintą „Ukmergės rajono mokytojų profesijos prestižo
didinimo ir jaunų pedagogų pritraukimo programą“.
SOCIALINĖS IR SVEIKATOS APSAUGOS KOKYBĖ
Siekis – rajono žmonių skaičiaus mažėjimo sustabdymas ir ilgalaikio augimo užtikrinimas.
SAVARANKIŠKAS KAIMAS
Siekis – savarankiškos seniūnijos. Seniūnas – savo seniūnijos šeimininkas, į valdymą
įtraukiantis bendruomenes.
Žmonių vardu.

Iškėlė
Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

Romas
PIVORAS

Didžiausias mūsų
turtas – Ukmergės
krašto žmonės!
Kandidatuodamas į Ukmergės rajono savivaldybės merus įsipareigoju siekti, kad kiekvienas ukmergiškis galėtų didžiuotis savo kraštu.
Didžiausias rajono turtas – žmonės, kurių daug praradome per pastaruosius metus.
Mano tikslas – siekti, kad Ukmergės rajone būtų visiems gera ir patogu gyventi, auginti vaikus, mokytis, dirbti ir užsidirbti, kurti asmeninę ir kiekvienos šeimos
gerovę.
Veiklos kryptys ir darbai šiam tikslui pasiekti:
1. Valdymas, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir
bendruomenėmis
Užtikrinsiu, kad didėtų gyventojų pasitikėjimas Ukmergės rajono savivaldybės taryba ir administracija: vienysiu Tarybos narius bendram darbui Ukmergės gyventojų labui nepriklausomai nuo to, kokiai politinei partijai jie atstovauja. Ypatingą dėmesį skirsiu
savivaldybės administracijos darbuotojų kompetencijai, stiprinsiu seniūnijų galias, nevyriausybinių organizacijų bei bendruomenių iniciatyvas. Sieksiu, kad savivaldybėje būtų
atsisakoma brangiai apmokamų konsultantų paslaugų.
2. Infrastruktūra, verslas, transportas
Inicijuosiu rajonui ir jo žmonėms itin svarbių Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis finansuojamų projektų parengimą ir skaidrų jų įgyvendinimą,
žemės ūkio, bendros verslo aplinkos, paslaugų, susisiekimo gerinimą.
3. Švietimas, kultūra, sportas, sveikata, socialinė parama
Stengsiuosi konkrečiomis priemonėmis gerinti ugdymo aplinką ir kokybę, kelti pedagogų profesijos prestižą; išskirtinį dėmesį skirsiu kultūros puoselėjimui, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui, kaimo medicinos punktų išlaikymui, palankios šeimai aplinkos formavimui,
gyventojų skaičiaus stabilizavimui.

Iškėlė
visuomeninis rinkimų
komitetas „Tavo Ukmergė“

Darius
VARNAS

Dirbkime kartu
Tavo Ukmergei!
Meras – tai ne tik pareigos, tai – veikla su visiška atsakomybe ne sau, o visuomenei,
kuri patikėjo šias pareigas. Mūsų tikslas – išplėtoti saugią, patogią, jaukią bei atvirą naujovėms aplinką Ukmergės rajone.
Užtikrinsiu, kad visa Ukmergės rajono savivaldybės administracijos veikla ir priimti
sprendimai būtų vieši bei skaidrūs, objektyviai sprendžiamos rajono gyventojų problemos.
Mano prioritetai:
• Ukmergės miesto ir rajono geriamojo vandens ir nuotekų projektų įgyvendinimas.
• Paplūdimių įrengimas Šventosios upės pakrantėse.
• Dviračių takų plėtra Ukmergės r. ir jų sujungimas su kaimyninių rajonų dviračių takais.
• Pagrindinių miesto ir rajono žvyrkelių asfaltavimas.
• Miesto daugiabučių kiemų sutvarkymas.
• Miesto šaligatvių atnaujinimas (Vilniaus g., Antakalnio g., Linų g. ir kitos).
• Miesto ir rajono apšvietimo sistemos modernizavimas LED šviestuvais.
• Bendrojo ugdymo įstaigų aprūpinimas modernia reikiama įranga.
• Mokyklų sporto salių renovacijos.
• Vaikų žaidimo aikštelių mieste ir kaimuose įrengimas bei atnaujinimas.
• Ukmergės tilto per Šventąją sutvarkymas.
• Privažiavimų prie rajono vandens telkinių sutvarkymas, poilsiaviečių įrengimas.
• Valčių nuleidimo vietų įrengimas žvejams prie rajono vandens telkinių.

Iškėlė
Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis

Arnoldas
VILČINSKAS

Kurkime
Ukmergės ateitį
drauge!
Jau dvidešimt penktus metus dirbu verslo srityje Ukmergės rajone. Matau, kaip žmonės gyvena ir kaime, ir Ukmergės mieste. Susiduriu su tikrai sunkiai gyvenančiais žmonėmis. Visada bandau jiems padėti. Tačiau, kad būtų galima efektyviau spręsti visų rajono gyventojų problemas, reikalingas Ukmergės savivaldos atsinaujinimas, didesnis visų
gyventojų, vietos bendruomenių įtraukimas į svarbiausių sprendimų priėmimą.
Kandidatuodamas į savivaldybės merus kartu su Ukmergės liberalų sąjūdžio komanda dirbsiu visiems ukmergiškiams.
Mano svarbiausi darbai bus:
1. Taupyti mokesčių mokėtojų lėšas. Investuoti tik į reikalingiausius objektus. Peržiūrėti viešųjų įstaigų reikalingumą ir finansavimą. Atlikti savivaldybės turto auditą.
2. Priartinti Ukmergės rajono savivaldybės administraciją prie žmonių. Kiekvienas, atėjęs į savivaldybę, bus palydimas ten, kur jam tikrai reikia. Išeidamas gyventojas
įvertins suteiktą paslaugą.
3. Skatinti ir finansiškai remti vietos bendruomenes ir seniūnaičius. Svarbiausiais klausimais rengti gyventojų apklausas.
4. Tvarkyti šaligatvius, remti lėšomis daugiabučių kiemų tvarkymą, stovėjimo
aikštelių pertvarkymą, žaidimo aikštelių įrengimą (20 procentų – gyventojai, 80 procentų – savivaldybė).
5. Skatinti ukmergiškius sveikai ir aktyviai gyventi. Įrengti daugiau dviračių takų,
dviračių saugojimo vietų mieste. Remti dviračių nuomos atsiradimą Ukmergėje.
6. Vykdyti aktyvią socialinio rėmimo politiką, ieškant žmonių, kuriems tikrai
reikia paramos. Teikti nemokamas visuomeninio miesto transporto paslaugas moksleiviams, pensininkams ir neįgaliems žmonėms.
7. Depolitizuoti savivaldybės įmones. Siekti, kad jų vadovais taptų savo srities
profesionalai.

