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Jurbarko rajono savivaldybėje

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.
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Rinkėjo kortelė
Rinkėjo kortelė išrašoma pagal rinkėjų sąrašo sudarymo metu
deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu konkreti gyvenamoji vieta nedeklaruota, panaikinta ar rinkėjas deklaravo išvykimą į užsienį, bet
gyvena Lietuvoje, dėl įrašymo į rinkėjų sąrašus jis turi kreiptis į
apylinkės rinkimų komisiją pagal savo faktinę gyvenamąją vietą.
Rinkėjo kortelė yra neprivaloma. Rinkėjui, einant balsuoti, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar kitą dokumentą, kuriame yra nuotrauka ir asmens kodas).
Informacija rinkėjui
trumpuoju telefono numeriu 1855
Kviečiame naudotis Vyriausiosios rinkimų komisijos informaciniu telefono numeriu 1855.
Informacinė paslauga veiks nuo 2019 m. vasario 6 d.
Informacinės linijos darbo laikas – 7–20 val.
Trumpuoju numeriu 1855 galima skambinti iš visų Lietuvoje
veikiančių operatorių tinklų. Skambučio kaina – kaip į savo tinklą
pagal savo plano tarifus.
Telefonu 1855 sužinosite:
• ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus;
• kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuoti;
• ar rinkimų apylinkė pritaikyta rinkėjams su negalia;
• apie galimybę balsuoti iš anksto, jeigu rinkimų dieną nebūsite
savo rinkimų apylinkėje;
• kaip balsuoti, jeigu susirgote ir rinkimų dieną negalėsite nuvykti į savo rinkimų apylinkę;
• kaip susisiekti su savivaldybės ar apylinkės rinkimų komisija,
komisijos adresą.
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Naudojimosi paslauga sąlygos
Norėdami gauti išsamią informaciją apie Jūsų įrašymą į rinkėjų
sąrašą, būsite paprašyti pasakyti savo asmens kodą, vardą, pavardę.
Paskambinę šiuo numeriu, sužinosite rinkimų apylinkę, savo rinkėjo kortelės numerį ir kt. Informacija teikiama vadovaujantis teisės
aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą, todėl
rinkėjo adreso skelbimas yra apribotas. Tik patys pasakę savo adresą, Jūs galėsite pasitikslinti, ar tikrai tokiu adresu esate įrašytas į
rinkėjų sąrašą, ar tokiu adresu Jums yra išrašyta rinkėjo kortelė.
Nusiskundimų registracija
Telefonu 1855 galite pranešti apie rinkimų įstatymų pažeidimus. Taip pat galite pranešti, kad gyvenate deklaruotu adresu, bet
negavote rinkėjo kortelės. Jūsų nusiskundimas bus perduotas savivaldybės rinkimų komisijai. Skundai registruojami prisistačius, o
Jums atsisakius pranešti savo vardą ir pavardę, skundai nebus nagrinėjami.
Išankstinis balsavimas
Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę.
Kaip balsuojama iš anksto:
1) rinkėjui išduodamas Išankstinio balsavimo lakštas;
2) užpildomi rinkimų biuleteniai;
3) užpildyti rinkimų biuleteniai įdedami į vidinį balsavimo voką;
4) užklijuojamas vidinis balsavimo vokas;
5) vidinis balsavimo vokas kartu su rinkėjo kortele, paimta iš
Išankstinio balsavimo lakšto, įdedamas į išorinį balsavimo voką;
5) užklijuojamas išorinis balsavimo vokas.
Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiais rinkėjo
kortele, vidiniu balsavimo voku ir ten esančiais rinkimų biulete3
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niais) 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.
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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.

6

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių merų ir tarybų rinkimai
Jurbarko rajono savivaldybėje

7

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių merų ir tarybų rinkimai
Jurbarko rajono savivaldybėje

8

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių merų ir tarybų rinkimai
Jurbarko rajono savivaldybėje

