2019 m. kovo 3 d.
Lietuvos Respublikos
savivaldybių
tarybų rinkimai

ŠAKIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS
RINKIMŲ KOMISIJOS NR. 42
INFORMACINIS LEIDINYS

Mielas rinkėjau,
2019 m. kovo 3 d. vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai.
Dalyvaukite! Balsuokite už tuos, kuriais pasitikite
ir manote, kad būtent jie pateisins Jūsų lūkesčius.
Vietos valdžia – arčiausiai Jūsų, todėl gali ir privalo
atstovauti Jūsų bendruomenei. Tarnauti žmonėms.
Spręsti kasdienius, Jums svarbius klausimus –
aplinkosaugos ir kultūros, savivaldybės teritorijų planavimo
ir tvarkymo, socialinius ir švietimo,
vaiko teisių apsaugos ir viešosios tvarkos.
Ateikite ir išrinkite.
Neleiskite kitiems spręsti, kas svarbiausia Jums.
Nutarkite, kas ketveriems metams taps
Jūsų savivaldybės meru – tokią galimybę turėsite pirmąsyk.
Nuspręsite Jūs, o ne Tarybos nariai.
Ateikite ir išrinkite savo valdžią.
Vyriausioji rinkimų komisija
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Šakių rajono savivaldybės rinkimų komisija Nr. 42
Vardas, pavardė

Pareigos komisijoje

Mobilus

LILIJA SNIEČKUVIENĖ

pirmininkė

8 610 67 338

JŪRATĖ ŠNEIDERAITIENĖ

pirmininko pavaduotoja

8 686 79 096

ASTA BAKANEVIČIENĖ

komisijos sekretorė

8 699 79 443

EGLĖ PUKINSKAITĖ

narė

FELICITA TOTORAITIENĖ

narė

EGIDIJA GRIGAITIENĖ

narė

RŪTA LEBEDŽINSKIENĖ

narė

RASLITA LIUDŽIUVIENĖ

narė

AUŠRA PAVYDIENĖ

narė

Komisijos būstinės adresas:
Bažnyčios g. 4, Šakiai, 1 aukštas,
110 kabinetas. Tel. 8 610 67 338
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Informacija rinkėjui
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.

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 –
07.00-20.00 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.
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Informacija rinkėjui
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).

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).

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.

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).
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Informacija rinkėjui
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 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.
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JUOZAS BERTAŠIUS
KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS-MERUS

iškėlė visuomeninis rinkimų komitetas „Už Šakių rajono gyventojų ateitį“
Visuomeninio rinkimų komiteto Nr. 9 „Už Šakių
rajono gyventojų ateitį” rinkimų programa
1. Dėmesys, pagarba, parama kiekvienam rajono
gyventojui;
2. Užtikrinsime stabilią rajono finansinę situaciją;
3. Stabili švietimo, kultūros ir sporto įstaigų veikla;
4. Skatinsime švietimo įstaigų atvirumą pokyčiams
bei kūrybiškam mokymuisi;
5. Nuoseklus ir kūrybiškas darbas su jaunimu;
6. Investicijų skatinimas ir palankios aplinkos verslui
sukūrimas;
7. Nuoseklus darbas sveikatos apsaugos srityje, Šakių rajono ligoninės išsaugojimas;
8. Nuoseklus rajono, miestų, miestelių ir gyvenviečių komunalinio ūkio vystymas, kelių ir gatvių nuolatinė priežiūra, remontas, atnaujinimas ir apšvietimo
įrengimas
9. Visokeriopa parama bendruomenėms;
10. Reikalausime didesnio Europos Sąjungos lėšų skyrimo jauniesiems ūkininkams ir smulkiajam verslui vystyti;
11. Pasisakome už stiprų ir racionalų įstaigų valdymą;
12. Dirbsime mes taip, kad Zanavykijoje būtų gera ir saugu gyventi.
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DINARA GUDAITIENĖ
ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
Gavusi Jūsų pasitikėjimą:
- Darbe vadovausiuosi viešumo, skaidrumo, pagarbos kiekvienam rajono gyventojui principais;
- Dirbsiu kryptingai, atsižvelgdama į rajono
tarybos numatytus prioritetus;
- Įsipareigoju įvertinti gerąją praėjusios
kadencijos patirtį, tęsti pradėtus investicinius
projektus,
programas, remti tradicinius renginius;
- Sieksiu, kad kiekviena nuomonė būtų gerbiama ir kiekvienas galėtų dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus, kuriant
patrauklesnį rajono įvaizdį;
- Užtikrinsiu, kad lėšos rajono kelių ir žvyrkelių asfaltavimui būtų skiriamos
tolygiai. Tai pirmiausia turi atitikti seniūnijų poreikius;
- Šakių rajone turi būtų išspręstas darželių ir bendrojo ugdymo mokyklų
išdėstymas rajone, kad tai tenkintų kiekvieno rajono gyventojo poreikius.
- Pasisakau už aktyvesnę jaunimo politiką. Sieksiu, kad mūsų rajone būtų
gera ir patogu gyventi jauniems žmonėms ir jų šeimoms. Remsiu jaunimo
idėjas, skatinsiu Atviro jaunimo centro veiklą.
- Peržiūrėsiu visą socialinių paslaugų sritį. Sieksiu, kad kuo mažiau vaikų
atsidurtų vaikų globos namuose. Didinsiu socialinių paslaugų, teikiamų
socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose, prieinamumą.
- Sieksiu, kad būtų kuriamos naujos darbo vietos, skatinamas tradicinis ir
netradicinis verslas. Sieksiu, kad kiekvieno gyventojo prioritetu taptų ne
gyvenimas iš pašalpų, o iš savo darbo veiklos.
Prisiimu asmeninę atsakomybę ir atsakau už savo žodžius.
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KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS-MERUS