Iškėlė
Lietuvos centro partija

Eduardas
ZEZIULEVIČIUS

Už visiems vienodai
teisingą ateities
Ukmergę!
Valstybėje esanti valdžia turi pareigą įstatymais įtvirtinti tvarką, kuri skatina moralinę
kultūrą. Čia labai svarbu pripažinti moralinę tiesą. Jei tokio reguliuojančio idealo visuomenėje nėra, žmogiškieji santykiai nėra reguliuojami tiesos autoriteto ir aiškumo, tada
įsigali neteisybė, korupcija, įstatymų taikymas tik paprastiems mirtingiesiems, o Tiesa ir
Teisingumas lieka nuošaly.
Aš turiu aiškią viziją, tikslą ir strategiją dėl Ukmergės ateities:
1) Socialinės ir ekonominės atskirties mažinimas – nemokamas viešasis transportas
visiems gyventojams. Tokiu būdu valdžia tiesiogiai prisidėtų prie visų miestiečių ekonominės gerovės bei sutaupytų lėšų gatvių remontui, nes dalis gyventojų mažiau važinėtų
savo automobiliais.
2) Ukmergėje Vilniaus, Gedimino, Antakalnio gatvės yra nepatenkinamos būklės –
šios gatvės savivaldai teisiškai nepriklauso. Bus inicijuojamas bendradarbiavimas su
šias gatves prižiūrinčiomis institucijomis dėl šių gatvių būklės gerinimo.
3) Tikslinga sujungti UAB „Ukmergės butų ūkis“, UAB „Ukmergės vandenys“, UAB
„Ukmergės šiluma“ administracijas ir tokiu būdu sutaupyti valdymo lėšas, o sutaupytus
pinigus panaudoti darbuotojų algų didinimui.
4) Ukmergės gyventojai prieš 4 metus sumokėjo 1,5 mln. litų už atliekų rūšiavimo
liniją. Linijos nėra, pinigai gyventojams negrąžinti. Šie pinigai iš karto būtų grąžinti gyventojams, o iš kaltų asmenų būtų išieškota žala.
5) Būtų pastatytas naujas tiltas per Šventąją.
6) Būtina kovoti dėl Ukmergės apskrities statuso. Tokiu būdu atsirastų galimybės pritraukti daugiau investicijų.
Todėl aš ir mano Lietuvos centro partijos komanda kviečiame visus ukmergiškius
stoti į bendrą kovą už visiems vienodai teisingą ateities Ukmergę ir ją kurti kartu, nes mes
nebijome prisiimti atsakomybės.

Partija Tvarka ir
teisingumas

Sąrašo Nr.
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TEISINGUMAS –
LYGIOS TEISĖS VISIEMS!
Partija Tvarka ir teisingumas konstatuoja, kad valdžia yra nutolusi nuo žmonių.
Vienintelis kelias įveikti susvetimėjimą ir sugrąžinti žmonių pasitikėjimą valdžia – savivaldos savarankiškumo bei vietos demokratijos stiprinimas.
Mes pasisakome už kuo platesnį visuomenės atstovavimą visų lygių renkamos valdžios institucijose.
Eidami į savivaldybės tarybos ir tiesioginius mero rinkimus nusibrėžiame
šiuos programinius savivaldos politikos prioritetus:
• Tardamiesi su bendruomene užtikrinsime geriausias sąlygas žmogui tobulėti, ugdyti
gebėjimus, kursime pamatus jaunimui ir stiprios šeimos saugojimui.
• Žmogus turės galimybę savo darbu užsidirbti pragyvenimui, apsisaugodamas nuo
skurdo ir socialinės atskirties.
• Pasisakome už piliečių nuosavybės bei asmens privatumo apsaugą. Nepalaikome
neteisėtų veiksmų prieš asmenį.
• Didinsime jaunimo užimtumą sukuriant darbo vietas, ieškosime galimybių mažinti
nedarbą.
Mes raginame būti atsakingais ir pilietiškais!!!
Pasitikėkite Partijos Tvarka ir teisingumas komanda.

Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga
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KARTU KURKIME
UKMERGĖS KRAŠTO
SĖKMĖS ISTORIJĄ!
Dalyvaudami rinkimuose į Ukmergės rajono savivaldybės tarybą, mes įsipareigojame siekti, kad kiekvienas ukmergiškis galėtų didžiuotis savo kraštu.
Didžiausias rajono turtas – žmonės, kurių ženkliai sumažėjo per pastaruosius metus.
Mūsų tikslas – siekti, kad Ukmergės rajone būtų visiems gera ir patogu gyventi, auginti vaikus, mokytis, dirbti ir užsidirbti, kurti asmeninę ir kiekvienos šeimos
gerovę.
Veiklos kryptys, darbai šiam tikslui pasiekti:
1. Valdymas, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis
Užtikrinsime, kad didėtų gyventojų pasitikėjimas Ukmergės rajono savivaldybės taryba ir administracija – vienysime Tarybos narius bendram darbui Ukmergės gyventojų labui, nepriklausomai nuo to, kokiai politinei partijai jie atstovauja. Ypatingą dėmesį skirsime savivaldybės administracijos darbuotojų kompetencijai, stiprinsime seniūnijų galias,
nevyriausybinių organizacijų bei bendruomenių iniciatyvas. Sieksime, kad savivaldybėje
būtų atsisakoma brangiai apmokamų konsultantų paslaugų.
2. Infrastruktūra, verslas, transportas
Inicijuosime rajonui ir jo žmonėms itin svarbių projektų parengimą ir skaidrų jų įgyvendinimą, žemės ūkio, bendros verslo aplinkos, paslaugų, susisiekimo gerinimą.
3. Švietimas, kultūra, sportas, sveikata, socialinė parama
Stengsimės konkrečiomis priemonėmis gerinti ugdymo aplinką ir kokybę, kelti pedagogų profesijos prestižą, išskirtinį dėmesį skirti kultūros puoselėjimui, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui, kaimo medicinos punktų išlaikymui, palankios šeimai aplinkos formavimui,
gyventojų skaičiaus stabilizavimui.

