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Sei mo na rio Nag lio Pu tei kio pa ra ma 
vi suo me ni niam ko mi te tui „A.Lio gės są-
ra šas, re mia mas N.Pu tei kio“ ir kan di da tui 
į me rus Arū nui Lio gei:

– Džiau giuo si, kad pi lie čių veik la 
po li ti ko je ir  vie ti nė je sa vi val do je  tam-
pa vis ak ty ves nė.  Ti kiu, kad pi lie tiš kų, 

ben druo me niš kų ir ak ty vių anykš tė nų da-
ly va vi mas sa vi val dos rin ki muo se ga li su-
kur ti po ky čius Anykš čiuo se. 

Vi suo me ni nio rin ki mų ko mi te to sie kis 
da ry ti tai, kas yra anykš tė nams nau din-
giau sia -  su vie ny ti de mo kra tijos ir tik ros 
sa vi val dos iš troš ku sius kraš tie čius. Agi-
tuo ju vi sus, pi lie tiš kai ak ty vius žmo nes, 
da ly vau ti rin ki muo se ir sa vo bal sais keis ti 
par ti jų pri mes tas sis te mas, kuo met  tar na-
vi mas žmo gui pa kei čia mas tar na vi mu sau 
ir sa viems.

Ger biu Arū ną Lio gę, kan di da tą į me-
rus Anykš čiuo se ir jo su for muo to vi suo-
me ni nio rin ki mų ko mi te to „A.Lio gės są-
ra šas, re mia mas N.Pu tei kio“  ko man dą, 
kan di da tuo jan čią į ra jo no ta ry bą. Ger biu 
už prin ci pin gu mą, drą są, už sie kį bū ti tei-
sin gais ir rei ka lau ti  tie sos iš vie tos sa vi-
val dos. Svei ki nu  A.Lio gės ryž tą ne tik 
kri ti kuo ti, bet drą siai im tis at sa ko my bės 
bei dar bų dėl ge res nės Anykš čių gy ven-
to jų kas die ny bės ir  skaid rios sa vi val dos. 

Sie ki mas pa bu din ti pi lie ti nę vi suo me-
nę ir ak ty vių anykš tė nų sėk mė rin ki muo se 
pri klau so dar  ir nuo fi  nan si nių ga li my bių 
– vi suo me ni niai ko mi te tai ne tu ri biu dže-
to mi li jo nų, ku riais taip gau siai re mia mos 

no men kla tū ri nės par ti jos.  Ta čiau tvir tai 
ti kiu, kad vi sus sun ku mus įveik si me, pa-
si kvie tę į tal ką ben dra min čius, no rin čius 
pri si dė ti prie Anykš čių kraš to ir vi sos Lie-
tu vos at gi mi mo. Ži nią sklei si me su si tik-
da mi su ben druo me nė mis, nau do da mie si 
ne mo ka mais in for ma ci jos ka na lais, pa si-
kliau da mi re ko men da ci jo mis iš lū pų į lū-
pas. 

 Sie kis kur ti tik rą, skaid rią, pi lie tiš-
ku mu ir ben druo me ne pa rem tą sa vi val-
dą,  tu ri bū ti pa ste bė tas. Esu įsi ti ki nęs, 
kad tie sa vi sa da pri trau kia jos sie kian čius. 
Nuo šir dus dar bas ben druo me nei  su ku ria 
pa si ti kė ji mą, pa ra mą ir  nau jas ga li my bes 
veik ti.Val džia tu ri už tik rin ti pi lie čiams 
tei sę tie sio giai da ly vau ti sa vi val do je. 
Sa vo spren di mus ji pri va lo grįs ti vie šo-
sio mis kon sul ta ci jo mis ir gy ven to jų ap-
klau so mis, o dėl svar biau sių - at si klaus ti 
mies to ir ra jo no gy ven to jų nuo mo nės vi-
suo ti nė je ap klau so je. 

Leng va dū šia re miu vi suo me ni nio rin-
ki mų ko mi te to „A.Lio gės są ra šas, re mia-
mas N.Pu tei kio“ ko man dą ir kan di da tą į 
me ro pos tą Arū ną Lio gę. Sta tau sa vo re-
pu ta ci ją už šią ko man dą, pa si ry žu sią dirb-
ti Anykš čių kraš to žmo nėms. Jie be sa va-

nau diš kų pa ska tų ski ria sa vo lai ką, jė gas 
ir ener gi ją,  gin da mi vie šą jį in te re są, bei 
siek da mi tei sin gu mo. Kiek vie no iš jų įgy-
ta as me ni nė pa tir tis ko vo jant už tei sin gu-
mą, veik la ben dro jo gė rio la bui, lei džia 
jiems ti kė tis ne tik ma no, bet ir dau ge lio 
pi lie tiš kų anykš tė nų pa lai ky mo rin ki mų 
me tu. 

 Anykš tė nai tu ri tap ti sa vo kraš to šei-
mi nin kais, da ly vau ti val dy me,  tik tuo met  
bus tvar ko ma si są ži nin gai ir tei sin gai,  
svar biau sios pa slau gos bus  tei kia mos sie-
kiant ne pel no, o gy ven to jų  ge ro vės. Ben-
dro mis vi sų pa stan go mis Anykš čių kraš-
tas ga li at gim ti nau jam ben druo me niš kam 
gy ve ni mui ir tap ti pa de dan čiu kur ti Lie tu-
vą,  kaip orių pi lie čių Res pub li ką. 

Pa lai kau A.Lio gės ryž tą keis ti par ti nę 
no men kla tū ri nę sis te mą, ku ri skal do vi-
suo me nę.  Ver ti nu jo sie kį ryž tin gai kur ti 
re a lią, nuo sek liai iš apa čios vyk do mą ir 
vi sus pi lie čius įtrau kian čią sa vi val dą.  Vi-
suo me ni niai rin ki mų ko mi te tai – tai nau-
ja ga li my bė kur ti to kią Lie tu vą, apie ku-
rią sva jo jo me prieš 25 me tus. Pa rem ki te 
šiuos sie kius sa vo bal sais per sa vi val dy-
bių ta ry bų rin ki mus ko vo 1-ąją. 