iškėlė Darbo partija

DARIUS JAKAVIČIUS
KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS-MERUS

iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
UŽ GYVYBINGĄ IR STIPRŲ ŠAKIŲ KRAŠTĄ!
Mes, šakiečiai, turime kuo didžiuotis, - esame savo
krašto patriotai, puikūs savo sričių specialistai,
turime žingeidų jaunimą, gražias jaunas šeimas,
sumanius ūkininkus, veiklias ir kūrybingas miesto
ir kaimo bendruomenes. Manau, atėjo laikas esminėms pozityvioms permainoms tiek mūsų krašte,
tiek visoje Lietuvoje.
Esu pasiruošęs dirbti Jums ir su Jumis, mieli Kraštiečiai!
Prioritetinės veiklos sritys:
• Švietimo sistemos efektyvumo didinimas.
• Socialinės atskirties mažinimas.
• Sveikatos sistemos pokyčių skatinimas.
• Smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerinimas ir investicijų skatinimas.
• Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo visuomeniniuose ir individualiuose
pastatuose skatinimas.
• Smulkiųjų ir vidutinių ūkių skatinimas.
Pasisakau už:
• Vaikų darželių ir aikštelių, skirtų vaikams, plėtrą visose Šakių rajono seniūnijose.
• Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo užtikrinimą rajono seniūnijose.
• Atsakingesnį dėmesį ir pagalbą neįgaliesiems bei pagyvenusiems žmonėms.
• Turizmo paslaugų plėtrą, kokybę ir įvairovę.
• Jaunimo ir jaunų specialistų aprūpinimo būstu programos sukūrimą.
• Sveiką ir aktyvią gyvenseną, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimą, sporto aikštynų
modernizavimą rajone.
• Elektroninės registracijos rajono gydymo įstaigose įvedimą.
• Esamų seniūnijų medicininių paslaugų išsaugojimą ir praplėtimą.
Manau, kad mano sukaupta profesinė ir gyvenimiškoji patirtis, energija ir didžiulis noras teisingai ir atsakingai dirbti vardan savo krašto žmonių, leis pelnyti
Jūsų pasitikėjimą.
Noriu pabrėžti, kad gražesnį ir jaukesnį savo kraštą kursime mes visi kartu. Jei
trokštame pokyčių, turime nebijoti keistis patys ir keisti mus supančią aplinką.
Pasitikėkime vieni kitais, konkuruokime savo idėjomis ir ieškokime būdų bei
priemonių būtinoms permainoms įgyvendinti.
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RAIMONDAS JANUŠEVIČIUS
ZANAVYKŲ KRAŠTĄ KURKIME KARTU!
Viešosios paslaugos:
•Biudžeto lėšos bus naudojamos skaidriai ir efektyviai.
•Pradėti ir nauji projektai gaus savivaldos palaikymą ir bus laiku įgyvendinti.
•Bus išnaudota pramoninė zona naujų investicijų
pritraukimui į Šakių rajoną.
Švietimas ir kultūra:
•Kiekvienas jaunasis mūsų rajono gyventojas turės
vietą darželyje.
•Vaikai lengvai pasieks ir grįš iš dienos centrų, popamokinės veiklos užsiėmimų.
•Šakių rajonas išnaudos turizmo potencialą, sudarant galimybę plėtotis
esamiems ir naujiems verslams.
•Bus integruoti į rajono gyvenimą įvairūs kūrybos sektoriai, kurie skatins visų
gyventojų saviraišką, bendruomeninius kultūrinius projektus.
Socialinė rūpyba:
•VšĮ „Šakių ligoninė“ išliks ir veiks efektyviai.
•Kiekvienai šeimai laiku ir efektyviai bus suteikta jų poreikiams reikalinga
socialinė ir psichologinė pagalba.
•Bendruomenėms bus sudarytos finansinės paskatos teikti socialines paslaugas.
•Nė vienas rajono vaikas, likęs be tėvų globos, nepateks į institucinę globą.
Infrastruktūra:
•Kiekviename miestelyje ir daugiabučių bendruomenėje bus po modernią
žaidimų, treniruoklių aikštelę.
•Daugiabučių namų renovacijos programos įgyvendinimui bus skiriamas
didesnis dėmesys.
•Bus didinamas finansavimas vietinės reikšmės kelių priežiūrai.
•Bus įrengti dviračių takai: Šakiai-Lukšiai, Šakiai-Išdagai.
Meras be komandos – tik padėkų dalintojas. Prašau Jūsų palaikyti ne tik
mane, bet ir Lietuvos žaliųjų ir valstiečių sąjungos kandidatus į tarybą.
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KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS-MERUS

iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

VIDMANTAS MURAŠKA
KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS-MERUS

iškėlė visuomeninis rinkimų komitetas „Už vieningus zanavykus“
UŽ VIENINGUS ZANAVYKUS
Mūsų kraštas turtingas ne tik derlingomis žemėmis,
bet ir savo krašto didinga istorija, jos papročiais.
Mūsų sėkmės garantas gali būti gana paprastas,
tiesiog rajono valdyme turi vyrauti pareigingas ir
tvarkingas požiūris į darbą, zanavykiškas taupumas ir
racionalus ūkiškumas. Siūlau patikėti mano ir mano
komandos patirtimi bei siekiu suvienyti zanavykus.
Teikite klausimus, pasiūlymus ar net kelkite reikalavimus, nes tikiu, kad Šakių rajonas gali pasiekti
gerokai daugiau!
Mano prioritetiniai darbai:
1. Kviesime pasaulio, Lietuvos ir rajono zanavykų sutelkimą Zanavykijos regiono
problemų sprendimui ir gerovės kūrimui;
2. Pagarbiai elgsimės su kiekvienu žmogumi: vaiku ir senjoru, dirbančiuoju ir
neįgaliuoju, koalicijos partneriu ir esančiu opozicijoje;
3. Sieksime derinti visų poreikius: kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos,
bendruomenių, verslininkų, rajono žemdirbių ir valdžios;
4. Inicijuosime žemės ūkio veikla užsiimančių ūkio subjektų rėmimo fondo
sukūrimą;
5. Reguliariai didinsime savivaldybės investicijas į smulkaus verslo skatinimo
programą, remsime ir skatinsime jauną verslą, gerbsime privačias iniciatyvas;
6. Užtikrinsime efektyvias viešąsias paslaugas gyventojams. Reikia reorganizuoti neefektyviai veikiančias savivaldybės įmones, peržiūrėti jų valdymo
struktūras, teikiamas paslaugas ir jų kokybę;
7. Sieksime modernizuoti miesto ir miestelių gatvių apšvietimą, taikyti efektyvius, energiją taupančius sprendimus;
8. Užtikrinsime galimybę gauti pageidaujamą ikimokyklinę ir bendrojo ugdymo
įstaigą;
9. Siekdami pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę,
sieksime finansiškai skatinti jaunus specialistus atvykti dirbti į rajono gydymo
įstaigas.
Kurkime Zanavykų kraštą tokį, kuriame spręstume ne kylančių problemų
pasekmes, o jų priežastis!
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EDGARAS PILYPAITIS
NES MAN RŪPI!
Prieš porą metų, dėl korupcinių nusikaltimų atsistatydinus buvusiam merui, neeiliniuose rinkimuose gavęs rajono gyventojų pasitikėjimą, tapau Jūsų meru.
Susidūriau su dideliais iššūkiais – per trumpą laiką
užtikrinti stabilią rajono valdžios veiklą, suformuoti
politinę komandą, suvaldyti finansinę situaciją. Šiandien galiu užtikrintai pasakyti, kad tik dvidešimčiai
mėnesių paskirti politinio asmeninio pasitikėjimo
pareigūnai, savivaldybės administracijos darbuotojai sugebėjo atsakingai nusiteikti ir padaryti daug
reikalingų darbų, užuot vaikęsi politinių ambicijų, siekę trumpalaikių tikslų.
Todėl prašau Jūsų pasitikėjimo mandato kitai kadencijai.
Užtikrinu, kad mano darbai bus paremti įsiklausymu ir dialogu su visais mūsų
bendruomenės nariais. Vadovausiuosi viešumo, skaidrumo ir sąžiningumo
principais, sieksiu, kad tai būtų norma visose savivaldos institucijose.
Šalia kasdieninių darbų, svarbią reikšmę skirsiu 2021-2027 metų Europos
Sąjungos finansavimo perspektyvos, strateginio planavimo klausimams. Esu
pasirengęs tinkamai atstovauti Šakių kraštui, konstruktyviai dirbti su LR Seimu
ir Vyriausybe dėl svarbių mūsų rajonui klausimų sprendimo. Sieksiu, kad būtų
remiamos bendruomenių iniciatyvos ir veikla seniūnijose.
Tvirtai tikiu, kad gyvybingą moralinį klimatą ir žymiai geresnes gyvenimo
sąlygas galime ir turime susikurti ne kituose kraštuose, ne tolimoje ateityje,
bet čia ir dabar.
Programa neapima visko, ką esu pasiruošęs nuveikti, tačiau tvirtai žinau,
kad reikia mažinti abejingą biurokratizmą bei visiškai išgyvendinti korupciją.
Kviečiu tęsti darbus, kad turėtume lygesnius kelius, turtingesnes darbo vietas,
geresnį išsilavinimą vaikams, orią senatvę, stiprią ir sveiką kaimynystę bei
gražesnius namus!
Esu Jūsų pusėje!
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KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS-MERUS