Visuomeninis rinkimų
komitetas
„Tavo Ukmergė“

Sąrašo Nr.
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DIRBKIME KARTU
TAVO UKMERGEI!
Būdami Savivaldybės tarybos nariais įgyvendinsime žemiau išvardintas programines
nuostatas, aktualias rajono žmonėms:
1. Užtikrinti besąlygišką savivaldybės veiklos skaidrumą, įvedant gyventojams aktualių veiklų viešus aptarimus.
2. Spręsti eismo intensyvumo per Ukmergės centrą mažinimo būtinumą, rekonstruojant esamą tiltą bei įrengiant naują tiltą per Šventąją.
3. Užtikrinti rajono žmonėms didesnes galimybes poilsiauti prie rajono vandens telkinių, sutvarkant jau esamas ir įrengiant naujas poilsiavietes bei privažiavimus.
4. Nuosekliai ir nepertraukiamai mažinti neasfaltuotų kelių kiekį kaimo vietovėse.
5. Inicijuoti veiksmus, siekiant nedelsiant grąžinti rajono gyventojams permokėtas
lėšas, skirtas atliekų rūšiavimo linijai įrengti.
6. Pirmoje eilėje spręsti kiemų (privažiavimų prie laiptinių) prie rajono daugiabučių
sutvarkymą, užtikrinant greitosios pagalbos bei gaisrinių automobilių privažiavimą.
7. Nepertraukiamai ieškoti galimybių investicijų pritraukimui į mūsų rajoną, siekiant
didesnio gyventojų užimtumo bei didesnio darbo užmokesčio vidurkio mūsų rajone.
8. Didinti finansinę pagalbą medicinos įstaigoms, ypač kaimo vietovėse, užtikrinant
būtinųjų paslaugų teikimą.
9. Užtikrinti didesnį jaunimo užimtumą, atnaujinant bei įrengiant naujus sporto objektus.
10. Aktyvinti nevyriausybinių organizacijų (bendruomenių) veiklos potencialą, užtikrinant kaimo žmonių kultūrinę bei edukacinę veiklą.
11. Gerinti sodų bendrijų infrastruktūrą, kartu sprendžiant ir priklausymą Ukmergės
miesto teritorijai.

Lietuvos
socialdemokratų
partija

Sąrašo Nr.
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DIRBSIME ŽMONĖMS IR
ŽMONIŲ VARDU!
Gyventojų išsilavinimas, sveikata ir visuomenės pasitikėjimas vieni kitais yra tikrieji
mūsų rajono pažangos rodikliai.
Išsilavinę, kūrybingi ir ateitimi pasitikintys žmonės – Ukmergės rajono tvarus pamatas.
Mes, Ukmergės rajono socialdemokratai, nedalijame tuščių pažadų, o realiais darbais kuriame patogią, sveiką ir saugią aplinką Ukmergės rajono žmonėms. Per 2015–
2019 m. kadenciją įvykdėme didžiąją dalį rinkėjams duotų įsipareigojimų ir padėjome
pagrindus ateities darbams.
BENDRADARBIAUDAMI SU UKMERGĖS RAJONO PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMU 2019–2023 M. KADENCIJOS METU ĮSIPAREIGOJAME:
ĮGYVENDINSIME EFEKTYVŲ IR SOCIALIAI TEISINGĄ VALDYMĄ.
MUMS SVARBIAUSIA – UKMERGĖS KRAŠTO ŽMOGUS.
UŽTIKRINSIME TEISINGĄ MOKESTĮ UŽ PASLAUGAS.
MES UŽ SAVARANKIŠKĄ IR VEIKLŲ KAIMĄ.
APLINKĄ, KURIOJE GYVENAME, KURKIME KARTU!
Mūsų pamatinės vertybės – laisvė, demokratija, socialinis teisingumas ir solidarumas. Visoms joms pasiekti būtina užtikrinti lygias galimybes, sąžiningą valdymą, bendruomenių plėtotę, tvarų vystymąsi.
Tik visokeriopai skatindami visuomenės bendradarbiavimo kultūrą ir dar labiau įtraukdami visus rajono piliečius į sprendimų priėmimą ir viešąjį gyvenimą, mes sukursime
mūsų krašto stabilų augimą ir užtikrinsime jo saugią ateitį.
ŽMONIŲ VARDU!

Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys
demokratai
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MES JŪSŲ
PUSĖJE!
Stipri ir žmonėms tarnaujanti savivaldybė sugeba greitai ir atsakingai spręsti problemas bei atverti naujas galimybes kiekvienam savo bendruomenės nariui. Niekada
nebuvome populistai, kurie neatsakingai beria pažadus ar bando suvilioti skambiais, bet
realiai neveiksmingais sprendimais. Mes matome ne tik sudėtingas problemas, kurias
esame pasiryžę spręsti, bet ir didžiules savo krašto galimybes, todėl įsipareigojame:
– veikti atvirai, skaidriai ir įsiklausyti į skirtingas nuomones.
– dirbti, kad mus reklamuotų geri sprendimai ir darbai, o ne užsakomieji straipsniai.
Įsipareigojame:
• Gerinti švietimo įstaigų aplinką, mokymosi bei popamokinės veiklos priemones.
• Investuoti į kvalifikuotų medikų išsaugojimą.
• Tobulinti socialinės paramos institucijas ir didinti specialistų darbo užmokestį.
• Organizuoti daugiau gyventojų apklausų ir naudoti moderniausias priemones gyventojų įsitraukimui į sprendimų priėmimą.
• Teikti išskirtinį dėmesį šaligatvių, parkų ir skverų tvarkymui.
• Skirti didesnę biudžeto lėšų dalį miesto priežiūros kokybei kelti.
• Per 4 metus sutvarkyti 70% miesto daugiabučių kiemų.
• Reikšmingai padidinti finansavimą ukmergiškių kūrybinių veiklų įvairovei.
• Skirti ypatingą dėmesį ir paramą jaunuomenės iniciatyvoms.
• Didinti veiklų įvairovę senamiestyje ir inicijuoti stovėjimo aikštelių atsiradimą turistiniams autobusams.
• Remti besikuriančius jaunuosius ūkininkus ir šeimos ūkius.
• Stiprinti bendradarbiavimą su lietuvių bendruomenėmis užsienyje.
Ukmergės rajonui reikia ambicijos, ilgalaikės vizijos ir strategijos, todėl kviečiame palaikyti atsinaujinusią ir veržlią TS-LKD komandą, kuri tvirtai pasiryžusi drauge su mūsų
rajono bendruomenėmis kurti ir tobulinti Ukmergės kraštą!

