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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.
Ateikite ir išrinkite savo valdžią.
Vyriausioji rinkimų komisija

Bendra informacija apie rinkimus
Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius turi nuolatiniai šios savivaldybės
gyventojai (toje savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravę savo
gyvenamąją vietą 90 dienų iki rinkimų dienos, tai yra, iki 2018 m. gruodžio 3 d.),
kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Taip pat rinkti savivaldybės tarybos narius
gali ir teisę gyventi Lietuvos Respublikoje turintis kitos Europos Sąjungos valstybės
narės pilietis, kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus
deklaravo šios savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje, arba kitas asmuo, kuris turi teisę nuolat
gyventi Lietuvos Respublikoje ir turi šią teisę patvirtinantį dokumentą ir kuris savo
gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės
teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
šioje savivaldybėje.
Savivaldybės tarybos nariu, savivaldybės meru gali būti renkamas nuolatinis šios
savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų dieną yra sukakę 18 metų ir kuris savo
gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės
teritorijoje likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos.
Kandidatus į savivaldybės tarybos narius, merus gali kelti politinės partijos,
visuomeniniai rinkimų komitetai ir į merus gali išsikelti patys asmenys.

Rinkėjo kortelė
Rinkėjo kortelė išrašoma pagal rinkėjų sąrašo sudarymo metu deklaruotą
gyvenamąją vietą. Jeigu konkreti gyvenamoji vieta nedeklaruota, panaikinta ar rinkėjas
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deklaravo išvykimą į užsienį, bet gyvena Lietuvoje, dėl įrašymo į rinkėjų sąrašus jis turi
kreiptis į apylinkės rinkimų komisiją pagal savo faktinę gyvenamąją vietą.
Rinkėjo kortelė yra neprivaloma. Rinkėjui, einant balsuoti, reikia turėti asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo
pažymėjimą ar kitą dokumentą, kuriame yra nuotrauka ir asmens kodas).

Informacija rinkėjui trumpuoju telefono numeriu 1855
Kviečiame naudotis Vyriausiosios rinkimų komisijos informaciniu telefono
numeriu 1855. Informacinė paslauga veiks nuo 2019 m. vasario 6 d. Informacinės linijos
darbo laikas – 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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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;
6) užklijuojamas išorinis balsavimo vokas.
Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiais rinkėjo kortele, vidiniu
balsavimo voku ir ten esančiais rinkimų biuleteniais) rinkėjas įteikia rinkimų komisijos
nariui. Šis, gavęs rinkėjo įteiktą voką, šį voką rinkėjo akivaizdoje užklijuoja specialiu
ženklu ir išduoda rinkėjui šio voko priėmimo kvitą.
Visus šiuos veiksmus rinkėjas atlieka pats. Jeigu rinkėjas dėl ﬁzinių trūkumų šių
veiksmų pats atlikti negali, jo prašymu juos atlieka rinkėjo pasirinktas asmuo. Šis
asmuo rinkimų biuletenį privalo užpildyti rinkėjo akivaizdoje pagal jo nurodymą ir
išsaugoti balsavimo paslaptį.
Draudžiama priimti iš rinkėjų neužklijuotus išorinius balsavimo paštu vokus.
Rinkėjams draudžiama išsinešti rinkimų biuletenius, balsavimo vokus ar juos
perduoti kitiems asmenims.
Balsavimas iš anksto savivaldybių pastatuose vyks 2019 m. vasario 27-28
dienomis (per pakartotinį balsavimą kovo 13-14 dienomis) nuo 8 iki 20 val.

Balsavimas namuose
Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi
rinkėjai, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali
atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę, yra pateikę Vyriausiosios rinkimų komisijos
nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose (P6 forma) ir yra įrašyti į
namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus. Prašymai balsuoti namuose pateikiami
apylinkės rinkimų komisijai. Balsavimas namuose vyks 2019 m. kovo 1-2 dienomis
(pakartotinis balsavimas kovo 15-16 dienomis).
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Balsavimas specialiuose balsavimo punktuose
Rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus
ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją karo
tarnybą ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka tikrąją karo
tarnybą, valstybės tarnybą ar dirba pagal darbo sutartis tarptautinėse karinėse
operacijose užsienyje, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse,
tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose), gali balsuoti specialiai balsavimui
sudarytuose specialiuose balsavimo punktuose jų darbo valandomis 2019 m. vasario 27
– kovo 1 dienomis (pakartotinis balsavimas kovo 13-15 dienomis).

Balsavimas rinkimų dieną
Rinkimų dieną balsavimas vyksta rinkimų apylinkėje nuo 7 iki 20 val. Rinkėjas
balsuoja toje rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašus jis yra įrašytas. Rinkėjas gali
balsuoti ir kitoje savo savivaldybės rinkimų apylinkėje, jeigu abi šios rinkimų apylinkės
yra elektroninių ryšių priemonėmis prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo ir
apylinkių rinkimų komisijos gali patvirtinti, kad rinkėjas nėra balsavęs nė vienoje iš
rinkimų apylinkių, o rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas šis rinkėjas,
rinkimų komisija patvirtino, kad šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše yra padarytas
įrašas apie šio rinkėjo atvykimą balsuoti į kitą rinkimų apylinkę ir rinkėjo balsas, jeigu
bus gautas balsavimo paštu voke, nebus skaičiuojamas.

