
 

 

TĖVYNĖS SĄJUNGA-LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI (TS-LKD) 

UTENOS KRAŠTO ATGIMIMO PLANAS 
2023 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų programa 

  

 

Įžanginis žodis  

Kadaise Utena buvo regiono lyderė. Klestėjo pramonė, mokyklose 
netilpo vaikai, o gatvės buvo pilnos gyvybės. Rajono miesteliuose 
statėsi namai, kūrėsi verslai.  

Dabar galime pasigirti tik turėdami daug fontanų ir tuziną naujų 
degalinių bei plovyklų. Turime klausti, kodėl šimtus darbo vietų 
sukuriančios įmonės steigiasi Molėtuose, o ne čia. Vykti į 
Anykščius tam, kad nueitume į šiuolaikišką baseiną ar smagiai su 
šeima praleistume dieną.  

Mums atrodo, kad šiuo metu Utenos rajonas yra... priblėsęs. 
Atsiliekame ne tik nuo geriausiai besitvarkančių Lietuvos 
savivaldybių, bet ir nebespėjame paskui mūsų kaimynus.  

Todėl TS-LKD siūlo Utenos krašto atgimimo planą, kuris sugrąžins Utenos rajoną į regiono 
lyderės pozicijas. Aktyvus investicijų pritraukimas, dėmesys rajono miesteliams ir kaimams, 
kito lygio sveikatos paslaugų prieinamumas, atnaujintos mokyklos, naujas požiūris į pramogų ir 
laisvalaikio infrastruktūros kūrimą – tikime, kad mūsų programa leis atskleisti visą mūsų krašto 
potencialą.   

Šį planą įgyvendins stipriausia kada nors Utenos rajono tarybos rinkimuose dalyvavusi 
komanda. Joje yra ir energijos pilnas jaunimas, ir patirtį politikoje sukaupę dabartiniai tarybos 
nariai. Sąraše gausu savo sričių profesionalų: gydytojai, kultūrininkai, mokytojai, verslininkai, 
visuomenininkai bei sporto pasaulio žmonės – visi jie kaip vienas kumštis yra pasiruošę veikti 
Utenos rajono labui.  

TS-LKD visada pasižymėjo kaip rimta ir atsakomybę už savo veiksmus prisiimanti politinė jėga. 
Siūlome tik tą, ką galime įgyvendinti. Eisime ne revoliucijos, o evoliucijos keliu. Paliksime tai, 
kas veikia. Keisime tai, kas neveikia.  

Dirbsime Utenai kartu.   

 

RIMANTAS DIJOKAS,  

TS-LKD sąrašo Utenos rajone lyderis, kandidatas į merus. 

 



 

ekonomika. Investicijų pritraukimas 
Utena iki šiol neturi pramonės parko, kuris leistų pritraukti naujas, moderniai 
veikiančias įmones. Mūsų netenkina situacija, kai gerai apmokamos darbo vietos 
kuriasi šalia esančiuose Molėtuose, o ne Utenoje. Aktyvus investicijų pritraukimas 
yra mūsų prioritetas – ilgiau laukti sudėjus rankas nebeturime prabangos.   

-  Įkursime Utenos pramonės parką. Pramonės parkas leis turėti teritoriją, kurioje galėsime 
taikyti tam tikras lengvatas investuotojams pritraukti. Procesą vykdysime skaidriai ir atvirai. 

- Savivaldybėje įsteigsime naują atskirą padalinį, atsakingą už naujų investicijų bei reikalingų 
rajonui specialistų pritraukimą. Tobulinsime reikiamų specialistų pritraukimo aprašus, ypač 
didelį dėmesį skiriant būsimiems mokytojams, auklėtojams, gydytojams ir kitiems 
profesionalams, kurių paklausa Utenoje yra didelė. 