Lietuvos laisvės
sąjunga (liberalai)

Sąrašo Nr.
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AUGINKIME UKMERGĘ
KARTU!
Tik kūrybingas, laisvas ir atsakingas žmogus gali kurti veiksmingą savivaldą.
Mūsų dėmesys:
Infrastruktūrai ir gerbūviui: sukursime nemokamų modernių viešojo transporto
paslaugų sistemą, kuri padės spręsti vietos ekonomines, ekologines ir socialines problemas. Tiltas per Šventąją ir pietvakarinis miesto apvažiavimas, žaliųjų erdvių puoselėjimas, žvyrkelių ir gatvių asfaltavimas, daugiabučių namų kiemų bei atliekų rinkimo ir
tvarkymo sistemos kokybiškas sutvarkymas – mūsų prioritetai.
Sveikatai, švietimui ir kultūrai – tikram rūpesčiui savo gyventojais: gerinsime
gydymo kokybę modernizuojant sveikatos įstaigas ir užtikrinant programos „E. sveikata“
veikimą. Investuosime į mokymo ir mokymosi motyvacijos ugdymą, plėtosime fizinę kultūrą jaunimo tarpe, organizuosime vaikų įvairiapusį popamokinį užimtumą. Muziejai taps
turiningais visuomenės traukos centrais.
Socialiniam saugumui: skatinsime investicijų pritraukimą, viešojo ir privataus sektorių partnerystę, darbo vietų plėtrą, užtikrinsime gyventojams teisingus komunalinius
mokesčius bei skaidrios ir efektyvios socialinės paramos sistemos veikimą.
Bendruomenių skatinimui: vykdysime municipalinio būsto plėtrą, skatinsime ir remsime namų renovaciją; įkursime jaunimo įsikūrimo paramos fondą; savivaldybės tarybos
ir bendruomenės solidarumo principas – pastebėti ir išspręsti žmogaus problemas, suteikti reikalingas ir naudingas paslaugas.
Tikros savivaldos sukūrimui: aktyvinsime bendravimą su vietos gyventojais įtraukiant juos į sprendimų priėmimą, kas užtikrins viešųjų interesų įgyvendinimo skaidrumą
bei teisingumą. Stiprinsime viešąją tvarką, plėtojant saugios kaimynystės programą.
Tai mūsų įsipareigojimas ir pažadas bendruomenei, kad užsibrėžti tikslai – sukurti gyvenimui saugų ir patrauklų rajoną – bus pasiekti.

Lietuvos socialdemokratų
darbo partija
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DIRBAME JUMS IR
SU JUMIS!
Mūsų tikslas – socialiai teisinga, atsakinga, konkurencinga, atvira vietos savivalda,
kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas rajono žmonių gerovei.
Pagrindinės veiklos kryptys šiam tikslui pasiekti:
• Sieksime stabilizuoti gyventojų skaičiaus mažėjimą rajone, kviesime ukmergiškius
grįžti į Ukmergės rajono savivaldybę dirbti ir gyventi.
• Ypatingą dėmesį skirsime smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerinimui rajone,
inovacijų diegimui ir naujų darbo vietų kūrimui, sumažinsime bedarbystę.
• Sudarysime sąlygas efektyviai rajono bendruomenių veiklai, plėtosime kultūrinę ir
socialinę infrastruktūrą, didinsime jaunimo, vyresnio amžiaus gyventojų ir žmonių su negale užimtumą.
• Užtikrinsime kokybiškų viešųjų paslaugų prieinamumą, rūpestingą ir efektyvų gyventojų aptarnavimą.
• Ypatingą dėmesį skirsime Ukmergės miesto ir rajono tvarkai bei švarai, esamų poilsio bei sporto zonų sutvarkymui ir naujų sukūrimui, gatvių remontui, vietinių kelių rekonstrukcijai ir asfaltavimui.
• Didinsime finansavimą rajono kultūrinei veiklai, vaikų ir jaunimo užimtumui, kokybiško švietimo organizavimui, mokytojo profesijos prestižo kėlimui, savalaikių socialinių
paslaugų teikimui.
• Sieksime, kad kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos būtų prieinamos visiems
rajono gyventojams.
• Kontroliuosime, kad Ukmergės rajone būtų užtikrintas skaidrus ir kokybiškas komunalinių paslaugų teikimas.
• Sieksime darnaus ir efektyvaus valstybės ir savivaldybės politikų bendradarbiavimo.

Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis
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KURKIME UKMERGĖS
ATEITĮ DRAUGE!
Mums rūpi efektyvi savivalda, kurioje dalyvauja visi rajono gyventojai. Todėl darbai
skirti tam, kad Ukmergės rajono žmonės turėtų galimybę prisidėti, kuriant šviesią ateitį.
Mums svarbu:
Atvira savivalda. Sieksime atviro ir skaidraus savivaldybės valdymo. Jausdami atsakomybę už geriausių sprendimų priėmimą, klausime Jūsų nuomonės, sprendžiant
svarbiausias savivaldos problemas.
Naujos darbo vietos. Savivaldybės užkraunama biurokratinė našta neturi tapti kliūtimi norintiems dirbti ir kurti, todėl sieksime sumažinti perteklinių leidimų ir procedūrų
skaičių ir šalinti kliūtis investicijoms.
Jaunėjanti Ukmergė. Sieksime sudaryti sąlygas ir teikti efektyvią pagalbą planuojantiems sugrįžti gyventi į Ukmergės rajoną.
Darni miesto infrastruktūros plėtra. Plėtosime darnų šaligatvių, kelių ir dviračių
takų tinklą Ukmergės rajone, juos pritaikant aktyviam poilsiui, patogiam susisiekimui tiek
pėsčiomis, tiek dviračiu. Susisiekimo infrastruktūrą pritaikysime žmonių su negalia poreikiams.
Atsakingai tvarkomas savivaldos ūkis. Depolitizuosime savivaldybės įmones,
sieksime, kad joms vadovautų kompetentingi savo srities profesionalai.
Kiekvienam žmogui prieinama kultūra. Skatinsime visų gyventojų kultūrinį švietimą ir turiningo laisvalaikio organizavimą.
Tikslinga socialinė parama. Vykdysime aktyvią socialinio rėmimo politiką. Socialinė parama pasieks tuos gyventojus, kuriems ji tikrai reikalinga.
Kokybiškas švietimas. Dirbsime tam, kad mūsų vaikai mokytųsi, o mokytojai dirbtų
moderniose mokyklose. Skatinsime kokybiškų neformalaus ugdymo paslaugų plėtrą.
Bendruomeniška Ukmergė. Sieksime didinti vietos bendruomenių projektų finansavimą. Kartu su bendruomenėmis skaidriai ir teisingai spręsime viešųjų paslaugų poreikio
ir finansavimo klausimus.
Kviečiame Jus kurti Ukmergės rajono ateitį drauge!

Darbo
partija

Sąrašo Nr.

12

ATSAKOME UŽ SAVO
ŽODŽIUS!
Mes, Darbo partija, esame įsitikinę, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsakomybė už priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga, siekiant
grąžinti žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis bei įtraukti juos į valstybės
valdymą.
Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia, o savivalda – realia. Sieksime, kad savivaldybėms būtų perduotos funkcijos ir ištekliai, susiję su gyventojų poreikių tenkinimu.
Užkirsime kelią korupcijai. Savivaldybės tarnautojai už savo sprendimus turės prisiimti atsakomybę savo turtu ir atlyginimu.
Užtikrinsime mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Pertvarkant mokyklų tinklą, atsižvelgsime į mokyklos bendruomenės ir gyventojų poreikius.
Skatinsime kultūrinį lavinimą. Užtikrinsime kultūros, kuri turi įtakos asmenybės
dvasinių vertybių formavimui, tinkamą finansavimą ir prieinamumą.
Organizuosime ir teiksime tik kokybiškas socialines paslaugas. Optimizuosime
socialinių paslaugų sistemą, kad ji realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui, neįgaliajam ar
jo šeimai, senjorui.
Sutelksime dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą. Prioriteto tvarka finansuosime su jaunimu dirbančių organizacijų projektus. Remsime jaunas šeimas. Padėsime gaunant lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant būstą, kompensuosime arba
padėsime gauti kompensacijas palūkanoms.
Sukursime palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei
ir prieinamumui gerinti. Stiprinsime šeimos gydytojo instituciją, įgyvendinsime skatinimo priemones, kad sveikatos priežiūros specialistai dirbtų miesteliuose, atokesnėse nuo
savivaldybės centro gyvenvietėse.
Remsime verslą, kuriantį naujus gaminius, teikiantį naujas paslaugas, steigiantį naujas darbo vietas. Skatinsime užaugintos produkcijos perdirbimą ir vartojimą
rajone. Didinsime SVV rėmimo fondą.

Lietuvos centro
partija

Sąrašo Nr.

18

UŽ VISIEMS
VIENODAI TEISINGĄ
ATEITIES UKMERGĘ!
Naglio Puteikio vadovaujamos Lietuvos centro partijos ginamos vertybės: mes visomis išgalėmis giname visuomenės interesus, mes piktinamės tokia valdžia, kuri tyčiojasi
iš žmonių ir žemina piliečių orumą, mes mitinguojame kartu su visuomene, palaikome
mokytojus, medikus, pareigūnus, valstybės tarnautojus ir siekiame, kad jie gautų orius
atlyginimus, mes pasisakome prieš vaikų atiminėjimą iš šeimų, kai tai daroma piktnaudžiaujant institucine prievarta ir pažeidžia vaiko interesus, mes kategoriškai prieštaraujame apsimetėlių pabėgėlių invazijai, mes saugome Lietuvos vaikus ir Lietuvos miškus.
Mes skelbiame karą politinei korupcijai ir siekiame, kad visi kyšininkai, vagiantys Lietuvos žmonių pinigus, atsidurtų už grotų. Mes sakome, kad tie, kurie uždirba mažesnes
algas, turi mokėti mažiau mokesčių, o turtuoliai – daugiau. Mes sakome, kad mažas
pensijas gaunantiems pensininkams pensijos turi būti didinamos daugiausiai. Socialinės
ir ekonominės atskirties mažinimas – mūsų pagrindinis tikslas! Mes kviečiame ir Jus stoti
į bendrą kovą už visiems vienodai teisingą ateities Lietuvą!

2019 m. kovo 3 d. Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos rinkimuose dalyvaujančių partijų ir
visuomeninių rinkimų komitetų
iškeltų kandidatų sąrašai
Partija Tvarka ir teisingumas,
sąrašo Nr. 1
1 RIMANTAS LENARTAVIČIUS
2 JULIUS KAZĖNAS

7 GIEDRĖ ŠUMINSKAITĖ
8 RITA JURKŪNIENĖ
(Teismo nuosprendžiu buvo pripažin- 9 NIJOLĖ VALIENĖ
tas kaltu dėl nusikalstamos veikos)
10 ARŪNAS MIŠKINIS
3 VYTAUTAS ŠKADAUSKAS
11 LINA ŠLIAŽAITĖ
4 JŪRATĖ BALTRŪNIENĖ
12 MARIUS BAUŽYS
5 ALGIS KARPAKAS
13 TAUTVYDAS JURKŪNAS
6 DARIUS IMBRASAS
14 VAIDA VAINALAVIČIENĖ

15 VESTA TAMOŠIŪNĖ
16 LEDINA KMIELIAUSKIENĖ
17 JONAS KMIELIAUSKAS
18 RAIMUNDAS MAŽERIMAS
19 VLADIMIR OLEINIK
20 VIRGINIJUS ŠAPNAGIS
21 RASA KAZĖNIENĖ