Informacija rinkėjams su negalia
Rinkimų įstatymuose yra nustatyta, jog balsavimo patalpa turi būti pritaikyta
rinkėjams su negalia. Už balsavimo patalpų įrengimą ir jų pritaikymą neįgaliesiems yra
atsakingos savivaldybių administracijos.
Rinkimų apylinkių, pritaikytų rinkėjams su negalia, sąrašą galima rasti
Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje www.vrk.lt ir portale
www.rinkejopuslapis.lt Jei rinkėjo rinkimų apylinkė nėra pritaikyta rinkėjui su negalia,
tai toks rinkėjas gali balsuoti artimiausioje neįgaliesiems pritaikytoje rinkimų
apylinkėje.
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2019 M. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR MERŲ RINKIMAI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Kandidatas į savivaldybės tarybos narius - merus

Antanas
BEZARAS
Iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

ŪKIŠKAI, TVIRTAI, NUOŠIRDŽIAI!
Esu LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS kandidatas į Šiaulių rajono merus kitai
kadencijai. Mano tikslas – užtikrinti pradėtų svarbių darbų tęstinumą, nuosekliai vykdyti
įsipareigojimus rajono bendruomenei. Stengiuosi dirbti kaip tikras šeimininkas, kuriam rūpi
rajono žmonių gerovė ir gyvenimo kokybė. Mero darbas – telkti Šiaulių rajono bendruomenę,
visus savivaldybės tarybos narius ir savivaldybės administraciją komandiniam darbui.
Verslas ir žemės ūkis. Rajono žemdirbiai, smulkios, vidutinės įmonės – mūsų ekonomikos ir
ﬁnansinės gerovės pagrindas. Svarbi savivaldybės pareiga – sudaryti verslui, žemės ūkiui geras
vystymosi sąlygas, palankią mokestinę bazę.
Infrastruktūra. Būtina tęsti pradėtą kelių bei gatvių, viešųjų erdvių, vandentiekio ir nuotekų
tinklų, gatvių apšvietimo modernizavimą bei plėtrą. Tikslas – kiekvieną darbams skirtą eurą
panaudoti efektyviai ir skaidriai.
Investicijos. Aktyvūs darbiniai ryšiai su ministerijų, agentūrų, direkcijų atstovais leidžia ieškoti
papildomų lėšų šaltinių bei dalyvauti naujose ﬁnansavimo priemonėse. Šiai veiklai – nuolatinis
dėmesys.
Kultūra, švietimas, sportas. Nuoširdžiai ir profesionaliai dirbantys šių sričių specialistai –
didžiulis rajono turtas. Bendromis pastangomis stiprinsime materialinę bazę ir įdiegsime naują
efektyvesnę darbo apmokėjimo sistemą.
Sveikatos ir socialinė apsauga. Mano tikslas – kokybiškos ir prieinamos paslaugos kiekvienam
gyventojui. Tęsime įstaigų modernizavimo ir pertvarkymo darbus, užtikrinsime ﬁnansinę
paramą kaimo medicinos punktams.
Gyventojų gerovė ir gyvenimo kokybė. Pagarba ir pagalba žmogui – svarbiausias rūpestis.
Tikslas – skatinti visos rajono bendruomenės dalyvavimą tvarkant viešuosius savivaldos
reikalus. Rajono gerovę kursime kartu!
Jūsų Antanas Bezaras
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

2019 M. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR MERŲ RINKIMAI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Kandidatas į savivaldybės tarybos narius - merus

Jonas
KIRILIAUSKAS
Iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija

Lietuvos socialdemokratų partijos pagrindinės vertybės – laisvė, lygybė ir socialinis
teisingumas. LSDP siekis – kurti visuomenę, kurioje nėra didelės atskirties, visi turi
lygias galimybes, kiekvienas jaučiasi saugus dėl savo ateities, o stipresnis padeda
silpnesniam.
Lietuvos socialdemokratų partijos nariams svarbus dialogo su rajono žmonėmis kelias,
siekis, kad gyventojų nuomonė dėl svarbių rajonui priimamų sprendimų būtų girdima ir
atsispindėtų bendruose nutarimuose.
Mano tikslas – teisingas ir augantis visas Šiaulių rajonas.
Mano įsipareigojimai:
Švietimo srityje – mokyklos evoliucionavimas į bendruomenės centrą, kur po vienu
stogu tilptų bendruomenės namai, kultūros centras, biblioteka ir medicinos punktas;
ugdymo kokybės užtikrinimas visiems rajono vaikams.
Kultūros srityje – renginių įvairovės rajono gyventojams didinimas; krašto muziejaus
su ﬁlialais rajone steigimas; įvairių kultūros premijų fondo didinimas, kad jos taptų
svaria paskata kūrėjams.
Turizmo srityje – turizmo plėtros programos, formuojančios rajono vietos
bendruomenių veiklas, kurios padėtų pritraukti daugiau turistų, priėmimo ir
įgyvendinimo inicijavimas.
Sporto srityje – Šiaulių rajono futbolo ir krepšinio komandų, glaudžiai
bendradarbiaujančių su sporto mokykla, atgaivinimas; kitų sporto šakų rėmimas.
Ekonomikos, verslo, žemės ūkio srityse – ilgalaikių darbo vietų kūrimo, jaunimo
verslo projektų skatinimas; žemės mokesčių lengvatų žemdirbiams taikymas.
Sveikatos apsaugos srityje – jaunų specialistų studijų už įsipareigojimą atidirbti
rajono gydymo įstaigose rėmimas, lėšų kaimo medicinos punktų remontui ir įrangos
įsigijimui skyrimas.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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2019 M. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR MERŲ RINKIMAI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Kandidatas į savivaldybės tarybos narius - merus