Algirdas GUDAITIS
Iškėlė Partija Tvarka ir teisingumas

STIPRI ŠEIMA – SAUGI BENDRUOMENĖ – ATSAKINGA SAVIVALDA
Mano, kartu su išrinktais Tarybos nariais, tikslas – stipri šeima, atvira, skaidri, bendrų sprendimų su bendruomene siekianti savivalda, pagalba
smulkiajam ir vidutiniam verslui, parama socialiai pažeidžiamiems žmonėms, dėmesys kiekvienam rajono gyventojui:
1. Ypatingas dėmesys sveikatos apsaugai – Jurbarko ligoninės ir kaimo medicinos punktų išsaugojimui.
2. Švietimo prieinamumo ir mokymo kokybės užtikrinimas.
3. Palankių darbo ir gyvenimo sąlygų sudarymas jaunoms šeimoms, specialistams.
4. Infrastruktūros projektų įgyvendinimas, turizmo vystymas, gatvių ir kelių
asfaltavimo, susisiekimo problemų sprendimas.
5. Kultūros, sporto ir švietimo programų finansavimo didinimas, efektyvus
sporto ir kultūros objektų panaudojimas.
6. Racionalus biudžeto lėšų paskirstymas ir naudojimas, skaidrūs konkursai
ir viešieji pirkimai.
7. Konkursų būdu parinkti komunalinių paslaugų teikėjai.
8. Glaudus šeimos, mokyklos ir bendruomenės ryšys.
9. Ypatingas dėmesys vaiko teisių apsaugai.
10. Atsakingas socialinių problemų sprendimas, socialinės atskirties mažinimas, socialinių paslaugų plėtra per nevyriausybines organizacijas, bendruomenes, privatų sektorių.
11. Daugiabučių namų atnaujinimas, kompleksinis gyvenamųjų kvartalų ir
viešųjų erdvių tvarkymas.
12. Svarbūs sprendimai priimami tariantis su bendruomenėmis, žemdirbiais,
verslininkais, senjorais.
13. Investicijų, gamybos, naujų darbo vietų kūrimo skatinimas, palankios
mokesčių sistemos pradedančiam verslui parengimas.
14. Pagalba žemdirbiams sprendžiant melioracijos sistemų renovavimo ir kooperacijos plėtojimą.
15. Saugios kaimynystės skatinimas, gyvenviečių ir miesto gatvių apšvietimo
tinklų plėtra.
16. Ekologinių problemų sprendimas.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Ričardas JUŠKA
Iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Mano veiklos prioritetai:
Sveikata ir socialinė parama – kokybiškos sveikatos paslaugos ir maksimalus jų kiekio užtikrinimas, sveikos gyvensenos skatinimas. Efektyvios ir kokybiškos socialinės paslaugos, ypač neįgaliems, vienišiems bei pagyvenusiems
žmonėms.
Švietimas, vaikų ir jaunimo užimtumas – glaudus šeimos, mokyklos ir visuomenės ryšys, aiškūs švietėjiški tikslai, užtikrintos kokybiškos mokymosi sąlygos ir naujų jaunimo laisvalaikio užimtumo formų plėtra.
Investicijos, plėtra, verslas – atsakingas darbuotojas savivaldybėje darbui
su rajono verslininkais, investuotojais ir užsienio miestais – partneriais. Savivaldybės mokestinių tarifų mažinimas ir verslumo skatinimas. Efektyvus ES struktūrinių fondų finansavimo panaudojimas.
Turizmas – atsinaujinama turizmo infrastruktūra, turizmo paslaugų ir rekreacinių teritorijų plėtra.
Kultūra – papildomų lėšų nukreipimas meninei saviraiškai ir kolektyvams.
Etnokultūros ir paveldo puoselėjimas.
Sportas – orientuotas finansavimas į masiškumą, rezultatus ir aktyvų laisvalaikį.
Vandens ūkis – efektyvus vandentvarkos projektų įgyvendinimas, vandens
kokybės ir teikiamų paslaugų gerinimas.
Darni teritorinė plėtra – visapusiška parama ir pagalba kaimo bei miesto
bendruomenėms.
Efektyvi savivalda – užtikrinta viešųjų paslaugų kokybė, perteklinių funkcijų atsisakymas, darbo užmokestis orientuotas į rezultatą.
Infrastruktūra – seniūnijų vietinės reikšmės kelių priežiūra tolygi miesto
gatvių ir kelių priežiūrai.
Žemės ūkis – glaudus žemdirbių ir ūkininkų bendradarbiavimas ne tik dėl
valstybės deleguotų, bet ir savivaldybei priskirtų savarankiškų funkcijų.
Veiklos skaidrumas, sąžiningumas, atsakingumas, tarnavimas viešajam
interesui – tai pagrindiniai principai, kuriais vadovaujuosi.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Gintaras KASPUTIS
Iškėlė Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Mieli Jurbarko rajono gyventojai,
Stiprios savivaldos pagrindas – aktyvūs gyventojai. Kuo daugiau gyventojų
pajus ir patikės, kad gali prisidėti prie savo gyvenamosios aplinkos puoselėjimo
ir jos ateities, tuo rajonas taps stipresnis.
Būdamas meru sieksiu, kad savivaldybė pradėtų veikti efektyviai ir skaidriai,
o jos pagrindinis ir vienintelis tikslas bus kurti Jurbarko rajono gyventojų gerovę.
Esu įsitikinęs, kad man užteks energijos ir ryžto suvienyti gyventojus, nevyriausybines organizacijas ir savivaldybės administraciją į vieną didelę komandą, kurios pagrindiniai tikslai bus:
• Padėti bendruomenėms greičiau įgyvendinti lokalias iniciatyvas, remti jas.
• Ypatingą dėmesį skirti gatvių ir kelių asfaltavimui.
• Sumažinti žmonių su negalia ir socialiai jautrių visuomenės grupių atskirtį.
• Optimizuoti biurokratinį aparatą ir užtikrinti veiklos skaidrumą.
• Depolitizuoti savivaldybės įmonių ir įstaigų valdymą.
• Gerinti verslo aplinką mieste ir rajone, pritraukti investicijų ir įgyvendinti
daugiau viešosios ir privačios partnerystės projektų.
• Norintiems kurti verslą – sukurti paslaugų, lengvatų, konsultacijų ir kitų
priemonių paketą.
• Remti kultūros ir sporto iniciatyvas.
• Remti iniciatyvas, leidžiančias gyventojams greičiau patekti pas gydytojus
specialistus.
Lietuvos Socialdemokratų darbo partijos Jurbarko rajono skyrius iškėlė mane
į Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narius – merus. Man tai didelė atsakomybė. Meras be komandos – tai tik formalus sveikintojas švenčių metu. Todėl,
prašau Jūsų, palaikyti ne tik mane, bet ir Lietuvos Socialdemokratų darbo partijos
Jurbarko rajono skyriaus kandidatus į Jurbarko rajono savivaldybės tarybą.
Tik kartu, mes ir Jūs, sugebėsime įgyvendinti tikslus, gerinančius Jūsų gyvenimo kokybę.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Skirmantas MOCKEVIČIUS
Išsikėlė pats