Nag lis Pu tei kis

Lie tu vos Res pub li kos Kon sti tu ci ja 
mums vi siems su tei kė tei sę bū ti Anykš čių 
kraš to šei mi nin kais ir įtvir ti no nuo sta tą, 
kad Lie tu vos vals ty bę ku ria Tau ta.

 Lie tu vos vals ty bė  esa me mes vi si: 
gy ven to jai, kiek vie na gat vė, kiek vie nas 
kai mas, kiek vie na se niū ni ja, mies te liai ir 
mies tai. Tik mū sų valioje yra pa si rink ti,  
kaip mes no ri me gy ven ti. Ar mes no ri me 
gy ven ti  PRIKLAUSOMYBĖJE? Ar  no-
ri me va duo tis iš  PARTINĖS VALDŽIOS  
PRIKLAUSOMYBĖS ir tap ti tik rais sa-
vo ir Anykš čių kraš to šei mi nin kais?

Mes vi si 2011 me tais iš rin ko me 
Anykš čių sa vi val dy bės ta ry bą,   pa ti kė-
jo me   kon ser va to rių, so cial de mok ra tų, 
vals tie čių, dar bo, li be ra lų są jū džio,  tvar-
kos ir  tei sin gu mo par ti jų  at sto vams  mus 
tin ka mai at sto vau ti ir spręs ti mums vi-
siems ak tu a lias pro ble mas.

Da bar  ma to me, kad svar biau sios pro-
ble mos  –  ši lu mos ūkio, ko mu na li nių at-
lie kų su rin ki mo ir ki tos,   bu vo ne spren-
džia mos. Jos vi sų par ti jų bu vo tie siog ig-
no ruo ja mos.

Nuo mū sų vi sų pri klau so ar lei si me 
to liau da bar ti nei val džiai :

• Že min ti mus  ir ne leis ti mums 
bū ti sa vo na mo, sa vo gat vės, sa vo kai mo, 
sa vo mies te lio ar mies to šei mi nin kais.

• Ap gau di nė ti mus,  lei džiant biu-
dže to lė šas abe jo ti nos pa skir ties pro jek-
tams, ne spren džiant mums vi siems ak tu-
a lių pro ble mų. 

• Ne kur ti tik ros sa vi val dos se niū-
ni jo se.

• Ap va gi nė ti  mus,  to liau ren kant 

ko mu na li nius mo kes čius už ne iš vež tus 
šiukšlių kon tei ne rius. 

• Lai ky ti mus ne iš ma nė liais, krau-
nant mums  du ji nių ka ti li nių sta ty to jų mi-
li jo ni nius įsi pa rei go ji mus.

• Ri bo ti mū sų pa si rin ki mo lais vę, 
ne lei džiant dau gia bu čių na mų gy ven to-
jams pa si rink ti ki to ši lu mos var to ji mo 
bū do, to kio kaip du ji nių ka ti lų, ar oras-
oras šil dy mo sis te mos įren gi mo bu tuo se 
ir kt.

• Ig no ruo ti pro ble mas  ir ne spręs ti 
atskirų ši lu mos ap skai tos prie tai sų įren gi-
mo  bu tuo se. 

• To liau ne spręs ti dau gia bu čių na-
mų au to mo bi lių aikš te lių, kai mo ke lių in-
fra struk tū ros plėt ros.

• Slėp ti in for ma ci ją nuo in di vi du-
a lių na mų gy ven to jų, ne pa de dant jiems 
re no vuo ti na mus.

• Ma ni pu liuo ti su teik ta val džia, 
pri imant į dar bą tik  tu rin čius  par ti nį bi-
lie tą, neat si žvel giant į as me ni nes sa vy bes 
ir kom pe ten ci ją.

• Ig no ruo ti mū sų vai kų ir dir ban-
čių su vai kais in te re sus, ne ski riant pa kan-
ka mo fi  nan sa vi mo vai kų po pa mo ki niam 
už im tu mui.

• Ne pa lai ky ti  anykš tė nų ūki nin kų 
ir žie mą ke lių va ly mo pa slau gas ati duo ti 
ki to ra jo no įmo nei.  

• Ne efek ty viai ir at mes ti nai or ga-
ni zuo jant vie šuo sius dar bus ir iš drįs tant 
pa sa ky ti,  kad šian dien jums dar bo nė ra. 

Ar tik rai mes no ri me lik ti partinės 
valdžios priklausomybėje  ir to liau leis ti  
jiems iš mū sų ty čio tis?  

KVIEČIAME VISUS ANYKŠČIŲ KRAŠTO ŽMONES BŪTI AKTYVIAIS 
BEI PILIETIŠKAIS IR KOVO 1 - ąją BALSUOTI   UŽ KANDIDATĄ Į MERUS 

ARŪNĄ  LIOGĘ IR VISUOMENINĮ RINKIMŲ KOMITETĄ 
„A.LIOGĖS SĄRAŠĄ, REMIAMĄ N.PUTEIKIO“. 

Arū nas Lio gė

IŠSIVADUOKIME NUO PARTIJŲ VALDŽIOS!

REMIU ARŪNĄ LIOGĘ IR ARŪNO LIOGĖS SĄRAŠĄ 

Naglis Puteikis
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Gi miau 1958 m. 
vasario 26-ąją  Anykš-
čiuo se,  vie na me iš gra-
žiau sių mies to ra jo nų,  
Ažu pie čiuo se,  prie Šven-
to sios upės. 

Ma ma, Sta nis la va,  daug 
me tų pra dir bo Anykš čių li-
go ni nė je ir po li kli ni ko je 
medicinos se se le. 

Ma no se ne liai iš ma-
mos pu sės Ona ir Ka zys 
Ta mo šiū nai,  gy ve no De-
bei kių pa ra pi jo je, prie 
Lip šio eže ro įsi kū ru sia me 
Kuz miš kių kai me.

Tė tis – Juo zas,  daug 
me tų dir bo AB „Kvar cas” 
kar je re eks ka va to ri nin ku.

Tė čio tė vai, Ro za li ja 
ir Jo nas Lio gės,  gy ve no 
Vie šin tų ir An drio niš kio 
pa ra pi jų Užu kar čia mių ir 
Gy va ty nės kai muo se. Iš 
Troš kū nų,  Mor kū nų gi-
mi nės,  ki lu si ma no se-
ne lio ma ma.  Troš kū nų 
baž ny čios įra šuo se ra dau,  
apie 1902 m. se ne lio Jo no 

krikš tą. Tai gi, ma no šak-
nys Anykš čių kraš te.