- Sudarysime sąlygas privačiam investuotojui mieste statyti daugiabučius. Naujo būsto pasiūla 
Utenos rajone yra didžiulė problema, kurios šiuo metu niekas nesprendžia. Kalbėsimės su 
nekilnojamo turto vystytojais, bendradarbiausime su investuotojais, pritaikydami savivaldybės 
sklypus paruošdami infrastruktūrą (vandentiekį, nuotekas ir kt.) kad Utenoje atsirastų naujų, 
modernių daugiabučių namų. 

- Peržiūrėsime lengvatų verslui mechanizmus. Iš esmės peržiūrėsime miesto paramos verslui 
programų efektyvumą ir imsimės veiksmų, kad verslui kurtis ir veikti čia būtų sudarytos 
geriausios sąlygos regione. 

- Parduosime savivaldybės reikmėms nereikalingą ir neefektyviai naudojamą savivaldybės 
turtą. Laikyti tuščius, niekam nereikalingus pastatus nematome tikslo. 

- Spartinsime daugiabučių renovacijos procesus. Skatinsime uteniškius modernizuoti senus 
daugiabučius namus, taip ne tik mažinant sąskaitas už šildymą, bet prisidedant prie 
mikrorajonų gražinimo bei taršos mažinimo. Statybų rangovai privalės būti atsakingi ir padengti 
gyventojų patiriamus nuostolius dėl nesavalaikio objekto užbaigimo. 

- Peržiūrėsime žemės, nekilnojamo turto mokesčių tarifus. Nors iš mokesčių finansuojamos 
viešosios paslaugos, jie turi būti subalansuoti ir ekonominio neapibrėžtumo metu neslėgti 
gyventojų pečių. Inicijuosime esminę mokesčių tarifų peržiūrą. 

- Utenos verslo informacijos centrą sujungsime su Utenos turizmo informacijos centru. Šių 
institucijų veiklos persipina – jas sujungdami, sutaupysime biudžeto lėšų. Dalyje kitų 
savivaldybių tokio pobūdžio įstaigos veikia po vienu stogu.  

- Užtikrinsime dalyvaujamojo biudžeto veikimą, kuomet dalį savivaldybės biudžeto lėšų bus 
skirstomos per bendruomenes. Greta to atversime viešuosius duomenis ir juos pateiksime taip, 
kad informacija gyventojams būtų paprastai ir aiškiai suprantama. 

 

 

 



Švietimas. KULTŪRA 
Utenos rajono ateitis – išsilavinę, pilietiškai aktyvūs, atsakingi, kūrybingi gyventojai. 
Geras, kokybiškas, šiuolaikinio gyvenimo poreikius atitinkantis išsilavinimas padės 
kiekvienam iš mūsų kurti europietišką ateitį sau ir savo šeimai, o Utenai – pelnyti 
patrauklaus ir pažangaus rajono vardą. Kultūros paslaugas pakelsime į kitą lygį.  

- Atnaujinsime darželių inventorių, ugdymo ir lavinimo priemones bei edukacines erdves, 
skiriant lėšas modernių ugdymo priemonių įsigijimui. 

- Sieksime, kad tėvai dalyvautų sprendžiant aktualius ūkinės-finansinės bei pedagoginės 
veiklos klausimus ikimokyklinėse įstaigose.  

- Gerinsime vaikų sveikatos priežiūrą, ugdysime svarbiausius ligų prevencijos bei sveikos 
gyvensenos įgūdžius. 

- Plėtosime „visos dienos“ mokyklos modelį pradinėse mokyklose. Vaikams užtikrinsime 
kokybišką tiek neformalų užimtumą, tiek galimybes atlikti savarankiškas užduotis.  

- Inicijuosime mokytojų kortelės sistemą, kuria galės naudotis visi Utenos rajono mokytojai. 
Mokytojo kortelė užtikrins specialias privilegijas: lengvatas ar nuolaidas paslaugoms, prekėms 
bei renginiams ir kitas naudas.  

- Sieksime, kad klasėse mokytųsi ne daugiau nei 25 mokiniai. Manome, kad vidutinis mokinių 
skaičius klasėje užtikrina geriausius rezultatus ir sklandų mokytojo darbą.  