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga,
sąrašo Nr. 2
1 ROMAS PIVORAS
2 KĘSTUTIS JURKEVIČIUS
3 ASTA NAVICKIENĖ
4 ALGIRDAS KOPŪSTAS
5 DALĖ URBONIENĖ
6 GINTARAS PLEVOKAS
7 DANUTĖ UŽKURĖLYTĖ
8 GRIGORIJUS MALČANOVAS
9 VIDMANTAS ŽUKLYS
10 DAINIUS ORŠEVSKIS
11 ELENA MIRINAVIČIENĖ
12 GENĖ KAZIŪNIENĖ
13 ROMAS ŽVIKEVIČIUS

14 RAMUNĖ VARNIENĖ
15 SAULIUS GALVONAS
16 ŽILVINAS DIRSĖ
17 ŽYDRĖ NARAŠKEVIČĖ
18 REGINA BRUŽIENĖ
19 MINDAUGAS MYKOLAS
TAMOŠIŪNAS

24 AUDRONĖ LORETA
KAZLAUSKIENĖ
25 RŪTA ŽIŽIENĖ
26 DALIA USELIENĖ
27 VYTAUTAS BUTEIKIS
28 EVALDAS TUŠAS
29 DONATA RIMIENĖ
(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas 30 ZOFIJA BELICKIENĖ
kaltu dėl nusikalstamos veikos)
31 RITA MOTIEJŪNIENĖ
20 JUSTINA STALIONĖ
32 ANTANAS BLAŽINSKAS
21 RIMA PIVORIENĖ
33 ALDONA ŠEŠKUVIENĖ
22 ALMUTĖ MEILŪNIENĖ
34 VYTAUTAS ADOLFAS
23 ALGIMANTAS ŠIRVELIS
MARČAUSKAS

Visuomeninis rinkimų komitetas
„Tavo Ukmergė“, sąrašo Nr. 3
1 DARIUS VARNAS
2 VALDAS MIKALAJŪNAS
3 ANDRIUS KALESNIKAS
4 LIUCIJA DZIGIENĖ
5 ARŪNAS CIVILKA
6 VALDAS RAUGALAS
7 AURIMAS GENYS
8 VALDAS KERSNAUSKAS
9 NIJOLĖ GIEDRAITIENĖ
10 ALDONA KALESNIKIENĖ
11 DALIUS VARNAS
12 DONATAS MIEZENAS

13 VIDAS KRIŠTAPONIS
14 JUOZAPAS MINAUSKAS
15 REMIGIJUS NARKEVIČIUS
16 RIMANTAS BUNDONIS
17 KAROLIS CHADATAVIČIUS
18 MARIUS TAMOŠIŪNAS

kaltu dėl nusikalstamos veikos)

22 VYTAUTAS MACAITIS
23 AUDRIUS PUSVAŠKIS
24 STANISLOVAS GRIGAS
25 AUDRIUS BLAŽEVIČIUS
26 MARYTĖ RAUGALIENĖ
(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas 27 ALGIRDAS PETRONIS
kaltu dėl nusikalstamos veikos)
28 SIGITA URBONIENĖ
19 KRISTINA SADZEVIČIENĖ
29 JUSTINAS BAUBLYS
20 ANŽELIKA MARTIKONIENĖ 30 ASTA ŽIUKIENĖ
21 ARTŪRAS EINORIS
(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas

Lietuvos socialdemokratų partija,
sąrašo Nr. 4
1 VALDAS PETRONIS
2 KAZYS GRYBAUSKAS
3 INDRĖ KIŽIENĖ
4 STASYS JACKŪNAS
5 EDITA MONČINSKIENĖ
6 ARŪNAS DUDĖNAS
7 JONAS GRYBAUSKAS
8 EDITA KOMAROVIENĖ
9 VILMA RABAZAUSKAITĖ
10 ANDRIUS LYŠKA
11 ARŪNAS JASAITIS
12 VILIUS PETRAUSKAS
13 RŪTA SRIOGIENĖ
14 JOLANTA BRAZDŽIONIENĖ

15 ZITA KVIKLIENĖ
16 DOVILĖ JANULIENĖ
17 LINA RAZUMIENĖ
18 DONATAS ŽUKAUSKAS
19 RIMAS PETRONIS
20 INGRIDA ŽUKAUSKIENĖ
21 ROMAS DRIUKAS
22 MARTYNAS MISIŪNAS
23 ROBERTAS ČESLOVAS
PAULAUSKAS
24 DAIVA CECHANAUSKIENĖ
25 ROLANDAS URBONAS
26 OKSANA KAMARAUSKIENĖ
27 DOVILIJUS SERAPINAS

28 DONATA KARALIŪNIENĖ
29 VIRGILIJUS MIKOLIŪNAS
30 VIKTORAS ŽENTELIS
31 VALDAS JASKULEVIČIUS
32 ALA KALOŠIENĖ
33 JŪRATĖ RAULINAVIČIENĖ
34 EUGENIJUS RIMYDIS
35 ROMUALDAS REMEIKIS
36 IRENA LOBINIENĖ
37 LORETA LIUKUMAITĖ
38 ALDONA ECKUVIENĖ
39 VITALIJUS ŽELNYS

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai, sąrašo Nr. 6
1 AGNĖ BALČIŪNIENĖ
2 KĘSTUTIS ZINKEVIČIUS
3 KĘSTUTIS MIKALAJŪNAS
4 EUGENIJUS OGANAUSKAS
5 GINTARAS GLADKAUSKAS
6 KAZYS CESEVIČIUS
7 BIRUTĖ ŽILĖNIENĖ
8 VLADAS KOVARSKAS
9 VYTAUTAS ČESNAITIS

10 AUDRONĖ AUGUSTĖNIENĖ
11 SIMONAS PUSVAŠKIS
12 GIEDRIUS AUGLYS
13 RIMANTAS ZINKEVIČIUS
14 JUOZAS GALIAUSKAS
15 JUSTAS ŠAKALYS
16 JANINA GALIAUSKIENĖ
17 LINAS KAVALIAUSKAS
18 KĘSTUTIS MOTIEJŪNAS
(Teismo nuosprendžiu buvo pripažin- 19 STANISLOVAS ZINKEVIČIUS
tas kaltu dėl nusikalstamos veikos)
20 GINTAUTAS POVYLIUS