Algis
MAČIULIS
Iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

LAISVĖ SPRĘSTI PATIEMS!
Pagrindinis liberalų tikslas savivaldoje – užtikrinti, kad žmonės būtų savo miestų ir
miestelių šeimininkai, savivaldos teikiamos paslaugos būtų kokybiškos, žmonėms savo
miestuose ir miesteliuose būtų gera gyventi. Siekdamas šio tikslo dirbsiu profesionaliai,
tardamasis su rajono gyventojais, užtikrinsiu skaidrų sprendimų priėmimą. Geresnį,
turtingesnį ir gražesnį rajoną kursime kartu.
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Tarsiuosi su rajono gyventojais, visus sprendimams priimti naudojamus duomenis
viešinsiu patogiu ir gyventojams suprantamu būdu.
Mažinsiu nereikalingų leidimų ir procedūrų skaičių, šalinsiu neprotingas kliūtis tiek
mažam šeimyniniam verslui, tiek didiesiems investuotojams.
Dirbsiu tam, kad mūsų rajono vaikai mokytųsi, o mokytojai dirbtų jaukiose
mokyklose. Skatinsiu kokybiško neformalaus ugdymo paslaugų plėtrą.
Savivaldybės paslaugas ir ūkį tvarkysiu pagal modernios vadybos standartus.
Garantuosiu savivaldybės teikiamų paslaugų kokybiškumą.
Didinsiu rajono viešojo transporto patrauklumą atnaujinant transporto priemonių
parką, diegiant inovatyvias keleivių informavimo ir atsiskaitymo už keliones formas.
Susisiekimo infrastruktūra taps dar patogesnė, saugesnė ir greitesnė.
Skatinsiu socialinių paslaugų teikimą patikėti nevyriausybinėms organizacijoms.
Sieksiu diegti programas, kurios padėtų spręsti neigiamos emocinės aplinkos ir jos
padarinių priežastis.
Įtvirtinsiu įtraukiančiosios kultūros principą, t.y., rajono gyventojų dalyvavimą
kultūros produktų kūrime savo idėjomis, iniciatyvomis.
Neracionaliems vyriausybės sprendimams priešpastatysiu su rajono gyventojais
suderintą nuomonę ir visomis įmanomomis teisinėmis priemonėmis ją ginsime.
Sieksiu, kad žmogus jaustų, jog pats kuria savo ateitį laisvoje bendruomenėje.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

2019 M. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR MERŲ RINKIMAI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Kandidatas į savivaldybės tarybos narius - merus

Vaclovas
MOTIEJŪNAS
Iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

MES JŪSŲ PUSĖJE!
Gyvenu ir dirbu Šiaulių rajone. Puikiai žinau rajono problemas ir žmonių rūpesčius.
Savo darbais, jau ne kartą įrodžiau, kad dirbant išvien su bendruomene galima pasiekti
nuostabių rezultatų. Šiaulių rajonas nepelnytai yra apleistas, nedrąsus ir praradęs
pasitikėjimą. Tačiau jis turi galimybių suklestėti. Kartu su komanda jaučiu atsakomybę
už tai, kad šios galimybės virstų realybe.
Sieksiu, kad Šiaulių rajono ateitimi patikėtų tiek jo žmonės, tiek ir verslas. Rajonas turi
tapti patraukliu investicijoms centru, kurios generuos naujas darbo vietas.
Savivaldoje labai stipriai sumažėjo demokratijos. Komunikacija su gyventojais privalo
tapti realybe, o ne ﬁkcija. Mūsų rajono gyventojai pagaliau turi jaustis tikraisiais
šeimininkais. Atviros prieigos duomenų bazė, kurioje gyventojai ne tik rastų reikiamą
informaciją apie visų gatvių ir komunikacijų būklę bei ketinimus vykdyti darbus, bet ir
galėtų pareikšti savo nuomonę bei nurodyti prioritetus, turėtų užtikrinti realų
grįžtamąjį ryšį tarp savivaldybės administracijos ir gyventojų.
Prioritetinės veiklos kryptys grindžiamos mūsų rajono realybe ir tvirtu tikėjimu, kad
galime tapti klestinčiu rajonu, kuriame gyvena ir dirba laimingi žmonės. Mano siekiai
dirbant meru būtų:
 gerinti susisiekimą ir užtikrinti Šiaulių rajono gyventojams nemokamą pavėžėjimą į
darbą visuomeniniu transportu;
 mažinti mokesčius už vandenį ir atliekų tvarkymą;
 koreguoti mokesčius smulkiam ir vidutiniam verslui, kad galėtumėme pritraukti
investicijas ir kurti darbo vietas mūsų rajone;
 didinti dėmesį kultūrai ir švietimui užtikrinant darbuotojams orų atlygį;
 sieksiu, kad ﬁnansinė parama pirmojo būsto įsigijimui būtų žymiai didesnė šeimoms
besikuriančioms rajone;
 kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas sugrąžinsiu tarp savivaldybės veiklos
prioritetų
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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2019 M. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR MERŲ RINKIMAI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Kandidatė į savivaldybės tarybos narius - merus