- Atkursime katalikiškos pakraipos Utenos vaikų darželio-mokyklos „Varpelis“ pradinių klasių 
mokyklą.  

- Parengsime ir įgyvendinsime mokyklų erdvių bei inventoriaus atnaujinimo ir renovavimo 
programą. 

 - Mokyklose didinsime mokytojų padėjėjų, asmeninių neįgalių mokinių asistentų, psichologų, 
medicinos specialistų etatų skaičių. Taikysime skatinamąsias priemones šių specialistų 
pritraukimui.  

- Stiprinsime STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno, dizaino ir matematikos 
sritis) veiklų sąsajas su dalykiniu turiniu. 

- Užtikrinsime skaitmeninio turinio integraciją į bendrojo ugdymo programas. 

- Parengsime pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą.  

- Siekdami gerinti kaimiškųjų rajono seniūnijų (Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų) mokinių ugdymo 
kokybę, stiprinsime Užpalių gimnazijos bazę.  

- Rūpinsimės specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, kad jie savo ugdymo įstaigoje turėtų visas 
reikalingas priemones ir sąlygas kokybiškam lavinimuisi.  

- Sukursime švietimo įstaigų mikroklimato ir bendruomenės emocinės gerovės stebėsenos 
sistemą. Stiprinsime prevencijos programas smurto, patyčių, nedrausmingumo problemoms 
spręsti, tobulinsime mokyklų apsaugą nuo žalingų išorės įtakų.  

- Siekiant ugdyti moksleivių karjeros kompetencijas, mokyklose plėtosime profesinio 
orientavimo sistemą (vizitai į įmones, šešėliavimas, praktikos).  



- Dalyvaujamąjį biudžetą įdiegsime ir rajono mokyklose, taip skatindami jaunimą įsitraukti į 
sprendimų priėmimo procesus. 

- Plėtosime studentų rėmimo programą, kviesdami studentus grįžti į Utenos rajoną ir pasilikti 
dirbti čia. 

- Savivaldybės Kultūros skyrių prijungsime prie Švietimo ir sporto skyriaus. Sujungus šiuos 
skyrius sutaupysime finansinių ir žmogiškųjų resursų, darbas bus vykdomas efektyviau. 

 - Didinsime savivaldybės paramą vaikų būreliams. Skirsime kompensacijas iš savivaldybės 
biudžeto ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie lanko neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus. 

- Sieksime, kad miestų ir rajonų bibliotekos būtų aprūpintos naujausiais literatūros kūriniais, 
jose vyktų įvairūs bendruomenių švietimo renginiai. 

- Derinsime mokinių pavėžėjimą iš mokyklų su neformalaus vaikų švietimo užsiėmimais. Neretai 
vaikai iš kaimiškų seniūnijų nori lankyti būrelius. Tačiau daugelis užsiėmimų vyksta po pamokų, 
kada mokyklinis autobusas jau veža moksleivius į namus.  

- Skatinsime moksleivius dalyvauti krašto apsaugos institucijų, patriotinių ir kitų organizacijų 
organizuojamuose renginiuose.  

- Iš viešųjų erdvių pašalinsime užsilikusius sovietinius reliktus. Utenoje neliks „saulės“ nešėjų 
vardais pavadintų gatvių pavadinimų ir sovietų veikėjams statytų paminklinių objektų.  

- Utenos mieste ir seniūnijose (kur tai nėra padaryta) įamžinsime karių savanorių partizanų, 
kritusių už Lietuvos laisvę, atminimą. 

- Užtikrinsime Utenos moksleiviams nemokamus edukacinius užsiėmimus savivaldybei 
priklausančiose įstaigose. Inicijuosime edukacinių užsiėmimų moksleiviams rėmimą privačiame 
sektoriuje.  

- Kartu su kitomis savivaldybėmis įrengsime infrastruktūrą valstybiniam Kultūros paveldo 
maršrutui „Baltų kelias. Sėlių ratas“. 