Nepartinio kandidato į Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narius-merus
Skirmanto Mockevičiaus rinkimų programa
1. Saugi aplinka: pertvarkytas centrinių gatvių apšvietimas, visame rajone
nakties metu apšviesti miesteliai, sutvarkyti ir apšviesti daugiabučių namų kiemai, saugios apšviestos perėjos.
2. Kuriamos darbo vietos: investuotojų paieška, siūlant statyti įmones suformuotuose sklypuose Jurbarko mieste, tinkamų sąlygų verslui sudarymas (sudarius sutartį dėl darbo vietų, įrengti reikalingą infrastruktūrą), darbo vietų paslaugų
sektoriuje plėtra (viešbučiai, maitinimo įstaigos), kvietimas išvykusiems iš Jurbarko grįžti dirbti ir gyventi gimtajame krašte.
3. Šiuolaikinis miestas – nauja autobusų stotis, erdvėse jaunimui įrengtos nemokamo bevielio viešo interneto vietos, elektromobilių įkrovimo stotelės.
4. Gydymo įstaigos – arčiausiai gyventojų: išsaugota Jurbarko ligoninė, gerinamos medicinos darbuotojų darbo sąlygos, plečiamas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų spektras.
5. Socialinės paslaugos ir pagalba senjorams – mažinama socialinė atskirtis,
plečiama socialinių paslaugų infrastruktūra.
6. Jurbarkas – jaukus ir draugiškas šeimoms: kvalifikuoti ir motyvuoti mokytojai, sutvarkytos ir modernizuotos mokyklos, sutvarkytos sporto salės ir stadionai, mokinių užimtumas visą dieną.
7. Jaunimui, suaugusiems ir senjorams – puikios sąlygos kultūrai, menui,
sportui, tarpusavio bendravimui, renginių lankymui.
8. Jurbarko kraštas – tolerantiškas ir patrauklus vietos ir užsienio turistams:
sutvarkyti pilių parkai – jurbarkiečių ir svečių patogumui; verslo ir kultūros ryšių
su Jurbarko rajono savivaldybės partneriais užsienio šalyse plėtra, bendradarbiavimas su užsienio šalių ambasadomis, Jurbarko krašto garsinimas užsienio šalyse.
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Vida REKEŠIENĖ
Iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija

LSDP JURBARKO RAJONO SKYRIAUS KANDIDATĖS
Į JURBARKO MERUS
VIDOS REKEŠIENĖS PROGRAMA
1. Įgyvendinsiu naujus turizmo projektus Jurbarko rajone.
2. Skatinsiu verslo plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą gimtajame rajone.
3. Plėtosiu infrastruktūros ir inžinerinių tinklų projektus Jurbarko rajone.
4. Sieksiu, kad kaimo bendruomenės įgyvendintų trumpųjų maisto grandinių
programą.
5. Plėsiu socialinių paslaugų teikimą rajone. Remsiu integralios programos
tęstinumą.
6. Modernizuosiu švietimo įstaigų tinklą, siekiant pagerinti švietimo kokybę
rajono vaikams.
7. Užtikrinsiu kokybišką ir visiems prieinamą sveikatos apsaugos teikimą
Jurbarko rajono gyventojams.
8. Stiprinsiu kultūros ir sporto įstaigų materialines bazes, sudarysiu sąlygas
geresnei žmonių kultūrinei ir sportinei veiklai.
9. Rūpinsiuosi ir investuosiu į jaunimą, kad jis gyventų, dirbtų ir mokytųsi
Jurbarko rajone.
10. Stengsiuosi, kad būtų pastatyta nauja Jurbarko autobusų stotis.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Daivaras RYBAKOVAS

Iškėlė Tėvynės sąjungaLietuvos krikščionys demokratai

TIKIU JURBARKU
Visada gyniau ir ginsiu vietinį verslą. Didinsime finansavimą Verslo rėmimo
fondui bei peržiūrėsime jo nuostatus, siekiant, kad iš biudžeto skiriamos lėšos
kurtų pridėtinę vertę.
Įkursime Pasaulio jurbarkiškių draugiją. Skirsiu didelį dėmesį rajono reprezentavimui, investicijų pritraukimui. Glaudžiai bendrausiu su užsienio šalių ambasadomis bei verslo atstovais, siekdamas pritraukti investicijų į Jurbarko rajoną.
Visada palaikiau ir palaikysiu, remsiu projektus, susijusius su ugdymo proceso gerinimu ir mokytojų kvalifikacijos kėlimu.
Sukursime būstų fondą jaunoms dirbančioms bei auginančioms vaikus šeimoms. Visada pasisakau už jaunimo užimtumą, todėl palaikysiu ir remsiu jaunimo iniciatyvas.
Sudarysiu sąlygas Jurbarko rajone rengti respublikinius sporto renginius.
Skirsiu didelį dėmesį kultūrinės veiklos koordinavimui. Kultūros renginiai
turi tapti ir mūsų rajono „vizitine kortele“, skatinančia turizmą.
Netoleravau ir netoleruosiu politinės ir administracinės korupcijos. Netoleruosiu savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų nepotizmo, nesugebėjimo dirbti.
Bendruomenių problemas spręsime bendrai, rengsiu susitikimus su bendruomenių atstovais.
Turizmas bus viena iš svarbiausių rajono verslo krypčių. Atvykę į rajoną turistai bus sudominti įvairiomis veiklomis. Raudonės piliai bus surasti investuotojai.
Mano tikslas – saugios rajono pėsčiųjų perėjos, kokybiškas gatvių apšvietimas ir didesnis miesto stebėjimas vaizdo kameromis.
Bus skiriama didesnė parama žemės ūkiui, didinat Kaimo rėmimo fondo sumas.
Stengsiuosi, kad Jurbarko ligoninė būtų išsaugota, kad nebūtų uždaromas
nei vienas medicinos punktas ar ambulatorija kaimiškose vietovėse. Pasisakau
už senjorams bei neįgaliesiems organizuojamas veiklas ir Trečiojo amžiaus universiteto veiklą.
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Gintaris STOŠKUS
Iškėlė visuomeninis rinkimų
komitetas „Jurbarko kraštui“