iškėlė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija

Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga

Nr. 2

PARTIJŲ PROGRAMOS

ZANAVYKŲ KRAŠTĄ KURKIME KARTU!
Mūsų prioritetai:
1. Darnus valdymas – nekorumpuota ir visuomenės lūkesčius atliepianti
savivalda.
2. Darni ekonomika – gerai apmokamų darbo vietų kūrimas.
3. Darni visuomenė ir aplinka – sveika ir patogi gyventi aplinka.
4. Darnus švietimas ir kultūra, stiprios bendruomenės – pažangos garantas.
Užtikrinsime, kad:
1. ES ir biudžeto lėšos bus naudojamos skaidriai ir efektyviai;
2. savivaldybės ir jos reguliavimo srities įstaigų viešosios paslaugos bus teikiamos kokybiškai ir greitai;
3. sprendimai bus priimamai atvirai, skaidriai, įtraukiant visas suinteresuotas
grupes – vietos gyventojus, bendruomenes, verslininkus ir kt.;
4. gerės investicinė aplinka, bus išnaudojamas Šakių rajono ekonominis ir
turistinis potencialas;
5. bus skatinamas verslas ir veiklos veikiančios be tarpininkų - „trumpų grandinių principu“;
6. socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos bus kokybiškos ir lengvai pasiekiamos;
7. ypatingas dėmesys ir reikiamas finansavimas bus skiriamas senjorų ir neįgaliųjų specialiesiems poreikiams tenkinti;
8. viešojo transporto maršrutai bus suderinti su gyventojų poreikiais;
9. bus įrengtos funkcionalios laisvalaikio erdvės šeimoms;
10. ikimokyklinis bei mokyklinis ugdymas, neformalus suaugusiųjų švietimas
bus profesionalus ir racionaliai finansuojamas.
Esame tikri, kad drauge dirbdami sudarysime oraus gyvenimo ir gerai apmokamo darbo prielaidas Šakių rajono gyventojams.
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Lietuvos socialdemokratų
partija

Nr. 4

Mes, šakiečiai, turime kuo didžiuotis, - esame savo krašto patriotai, puikūs
savo sričių specialistai, turime žingeidų jaunimą, gražias jaunas šeimas,
sumanius ūkininkus, veiklias ir kūrybingas miesto ir kaimo bendruomenes.
Manau, atėjo laikas esminėms pozityvioms permainoms tiek mūsų krašte,
tiek visoje Lietuvoje.
Esu pasiruošęs dirbti Jums ir su Jumis, mieli Kraštiečiai!
Prioritetinės veiklos sritys:
• Švietimo sistemos efektyvumo didinimas.
• Socialinės atskirties mažinimas.
• Sveikatos sistemos pokyčių skatinimas.
• Smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerinimas ir investicijų skatinimas.
• Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo visuomeniniuose ir individualiuose
pastatuose skatinimas
• Smulkiųjų ir vidutinių ūkių skatinimas
Pasisakau už:
• Vaikų darželių ir aikštelių skirtų vaikams plėtrą visose Šakių rajono seniūnijose.
• Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo užtikrinimą rajono seniūnijose.
• Atsakingesnį dėmesį ir pagalbą neįgaliesiems bei pagyvenusiems žmonėms.
• Turizmo paslaugų plėtrą, kokybę ir įvairovę.
• Jaunimo ir jaunų specialistų aprūpinimo būstu programos sukūrimą.
• Sveiką ir aktyvią gyvenseną, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimą, sporto aikštynų modernizavimą rajone.
• Elektroninės registracijos rajono gydymo įstaigose įvedimą.
• Esamų seniūnijų, medicininių paslaugų išsaugojimą ir praplėtimą.
Manau, kad mano sukaupta profesinė ir gyvenimiškoji patirtis, energija ir
didžiulis noras teisingai ir atsakingai dirbti vardan savo krašto žmonių, leis
pelnyti Jūsų pasitikėjimą.
Noriu pabrėžti, kad gražesnį ir jaukesnį savo kraštą kursime mes visi kartu. Jei
trokštame pokyčių, turime nebijoti keistis patys ir keisti mus supančią aplinką.
Pasitikėkime vieni kitais, konkuruokime savo idėjomis ir ieškokime būdų bei
priemonių būtinoms permainoms įgyvendinti.
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PARTIJŲ PROGRAMOS

UŽ SAUGŲ, SOLIDARŲ IR PAŽANGŲ ŠAKIŲ KRAŠTĄ!

Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai

Nr. 6

PARTIJŲ PROGRAMOS

MES JŪSŲ PUSĖJE!
Demokratija yra viena iš pamatinių mūsų partijos vertybių, todėl sieksime
konstruktyviai bendradarbiauti su visomis politinėmis jėgomis. Nediktuosime
žmonėms, nekursime perteklinių ribojimų, o būsime stipri valdžia, sugebanti
pasiekti, kad priimti sprendimai būtų įgyvendinti, kad visi būtų lygūs prieš
įstatymą.
Europietiškos gerovės kūrimas priklauso nuo gerai apmokamo darbo. Darbo
vietų kūrimas ir didesnės žmonių pajamos yra itin svarbus tikslas. Todėl būtina
išlaikyti ir palaikyti jau veikiantį verslą, visokeriopai skatinti privačią iniciatyvą,
užtikrinti gerą infrastruktūrą.
Kokybiškas bendruomenės gyvenimas neįmanomas be kultūros. Renovuodami
ir išlaikydami kultūros įstaigas, svarbų dėmesį skirsime kultūros darbuotojų
darbo užmokesčio sistemos tobulinimui, veiklos efektyvumui ir racionalumui,
tradicijų puoselėjimui.
Kiekvienam moksleiviui stengsimės užtikrinti kokybišką visaverčio išsilavinimo
galimybę. Nė vienas vaikas negali būti atstumtas ar pamirštas. Dirbsime kartu
su nacionalinėmis institucijomis, siekdami mokytojo prestižo užtikrinimo.
Kokybiškos sveikatos paslaugos negali būti tik didmiesčiuose gyvenančių žmonių privilegija. Medicina turi būti prieinama kiekvienam. Todėl būtina investuoti
į kvalifikuotų medikų išsaugojimą rajone, jaunų specialistų pakvietimą dirbti,
garantuojant pakankamą techninę bazę.
Rūpinsimės kokybiška socialine pagalba įvairių krizių ištiktiems žmonėms,
siekiantiems grįžti į visavertį gyvenimą. Sudėtinė šios pagalbos dalis – veiksmingos prevencinės programos, nukreiptos prieš smurtą ir destruktyvų elgesį,
kvalifikuoti socialiniai darbuotojai.
Neįgaliems žmonėms turi būti maksimaliai palanki aplinka visoje savivaldybėje. Tuo vadovausimės vykdydami bet kurį statybų ar infrastruktūros
renovavimo projektą.
Nes mums rūpi!
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Visuomeninis rinkimų komitetas
„Už Šakių rajono gyventojų ateitį“

1. Dėmesys, pagarba, parama kiekvienam rajono gyventojui;
2. Užtikrinsime stabilią rajono finansinę situaciją;
3. Stabili švietimo, kultūros ir sporto įstaigų veikla;
4. Skatinsime švietimo įstaigų atvirumą pokyčiams bei kūrybiškam mokymuisi;
5. Nuoseklus ir kūrybiškas darbas su jaunimu;
6. Investicijų skatinimas ir palankios aplinkos verslui sukūrimas;
7. Nuoseklus darbas sveikatos apsaugos srityje, Šakių rajono ligoninės
išsaugojimas;
8. Nuoseklus rajono, miestų, miestelių ir gyvenviečių komunalinio ūkio vystymas, kelių ir gatvių nuolatinė priežiūra, remontas, atnaujinimas ir apšvietimo
įrengimas
9. Visokeriopa parama bendruomenėms;
10. Reikalausime didesnio Europos Sąjungos lėšų skyrimo jauniesiems
ūkininkams ir smulkiajam verslui vystyti;
11. Pasisakome už stiprų ir racionalų įstaigų valdymą;
12. Dirbsime mes taip, kad Zanavykijoje būtų gera ir saugu gyventi.
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PARTIJŲ PROGRAMOS