- Įkursime „Kaimiškųjų seniūnijų renginių fondą“. Dabar pasitaiko situacijų, kai miesteliuose 
renginių ir švenčių organizatoriai priemones ir dekoracijas perka už savo pinigus – taip neturi 
būti. Paruošime aiškų priežiūros ir atskaitingumo mechanizmą, kad viskas vyktų skaidriai. 

- Užpalių renovuojamame dvare įkursime darnaus kultūrinio turizmo centrą. Darnus kultūrinis 
turizmas siekia užtikrinti, kad veiklos vyktų tiek kultūros paveldo, tiek vietos gyventojų 
atžvilgiu. Konkrečiai dvaro lankytojams sukursime specialias edukacines programas. 

- Gerinsime kino produkcijos prieinamumo sąlygas – pasiūlysime kiną po atviru dangumi. 
Įgyvendinsime įvairius edukacinius kino projektus. 

- Remsime Marianos Veriovkinos dvaro atstatymą ir meno centro įkūrimą, kuris būtų pritaikytas 
platesnėms visuomenės reikmėms. Atnaujintas dvaras būtų lankytinas kultūros objektas, 
didintų turistų srautus ir Utenos krašto žinomumą. 

- Savivaldos kultūros įstaigų veiklos ašimi taps vakarietiškos kultūros vertybės ir modernų 
mūsų tautinį identitetą bei palikimą puoselėjančios veiklos. Stipri ir nepriklausoma regioninė 
žiniasklaida, prieinamas profesionalusis menas ir įtrauki kultūra mažins kultūrinę ir informacinę 
atskirtį, gilins bendruomenės žinias bei įgūdžius, didins visuomenės atsparumą. 



 

Pramogos. Laisvalaikis. TURIZMAS 
Iš esmės pakeisime požiūrį į turizmo ir pramogų infrastruktūros sukūrimą. Naujas 
modernus baseinas, parkų įveiklinimas, dviračių takai, vandenlenčių pramogos – 
visa tai turi atsirasti nedelsiant.  
- Pastatysime modernų vandens parką su pirtimis. Galime užtikrinti, kad vandens pramogos 
Utenoje pagaliau bus – ir modernus baseinas, ir pirtys, ir saunos, ir sūkurinės vonios, čia taip 
pat bus teikiamos įvairios sveikatinimo paslaugos. Projektą vykdysime pritraukę privačius 
investuotojus. Dėl vandens pramogų nebereikės važinėti į kitus miestus. Naująjį Utenos 
vandens parką (baseiną) visiems Utenos moksleiviams atversime nemokamai. 

- Vykdysime dviračių takų plėtrą. Įsipareigojame pratęsti dviračių takus nuo Sirutėnų iki 
Sudeikių, nuo Jasonių iki Antalgės.  

- Įveiklinsime miesto parkus, viešąsias erdves. Parkuose įrengsime grilio zonas, diskgolfo 
(kituose miestuose populiaraus žaidimo) aikšteles.  

- Viename iš miesto ežerų įrengsime vandenlenčių parką (Wake Park). Nesusipratimas, kodėl 
tokio parko Utenoje, ežerų krašte, neturime iki šiol.  

- Kviesime Utenoje kurtis naujus restoranus ir įvairias maitinimo įstaigas. Nors tai yra privataus 
verslo funkcija, o ne savivaldybės, sieksime, kad į Uteną atvyktų daugiau privačių verslų, 
kadangi šiuo metu neturime didelio pasirinkimo, kur nueiti pavakarieniauti ar nusivesti vaikus. 
Tam pasiūlysime patalpas, leisime statyti staliukus ant šaligatvių ir sudarysime visas kitas 
reikalingas sąlygas, kad miesto gatvės būtų šurmuliuojančios ir gyvos. 

- Sekdami Vilniaus pavyzdžiu, įkursime pasivaikščiojimo taką aplink Uteną. Takas puikiai tiks 
ramiems pasivaikščiojimams ir aktyviam laisvalaikiui su šeima, vaikais, draugais.  

- Iš esmės atnaujinsime vaikų žaidimų aikšteles, pagal poreikį įkursime naujas.  