Ingrida
VENCIUVIENĖ
Iškėlė Darbo partija

ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
Kandidatuoju į Šiaulių rajono Mero postą nieko nerealaus nežadėdama, bet
pasiryžusi sąžiningai atlikti mero pareigas, nes ir be jokių papildomų pasižadėjimų
MERAS PRIVALO sąžiningai tarnauti, dirbti, kurti, planuoti, vienyti savivaldybės
tarybą, jungti visuomenę bendriems tikslams ir atsakyti už priimtus sprendimus.
Tam tereikia - atsisakyti uždaro, neskaidraus valdymo, įveikti atsirandančias pagundas
bei liguistą galios troškimą ir siekti tikros piliečių savivaldos. Politiką, kartu ir valdžią,
priartinti prie kultūros, moralės, kad ji keltų ne pašaipas, o taptų patikima – būtų
kuriama tik kartu su gyventojais, bendruomenėmis, seniūnaičiais.
Man, kaip Šiaulių rajono gyventojai ir, galbūt, kaip būsimai merei, svarbu:
Švietimas, gebantis išugdyti dorą, savarankišką, išsilavinusią, gebančią dirbti ar kurti
verslą, asmenybę.
Kultūra, tampanti kasdienio gyvenimo dalimi - lavinanti visuomenę, mokanti
gyvenimiškų vertybių, sauganti mūsų tapatumą.
Bendruomenės, kuriančios pridėtinę vertę, inicijuojančios pokyčius, dalyvaujančios
savivaldybės sprendimų priėmime.
Pagalba jaunimui ir jaunoms šeimoms – pagalba ir parama norinčiam kurti verslą
jaunuoliui, jaunimo organizacijų ir NVO dirbančių su jaunimu ir šeimomis rėmimas.
Pakankamas vietų skaičius vaikų darželiuose.
Patogi gyventi aplinka - sutvarkyti keliai, gatvės, kokybiškas geriamas vanduo.
Tamsiuoju paros metu apšviestos gatvės, saugios perėjos, įrengti saugūs pėsčiųjų ir
dviračių takai.
AŠ PRISIIMU ATSAKOMYBĘ IR ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
Todėl ir Jūs, gerb. Rinkėjai, turite būti atsakingi eidami į rinkimus. Tegul rinkimai būna
ne tik įpareigojimas kandidatui, bet ir jūsų įsipareigojimas teisingai pasirinkti.
Man galite paskambinti tel. 869805510, parašyti el.paštu: i.venciuviene@yahoo.de
12

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Nr.2
LIETUVOS VALSTIEČIŲ
IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA – gilias tradicijas turinti politinė jėga, įgalinanti
asmenis ir bendruomenes spręsti savo ir aplinkos problemas, skatinanti rinktis tokį elgesį, kuris
kurtų pamatinius gėrius. Mūsų prioritetai Šiaulių rajone – sveikas, žalias kraštas, kuriame gera ir
patogu gyventi, auginti vaikus, mokytis, dirbti, kurti asmeninę, savo šeimos ir valstybės gerovę.
Konkrečiais darbais ir aktyvia veikla Šiaulių rajone jau įrodėme, kad nuosekliai vykdome savo
įsipareigojimus ir mokame sąžiningai dirbti rajono bendruomenei.
Mūsų tikslai:
1. Priiminėti sprendimus skaidriai ir viešai, biudžeto lėšas naudoti efektyviai ir sąžiningai.
2. Plėtoti savivaldą, ugdyti bendruomeniškumą, didinti gyventojų pasitikėjimą savivaldos
institucijomis. Savivaldybės tarybos sprendimus priimti atsižvelgiant į bendruomenių pozicijas
ir gyventojų siūlymus.
3. Stiprinti švietimo, kultūros ir sporto materialinę bazę, kurti efektyvesnę šių sričių darbuotojų
darbo apmokėjimo sistemą.
4. Tęsti sveikatos ir socialinių paslaugų įstaigų modernizavimą, išsaugoti gyventojams patogų
kaimo medicinos įstaigų tinklą.
5. Pritraukti naujas investicijas, didesnį ﬁnansavimą savivaldybės projektams ir programoms.
6. Sudaryti geras vystymosi sąlygas ir palankią mokestinę bazę verslui ir žemės ūkiui.
7. Tęsti pradėtą kelių bei gatvių, viešųjų erdvių, vandentiekio ir nuotekų tinklų, gatvių
apšvietimo modernizavimą bei plėtrą.
8. Nustatyti gyventojams palankius komunalinių paslaugų įkainius.
9. Skirti didesnį ﬁnansavimą ir suteikti ūkinį savarankiškumą seniūnijoms.
Pagarba žemei ir žmogui – mūsų svarbiausias rūpestis.
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NR. 2 LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS
KANDIDATŲ Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBĄ SĄRAŠAS:

1. ANTANAS BEZARAS (kandidatas į
savivaldybės tarybos narius - merus)
2. MARTYNAS RUSTEIKA
3. ARŪNAS GRUBLIAUSKIS
4. ČESLOVAS GREIČIUS
5. JUDITA ŠAKOČIUVIENĖ
6. ILONA BARISTIENĖ
7. RYMANTAS NORKUS
8. VAIDA GRICIENĖ
9. DARIUS RAMANČIONIS
10. GEDIMINAS VAIČIULIS
11. ZENONAS GESTAUTAS
12. ADA GRAKAUSKIENĖ
13. RIMA KLENAUSKIENĖ
14. ROMA MAŽELIENĖ
15. ROLANDAS FREIMONAS
16. KĘSTUTIS PETRAUSKAS
17. ARTŪRAS DUNAUSKAS
18. RASA SABALIAUSKIENĖ
19. SILVAS GEDAMINSKAS
20. DEIMANTĖ RADŽVILĖ
21. AUDRONĖ VAITEKŪNIENĖ
22. GIEDRIUS MITKUS
23. ONA BARANAUSKIENĖ
24. KRISTINA PINSKIENĖ
25. INDRĖ BIRUTYTĖ

26. ROLANDAS KAVECKAS
27. STASYS SUTKUS
28. RIMA KUDREVIČIENĖ
29. POVILAS ZAVECKAS
30. EIMANTAS KIRKUTIS
31. RIMANTAS MICKEVIČIUS
32. RASA ŠIŠKUVIENĖ
33. ARŪNAS MYKOLAITIS
34. ROMA KYBARTIENĖ
35. ALGIMANTAS LACIS
36. IRENA DARGINAVIČIENĖ
37. NERIJUS PAŠAKINSKAS
38. KAZIMIERAS PRANCIŠKUS JUCAS
39. JANINA GELŽINIENĖ
40. BIRUTĖ SINKEVIČIENĖ
41. ONA GEDAMINSKIENĖ
42. DAIVA ŠATEIKIENĖ
43. DOMAS ADOMAITIS
44. VIRGINIJUS UBARTAS
45. POVILAS RUDYS
46. KRISTINA MEKAITĖ
47. VYTAUTAS ŽYMANČIUS
48. RITA CHOCHULINA
49. EIMANTAS AUŠBIKAVIČIUS
50. IZAURA ARVAZEVIČIENĖ