1976 m. bai giau 
Anykš čių m. J. Bi liū no 
vi du ri nę mo kyk lą. To liau 
moks lus tę siau Vil niaus 
vals ty bi nia me pe da go gi-
nia me ins ti tu te ir įgi jau is-
to ri jos  mo ky to jo spe cia-
ly bę. Dir bau pe da go gi nį 
dar bą Va rė nos ra jo ne, Vil-
niu je, Pa ne vė žy je. Pen ke-
rius me tus dės čiau Anykš-
čių pro fe si nė je tech ni kos 
mo kyk lo je. 1990–1995 m. 
dir bau Lie tu vos Res pub-
li kos Kul tū ros pa vel do 
ins pek ci jos Ute nos apy-
gar dos vir ši nin ku. 1995 – 
1997 me tais dir bau  
Anykš čių ra jo no sa vi val-
dy bės ad mi nist ra to riu mi.

Tę siau moks lus ir 2001 
m. bai giau Lie tu vos tei-
sės uni ver si te tą,  įgi jau 
tei sės ma gist ro kva li fi  ka-
ci nį laips nį. 1997–2000 
m. dir bau Ute nos re gio no 
ap lin kos ap sau gos de par-

ta men to, Anykš čių ra jo no 
agen tū ros vir ši nin ku.

2000 m. įkū riau Arū no 
Lio gės kon sul ta ci nę fi r-
mą, o nuo 2007 m.  dir bau 
Kul tū ros pa vel do de par-
ta men to prie Kul tū ros mi-
nis te ri jos Ute nos te ri to ri-
nio pa da li nio ve dė ju. Nuo 
2011 m. iki da bar dir bu 
Ak nys tos so cia li nės glo-
bos na mų ju ris tu.

E su nera maus cha-
rak te rio,  tad vi są lai ką 
ak ty viai da ly vau ju vi-
suo me ni nia me gy ve-
ni me.  1985 – 1992 m. 
įstei giau ir va do va vau 
Anykš čių ra jo no moks-
lei vių spe le o lo gų klu bui 
„Nykš tu kas“. Pra si dė jus 
Są jū džiui nuo 1989 m.  
bu vau Anykš čių ra jo no 
Są jū džio Ta ry bos na rys, 
1995 m.  –  Anykš čių ra-
jo no sa vi val dy bės ta ry bos 
na rys. 1995– 1997 m. bu-
vau Lie tu vos sa vi val dy-
bių aso cia ci jos ad mi nist-

ra to rių ko mi te to pir mi-
nin kas. Nuo 2013 m. Lie-
tu vos tei si nin kų drau gi jos 
Anykš čių sky riaus na rys.

Vi suo met daug spor-
ta vau. Kaip anykš tė nas, 
gi męs ant upės kran to,  
mėgs tu žūk lę, plau ki mą. 
Kom piu te rių ne tu rė jo me,  
tad žais da vo me  fut bo-
lą prie Va lau kio upe lio,  
mū sų pa čių įreng ta me 
ir pri žiū ri ma me sta dio-
ne. Me tams bė gant, mei-
lė spor tui ne iš blė so,  iki 
šiol ak ty viai da ly vau ju 
Anykš čių ve te ra nų krep-
ši nio klu bo veik lo je. Stu-
di jų me tais ma ne su do mi-
no pa slap tin gas po že mių 
pa sau lis – už si ė miau spe-
le o lo gi ja. Daug te ko ke-
liau ti,  ieš ko ti nau jų, dar 
ne lan ky tų ur vų. Kiek vie-
nas nu si lei di mas į ne ži no-
mą ur vą  – iš šū kis. Ieš ko ti 
nau jų ke lių ir juos įveik-
ti – tai ma no cha rak te rio 
bruo žas.  

Arūnas Liogė – kandidatas į Anykščių rajono merus 

Arūnas Liogė

Mes esa me, už vei kian čią 
pi lie ti nę sa vi val dą, ku ri tar-
naus ne par ti joms, o Anykš čių  
ra jo no gy ven to jams, to dėl tik  
KARTU SU JUMIS :

STIPRINSIME  sa vi-
val dy bės veik los skaid ru mą, 
vie šu mą, at skai tin gu mą,  gy-
ven to jų ak ty vų da ly va vi mą sa-
vi val do je:

 TARSIMĖS su Ben druo-
me ne  ak tu a liais  klau si mais, 
at si skai ty si me gy ven to jams 
už biu dže to lė šų pa nau do ji mą 
kiek vie nai gat vei, kiek vie nam 
kai mui, kiek vie nai in ves ti ci jai.

ATKURSIME se niū ni-
jo se tik rą sa vi val dą, įkur si-
me vei kian čias kai mų at sto vų 
visuomenines Ta ry bas se niū-
ni jo se. Ska tin si me, kad gy ven-
to jai se niū ni jo se tap tų tik rais 
šei mi nin kais. Gy ven to jai teiks 
pa siū ly mus sa vo  se niū nai-
čiams apie ne spren džia mas 
pro ble mas jų gy ve na mo je 
vie to je. Iš šių pa siū ly mų se-
niū nai pri va lės pa reng ti sa vo 
veik los pla ną, ku rio pa grin du 
bus ren gia mas rei ka lin gų lė-
šų se niū ni jos veik lai biu dže to 
pro jek tas. Pa tvir ti nus biu dže tą 
se niū ni joms skir tos lė šos bus 
įsi sa vi na mos tik spren džiant 
ak tu a lias vie tos gy ven to jų pro-
ble mas (ke lių re mon to, pa šal-
pų, vie šų jų dar bų, van den tie-
kio ir ka na li za ci jos ive di mo ir 
kt.).

REMSIME gy ven to jų tei-
sę rink ti se niū nus. Se niū ni jo se 
se niū nas tu ri bū ti ren ka mas ir 
gau ti vi sos se niū ni jos ben druo-
me nės dau gu mos pa si ti kė ji mo 
man da te, kad ga lė tų at sto vau ti 

sa vo se niū ni jos gy ven to jus.
SKELBSIME vie šai vals-

ty bės tar nau to jų ir sa vi val dy-
bės įstai gų va do vų at ly gi ni-
mus.