Visuomeninio rinkimų komiteto „Jurbarko kraštui“
kandidato į Jurbarko rajono merus Gintario Stoškaus rinkimų programa
„MANO DARBAS, ŽINIOS, PATIRTIS IR ENERGIJA –
JURBARKO KRAŠTUI“
Jurbarko kraštas įvardijamas, kaip atsiliekantis, merdėjantis, tuštėjantis,
senstantis, kurio gyventojai praranda geresnio gyvenimo viltį. Todėl turi veikti
specialistų ir vadybininkų komanda, kuri sugebėtų ir nuoširdžiai dirbtų Jurbarko
krašto labui. Mes:
Vertinsime ūkinę ir socialinę padėtį, numatysime artimiausios ir ilgalaikės
raidos kryptis, pasitarę su visuomene sudarysime aiškų ir griežtą veiksmų planą.
Optimizuosime savivaldybės ir jos institucijų funkcijų vykdymą.
Vien turizmas negali būti pagrindinė rajono vystymosi kryptis. Būtina
gamyba, kurianti pridėtinę vertę ir darbo vietas. Todėl imsimės realiai pritraukti investicijas, skatinti smulkų ir vidutinį verslą taikydami vietinių mokesčių
lengvatas, teikdami savivaldybės pagalbą ir paramą;
Užtikrinsime pagrįstą komunalinių mokesčių, tarp jų ir atliekų tvarkymo,
kainų pagrįstumą, paslaugų teikimą gyventojams, kad mokesčiai būtų kuo mažesni, atsirastų sąlygos grįžti išvykusiems gyventojams, išmokomis skatinsime
naujagimių šeimas, sudarysime palankias sąlygas įsikurti jauniems medikams ir
išlaikyti sveikatos priežiūros įstaigas, senyvo amžiaus ir negalią turintiems gyventojams teikti socialines paslaugas namuose, mažinti socialinę atskirtį.
Atsakingai su bendruomenėmis spręsime mokyklų ir jų veiklos klausimus.
Įvertinsime kultūros įstaigų būklę ir numatysime priemones jų veiklai ir
darbo sąlygoms gerinti.
Rengsime ir didinsime kultūros, sporto, jaunimo laisvalaikio ir užimtumo
programų finansavimą, efektyviai panaudosime sporto objektus, skatinsime geriausius rajono sportininkus.
Tai tik pagrindinės kryptys, o jų yra žymiai daugiau. Svarbiausia, kad
Jurbarko krašte pagaliau įvyktų pokyčių. Mes tam pasiryžę!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Nr. 1

Partija
Tvarka ir teisingumas

STIPRI ŠEIMA – SAUGI BENDRUOMENĖ – ATSAKINGA SAVIVALDA
Partija Tvarka ir teisingumas yra orientuota į visus Lietuvos gyventojų
sluoksnius, todėl eidami į Savivaldybių tarybų ir tiesioginius merų rinkimus, pabrėžiame šiuos pagrindinius prioritetus:
• Ypatingą dėmesį skirsime Jurbarko ligoninės ir kaimo medicinos punktų
išsaugojimui.
• Nuosekliai stiprinsime švietimo prieinamumą ir mokymo kokybę.
• Sieksime sudaryti sąlygas jaunimui įsitvirtinti rajone. Sukursime būsto fondą jauniems specialistams.
• Remsime infrastruktūros projektus, turizmo vystymą, spręsime gatvių ir kelių asfaltavimo bei susisiekimo problemas kaimo vietovėse.
• Didinsime kultūros, sporto ir švietimo programų finansavimą, efektyvų
sporto ir kultūros objektų išnaudojimą.
• Racionaliai skirstysime ir naudosime biudžeto lėšas, užtikrinsime skaidrius
konkursus ir viešuosius pirkimus.
• Komunalinių paslaugų teikėjus parinksime konkurso būdu.
• Sieksime glaudaus šeimos, mokyklos ir bendruomenės ryšio.
• Ypatingą dėmesį skirsime vaiko teisių apsaugai.
• Atsakingai spęsime socialines problemas, mažinsime socialinę atskirtį, skatinsime socialinių paslaugų teikimą per nevyriausybines, bendruomenines organizacijas, privatų sektorių.
• Remsime daugiabučių namų atnaujinimą, kompleksinį gyvenamųjų kvartalų ir viešųjų erdvių sutvarkymą.
• Priimdami svarbius sprendimus tarsimės su bendruomenėmis, žemdirbiais,
verslininkais, senjorais.
• Skatinsime investicijas, gamybą, naujų darbo vietų kūrimą, palankius mokesčius pradedančiam verslą.
• Padėsime žemdirbiams spręsti melioracijos sistemų renovavimo ir kooperacijos plėtojimo problemas.
• Skatinsime saugią kaimynystę, plėsime gyvenviečių ir miesto gatvių apšvietimo tinklus.
• Spręsime ekologines problemas.
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Nr. 2

Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga
NEBIJOME POKYČIŲ, NES TAI – MŪSŲ TIKSLAS!
Lietuva – savo kraštą mylinčių, jo gerove besirūpinančių žmonių šalis. Savivaldos užduotis – sudaryti sąlygas atskleisti šį potencialą, suteikiant galią bendruomenėms, verslui ir NVO. Čia ne vieta politinei korupcijai, neskaidriems konkursų organizavimams, nesąžiningiems viešiesiems pirkimams.
Išskirtinis mūsų rūpestis – informacija, kuria disponuoja savivaldybė, turi
būti maksimaliai atveriama Jurbarko rajono žmonėms. Bendruomenės skatinamos aktyviai dalyvauti politiniuose procesuose, sprendimų priėmimuose. Jaunimas – mūsų ateitis, kurį skatinsime aktyviai dalyvauti savivaldos projektuos,
užimtumo programose, savanoriškose veiklose. Susikalbėjimas tarp savivaldos ir
bendruomenės narių yra mūsų prioritetas.
SOCIALINĖ GEROVĖ
• Šeimoms, senjorams, neįgaliesiems bei visai bendruomenei užtikrinti kokybiškas ir prieinamas kompleksines paslaugas
• Skatinti sveiką gyvenseną, aktyvų laisvalaikį
• Siekti socialinės srities įstaigų glaudesnio bendradarbiavimo, veiklų optimizavimo
ŠVIETIMAS IR KULTŪRA
• Užtikrinti optimalų švietimo lėšų paskirstymą
• Skirti dėmesį neformaliam ugdymui ir švietimo sistemos darbuotojams
• Peržiūrėti mokyklų tinklą išlaikant veikiančių mokyklų gyvybingumą
orientuojantis į daugiafunkcinių centrų veiklas
• Remti kultūros projektus skatinant gyventojų saviraišką ir bendruomeniškumą
EKONOMINĖ GEROVĖ
• Skirti papildomą finansavimą esamai infrastruktūrai
• Peržiūrėti vietines rinkliavas (nekilnojamo turto, komunalinių atliekų ir t.t.)
bei užtikrinti skaidrų jų administravimą
• Skatinti verslą investuoti ir kurti darbo vietas rajone
• Kurti palankią aplinką žemės ūkio, verslo ir turizmo sektorių veiklai
Mes už apgalvotą ir tikslingą biudžeto lėšų naudojimą orientuotą
į visas socialines grupes ir veiklos sritis.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikusios partijos, komitetai
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Nr. 4

Lietuvos socialdemokratų
partija

LSDP JURBARKO Rajono SKYRIAUS RINKIMINĖ
TRUMPOJI PROGRAMA
1. Įgyvendinsime naujus turizmo projektus Jurbarko rajone.
2. Skatinsime verslo plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą gimtajame rajone.
3. Plėtosime infrastruktūros ir inžinerinių tinklų projektus Jurbarko rajone.
4. Sieksime, kad kaimo bendruomenės įgyvendintų trumpųjų maisto grandinių programą.
5. Plėsime socialinių paslaugų teikimą rajone. Remsime integralios programos tęstinumą.
6. Modernizuosime švietimo įstaigų tinklą, siekiant pagerinti švietimo kokybę rajono vaikams.
7. Užtikrinsime kokybišką ir visiems prieinamą sveikatos apsaugos teikimą
Jurbarko rajono gyventojams.
8. Stiprinsime kultūros ir sporto įstaigų materialines bazes, sudarysime sąlygas geresnei žmonių kultūrinei ir sportinei veiklai.
9. Rūpinsimės ir investuosime į jaunimą, kad jis gyventų, dirbtų ir mokytųsi
Jurbarko rajone.
10. Stengsimės, kad būtų pastatyta nauja Jurbarko autobusų stotis.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikusios partijos, komitetai
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Nr. 6