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir
išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus
ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus.
Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Nr.4
LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

Lietuvos socialdemokratų partijos pagrindinės vertybės – laisvė, lygybė ir socialinis
teisingumas. LSDP siekis – kurti visuomenę, kurioje nėra didelės atskirties, visi turi lygias
galimybes, kiekvienas jaučiasi saugus dėl savo ateities, o stipresnis padeda silpnesniam.
Lietuvos socialdemokratų partijos nariams svarbus dialogo su rajono žmonėmis kelias,
siekis, kad gyventojų nuomonė dėl svarbių rajonui priimamų sprendimų būtų girdima ir
atsispindėtų bendruose nutarimuose.
LSDP Šiaulių rajono skyriaus tikslas – teisingas ir augantis visas Šiaulių rajonas.
Įsipareigojimai:
Švietimo srityje – mokyklos evoliucionavimas į bendruomenės centrą, kur po vienu stogu
tilptų bendruomenės namai, kultūros centras, biblioteka ir medicinos punktas; ugdymo kokybės
užtikrinimas visiems rajono vaikams.
Kultūros srityje – renginių įvairovės rajono gyventojams didinimas; krašto muziejaus su
ﬁlialais rajone steigimas; įvairių kultūros premijų fondo didinimas, kad jos taptų svaria paskata
kūrėjams.
Turizmo srityje – turizmo plėtros programos, formuojančios rajono vietos bendruomenių
veiklas, kurios padėtų pritraukti daugiau turistų, priėmimo ir įgyvendinimo inicijavimas.
Sporto srityje – Šiaulių rajono futbolo ir krepšinio komandų, glaudžiai
bendradarbiaujančių su sporto mokykla, atgaivinimas; kitų sporto šakų rėmimas.
Ekonomikos, verslo, žemės ūkio srityse – ilgalaikių darbo vietų kūrimo, jaunimo verslo
projektų skatinimas; žemės mokesčių lengvatų žemdirbiams taikymas.
Sveikatos apsaugos srityje – jaunų specialistų studijų už įsipareigojimą atidirbti rajono
gydymo įstaigose rėmimas, lėšų kaimo medicinos punktų remontui ir įrangos įsigijimui
skyrimas.
Žmonių vardu Šiaulių rajono socialdemokratai
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NR. 4 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS
KANDIDATŲ Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBĄ SĄRAŠAS:

1. ROMA ALBRIKIENĖ
2. ALGIMANTAS GAUBAS
3. ROLANDAS TAMOŠAIIS
4. INA NORKIENĖ
5. ALGIRDAS JONAS VERTELIS
6. RITA CECERVOVĖ
7. STANISLOVAS NAINYS
8. KĘSTUTIS LUKŠAS
9. JANINA PETKIENĖ
10. VACLOVAS DOFTARTAS
11. ILONA EININGIENĖ
12. EDITA JONAITIENĖ
13. ČESLOVAS ŽUKAUSKAS
14. ALGIRDAS BAIKAUSKAS
15. KAROLIS VENCKUS
16. MARGARITA KUŠNEROVA
17. DAIVA MILIAUSKIENĖ
18. DAINIUS LEKIATAS
19. SAULIUS JUŠKA
20. INGA MIKNEVIČIENĖ
21. RAMŪNAS KERAS
22. LORETA TRIBULIENĖ

23. RAMUTĖ ZORIENĖ
24. STANISLAVA PANKINIENĖ
25. NIJOLĖ BILEVIČIENĖ
26. MINDAUGAS GARŠVA
27. IRENA LUKOŠIENĖ
28. GINTAUTAS GEDMINAS
29. VIRGINIJA PELECKIENĖ
30. JONAS LUKŠAS
31. VIRGINIJA JOKUBAUSKAITĖ
32. TATJANA ANDRIJAUSKIENĖ
33. ALBERTAS VALUCKIS
34. VILMA ŽUKAUSKIENĖ
35. BRONIUS PETRAVIČIUS
36. VAIDOTAS LUKŠAS
37. DOMINYKAS PUKĖNAS
38. INGRIDA ČAIKA-PUGAČĖ
39. POVILAS ŠUKYS
40. ROMUALDAS RESECKIS
41. ALBINA RIAUBIENĖ
42. INETA ARLAUSKIENĖ
43. DALIA MAŽEIKIENĖ
44. MARIUS SUTKUS