Nr. 9

Visuomeninis rinkimų komitetas
„Už vieningus zanavykus“

Nr. 11
PARTIJŲ PROGRAMOS

UŽ VIENINGUS ZANAVYKUS
Mūsų kraštas turtingas ne tik derlingomis žemėmis, bet ir savo krašto didinga istorija, jos papročiais. Mūsų sėkmės garantas gali būti gana paprastas,
tiesiog rajono valdyme turi vyrauti pareigingas ir tvarkingas požiūris į darbą,
zanavykiškas taupumas ir racionalus ūkiškumas. Siūlau patikėti mano ir
mano komandos patirtimi bei siekiu suvienyti zanavykus. Teikite klausimus,
pasiūlymus ar net kelkite reikalavimus, nes tikiu, kad Šakių rajonas gali
pasiekti gerokai daugiau!
Mūsų prioritetiniai darbai:
1. Kviesime pasaulio, Lietuvos ir rajono zanavykų sutelkimą Zanavykijos
regiono problemų sprendimui ir gerovės kūrimui;
2. Pagarbiai elgsimės su kiekvienu žmogumi: vaiku ir senjoru, dirbančiuoju
ir neįgaliuoju, koalicijos partneriu ir esančiu opozicijoje;
3. Sieksime derinti visų poreikius: kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos,
bendruomenių, verslininkų, rajono žemdirbių ir valdžios;
4. Inicijuosime žemės ūkio veikla užsiimančių ūkio subjektų rėmimo fondo
sukūrimą;
5. Reguliariai didinsime savivaldybės investicijas į smulkaus verslo skatinimo
programą, remsime ir skatinsime jauną verslą, gerbsime privačias iniciatyvas;
6. Užtikrinsime efektyvias viešąsias paslaugas gyventojams. Reikia reorganizuoti neefektyviai veikiančias savivaldybės įmones, peržiūrėti jų valdymo
struktūras, teikiamas paslaugas ir jų kokybę;
7. Sieksime modernizuoti miesto ir miestelių gatvių apšvietimą, taikyti efektyvius energiją taupančius sprendimus;
8. Užtikrinsime galimybę gauti pageidaujamą ikimokyklinę ir bendrojo ugdymo
įstaigą;
9. Siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę,
sieksime finansiškai skatinti jaunus specialistus atvykti dirbti į rajono gydymo
įstaigas.
Kurkime Zanavykų kraštą tokį, kuriame spręstume ne kylančių problemų
pasekmes, o jų priežastis!

16

Darbo partija

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. Todėl sieksime,
kad savivaldybėms būtų perduota atsakomybė, funkcijos ir ištekliai, susiję su
vietos gyventojų poreikių tenkinimu.
Užkirsime kelią korupcijai ir švogerizmui. Todėl savivaldybės tarnautojai už
savo sprendimus turės prisiimti atsakomybę savo turtu ir atlyginimu. poreikius.
Užtikrinsime mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Todėl, pertvarkant
mokyklų tinklą, pirmiausia atsižvelgsime į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių gyventojų poreikius.
Skatinsime kultūrinį lavinimą. Todėl užtikrinsime kultūros, kuri turi įtakos
asmenybės dvasinių vertybių formavimui, tinkamą finansavimą ir jos prieinamumą visiems.
Organizuosime ir teiksime tik kokybiškas socialines paslaugas. Todėl 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. Todėl prioriteto
tvarka finansuosime jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus.
Remsime jaunas šeimas – padėsime joms gaunant lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant būstą, kompensuosime arba padėsime gauti kompensacijas
palūkanoms.
Sukursime palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir
prieinamumui gerinti. Todėl stiprinsime šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendinsime skatinimo priemones sveikatos priežiūros specialistams, ypač jauniems,
dirbti miesteliuose, atokesnėse nuo savivaldybės centro gyvenvietėse.
Remsime verslą, kuriantį naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas.
Todėl didinsime smulkaus ir vidutinio verslo fondą, iš jo remsime darbo vietas
savivaldybėje kuriantį smulkųjį verslą.
ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
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PARTIJŲ PROGRAMOS

Nr. 12

Kandidatų sąrašas
Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga Nr. 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Januševičius Raimondas
Puskunigis Mantas
Stankūnas Valdas
Skaizgirys Tomas
Bakas Jonas
Šeflerienė Ilona
Racevičienė Ingrida
Mykolaitytė Reda
Pulokas Giedrius
Jokūbaitienė Brigita
Brazaitis Vidmantas
Orintaitė Greta
Jucaitis Juozas
Zimnickas Vaidas
Mureika Raimundas
Bartkutė Irma
Žemaitis Tomas
Kriaučiūnas Rytis
Petraitis Martynas
Daugėla Kęstutis
Grigaitienė Asta
Naujokaitienė Virginija
Petraitis Algimantas
Visockis Egidijus
Šakaitis Benas
Neverauskas Justas
Urbaitienė Odeta
Dovydaitytė Giedrė
Adomaitienė Audronė
Jucaitis Vytautas
Šefleris Evaldas
Žilionienė Neringa
Sinkevičius Valdas
Vitkaitis Marius