Tėvynės sąjungaLietuvos krikščionys
demokratai
MES JŪSŲ pUSĖJE
Rajono vystymosi planas
Parengsime aiškų rajono vystymosi planą. Įkursime Pasaulio jurbarkiškių
draugiją. Skirsime didelį dėmesį rajono reprezentavimui. Bendrausime su užsienio ambasadomis, verslininkais, siekdami pritraukti investicijų į rajoną.
Administravimas
Netoleravome ir netoleruosime politinės ir administracinės korupcijos.
švietimas, sportas
Aktyvinsime moksleivių įtraukimą į skautų, šaulių organizacijas. Sudarysime
sąlygas mokytojams kelti kvalifikaciją. Skatinsime vandens sporto bei pramogų
vandenyje vystymąsi. Sudarysime sąlygas respublikinių sporto renginių organizavimui rajone.
Kultūra
Skatinsime kultūrino identiteto atskleidimą. Bibliotekos paslaugos pasieks kiekvieną gyventoją. Dėmesys kultūrinės veiklos koordinavimui, renginių kokybei.
Verslas, turizmas
Didinsime finansavimą Verslo rėmimo fondui, sieksime kad skiriamos lėšos
kurtų pridėtinę vertę. Atnaujinsime Smalininkų uosto veiklą. Rasime investuotoją
Jurbarko laivelių prieplaukai. Skirsime dėmesį Laisvės kovų dalyvių atminimui:
Tremties ir rezistencijos muziejus, pažintinis takas prie generolo J. Žemaičio vadavietės.
patogi infrastruktūra
Atnaujinsime miesto apšvietimo sistemas. Infrastruktūra bus pritaikyta žmonėms su negalia. Įkursime fondą, iš kurio finansavimas bus skiriamas sodų bendrijoms (keliams asfaltuoti).
Kaimas, žemės ūkis
Bent 20 procentų žemes mokesčio sumos privalo būti grąžinama kaimo poreikiams. Bendruomenėms, teikiančioms projektus, užtikrinsime buhalterinės
apskaitos nemokamą sutvarkymą.
Sveikatos ir socialinė apsauga
Išsaugosime Jurbarko ligoninę bei kaimuose esančius medicinos punktus,
ambulatorijas. Remsime dirbančias, vaikus auginančias šeimas. Užtikrinsime kokybišką maitinimą mokyklose, gydymo įstaigose.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikusios partijos, komitetai
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Nr. 8

Lietuvos socialdemokratų
darbo partija
Lietuvos socialdemokratų darbo partijos
Kandidatų sąrašo trumpa programa
Jurbarko rajonas – kultūra alsuojantis, išsilavinusių ir draugiškų žmonių,
laisvas, klestintis, sveikas, unikalus rajonas, todėl siūlome:
• Skatinti kultūros ir sporto iniciatyvas.
• Sumažinti žmonių su negalia ir socialiai jautrių visuomenės grupių atskirtį.
• Optimizuoti biurokratinį aparatą užtikrinti veiklos skaidrumą.
• Depolitizuoti savivaldybės įmonių ir įstaigų valdymą.
• Padėti bendruomenėms greičiau įgyvendinti lokalias iniciatyvas. Remti jas.
• Gerinti verslo aplinką rajone, pritraukti investicijų ir įgyvendinti daugiau
viešosios ir privačios partnerystės projektų.
• Gerinti gatvių ir kelių būklę.
• Norintiems kurti verslą – sukurti paslaugų, lengvatų, konsultacijų ir kitų
priemonių paketą.
• Remti iniciatyvas, leidžiančias gyventojams greičiau patekti pas gydytojus
specialistus.
• Skatinti turizmą.
• Sukurti saugią ir švarią aplinką.
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Nr. 9

Visuomeninis rinkimų
komitetas „Jurbarko kraštui“

MŪSŲ DARBAS, ŽINIOS, PATIRTIS, ENERGIJA –
JURBARKO KRAŠTUI.
MŪSŲ NUOSTATOS – VIEŠUMAS, SKAIDRUMAS, ATVIRUMAS
Įvertinę rajono ūkinę, finansinę, socialinę situaciją, numatysime tolesnės
raidos kryptis, sudarysime aiškų ir griežtą veiksmų planą artimiausiam laikotarpiui. Optimizuosime savivaldybės institucijų funkcijų vykdymą. Sieksime į rajoną pritraukti įvairių formų investicijų. Skatinsime smulkaus ir vidutinio verslo
plėtrą, kursime darbo vietas. Užtikrinsime, kad savivaldybės tarybos nustatyti
mokesčiai gyventojams, verslo subjektams būtų ekonomiškai pagrįsti ir socialiai
teisingi, biudžeto lėšos naudojamos efektyviai, tikslingai, tinkamai. Neleisime
uždaryti VšĮ „Jurbarko ligoninė“ ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų. Sudarysime
sąlygas paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti. Padėsime jauniems medikams
įsikurti Jurbarke. Skirsime paramą socialinėms paslaugoms teikti namuose senyvo amžiaus ir negalią turintiems asmenims. Skatinsime savanorystę. Įrengsime
trumpalaikio atsisveikinimo su mirusiuoju patalpas. Išplėsime vaizdo stebėjimo
kamerų tinklą Jurbarko mieste, rajono seniūnijose. Sutvarkysime ūkininkų ir sodininkų turgelių infrastruktūrą. Remsime šeimas gimus vaikui. Taikysime paramos programas jaunoms šeimoms įsikurti.
Atsakingai spręsime mokyklų išlaikymo, optimizavimo, moksleivių maitinimo, patyčių, smurto klausimus. Stiprinsime kultūros, daugiafunkcių centrų,
bendruomenių veiklą. Gerinsime bibliotekų infrastuktūrą. Organizuosime dienos užimtumo, bendravimo, sveikatinimo studijas vyresnio amžiaus žmonėms.
Didinsime sporto, jaunimo laisvalaikio užimtumo programų finansavimą. Remsime geriausius rajono sportininkus. Rengsime rajono sportininkų, sporto veteranų pasiekimų ekspozicijas. Užtikrinsime ūkinės veiklos padarinių ir gyventojų
sveikos gyvenamosios aplinkos subalansavimą.
BŪKIME KARTU BALSUODAMI UŽ VISUOMENINIO RINKIMŲ
KOMITETO SĄRAŠĄ „JURBARKO KRAŠTUI“