SPRĘSIME ko mu na li nio 
ūkio pro ble mas:

PANAIKINSIME ne są ži-
nin gą bui ti nių at lie kų mo kes tį, 
pa gal ku rį, gy ven to jai mo ka už 
ne iš vež tus šiukšlių kon tei ne-
rius, per žiū rė si me bui ti nių at-
lie kų su rin ki mo nor mas.  Sa vi-
val dy bės Ta ry ba nuo 2013m. 
lie pos mė ne sio Vy riau sy bės 
yra įpa rei go ta tai pa da ry ti, 
bet są mo nin gai to ne da ro.

PERTVARKYSIME 
dau gia bu čių na mų šil dy mo 
sis te mas, įreng si me kiek vie na-
me bu te ap skai tą, kad gy ven-
to jai mo kė tų už re a liai gau tą 
ši lu mą. 

Pa rei ka lau si me iš UAB 
“Anykš čių ši lu ma” veik los 
pla na vi mo ir ra cio na laus in-
ves ti ci jų pa nau do ji mo. Pa rei-
ka lau si me, kad bū tų pa reng ta 
pro gra ma, ku rios pagrindu bū-
tų iren gia mi ap skai tos prie tai-
sai dau gia bu čiuo se na muo se. 
Tai pa da ry ti iki 2016m. įpa-
rei go ja ne tik Eu ro pos Są-
jun gos di rek ty va, bet ir Ši lu-
mos ūkio įsta ty mas ši lu mos 
tie kė ją t.y. UAB “Anykš čių 
ši lu mą”.

SKATINSIME   al ter na ty-
vių ener gi jos šal ti nių įren gi mą, 
tiek na muo se, tiek bu tuo se.

Per žiū rę si me ir pa kei si me 
Anykš čių m. spe cia lų jį ši lu-
mos ūkio pla ną, ku riuo lei si me 
gy ven to jams pa si rink ti ki tą ši-
lu mos tie kė ją, t.y. įsi reng ti du-

ji nius ka ti lus dau gia bu čiuo se 
na muo se, oras-oras šil dy mo 
sis te mas, sau lės ko lek to rius 
karš tam van de niui ga min ti ir 
pan.

SKATINSIME  ne tik 
dau gia bu čių na mų, bet ir in-
di vi du a lių na mų  re no va ci ją , 
pri ver si me sa vi val dy bės dar-
buo to jus gy ven to jui su teik ti 
vi so ke rio pą pa gal bą ren giant 
in ves ti ci nius pro jek tus iki 
ga lu ti nio re zul ta to – pro jek tų 
įgy ven di ni mo, per  Ap lin kos 
ap sau gos in ves ti ci jų fon do  
Kli ma to kai tos pro gra mą, pa-
ra ma ski ria ma vie no ar dvie-
jų bu tų gy ve na mo sios pa-
skir ties pa sta tų sa vi nin kams, 
ke ti nan tiems įsi dieg ti ar ba 
įsi die gu siems at si nau ji nan-
čius ener gi jos šal ti nius (sau-
lės, vė jo, bio ku ro, ge o ter-
mi nės ener gi jos ar kt.). Jo je 
nu ma ty tos lė šos ir in di vi du-
a lių gy ve na mo sios pa skir ties 
pa sta tų re no va ci jai kom pen-
suo ti. Vals ty bė den gia iki 30 
proc. vi sų tin ka mų kom pen-
suo ti at nau ji ni mo iš lai dų, bet 
ne dau giau kaip 14500  eu rų 
vie nam pro jek tui. 

STIPRI NSIME  švie ti-
mo ir kul tū ros sis te mą:

a) SKIRSIME moks-
lei vių už kla si niam už im tu-
mui pa pil do mą fi  nan sa vi mą 
per sa vi val dy bės pro gra mas, 
ypa tin gą dė me sį skir da mi 
moks lei vių svei kos gy ven se-
nos pro pa ga vi mui, ku ltū ros 
įstai gų ir spor to ba zių ma te-
ria li niam stip ri ni mui.

b) STIPRINSIME mo-
kyk lų mo ky mo ba zes, or-

ga ni zuo si me mo ky to jų per-
kva li fi  ka vi mą, jų įdar bi ni mą 
ben druo me nė se, so cia li nių 
pa slau gų sfe ro je.

Dar buo to jus  ver tin si-
me pa gal kom pe ten ci ją , o 
ne už par ti nį bi lie tą.

VYSTYSIME  in fra-
struk tū rą (kai mo ke lių, van-
den tie kio ir ka na li za ci jos 
įren gi mas kai muo se,  dau-
gia bu čių na mų au to mo bi lių 
aikš te lių plėt ra ir t.t.) 

REMSIME smul kų 
ver slą ir ūki nin kus per pro-
gra mas ir mo kes ti nes leng-

va tas, ypač tuos ku rie ku ria 
pa sto vias dar bo vie tas. Pri-
ver si me sa vi val dy bės dar-
buo to jus gy ven to jui su teik ti 
vi so ke rio pą pa gal bą ren-
giant in ves ti ci nius pro jek-
tus iki ga lu ti nio re zul ta to – 
pro jek tų įgy ven di ni mo. Vie-
nas iš pri ori te tų – ūki nin kų 
tech ni kos ra cio na lus pa nau-
do ji mas kai mo ke lių prie žiū-
rai, su da rant tie sio gi nes pa-
slau gų su tar tis su ūki nin kais.

REIKALAUSIME  ra-
cio na laus sa vi val dy bės tur to 
pa nau do ji mo. Pri ori te tas – 

po li kli ni kos per kė li mas į li-
go ni nės pa tal pas.

STIPRINSIME so cia li-
nę pa ra mą, ypač so cia liai pa-
žei džia mų as me nų gru pėms, 
kur da mi nau jas dar bo vie tas 
so cia li niams dar buo to jams.

REMSIME ak ty vias ben-
druo me nes, SKATINSIME 
vie ti nes už im tu mo ini cia ty-
vas, vie šų jų dar bų pro gra-
mos įgy ven di ni mą, kad kuo 
dau giau ne dir ban čių as me nų, 
nors lai ki nai bū tų įdar bin ti, 
taip ge ri nat jų ma te ria li nę pa-
dė tį.