Tėvynės sąjungaLietuvos krikščionys
demokratai Nr. 6

Lietuvos
socialdemokratų
partija Nr. 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Geršvaltaitienė Kristina
Belevičius Edvardas
Leleivienė Ilona
Danielius Arūnas
Jakaitienė Zita
Bastienė Ramutė-Alytė
Lebedžinskas Vilius
Valaitis Mindaugas
Jazukevičius Saulius
Stonkuvienė Laura
Dragūnaitytė Eglė
Bizaitė Aušra
Naujokaitis Žydrūnas
Gončaruk Laimutė
Baubonienė Rima
Povilaitienė Loreta
Janulaitis Ričiardas
Bataitienė Jūratė
Gurevičius Robertas
Paškevičius Vilmantas
Barborinienė Mantė
Kriščiokaitienė Auksė
Pranaitis Edmundas
Šimaitienė Ingrida
Valinskis Vytautas
Patašius Regimantas
Stiklius Andrius
Zaremba Henrikas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Jakavičius Darius
Vainius Bernardinas Petras
Eimutis Martinas
Jazukevičienė Diana
Jakelaitienė Raminta
Pukinskas Romas
Medveckas Juozas
Savickienė Jurgita
Balčiūnas Mindaugas
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Pilypaitis Edgaras
Simonavičienė Violeta
Balčiūnas Vaidas
Grincevičienė Rasita
Burkšaitis Antanas
Liukaitienė Margarita
Švabas Mečislovas
Dobrovolskytė Gerda
Lenkas Gintautas
Haase Vilhelm
Ižganaitis Mantas
Stašinskienė Birutė
Ugenskienė Valda
Mockevičius Mindaugas
Balčiūnas Mindaugas
Varankevičius Artūras
Pilypaitis Gintautas

Kandidatų sąrašas
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Visuomeninis rinkimų
komitetas „Už vieningus
zanavykus“ Nr. 11

Juškaitis Redas
Albrektas Edvinas
Čekauskas Gintas
Laurinaitytė Audronė
Valtys Vytautas
Rimkus Audrius
Vasaitienė Stasė
Šakėnaitė Aušra
Švelnytė Renata
Ūsienė Regina
Stremaitis Robertas
Dėdynienė Roma
Sinkevičius Rimantas
Juška Juozapas

Visuomeninis rinkimų
komitetas „Už Šakių
rajono gyventojų ateitį“ Nr.9
1.

Bertašius Juozas

2.
3.
4.
5.
6.

Ambrasienė Judita
Žemaitis Juozas
Paškauskienė Agnė
Bertašienė Giedrė
Rakauskas Saulius

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Balašaitienė Grita
Šlėderis Darius
Kupstaitienė Rasita
Glikas Algimantas
Kuncaitis Kęstutis
Pranskaitienė Rimanta
Martynaitienė Loreta
Venslovaitis Ramūnas
Remeza Andrius
Lekavičius Ričardas
Maksvytienė Renata
Zabramskienė Edita
Gudelevičius Kęstutis
Navarskas Albertas
Legota Vytautas
Kažemėkaitis Tomas
Bilevičienė Birūta
Bakanevičius Žilvinas
Jevaitis Bronius
Skaisgirys Vitas
Markevičius Sigitas Augustinas
Diržius Juozas
Girdauskas Vitas

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos)

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Muraška Vidmantas
Tarnauskas Mindaugas
Pukinskienė Aušrelė
Viliūšis Tadas
Balaišis Sigitas
Kaunas Ramūnas
Šlapkauskas Kęstutis
Valiukas Rimantas
Bybartas Tadas
Sprainaitis Vidmantas Benediktas
Kriaučiūnas Linas
Šukys Tautvydas
Žaliaduonis Remigijus
Būblaitytė Monika
Stravinskas Arūnas
Viliūšienė Inesa
Valavičius Vytautas
Valinskytė Aušra
Urbštas Tomas
Liutkaitienė Marina
Simanavičiūtė Iveta
Suodaitis Laurynas
Rauktienė Rima
Tarnauskas Arūnas

Darbo partija Nr. 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gudaitienė Dinara
Kvedys Regimantas
Remeza Marius
Ježauskas Andrius
Rudaitienė Loreta
Liudžius Tautvydas
Žiūkienė Šarūnė
Šileikienė Gina
Rainienė Rasa
Patašienė Rimutė
Gudaitienė Dovilė
Patašius Algimantas
Kaminskienė Edita

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus
neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams
atšaukus pareiškinius dokumentus.
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Rinkimų biuletenio pavyzdys
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Rinkimų biuletenio pavyzdys
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Būstinių sąrašas
Neįgaliesiems pritaikytos rinkimų apylinkės
Rinkimų apylinkės nr.
ir pavadinimas

Rinkimų apylinkės
adresas

Rinkimų apylinkės
pirmininkas ir tel nr.