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir
išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus
ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus.
Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Nr.6
TĖVYNĖS SĄJUNGA LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI
Mes Jūsų pusėje!
Mūsų tikslas – pasiekti, kad bet kuris Šiaulių rajono žmogus, kur jis begyventų jaustų, kad
gyvena valstybėje, kuri geba visiems garantuoti europietišką gerovę.
Svarbiausia užtikrinti rajono gyventojams galimybę dirbti, užsidirbti, gyventi saugiai:
 Rūpinsimės ne tik centrinių gatvių ir aikščių gražinimu, bet ir gerai apmokamų darbo vietų
kūrimu, vietos ir užsienio investicijų pritraukimu;
 Užtikrinsime nemokamą pavėžėjimą į darbą, suteikiant patrauklumą gyventi rajone;
 Skirsime dėmesį ir išteklius besikuriančiam verslui rajone;
 Pasirūpinsime, kad valstybės ﬁnansinė parama pirmojo būsto įsigijimui būtų žymiai
didesnė šeimoms besikuriančioms rajone;
 Su bendruomenių pritarimu mūsų mokyklose bus sudarytos geriausios sąlygos vaikams
mokytis ir lankyti ikimokyklines įstaigas. Sieksime geresnio švietimo darbuotojų darbo
užmokesčio;
 Sukursime patrauklią rajono ir Kuršėnų miesto infrastruktūrą;
 Užtikrinsime priimtinas komunalinių paslaugų kainas;
 Pradėsime šiuolaikiško daugiafunkcinio sveikatinimo (baseino) ir sporto komplekso
statybas;
 Tardamiesi su bendruomenėmis seniūnijose skaidriai suplanuosime ir paskelbsime gatvių,
kelių, daugiabučių kiemų ir renovuojamų pastatų darbų eiliškumą;
 Stiprinsime bendruomenes, nes tai tikroji savivalda;
 Įsipareigojame investuoti į kvaliﬁkuotų medikų išsaugojimą ir gydymo įstaigų kokybės
gerinimą;
 Sieksime kultūros paslaugas daryti prieinamesnėmis ir patogesnėmis visiems gyventojams.
Nepamiršime kultūros darbuotojų, kurių darbo užmokestis yra akivaizdžiai per mažas;
 Didinsime asmeninę atsakomybę savivaldybės administracijoje;
 Siūlysime gyventojams įvertinti savivaldybės nuveiktus darbus ir užtikrinsime būtinų ir
reikalingiausių darbų tęstinumą;
 Inicijuosime Kuršėnų savivaldybės įkūrimą ir sustiprinsime seniūnijų galias.
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NR. 6 TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ
KANDIDATŲ Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBĄ SĄRAŠAS:
1. VACLOVAS MOTIEJŪNAS (kandidatas į savivaldybės tarybos narius - merus)
2. ALFREDAS JONUŠKA
3. KAROLINA KLEINOTAITĖ GORODNIČENKO
4. SIMONAS STRELCOVAS
5. JONAS NOVOGRECKIS
6. LORETA LIDEIKIENĖ
7. MARIUS ŠILINGAS
8. LIGITA MOCKIENĖ
9. GYTIS GLODENIS
10. ALOYZAS RAPŠEVIČIUS
11. KRISTINA AGINSKIENĖ
12. ARVYDAS ŠČIPOKAS
13. ROLANDA BITIENĖ
14. KĘSTUTIS RUPŠYS
15. DONATAS VASILIAUSKAS
16. DALIUS EINORIS
17. ANTANAS GRICIUS

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir
išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus
ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus.
Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Nr.10
LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS
Laisvė spręsti patiems!
Liberalų sąjūdžio pagrindinis tikslas savivaldoje – užtikrinti, kad žmonės būtų savo miestų ir
miestelių šeimininkai, kad teikiamos paslaugos būtų kokybiškos, kad žmonėms būtų gera
gyventi.
Užtikrinsime efektyvesnę ir skaidresnę savivaldybės įmonių veiklą.
Didinsime seniūnijų savarankiškumą.
Įtvirtinsime įtraukiančiosios kultūros principą, ﬁnansavimo kriterijumi taps kultūrinių veiklų
integravimas į edukaciją.
Didinsime viešojo transporto patrauklumą diegdami inovatyvias keleivių informavimo ir
atsiskaitymo už keliones formas. Susisiekimo infrastruktūra taps dar patogesnė, saugesnė ir
greitesnė.
Užtikrinsime vietinių kelių programos įgyvendinimą, tarsimės su gyventojais dėl jos
atnaujinimo.
Užtikrinsime sveikatos apsaugos įstaigų efektyvų valdymą bei paslaugų prieinamumą
kiekvienam rajono gyventojui.
Įtrauksime gyventojus į savivaldybei priklausančių įmonių valdymą.
Atsisakysime taikomos praktikos, kai į visuomenines tarybas ar komisijas yra įtraukiami
savivaldybės administracijos darbuotojai.
Užtikrinsime lopšelių darželių prieinamumą kiekvienam vaikui.
Sieksime, kad mūsų rajono vaikai mokytųsi, o mokytojai dirbtų jaukiose mokyklose. Skatinsime
kokybiško neformalaus ugdymo paslaugų plėtrą.
Skirsime didesnį ﬁnansavimą sportininkams, komandoms, klubams, jų renginiams.
Peržiūrėsime atliekų tvarkymo rinkliavą pasiekdami, kad būtų įgyvendinta nuostata „Teršėjas
moka“. Atliekų rūšiavimas turi tapti vyraujančia praktika, o ne išimtimi.
Stiprinsime bendruomenes bei didinsime ﬁnansavimą projektinei veiklai.
Mažinsime nereikalingų leidimų ir procedūrų skaičių, šalinsime kliūtis tiek šeimyniniam verslui,
tiek didiesiems investuotojams.
Sieksime, kad gyventojai jaustų, jog patys kuria savo ateitį laisvoje bendruomenėje.
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NR. 10 LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO
KANDIDATŲ Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBĄ SĄRAŠAS:

1. ALGIS MAČIULIS (kandidatas į savivaldybės tarybos narius - merus)
2. REGINA RUPŠIENĖ
3. ROLANDAS SAMUILA
4. RASA KELPŠIENĖ
5. DARIUS KRIŠTAPONIS
6. RYTIS JAKUMAS
7. PETRAS VAITKUS
8. GRAŽVYDAS VALYS
9. DAIVA ANDRIKAITYTĖ
10. REMIGIJUS VAIŠNORAS
11. INDRĖ ANTULIENĖ
12. VYGANTAS PUODŽIŪNAS
13. NELDA ŠUTAITĖ
14. VIDA ŠARAUSKIENĖ
15. GEDIMINAS PRIALGAUSKIS
16. DAIVA SAMUILIENĖ
17. ROLANDAS ŽUTAUTAS
18. INDRĖ GINTILAITĖ
19. JONAS BUGAILA
20. MINDAUGAS MAČIULIS
21. SAMANTA ŽUTAUTIENĖ
22. STASYS KUČAS
23. VIDMANTAS STANKAITIS
24. VYGANDAS MILIEŠKA

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir
išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus
ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus.
Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Nr.12
DARBO PARTIJA
Mes atsakome už savo žodžius!
Mes, Darbo partija, esame įsitikinę, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsakomybė už
priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga, siekiant grąžinti
žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis bei įtraukti juos į valstybės valdymą.
Todėl turi būti:
Savivaldos klausimai sprendžiami tik kartu su gyventojais.
Daugiau galių seniūnijoms ir bendruomenėms. Seniūnams didesnės ﬁnansinės galimybės
tiesiogiai spręsti vietos bendruomenių problemas.
Užkirstas kelias korupcijai. Savivaldybės tarnautojai už savo veiksmus bei sprendimus
prisiimantys asmeninę atsakomybę. Į laisvas darbo vietas atrenkami specialistai pagal
kompetenciją ir išsilavinimą, o ne pagal turimą partinį bilietą, giminystę.
Užtikrinta mokymo kokybė ir prieinamumas.
Pertvarkytas mokyklų tinklas. Didėjanti neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovė,
popamokinis užimtumas. Tinkamos darbo sąlygos mokytojams.
Dėmesys šeimoms ir jaunimui.
300 eurų vienkartinė parama kiekvienam gimusiam vaikui. 100 proc. patenkintas vaikų darželių
poreikis. Su jaunimu ir šeimom dirbančių organizacijų didesnis ﬁnansavimas. Parama
jaunuoliams pradedantiems verslą.
Kultūrinio lavinimo skatinimas. Kultūros, kuri turi įtakos asmenybės dvasinių vertybių
formavimui, prieinamumas visiems ir didesnis jos ﬁnansavimas. Didesni kultūros darbuotojų
atlyginimai.
Kokybiškos socialinės paslaugos. Pagalba šeimai, neįgaliems bei jų šeimų nariams, senjorams.
Geresnės darbo sąlygos socialiniams darbuotojams, padidinti atlyginimai.
Saugi, sveika, patogi gyventi aplinka. Sutvarkytos gatvės, keliai, daugiabučių aplinka.
Kokybiškas geriamas vanduo, alternatyvių energijos šaltinių naudojimas. Patogus susisiekimas,
mažėjantys viešojo transporto įkainiai.
Mes prisiimame atsakomybę ir atsakome už savo žodžius!
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NR. 12 DARBO PARTIJOS
KANDIDATŲ Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBĄ SĄRAŠAS:

1. INGRIDA VENCIUVIENĖ (kandidatas į savivaldybės tarybos narius - merus)
2. INGRIDA VOLOSOVA
3. ALGIRDAS URBELIS
4. GITANAS MIKNIUS
5. KĘSTUTIS PALUJANSKAS
6. ADOLFAS KAZLAUSKAS
7. INESA MATILIŪNAITĖ
8. VYTAUTAS DILINSKIS
9. VYTAUTAS LINKUS
10. GRAŽINA MIKNIENĖ
11. BIRUTĖ ORENTIENĖ
12. SANDRA GEDVILAITĖ
13. ELVYRA ŠIDLAUSKIENĖ
14. DOVILĖ LUKOŠIŪTĖ
15. GODA KAŽDAILYTĖ
16. ROMAS ŠTULCAS
17. SILVIJA URBONAVIČIENĖ
18. DANUTĖ KAZLAUSKIENĖ
19. RENATAS ČELUTKA
20. ASTA PORAKĖ
21. MANTAS ŽADEIKA
22. AUDRONĖ STARKUVIENĖ
23. SILVA ŠNIRIENĖ
24. GRAŽINA BALTRUŠAITIENĖ
25. VALERIJ VOLOSOV

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir
išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus
ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus.
Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Šiaulių rajono savivaldybės (Nr. 45) rinkimų komisija
Adresas: Vilniaus g. 263-306, Šiauliai
Telefonas: 8 614 16894, 8 41 501520
Faksas: 8 41 523886
El. paštas: rinkimai@siauliuraj.lt
VIRGINIJA REMEIKIENĖ
pirmininkė
JUDITA ŠERTVYTIENĖ
pavaduotoja
AURELIJA BACEVIČIŪTĖ
sekretorė
NIJOLĖ GRUDŽINSKIENĖ
narė
GINTARĖ BAKANIENĖ
narė
RIČARDAS ŠIUMBEREVIČIUS narys
PAVELAS ŠEGUROVAS
narys
VIRGINIJA PETRYLIENĖ
narė

tel. 8 614 16894
tel. 8 687 41972
tel. 8 675 27171
tel. 8 611 55091
tel. 8 606 47779
tel. 8 698 34450
tel. 8 686 49330
tel. 8 678 89237

APYLINKĖS
PAVADINIMAS

ADRESAS
PASTATAS (Pritaikyta neįgaliesiems)