Visuomeninio rinkimų komiteto „A.Liogės sąrašas, remiamas N.Puteikio“ 
PROGRAMA
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Visuomeninio rinkimų komiteto „A.Liogės sąrašas, remiamas N.Puteikio“ Anykščių rajono rinkimų apygardoje. Sąrašo Nr. 1

Mano šaknys – Anyk-
ščių krašte.

Man ne tas pats, kaip 
mes gyvenome, gyvename 
ir gyvensime.

Kviečiu visus tapti ak-
tyviais ir pilietiškais savo 
krašto šeimininkais.

Visuomeninio rinkimų komiteto „A. Liogės sąrašas, remiamas N. Puteikio“ kandidatai

1. Arūnas Liogė 2. Vi jo lė  Be leš kai tė-
Alek na vi čie nė 3. Ar vi das  Pa juo dis 

4. Taut vy das  Striu kas 5. Jo lan ta  Kiš kie nė 6. Ma rius  Staš ke vi čius  

7. Ša rū nas  Gru zins kas 8. Ra mu nė  Vai gi ny tė 9. To mas  Miš ke liū nas

10. Dai nius  Šuls kis 11. Al gi man tas  Gu de lis 12. Jū ra tė  Ba nė nie nė 

13. Al gi man tas  
     Va ra na vi čius  14. Jo li ta  Pil kie nė 15. Lai mu tė  Kuo jie nė 

16. Juo zas  Pet rai tis 17. Va le ri ja  Čy bie nė 18. Ma ri jo na  Fer gi zie nė 

Gi miau 1971 m.  Klai pė do je, 
mo kiau si Klai pė dos uni ver si te-
te, kur ta pau rek re a ci jos ir tu riz-
mo spe cia lis te. 10 me tų gy ve nu 
Anykš čių ra jo ne. Su vy ru ūki-
nin kau ja me. Ak ty viai da ly vau ju 
vi suo me ni nė je veik lo je. Esu Ja-
nu ša vos kai mo ben druo me nės pir-
mi nin kė,  Ka vars ko cen tri nės ben-
druo me nės ta ry bos na rė, Anykš čių 
ūki nin kų są jun gos ta ry bos na rė. 
Bal suo ju už Arū no Lio gės kan di-
da tū rą, nes ti kiuo si di des nio dė-
me sio kai mo ben druo me nių po rei-
kiams ir veik lai.

Gi miau 1963 m. Anykš-
čių r.  20 me tų dir bu va do vau-
ja mą dar bą, šiuo me tu už imu 
Lo gis ti kos ir tech ni kos di rek-
to riaus pa rei gas AB „Ute nos 
me lio ra ci ja“. Turiu nemažą 
patirtį priimant sprendimus. 
Do miuo si ir se ku tiek po li ti-
nius, tiek eko no mi nius įvy-
kius Lie tu vo je ir pa sau ly je.  
Sa vo dar bo pa tir tį no riu pa-
nau do ti spren džiant ra jo no 
pro ble mas.

Gi  miau 1982 m. Anykš čių r.  
Ro me rio uni ver si te te įgi jau stra-
te gi nio or ga ni za ci jų val dy mo ma-
gist ro laips nį.

Dar bo pa tir ties sė miau si įvai-
rio se Lie tu vos įmo nė se.  Do miuo si 
ino va ci jo mis, eko lo giš ku ūki nin-
ka vi mu ir at si nau ji nan čių ener gi jos 
šal ti nių pa nau do ji mo ga li my bė mis.

No riu, kad ma no gimtajame 
krašte bū tų ge ra šei moms au gin ti 
vai kus, kad ne bū tų už mirš ti sen-
jo rai.

 Gi miau 1972  m.  Anykš čiai – 
ma no gim ta sis mies tas. Bai giau 
Lie tu vos Že mės Ūkio uni ver si-
te tą.  Kas dien ben drau ju su ūki-
nin kais, ma tau jų rū pes čius ir 
pro ble mas. Ma nau, kad per mai-
nos yra bū ti nos. Su pran tu, kad ne 
vis kas spren džia ma sa vi val dy bės 
lyg me ny je, ta čiau esu įsi ti ki nu si, 
kad pa si kei tus ra jo no va do vams 
po ky čiai įma no mi. To dėl ir bal-
suo ju už, nuo par ti jų ne pri klau-
so mą kan di da tą, Arū ną Lio gę.

Gi miau  1983 m. Anykš-
čiuo se.  Mokausi Tarp tau ti nė-
je tei sės ir ver slo aukš to jo je 
mo kyk lo je.  Vil niu je ati da riau 
nuo sa vą au to mo bi lių ser vi są.

Ūkininkauju Anykš čių r., 
Vait kū nų k. bei se ne lių že mė je 
Troš kū nų sen, Nau ja so džio k. 
Esu už nau jų dar bo vie tų su-
kū ri mą ra jo ne.  Re miu Arū ną 
Lio gę, nes ti kiuo si iš ne par ti nio 
kan di da to tei gia mų  per mai nų 
ra jo ne.

Esu gi męs 1991 m. Anykš-
čių r. Bai giau J. Bi liū no gim na-
zi ją ir Kau no tech ni kos ko le gi ją. 
Do miuo si mū sų mies to gy ve ni-
mu ir at ei ti mi, to dėl aš vis dar ir 
esu čia. Dir bu pri va čiam ver sle, 
to dėl man ak tu a li mūsų rajono 
at ei tis. Ma ty da mas tu ris tams 
puo šia mą mies tą  ir ste bė da mas, 
kiek ma žai ski ria ma dė me sio jo 
gy ven to jams  siek siu,  kad ge rė tų 
ir anykš tė nų gy ve ni mas. Ra jo nui 
yra  bū ti nos per mai nos,  to dėl ir 
bal suo ju už ne par ti nį kan di da tą 
Arū ną Lio gę.

Gi miau 1978 m. Ak nys tos 
k., Anykščių r. Vil niaus pe-
da go gi nia me ins ti tu te įgi jau 
so cia li nio pe da go go spe cia-
ly bę. Šiuo me tu dir bu Ak nys-
tos socialinės glo bos na muo-
se.  Da ly vau ju Arū no Lio gės 
ko man do je, nes ti kiuo si, kad  
jis, dir bęs su jau ni mu ir ta pęs 
me ru, skirs dau giau dė me sio 
ir lė šų jau ni mo veik lai. 