- Šiuolaikiškai atnaujinsime Alaušo ežero paplūdimį Sudeikiuose. Turime nuostabaus grožio 
objektą, kuriame gali būti dar daugiau pramogų ir maitinimo įstaigų. Tam pasitelksime privačius 
investuotojus. 

- Utenos rajone galėtų atsirasti apžvalgos bokštas. Ar toks objektas reikalingas, darytume 
visuotinę gyventojų apklausą. 

- Gerinsime Utenos miesto viešosios ledo čiuožyklos sąlygas, sudarant galimybes ja naudotis 
visu žiemos sezono metu.  

- Inicijuosime   ir skatinsime naujų erdvių pramogoms atsiradimą jaunimui. Įrengsime jaunimui 
skirtą neformalią erdvę. Suteiksime finansinę pagalbą mažų jaunimo laisvalaikio erdvių 
išlaikymui, kad jose galėtų burtis ir kurti jauni muzikos ir meno atlikėjai, vykti kultūrinis 
gyvenimas. Jaunuoliai ten galės leisti laisvalaikį, vykdyti įvairius projektus, organizuoti 
renginius. Spartinsime „Skatepark“ aikštelės rekonstrukcijos darbus. 

 

 



 

Sportas 
Atsižvelgdami į socialinę, ekonominę ir kultūrinę sporto reikšmę, jo vaidmenį 
stiprinant žmogaus sveikatą, suprantame, kad vienas svarbiausių tikslų yra sudaryti 
sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvų uteniškį. Taip pat iš esmės peržiūrėsime 
sporto finansavimo sistemą ir profesionalių klubų valdymą.  

- Atversime mokyklų sporto sales visiems uteniškiams, kad rajono gyventojai galėtų 
nemokamai sportuoti tiek savaitgaliais, tiek darbo dienos pabaigoje. Pasirūpinsime, kad už salių 
priežiūrą personalui būtų atlyginta.  

- Moksleiviams, siekiantiems aukštų sporto rezultatų, įvesime sportininko krepšelį. Utenoje 
turime daug didelį potencialą turinčiu jaunųjų sportininkų – jiems padėsime kilti į žvaigždes. 

- Pabaigsime rekonstruoti Krašuonos, Aukštakalnio progimnazijų stadionus, užtikrinsime 
sklandų jų pabaigimą. Pradėsime Vyturių progimnazijos stadiono rekonstrukciją. 

- Iš pelenų prikelsime futbolo klubą Utenos „Utenis“. Dėl prastų vadybinių sprendimų „Utenis“ 
šiuo metu žaidžia tik trečioje pagal stiprumą šalies futbolo lygoje. Mūsų tikslas – per 5 metus 
pasiekti, kad žaistume šalies stipriausioje A lygoje. 

- Didelį dėmesį skirsime ne tik krepšiniui ir futbolui, bet ir kitoms sporto šakoms. Motokrosas, 
beisbolas, rankinis, ralis, sunkiosios ir lengvosios atletikos varžybos – Utena taps regiono 
sporto sostine.  

- Keisime savivaldybės vaidmenį sporto klubų valdyme. Šiuo metu, nors liūto dalį pinigų 
profesionaliems klubams skiria Utenos rajono savivaldybė (už mokesčių mokėtojų pinigus), 
tačiau priimant lemiamus su klubu susijusius sprendimus savivaldybė turi balsų mažumą. 
Nesąžininga, kai savivaldybė skiria didžiausią finansavimą, o sprendimus dėl klubo valdymo 
priima kiti dalininkai.   

- Keisime profesionalaus sporto finansavimo tvarką, kad lėšos profesionaliems klubams būtų 
skirstomos kuo skaidriau.  

- Padidinsime plaukimo pamokų skaičių. Kiekvienas vaikas privalo mokėti plaukti.  

- Investuosime ir į netradicinę sporto infrastruktūrą: įrengsime naują, modernią kartingų trasą. 
Kartodromas būtų naudojamas siekiant didinti jaunimo užimtumą, skatinti vaikus ir jaunuolius 
sportuoti, vykdyti autosporto varžybas ir treniruotes. 