PIRMININKAS
TELEFONAS

1. Ginkūnų

Aušros g. 2, Ginkūnai,
Mokykla (Ne)
Bridų g. 37B, Bridų k.
Kultūros namai (Taip)
Vilniaus g. 324, Vijoliai
Seniūnija (Taip)
Ringuvos g. 4, Voveriškių k.
Mokykla (Taip)
Kriaušių g. 3B, Gegužių k.
Bendruomenės namai (Taip)
Paparčių g. 2, Aukštelkės k.
Mokykla (Taip)
Darželio g. 3, Pakapės k.
Mokykla (Taip)
Šilojų g. 1, Bubių k.
Seniūnija (Taip)
Pušyno g. 9, Gilvyčių k.
Kultūros namai (Taip)

Jūratė Sadauskienė
867112281
Donata Špokauskė
867535653
Kristina Steponavičienė
869942800
Jovita Švambarienė
867475858
Gaivilė Vaičėnienė
868222650
Mantas Sokas
862097492
Renata Šimaitienė
862029819
Laima Benikasienė
861224858
Roma Rimeikienė
865577396

2. Bridų
3. Vijolių
4. Voveriškių
5. Gegužių
6. Aukštelkės
7. Pakapės
9. Bubių
10. Gilvyčių
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APYLINKĖS
PAVADINIMAS

11. Kurtuvėnų
12. Bazilionų
13. Kairių
14. Šilėnų
15. Žadžiūnų
16. Meškuičių
17. Naisių
18. Gruzdžių
19. Šiupylių
20. Kužių
21. Gilaičių
22. Verbūnų
23. Smilgių
24. L. Ivinskio
25. Centro

ADRESAS
PASTATAS (Pritaikyta neįgaliesiems)

P. Višinskio g. 1A, Kurtuvėnų mstl.
Mokykla (Taip)
Pageluvio g. 13, Bazilionų mstl.
Kultūros namai (Ne)
Plento g. 2, Kairių mstl.
Seniūnija (Taip)
Saulės g. 38, Šilėnų k.
Mokykla (Taip)
Gudelių g. 7, Žadžiūnų k.
Bendruomenės namai (Taip)
J. Basanavičiaus g. 2, Meškuičiai
Meškuičių kultūros namai (Taip)
Gėlės g. 9, Naisiai
Kultūros namai (Taip)
Šiaulių g. 3, Gruzdžių mstl.
Kultūros namai (Taip)
Saulėtekio g. 14, Šiupylių k.
Bendruomenės namai (Taip)
Vilties g. 2, Kužių mstl.
Seniūnija (Taip)
Gilaičių g. 12, Gilaičių k.
Kultūros namai (Taip)
Gluosnių g. 2, Verbūnų k.
Kultūros namai (Taip)
Vieversių g. 3, Smilgių k.
Bendruomenės namai (Taip)
V. Kudirkos g. 33, Kuršėnai
Gimnazija (Taip)
J.Basanavičiaus 5, Kuršėnai
Seniūnija (Ne)

PIRMININKO
TELEFONAS

Lineta Kardašienė
868612971
Vytautas Julius Radžvilas
868669400
Gražina Teresienė
865753307
Gitana Svirplienė
864574966
Gedas Teresas
863162662
Karolina Kirtiklė
863561608
Lina Maižiuvienė
869355089
Orinta Venckienė
868544143
Asta Lengvenienė
860612482
Jolanta Mickuvienė
861480504
Violeta Laurutienė
861468587
Kęstutis Jurgaitis
868784558
Valerijus Bugaj
861615031
Vida Olišauskienė
861441344
Liuda Miknienė
861493918
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APYLINKĖS
PAVADINIMAS

ADRESAS
PASTATAS (Pritaikyta neįgaliesiems)

PIRMININKO
TELEFONAS

26. Gedimino

Gedimino g. 4, Kuršėnai
Buvusi urėdija (Taip)
Daugėlių g. 17, Kuršėnai
Politechnikos mokykla (Taip)
Ventos g. 114, Kuršėnai
Kūrybos namai (Taip)
Daugėlių g. 86, Kuršėnai
Daugėlių pag. mokykla (Taip)
Saulės g. 1B, Micaičių k.
Kultūros namai (Taip)
Pagrindinė g. 29, Varputėnų k.
Biblioteka (Taip)
Beržų g. 2, Gergždelių k.
Bendruomenės namai (Ne)
Vyturių g. 14, Pakumulšių k.
Kultūros namai (Ne)
Laisvės g. 30A, Drąsučių k.
Kultūros namai (Taip)
Ventos g. 20, Romučių k.
Biblioteka (Ne)
Liepų g. 8, Sauginių k.
Kultūros namai (Taip)
Tryškių g. 4, Raudėnų k.
Mokykla (Taip)
Nelindos g. 11A, Dirvonėnų k.
Bendruomenės namai (Taip)
Šiaulių g. 24, Šakynos mstl.
Kultūros namai (Taip)
Draugystės g. 32, Žarėnų k.
Bendruomenės namai (Taip)

Vaiva Aleksandravičiūtė
864820210
Rugilė Faustanauckūnė
860119121
Dalia Baranauskaitė
861283532
Antanas Šerkšnas
867069229
Rima Jaraminienė
861439496
Vida Bernotienė
861636190
Eligijus Bugajus
860072522
Aurelija Bružienė
862287334
Skaidrė Atstopienė
862039740
Birutė Jomantienė
868642138
Ramūnas Palkus
868624430
Danutė Slavinskienė
861492486
Irena Šumbarauskaitė
861227864
Rita Pitrinienė
8 674 34 010
Jolanta Gedaminskienė
868750041

27. Pušyno
28. Pavenčių
29. Daugėlių
30. Micaičių
31. Varputėnų
32. Gergždelių
33. Pakumulšių
34. Drąsučių
35. Romučių
36. Sauginių
37. Raudėnų
38. Dirvonėnų
39. Šakynos
40. Žarėnų
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Liudo Ruko nuotrauka

Spaudai parengė UAB „Laimužė"
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