Gi miau 1984 m. Anykš čiuo se. 
Grį žęs  gyventi į gim tą jį mies te lį 
po de šimt me čio, pa ste bė jau, kad 
vyks ta lo giš kai ne pa aiš ki na mi da-
ly kai.

Šil dy mo pro ble ma aktuali bu-
vo prieš de šimt me tį ir li ko iki šiol. 

Anykš čiai ne in ves tuo ja į sa vi-
rek la mą.  Yra pui kių ver sli nin kų, 
ku rie pri trau kia tu ris tus, bet sa vi-
val dy bė pri va lo jiems pa dė ti.  Ti-
kiuo si kad pa si kei tus va do vams, 
Anykš čiai iš gar sės ir taps žy miai 
pa trauk les ni. 

Gi miau 1983 m. Anykš-
čių kraš te.  Esu jau na sis ūki-
nin kas. Ūki nin kau ju Žiudž-
ga lio kai me, Troš kū nų se niū-
ni jo je. 

Ne iš pa sa ko ji mų ži nau 
žem dir bių pro ble mas. Ti kiu, 
kad drau ge su Arū nu Lio ge ir 
mū sų ko man da bent da lį  pro-
ble mų  pa jėg si me iš spręs ti.

Gi miau 1946 m. Kau-
ne. Jau de šimt me tų gy ve nu 
Anykš čių kraš te. Nuo la tos 
išsakau savo nuomonę ra jo ni-
nė je spau do je ir ra di jo lai do se.  

Matau, kad rajone bū-
tinos permainos, valdžios 
pasikeitimas.

Re miu Arū ną Lio gę, kaip 
ne pri klau so mą kan di da tą į me-
rus, ka dan gi ne ma tau Lie tu vo-
je nė vie nos po li ti nės par ti jos,  
re a liai be si rū pi nan čios ei li niu 
žmo gu mi.

Gi miau 1963 m. Anykš-
čiuo se. Bai giau Vil niaus Ge-
di mi no tech ni kos uni ver si te-
tą. Šiuo me tu dir bu Ute nos 
RAAD Anykš čių r. agen tū ros 
vy r. spe cia lis tės pa rei go se. 
Esu Anykš čių r. Skie mo nių 
kai mo ben druo me nės na rė. 
Gy ve ni mo cre do – sau go-
ki me gam tą ir ji mums at si-
dė kos ty ru oru, šva riu van-
de niu, nuostabia augalija ir 
gyvūnija.

Gi miau 1948 m.  Ka vars ke. 
Bai giau VISI. Dir bau sta ty bi nė se 
or ga ni za ci jo se. Prieš ket ver tą me tų 
grį žau į gim tą jį mies tą. Įsi jun giau 
į ap snū du sios ben druo me nės veik-
lą. Ban do me ją pa da ry ti ak ty ves ne 
ir įvai ria pu siš kes ne.  Pri ta riu mus 
re mian čio Sei mo na rio Nag lio Pu-
tei kio po li ti nėms pa žiū roms. No riu 
įsi jung ti į ak ty vią veik lą ra jo ne, ta-
čiau, ma ty da mas su vie no dė jusias 
vi sas par ti jas, re miu ne par ti nį kan-
di da tą Arū ną Lio gę.

Gi miau 1971 m. Anykš-
čiuo se. Bai gu si Ute nos me-
di ci nos mo kyk lą, grį žau ir 
iki da bar dir bu grei to sios 
me di ci ni nės pa gal bo je tar-
ny bo je. Dirb da ma to kia me 
dar be, ma tau dau ge lio žmo-
nių bė das. To dėl  ma nau, kad 
dau giau dė me sio rei kia skir ti 
jau ni mui,  už im tu mui, dar bo 
vie tų kū ri mui.To dėl re miu 
nuo par ti jų ne pri klau so mą 
kan di da tą, A. Lio gę.

Gi miau 1948 m. Ute nos 
ra jo ne. Bai giau me di ci nos 
moks lus,  dir bau Anykš čių 
cen tri nės li go ni nės grei to sios 
me di ci ni nės pa gal bos sky riu-
je. Esu  Ka vars ko cen tri nės 
ben druo me nės pir mi nin kė. 
Ne ga liu pa kęs ti pri si tai ky-
mo. Lai kau si prin ci po,  kad 
svar bu ne pa lik ti ne iš spręs tų 
klau si mų. Pro ble mas rei kia 
spręs ti kai jos at si ran da,  o ne 
ta da,  kai bū na vė lu. 

 Esu gi męs 1954 m. Va do-
vau ju Že mės ūkio ben dro vei 
„Anykš čių vais me džiai”.  Ma-
no su kur tos dar bo vie tos di di-
na ra jo no gy ven to jų už im tu mą. 
Ži nau kai mo žmo nių gy ve ni mą 
ir rū pes čius. Da ly vau ju pre ten-
den to į ra jo no me rus A.  Lio gės 
ko man do je, nes ti kiuo si, kad  
pa si kei tus esa mai val džiai, pa-
si keis ir po žiū ris į ei li nį kai mo 
žmo gų bei smul kų jį ver slą.

Esu  gi mu si 1958m.  Bai-
giau  Vil niaus Juo zo Tal lat – 
Kelp šos kon ser va to ri ją. Esu 
pro fe sio na li  gi dė.  Aš tuo ne rius 
me tus  dir bau  Anykš čių tu riz-
mo in for ma ci jos cen tro  di rek-
to re. Rep re zen ta vau Anykš čių 
kraš tą tu riz mo pa ro do se, ver-
slo mi si jo se už sie ny je.  Re miu 
A.  Lio gės kan di da tū rą, nes su 
jo va do vau ja ma ko man da no rė-
čiau dar ak ty viau  kur ti Anykš-
čių   įvaiz dį bei ži no mu mą.

Gi miau 1940 m.  Pa sva lio ra-
jo ne. Šiau lių pe da go gi nia me ins-
ti tu te įgi jau pra di nio mo ky mo pe-
da go gi kos spe cia ly bę. Nuo 1985 
m. gyvenu Anykš čių ra jo ne.  Pen-
ke rius me tus dir bau Šiau lių pra-
di nės mo kyk los, vė liau Pik ta ga-
lio pra di nės mo kyk los mo ky to ja. 
     Kan di da tuo ju į ra jo no ta ry bą, 
nes my liu Anykš čius ir anykš tė-
nus. Esu aler giš ka va gims.
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Visuomeninio rinkimų komiteto „A.Liogės sąrašas, remiamas N.Puteikio“ Anykščių rajono rinkimų apygardoje. Sąrašo Nr. 