- Sukursime patogią ir modernią sporto bazę, plėtojant naujų erdvių kūrimą, įrangos tobulinimą, 
suteikiant galimybę jomis naudotis tiek Utenos moksleiviams, tiek ir rajono gyventojams. 

- Sieksime, kad Utena taptų patrauklia vieta vykdyti skirtingų sporto šakų nacionalines ir 
tarptautines varžybas bendradarbiaujant, ieškant ir kviečiant įvairių varžybų organizatorius.  

 

 

 



 

susisiekimas. Infrastruktūra.  

Žaliasis kursas 

Viešojo transporto paslaugų kokybė Utenos rajone ir toliau išlieka probleminė. Kelių 
ir žvyrkelių remonto darbai vyksta per vangiai, rajone gausu kritinės būklės 
šaligatvių. Įsipareigojime situaciją keisti iš esmės. Transformuosime Utenos rajoną 
į vieną žaliausių visoje Lietuvoje.  

- Peržiūrėsime viešojo transporto maršrutus. Dažnai sulaukiame skundų, jog į tam tikras vietas 
autobusai vyksta per retai. Pertvarkysime maršrutus, kad susisiekimas su visais Utenos rajono 
taškais būtų  prieinamas, patogus ir greitas.  

- Skirsime lėšas Utenos komunalininkui kelių priežiūros technikai įsigyti, kad kokybiškos kelių 
priežiūros funkcijos būtų atliktos ne tik Utenos mieste, bet ir Utenos rajono seniūnijose.  

- Plėsime elektromobilių įkrovimo stotelių tinklą. 

- Tęsime autobusų parko atnaujinimą. Viešojo transporto priemonės palaipsniui turi tapti 
komfortiškos, patikimos ir ekologiškos – varomos vien tik elektra ir vandeniliu. Uteniškius turi 
vežioti nauji ir saugūs autobusai.  

- Peržiūrėsime kelių remonto sąrašo formavimo principus. Nė vienam gyventojui neturi kilti nė 
menkiausia abejonė, pagal ką savivaldybė atsirenka remontuotinus kelius. Užtikrinsime 
absoliutų skaidrumą. Įsipareigojame ypatingą dėmesį skirti iki šiol nesutvarkytų duobėtų, 
prastų gatvių bei šaligatvių atnaujinimui.  

- Remsime  individualių nuotekų įrenginių arba nuotekų rezervuarų tinklų įsirengimą. Pratęsime 
paraiškų priėmimą ir padidinsime dalinį finansavimą iki 1 500 eurų kompensacijoms Daugailių, 
Vaikutėnų, Kuktiškių, Pakalnių, Leliūnų, Radeikių ir kt. miestelių ir kaimų gyventojams, 
įsirengiant nuotekų tinklus.  

- Užbaigsime Leliūnų miestelio kapinių išplėtimo projekto įgyvendinimą, parengsime ilgalaikį 
laidojimo vietovių Utenos rajone vystymo projektą. Projekte numatysime kapinių išplėtimo, 
kolumbariumų statybos plėtrą. 

- Kursime klimatui neutralią savivaldą pereinant prie atsinaujinančios energetikos šaltinių: visos 
savivaldybės įstaigos bus aprūpintos pigia, žalia elektros energija, daugelis taps jos 
gamintojomis, o šildymo srityje bus pereinama prie atsinaujinančiais ištekliais grįstų sprendimų 
(biokuro, elektros, vandenilio).  

 

 

 

 

 



 

Sveikata. socialinė politika  
Mūsų užduotis – ištiesti pagalbos ranką ir suteikti paramą tada, kada to labiausiai 
reikia. Veiksminga socialinė politika privalo stiprinti į sudėtingas situacijas 
patekusius žmones, taip pat naikinti visus atskirties pavidalus. Didelį dėmesį 
skirsime sveikatos paslaugų kokybės peržiūrai – susirgęs žmogus kelis mėnesius ar 
net metus neturi laukti vizito pas specialistą.  