21 ANDRIUS ŠĖMYS
22 KRISTINA KASELIENĖ
23 RENATAS KOLKA
24 EUGENIJA VAITKŪNAITĖ
25 ARŪNAS RIMKUS
26 ASTA LUKOŠEVIČIENĖ
27 RŪTA KASELYTĖKRUKAUSKIENĖ
28 EGLĖ VAITKŪNIENĖ
29 AUDRA GENIENĖ
30 ŠARŪNAS PRUŠINSKAS

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai),
sąrašo Nr. 7
1 REGIMANTAS BARAVYKAS
2 LEONARDAS NUGARAS
3 JUSTINA LOBĖ
4 EDGARAS MACKEVIČIUS
5 ALGIMANTAS VELIČKA
6 AURIMAS PALIULIS

7 KĘSTUTIS VERENIUS
8 PAULIUS KIELA
9 VAIDAS RAMOŠKA
10 BIRUTĖ KIELIENĖ
11 DALIA LAPKIENĖ
12 VIOLETA GEDGOVDIENĖ

TROCKIENĖ
13 JULIJA VYŠNIAUSKIENĖ
14 MILDA PURTIKIENĖ
15 AGNĖ VERBICKIENĖ

Lietuvos socialdemokratų darbo partija,
sąrašo Nr. 8
1 ALGIRDAS KAUŠAS
2 PETRAS UNIKAUSKAS
3 DOVILĖ SAKALIENĖ
4 MILDA PAUKŠTĖ
5 ZUZANA GRIGALEVIČIENĖ
6 KAZIMIERAS ARLAUSKAS

7 AUDRONĖ VAITKUVIENĖ
8 IRENA SARAPINAITĖ
9 MILDA BALŽEKAITĖ
10 ŽYGIMANTAS KAZIMIERAS
LAPUKAS
11 VALDAS LIAUDANSKAS

12 DŽERALDA SKOPIENĖ
13 LOLITA MALERONKIENĖ
14 ROBERTA KAUŠIENĖ
15 DOVYDAS MATULIS
16 RIMANTAS PAULIUKONIS

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis,
sąrašo Nr. 10
1 ARNOLDAS VILČINSKAS
2 TOMAS BAGINSKAS
3 ALDAS KARTAŠOVAS
4 DAIVA KRIKŠTAPONIENĖ
5 AGNĖ ČEKUOLIENĖ
6 JOVITA PETRAŠKIENĖ
7 JUSTĖ ŽULIENĖ
8 IEVA VISOCKIENĖ

9 VIDAS DALINKEVIČIUS
10 SIGITAS MASIULIONIS
11 VIKTORIJA VILČINSKIENĖ
12 DARIUS PETRAŠKA
13 INGA SADAUSKIENĖ
14 RŪTA ŠLINKŠYTĖ
15 RAIMONDA TROŠKIENĖ
16 GINTARĖ DIČPETRYTĖ

17 AUDRIUS NAMIKIS
18 GIEDRĖ KARTAŠOVĖ
19 GITA BAGINSKIENĖ
20 AURELIJA ŠILEIKAITĖ
21 GIEDRIUS VILČINSKAS
22 LINA SUKACKIENĖ

Darbo partija,
sąrašo Nr. 12
1 ROLANDAS JANICKAS
2 VIDMANTAS KRIKŠTAPONIS
3 ARVYDAS PĖŠINA
4 AUŠRINĖ STOČKUTĖ
5 RAMŪNAS NANARTAVIČIUS
6 ANGELĖ JOKUBYNIENĖ
7 IGORIS KRAVCOVAS

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

8 VLADISLAVA PAKONIENĖ
9 DOVILĖ KULIEŠĖ

10 SIMONAS KALESNYKAS
11 RIMANTAS VADAPALAS
12 OKSANA JUDAKOVA
13 VALDAS REPEČKA
14 DEIMANTĖ MARKEVIČIŪTĖ
15 JUOZAS RUTKAUSKAS

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos)

19 INGA KUČINSKIENĖ
20 SVETLANA TRETJAKOVA
21 VYTAUTAS RASTAUSKAS
22 LINA ATKOČIŪNIENĖ
23 ALGIRDAS TAMULIS

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos)

24 ANDRIUS KALESNIKOVAS
16 DAINIUS MAŽELIS
25 EVALDAS LEIPUS
17 LAIMUTĖ ISMAILOVA
26 MEČISLOVAS VINCIŪNAS
18 ŽYGIMANTAS KOMLIAUSKAS 27 HUBERTAS ŽIŽYS

Lietuvos centro partija,
sąrašo Nr. 18
1 EDUARDAS ZEZIULEVIČIUS

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

2 NERINGA VOZGIRDAITĖZEZIULEVIČIENĖ
3 DOVILĖ BALANDĖ
4 JOLITA ŽURAUSKIENĖ
5 VALERIJUS FOMENKO

6 JOVITA DAMBRAUSKIENĖ
7 RIMA ŽUKAUSKIENĖ
8 DARIUS POŽERSKAS
9 GINTARĖ ČIRBAITĖ
10 FELIKSAS DAČKUS
11 ONA TUKAČIAUSKIENĖ
12 RENATA ZEZIULEVIČIENĖ
13 SIGITA KATINIENĖ

14 SIGITAS IBENSKAS
15 ANDRIUS BINKEVIČIUS
16 VALDAS MATELIŪNAS
17 ASTA MUSTEIKIENĖ
18 VIKTORIJA
SIMANAVIČIENĖ
19 KĘSTUTIS MUSTEIKIS

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus
ir išbraukus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimų neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus.
Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną.