Ko kio je Lie tu vo je šian dien 
gy ve na me?  Pa klau sus bet 
ku rio už sie nie čio  iš se nas de-
mo kra tijos tra di ci jas tu rin čios  
va ka rų ša lies, o tuo la biau iš 
Ame ri kos, šis ne dve jo da mas 
pa sa ky tų,  kad mes gy ve na-
me lais vo je ir de mo kra tinėje 
ša ly je. Sa vo žo džius pa rem-
tų  ne gin čy ti nais įro dy mais: 
„Tu ri te rin ki mų lais vę, tu ri te 
ga li my bę steig ti par ti jas, tu ri-
te ži niask lai dą, ga lin čią šne-
kė ti, ką su gal vo ja.  Reiš kia – 
vi siš ka de mo kra tija“.

Bet mes, gy ven da mi Lie-
tu vo je, ma to me, kad tai „krei-
vų jų veid ro džių ka ra lys tė“. 
Šian die ną ofi  cia liai už re gist-
ruo ta be maž  50 par ti jų. Kam 
tai nau din ga? At sa ky mas vie-
na reikš mis  – val džiai ir po-
li ti niam „eli tui“.  Nė vie na 
nau ja par ti ja ne ga li pa tek ti į 
val džią dėl esa mų „to bu lų“ 
rin ki mų įsta ty mų, jau ne-
kal bant apie vi suo me ni nius 
ju dė ji mus, ku rie vi sai ne ga-

li da ly vau ti rin ki muo se. Val-
dan čių jų sau gik liai: par ti jų 
gau sa (su skal do mas elek to ra-
tas) –   tai ir rin kė jų pro cen tas, 
ir ne taip se niai pri im tas par-
ti jų fi  nan sa vi mo įsta ty mas. 
Vals ty bės lė šo mis „mai ti na-
mos“ di džio sios par ti jos. Kuo 
par ti ja di des nė, tuo dau giau 
pi ni gų jai ski ria ma. Reiš kia, 
bet ku rie, su si bū rę į nau ją par-
ti ją, vi sai  ne fi  nan suo ja mi. 

Val dan tie ji nuo la tos aiš-
ki na, kad lie tu viai dar ne pri-
bren dę de mo kra tijai. Ži no me, 
kad de mo kra tijos  pa grin das 
yra sa vi val da. Jei ne bū tų įdin-
gos par ti nės rin ki mų sis te-
mos, tai sa vi val da tik rai bū tų. 

Pa li ki me ra my bė je Sei mą 
ir pa žiū rė ki me į sa vo ra jo ną. 
Yra daug ini cia ty vių žmo nių, 
nu si pel niu sių vie tos gy ven to-
jų pa si ti kė ji mo. Šian dien ini-
cia ty viau si ir ge riau si ra jo no 
žmo nės iš si bars tę po įvai rias  
par ti jas.  Iš rin kę bet ku rios 
par ti jos kan di da tus,  di de lę 

da lį ge riau sių žmo nių pa lie-
ka me nuo ša ly je.

Ar yra ga li my bė keis ti 
esa mą pa dė tį?  Vis kas pri klau-
so nuo mū sų pa čių. Pa ga liau 
val dan tie ji bu vo pri vers ti pri-
im ti tie sio gi nių me ro rin ki mų 
įsta ty mą. Kaip tai pa vy ko pa-
da ry ti, re ko men duo ju pa skai-
ty ti  Eli gi jaus Dze žuls kio – 
Duo nio straips nį „Ar per lau-
ši me sis te mą?“

Tai gi, bu vo pra muš tas 
pir ma sis ply še lis ga lin go-
je par ti jų val dy mo sie no je 
(ne sa kau ply šys, nes me ro 
įga lio ji mai li ko nė kiek ne-
pa ki tę). Sa vi val dy bės nė ra 
be jė gės. Yra Lie tu vos Sa vi-
val dy bių Aso cia ci ja (LSA).  
Jos įsta tuo se pa sa ky ta, kad 
tai or ga ni za ci ja „<...>spren-
džian ti sa vo na rių – 
sa vi val dy bių – ben drą sias 
pro ble mas, < ...> taip pat at-
sto vau jan ti sa vo na rių ben-
drie siems in te re sams vals ty-
bės val džios ir val dy mo ins-

ti tu ci jos“.
Vis kas bū tų la bai ge rai, 

de ja, sa vi val dy bė se iš rink ti 
par ti jų sta ty ti niai pri va lo pa-
klus ti par ti nei draus mei ir  yra 
pri klau so mi nuo sa vo par ti jos 
dik tuo ja mos po li ti kos. Tad 
ir LSA ne ga li bū ti vie nin-
gos veik los. O to tik ir rei kia 
aukš čiau siai val džiai – skal-
dyk ir val dyk.

Šian dien rin ki muo se da-
ly vau ja vi suo me ni niai ko-
mi te tai. Jų  Lie tu vo je yra 
net 58. Pa gal vo ki me, juk 
vi so yra 60 sa vi val dy bių. 
Jei rink si me vi suo me ni nių 
ko mi te tų siū lo mus kan di da-
tus, tai par ti jos pra ras sa vo 
dik ta to ga lią. Sa vi val dy bių 
aso cia ci ja,   jun gian ti ne pri-
klau so mas nuo par ti jų sa-
vi val dy bės, tu rės ga li my bę 
įta ko ti ir aukš čiau sius val-
džios sluoks nius,  rei ka lau-
da ma žy miai dau giau lais-
ves sa vi val dy bių veik lo je. 
Pri ar tė si me dar per žings nį 

prie re a lios de mo kra tijos ir 
sa vi val dos. Ben dro mis pa-
stan go mis at si ras ga li my bė 
griau ti par ti nę no men kla-
tū ri nę sis te mą, šian dien at-
kak liai ve dan čią Lie tu vą į 

skur dą ir emig ra ci ją.
Ne bū ki me abe jin gi  sa vo 

ir vai kų at ei čiai. Bal suo ki-
me už vi suo me ni nių ko mi-
te tų kan di da tus.