- „Poliklinika ant ratų“ – įsteigsime mobiliąją ambulatoriją. Šios priemonės tikslas yra gerinti 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę labiausiai nutolusiose kaimo vietovėse, 
pirmiausia priartinant sveikatos priežiūros paslaugas prie vyresnio amžiaus, sergančiųjų, 
vienišų gyventojų, kuriems sudėtinga nuvykti į mieste esančias gydymo įstaigas. Labiausiai 
nutolusiose rajono vietovėse gyvenantiems asmenims bus galimybė gauti odontologo 
paslaugas. Dėl kraujo tyrimų ar kardiogramos nereikės važiuoti į polikliniką ar ligoninę. Medikai 
pagal nustatytą grafiką ar pagal poreikį ten, kur nėra medicinos punktų, atvažiuos patys ir 
Utenos krašto gyventojams suteiks reikiamas paslaugas. 

- Diskutuosime su verslu, kad Utenoje atsidarytų visą parą dirbanti vaistinė. Poreikį visą parą 
veikiančiai vaistinei jaučiame ne tik iš gyventojų, bet ir iš gydytojų pusės. 

- Spręsime eilių sveikatos įstaigose ir gydytojų trūkumo problemą. Gerinsime apmokėjimo, 
socialinių garantijų sąlygas į Uteną dirbti atvykstantiems gydytojams, su poliklinikos ir ligoninės 
vadovybe sudarysime planą dėl įtaigų procesų, veiklos ir pacientų srautų optimizavimo. 
Tobulinsime gydytojų pritraukimo programą.  

- Įsteigsime Utenos senjorų dienos centrą. Tai bus analogų Lietuvoje neturinti vieta: čia vyks 
konkursai, paskaitos, seminarai, vienoje vietoje bus suteikiama visa mūsų krašto senjorams 
aktuali informacija. 

- Plėtosime individualias socialines paslaugas, ypač darbo rinkai besirengiantiems asmenims, 
nes tai yra galimybė mažinti ilgalaikių ir įvairių socialinių problemų turinčių asmenų galimybes 
grįžti į visavertį gyvenimą. Aktyviai įgyvendinsime galimybes įdarbinti daugiau neįgalių asmenų 
pasinaudojant asmeninio asistento paslaugos bei užimtumo programų teikiamomis naujomis 
galimybėmis. 

- Gyventojus mokysime skaitmeninio raštingumo, pasitelkdami bendruomenes ir savanorius: 
kaip naudotis elektronine bankininkyste, kaip užsiregistruoti pas gydytojus, kaip sumokėti 
mokesčius, kaip užpildyti paraiškas kompensacijoms gauti, kaip saugiai naudotis internetu ir 
kitų paslaugų. 

- Rūpinsimės šeimų emocine sveikata – sukursime programą, kuri apims psichologo 
konsultacijas, mokymus besilaukiančioms ir pagausėjimo sulaukusioms šeimoms.  

- Plėsime pagalbos prieinamumą vaikams ir jauniems žmonėms, priklausomiems nuo alkoholio 
ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.  

- Daugiau dėmesio skirsime globos įstaigų darbuotojų mokymams bei įgūdžių lavinimui.  

- Ir toliau rūpinsimės Ukrainos karo pabėgėliais: jų apgyvendinimu, vaikų ugdymu, socialine ir 
finansine parama, įsidarbinimu. 



- Didinsime psichologų, logopedų, spec. pedagogų bei pedagogų padėjėjų skaičių, kelsime jų 
kvalifikaciją bei darbo užmokestį. 

- Sieksime maksimalaus infrastruktūros pritaikymo žmonėms su negalia Utenos miesto ir rajono 
valstybinėse institucijose. 

- Didinsime paslaugų namuose spektrą senyvo amžiaus žmonėms, kad kiekvienas galėtų  kiek 
įmanoma savarankiškiau ir ilgiau gyventi savo namuose. Tą užtikrinsime teikdami dienos 
socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia 
jų namuose.  

 

 

 

 

 