1. Žiburio
2. Varpo
3. Aušros
4. Barzdų
5. Baltrušių
6. Būblelių
7. Panovių
8. Gelgaudiškio
9. Plokščių
10. Griškabūdžio
11. Degutinės
12. Patašinės
13. Paluobių
16. Kidulių
17. Voverių
19. Sudargo
20. Kriūkų
21. Gerdžiūnų
22. Lekėčių
24. Lukšių
25. Liepalotų
26. Sintautų
27. Veršių
28. Keturnaujienos
29. Žvirgždaičių
30. Slavikų
31. Gotlybiškių
34. Giedručių
35. Ritinių
36. Girėnų
37. Briedžių
39. Kudirkos Naumiesčio

Šaulių g. 1/33, Šakiai
Loreta Bitkovienė 8 650 62 750
Basanavičiaus g. 28, Šakiai
Vilija Krankauskienė 8 614 40 349
Birutės g. 50, Šakiai
Daina Bankauskienė 8 612 71 382
Nepriklausomybės g. 24, Barzdų k., Šakių r.
Dereškevičienė Agnė 8 605 23 817
S. Lozoraičio g. 5, Baltrušių k., Šakių r.
Mockienė Eglė 8 686 66 946
Nopaičio g. 5, Būblelių k., Šakių r.
Danguolė Stankevičienė 8 682 23 272
J. Lingio g. 2, Panovių k., Šakių r.
Rita Dumbliauskė 8 616 37 824
Taikos g. 76c, Gelgaudiškis, Šakių r.
Jievaitis Kęstutis 8 614 13 145
Mokyklos g. 4, Plokščių k., Šakių r.
Sederevičienė Rima 8 682 46 328
A.Skelčio g. 1, Griškabūdis, Šakių r.
Asta Kėvelaitytė 8 612 17 790
Liepų g.1, Degutinės k., Šakių r.
Jūratė Šnipienė 8 615 26 355
Alyvų g. 9, Patašinės k., Šakių r.
Birutė Gurevičienė 8 610 23 547
Bažnyčios g. 7, Paluobių k., Šakių r.
Osvaldas Stankevičius 8 614 25 906
Nemuno g. 66, Kidulių k., Šakių r.
Vida Bakūnovienė 8 601 44 945
Aušros g. 2, Voverių k., Šakių r.
Leonora Pocevičiūtė 8 616 18 791
M. Sederevičiaus g. 6, Burgaičių k., Šakių r.
Anelė Navarskienė 8 678 81 878
Mokyklos g. 1, Joginiškių k., Šakių r.
Laimutė Jokubauskienė 8 687 37 681
Gerdžiūnų k., Šakių r.
Loreta Balsienė 8 615 21 415
Draugystės g. 13, Lekėčių k., Šakių r.
Vilma Vaitkuvienė 8 614 51 868
Tatarės g. 39, Lukšių mstl., Šakių r.
Mindaugas Venskūnas 8 644 24 088
Mokyklos g. 33, Liepalotų k., Šakių r.
Stasė Kepalavičienė 8 698 25 466
P. Vaičaičio g. 32, Sintautai, Šakių r.
Vida Čeplevičienė 8 612 42 593
Mokyklos g. 2, Veršių k., Šakių r.
Laimina Auštrienė 8 618 32 428
Novos g. 1, Užsienių k., Šakių r.
Rima Bacevičienė 8 618 75 582
Antaninos Liorentaitės g. 1, Žvigždaičių k., Šakių r. Gintautas Pranskaitis 8 698 15 935
Pasieniečių g. 2, Slavikų k., Šakių r.
Renata Baltrušaitienė 8 612 20 662
Mokyklos g. 26, Gotlybiškių k., Šakių r.
Galina Adomaitienė 8 698 16 710
V. Kudirkos g. 64, Šakiai
Aida Olensevičienė 8 682 17 469
Miško g. 4, Prūselių k., Šakių r.
Evelina Kochienė 8 608 74 660
Muziejaus g. 1, Girėnų k., Šakių r.
Ramutė Liudžiūtė 8 686 89 348
Briedžių g. 11, Pranckų k., Šakių r.
Jolanta Sniečkuvienė 8 612 15 893
Dariaus ir Girėno g. 24, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. Rasa Staugaitienė 8 682 42 679

Neįgaliesiems nepritaikytos rinkimų apylinkės
23. Mikytų

K. Puidos g. 3A, Mikytų k., Šakių r.
Artimiausia pritaikyta – Lekėčių Nr. 22

Audronė Rimkevičienė 8 671 96 623

33. Išdagų

Žiedo g. 6-1, Išdagų k., Šakių r.
Artimiausia pritaikyta – „Žiburio“ Nr. 1

Dalė Patašienė 8 625 51 475
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Užrašams
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Užrašams
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Išleido: Šakių rajono savivaldybės rinkimų komisija.
Nemokamo leidinio tiražas: 13 000 egz.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