          Al gi man tas Gu de lis

AR GA LI MA ĮVEIK TI 
PA RO DO MĄ JĄ DE MO KRA TIJĄ?

Algimantas Gudelis

Marijona Fergizienė

 Di de lė ši lu mos da lis iš-
lei džia ma vel tui.  Sie kiant 
ši lu mos tau py mo ir nau dos 
gy ven to jams, re no va ci ją 
rei kia vyk dy ti dviem eta-
pais. Pir miau sia rei kė tų at-
nau jin ti šil dy mo sis te mą – 
vamz dy nus ir ra dia to rius, 
įreng ti ši lu mos re gu lia vi-
mą ir ap skai tą bu tuo se.

To kie dar bai kai nuo tų 
apie ket vir tį da bar pla nuo-
ja mos kai nos. Daug gy ven-
to jų su si mo kė tų ir be pa-
sko lų, ar ba per trum pą lai-
ką kar tu su šil dy mo kai na.

Po vie nos  ar ki tos žie-
mos pa aiš kė tų,  kiek su tau-
po ma ši lu mos, o tuo met, 
at li kus ty ri mus, pra dė ti 
ant rą jį eta pą.

Rei kė tų pa tik rin ti sie-
nų ir sto go per ša li mą iš 
vi daus. Ga li bū ti pras tos 
ko ky bės sie nų blo kai ar ba 
san dū ros.

Dau ge liui na mų  pa kak-
tų ap šil tin ti tik ga li nes sie-
nas.

Lan gai tu rė tų bū ti šil-
tes ni – su tre čiu stik lu ar ba 
dviem stik lo pa ke tais, su 

or lai dė mis, kad bū tų pa to-
gus vė di ni mas.

Len kai pir miau sia mo-
der ni zuo ja šil dy mo tin klus. 
Po me tų ki tų – lan gus. Tik 
vė liau,  pa gal rei ka lą,  re-
no vuo ja sie nas, daž nai – tik 
at ski ras jų da lis.

Mes pra de da me nuo 
bran giau sių dar bų, ti kė da-
mie si di de lio efek to, ku rio 
net tiks liai ne ži no me.

No rint tau py ti ši lu mą, 
ga li ma ir rei kia iš ski ria mos 
40 proc. pa ra mos at nau jin ti 
ir mo der ni zuo ti na mų šil dy-
mo tin klus, įreng ti ši lu mos 
re gu lia vi mą bu tuo se. Tam 
ne rei kė tų gy ven to jų lė šų.

Žmo nės pa tys ga lė tų at-
nau jin ti ar ba pa to bu lin ti sa-
vo bu tų lan gus. Ne bū ti na 
šil tin ti vi sas sie nas. Tai yra 
bran gus dar bas ir ne daug 
tau po ši lu mos. Re no va ci jos 
or ga ni za to riai aiš ki na, jog 
už šil dy mą ir kre di tą ben-
drai rei kės mo kė ti ne dau-
giau, ne gu da bar mo ka me 
už šil dy mą.Bet ne pa sa ko, 
kas mo kės skir tu mą. Tie 
gy ven to jai, ku rie tu ri at lie-
ka mų pi ni gų, už re no va ci ją 
su mo kės sa vo mis lė šo mis, 
ne mo kė da mi pa lū ka nų. Jie 
nau dą gaus ir pra dės tau py ti 
anks čiau“.

Tri jų kam ba rių 58 kvad-
ra ti nių met rų bu to sta ty bos 
dar bai pra ėju siais me tais 
bu vo įver tin ti 37 tūkst. li-
tų (be veik 11 tūkst. eu rų). 
Vals ty bė kom pen suos 15 
tūkst. li tų (4347 eu rus), kre-
di tas – 22 tūkst. li tų (6376 

eu rai). Vi du ti nė mė ne sio 
įmo ka – 124 li tai (be veik 
36 eu rai). Tai ne at ro do 
daug.

Per 20 me tų teks su-

 RE NO VA CI JĄ REI KĖ TŲ PRA DĖ TI NUO PI GIAU SIŲ DAR BŲ
mo kė ti apie 20 tūkst. li tų 
(apie 8696 eu rus), iš ku rių 
apie 8 tūkst. (2319 eu rai) – 
pa lū ka nos ban kui.

Tie 124 li tai (be veik 

36 eu rai) per mė ne sį su-
da ro 1 500 li tų (be veik 
435 eu rai) per me tus.  
Ver ta pa gal vo ti apie na-
mų re no va ci ją eta pais – 

pir miau sia in ves tuo jant į 
at nau jin tas ši lu mos  tie-
ki mo sis te mas ir ap skai tą 
bu tuo se. 

Ma ri jo na Fer gi zie nė
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Visuomeninio rinkimų 
komiteto „A.Liogės sąrašas, 

remiamas N.Puteikio“ 
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Partija

 Partija

Partija

Partija

Partija

1. Arūnas Liogė, 2. Vijolė  Beleškaitė-Aleknavičienė, 3. Arvidas  Pajuodis, 4. Tautvydas  Striukas, 
5. Jolanta  Kiškienė, 6. Marius  Staškevičius, 7. Šarūnas  Gruzinskas, 8. Ramunė  Vaiginytė, 
9. Tomas  Miškeliūnas, 10. Dainius  Šulskis, 11. Algimantas  Gudelis, 12. Jūratė  Banėnienė, 
13.  Algimantas  Varanavičius, 14. Jolita  Pilkienė; 15. Laimutė  Kuojienė, 16. Juozas  Petraitis, 
17.  Valerija  Čybienė, 18. Marijona  Fergizienė.
1. Vardenis Pavardenis, 2. Vardenis Pavardenis, 3. Vardenis Pavardenis, 4. Vardenis Pavardenis, 5. Vardenis Pavardenis, 6. Var-
denis Pavardenis, 7. Vardenis Pavardenis, 8. Vardenis Pavardenis, 9. Vardenis Pavardenis, 10. Vardenis Pavardenis, 11. Vardenis 
Pavardenis, 12. Vardenis Pavardenis, 13. Vardenis Pavardenis, 14. Vardenis Pavardeni, 15. Vardenis Pavardenis, 16. Vardenis 
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