Ukmergės rajono savivaldybės rinkimų apylinkės
Apylinkės
Apylinkės
Nr.
pavadinimas
1
S. Daukanto

Balsavimo patalpos
Veterinarijos g. 5, Ukmergė
(Ukmergės „Ryto“
specialioji mokykla)

Komisijos
pirmininkas
LILIJA
PAKONIENĖ

Telefonas
8-612-61857

2

Anykščių

Vaižganto g. 44, Ukmergė
(Ukmergės Dukstynos
pagrindinė mokykla)

ASTA PAŽĖRIENĖ

8-699-10336

3

Maironio

J. Basanavičiaus g. 7,
Ukmergė (Ukmergės Antano
Smetonos gimnazija)

INGRIDA
8-696-04367
KRIKŠTAPONIENĖ

4

J. Basanavičiaus J. Basanavičiaus g. 10,
Ukmergė (Ukmergės Jono
Basanavičiaus gimnazija)

LINA ŽUKLIENĖ

8-645-11943

6

Kęstučio

Kęstučio a. 9, Ukmergė
(Ukmergės kraštotyros
muziejus)

VAIDUTĖ
SAKOLNIKIENĖ

8-671-35291

9

Kauno

VAIDA MIKELYTĖ- 8-673-08188
SMIRNOVA

10

Smėlių

Kauno g. 108, Ukmergė
(Ukmergės technologijų ir
verslo mokykla (Praktinio
mokymo korpusas)
Linų g. 3, Ukmergė
(Ukmergės vaikų lopšelisdarželis „Buratinas“)

AISTĖ KVIKLYTĖ

8-637-07754

11

Krekšlių

Miškų g. 45-1, Ukmergė
(Ukmergės „Šilo“
progimnazija)

SANDRA
MACKEVIČIENĖ

8-636-67004

12

Linų

Linų g. 4, Ukmergė
(Ukmergės Užupio
pagrindinė mokykla)

ŽYDRŪNĖ
KARANKEVIČĖ

8-600-05749

13

Pivonijos

ALGIRDAS
KRIKŠTAPONIS

8-658-25081

14

Pašilės

Vilniaus g. 87, Ukmergė
(Ukmergės globos centro
pastatas (buvusios valgyklos
patalpos)
Pašilės g. 19, Ukmergė
(Ukmergės Pašilės
progimnazija)

SANDRA
DUTKUVIENĖ

8-679-30667

15

Siesikų

Laisvės g. 66, Siesikų mstl.,
Ukmergės r. (Ukmergės r.
Siesikų gimnazija)

LEOKADIJA
TALALIENĖ

8-645-40172

18

Taujėnų

Mūšos g. 3, Taujėnų mstl.,
Ukmergės r. (Taujėnų
bendruomenės namai)

RASA
MILIUVIENĖ

8-605-23818

19

Balelių

ELVYRA
TULUŠIENĖ

8-656-53207

21

Vidiškių

Mokyklos g. 2, Balelių
k., Ukmergės r. (Balelių
universalus daugiafunkcis
centras)
Ukmergės g. 42, Vidiškių
mstl., Ukmergės r.
(Ukmergės rajono Vidiškių
pagrindinė mokykla)

IRENA ŠTARIENĖ

8-682-34617

Ukmergės rajono savivaldybės rinkimų apylinkės
22

Rečionių

Viktoro Bergo g. 8, Rečionių
k., Ukmergės r. (Rečionių
universalus daugiafunkcis
centras)
Vytauto g. 30, Deltuvos
mstl., Ukmergės r. (Deltuvos
kultūros namai)

MILDA
LATVIŪNIENĖ

23

Deltuvos

24

Dainavos

26

Lyduokių

28

Pabaisko

30

Šešuolių

32

Antakalnio

33

Krikštėnų

34

8-650-55953

Algirdų a. 4, Dainavos k.,
Deltuvos sen., Ukmergės
r. (Dainavos mokykladaugiafunkcis centras)
Taikos g. 35, Kurėjų k.,
Ukmergės r. (Lyduokių
kaimo bendruomenės namai)

AUŠRINĖ
AŠEMBERGIENĖ

8-686-72060

AUKSĖ
PUSVAŠKIENĖ

8-687-83920

Pergalės g. 6-1, Pabaisko
mstl., Ukmergės r.
(Ukmergės r. Pabaisko
pagrindinė mokykla)
Ukmergės g. 30, Šešuolių
mstl., Ukmergės r.
(Administracinis pastatas)

RASUOLĖ
AMANKAVIČIENĖ

8-699-27530

DANUTA GUJIENĖ

8-601-30350

Vilkmergės g. 16,
Antakalnio III k., Ukmergės
r. (Antakalnio kaimo
bendruomenės namai)
Beržų g. 1, Krikštėnų k.,
Ukmergės r. (Krikštėnų
kultūros namai)

GIEDRĖ
PAKALNIŠKIENĖ

8-601-16114

RITA
PUMPUTIENĖ

8-610-23374

Laičių

Liepų g. 5, Laičių k.,
Ukmergės r. (Laičių
pradinio ugdymo skyrius)

SIGITA
ALIŠAUSKIENĖ

8-670-74414

35

Veprių

DAIVA
PEČIUKAITIENĖ

8-615-86364

37

Želvos

Pergalės g. 1, Veprių
mstl., Ukmergės r. (Veprių
seniūnija (biblioteka)
Vilniaus g. 1, Želvos mstl.,
Ukmergės r. (Želvos kultūros
namai)

EDITA
MIKALAJŪNIENĖ

8-687-51624

40

Žemaitkiemio

Mokyklos g. 2,
Žemaitkiemio mstl.,
Ukmergės r. (Buvusios
mokyklos pastatas)

ANICETA
DRUSKIENĖ

8-674-12501

DALĖ GVOZDIENĖ 8-671-78837

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
RINKIMŲ KOMISIJA NR. 53
Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė,
2 kabinetas
Tel. (8 340) 60 262
PIRMININKĖ		
Odeta Mackevičienė		
tel. +370 686 89 848
				
o.mackeviciene@ukmerge.lt
PAVADUOTOJA		
Monika Raškevičienė		
tel. +370 682 83 511
				
m.raskeviciene@ukmerge.lt
SEKRETORĖ		
Violeta Markevičienė		
tel. +370 612 54 627
				
violeta.mark@gmail.com
NARIAI
Darius Danielius		
tel. +370 678 12 265
Nina Lilia Galickė		
tel. +370 682 17 925
Aušrinė Kavoliūnė 		
tel. +370 694 91 834
Mindaugas Krikštaponis
tel. +370 687 77 091
Diana Mackonienė		
tel. +370 616 78 850
Vaidota Majūtė			
tel. +370 640 93 909
Jolanta Mučinskaitė		
tel. +370 686 40 009
Ingrida Murauskienė		
tel. +370 674 09 004
Indrė Uselytė			
tel. +370 616 32 813

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
Leidinys spausdinamas 16 500 egz. tiražu

Kviečiame
aktyviai dalyvauti
rinkimuose!

Spaudai parengė UAB „Gimtoji žemė“