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikusios partijos, komitetai
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Nr. 10

Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis
2019 m. Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos rinkimų programa
„Laisvė spręsti patiems“
Savivalda – laisvai sprendžianti, profesionali, kompetentinga ir tiesiogiai atskaitinga savivaldybės bendruomenei.
Parama verslui – savalaikė verslo informacijos sklaida, viešos ir privačios
partnerystės skatinimas viešųjų paslaugų bei infrastruktūros projektams plėtoti.
Viešieji finansai – atsakingas finansų valdymas, skaidrūs viešieji pirkimai.
Komunalinis ūkis – teisinga rinkliava rūšiuojantiems atliekas, vandens kokybės gerinimas, centralizuoto vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir šildymo
sistemų plėtra. Prioritetas atsinaujinančiai energijai bei pastatų renovacijai.
Infrastruktūra – unikalių miestelių centrų plėtotė, didesnis dėmesys rekreacinėms teritorijoms, turizmo infrastruktūros objektams, inžinerinės komunikacijos tankiausiai gyvenamose teritorijose. Prioritetas – rajono žvyruotų kelių
asfaltavimas.
Saugumas – saugios kaimynystės rėmimas, policijos ir visuomenės bendradarbiavimo skatinimas, miestų ir gyvenviečių viešųjų erdvių apšvietimo gerinimas.
Švietimas – neformaliojo vaikų švietimo principo „pinigai paskui vaiką“ plėtojimas, saugi, profesionali ir moderni ugdymo aplinka.
Kultūra – efektyvi savivaldybės kultūros vadyba, paveldo objektų ir etninės
kultūros išsaugojimas bei puoselėjimas.
Sportas ir sveikata – efektyvus sporto infrastruktūros objektų naudojimas,
masinių sveikatinimo renginių organizavimas, sveikos gyvensenos programų plėtra, sveikatos paslaugų prieinamumas.
Socialinė parama – prieinamos, kokybiškos socialinės paslaugos, parama
tam, kam iš tiesų jos reikia.
Žemes ūkis – visapusiškas bendradarbiavimas, susidėvėjusių melioracijos
sistemų rekonstravimas.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikusios partijos, komitetai
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K. ŠIMKAUS KOMANDA
„UŽ JURBARKO
KRAŠTĄ“

Nr. 11

Visuomeninis rinkimų komitetas
„K. Šimkaus komanda
„Už Jurbarko kraštą“

2019m. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos rinkimų programa
TIKSLAS – DIRBTI KARTU JURBARKO RAJONO
ŽMONIŲ GEROVEI
Sveikatos ir socialinė apsauga – vienkartinė 300 Eur. pašalpa naujagimiams, kurių tėvai registruoti rajone. Neįgaliųjų galimybių patekti į visuomeninės paskirties patalpas gerinimas. Sveikatingumo centro projekto paruošimas.
Psichologinės pagalbos aktyvinimas ir teikimas žmonėms, sergantiems onkologinėmis ligomis. Bendradarbiavimo su Užimtumo tarnyba aktyvinimas, siekiant
sumažinti bedarbystę rajone.
Dėmesys jaunimui – popamokinio ir neformalaus ugdymo aktyvinimas mokyklose. Psichologinės – socialinės pagalbos vaikams plėtimas ir aktyvinimas.
Moksleivių ir jaunimo užimtumo skatinimas vasaros metu, stovyklų organizavimas.
Verslas ir turizmas – biurokratinių kliūčių, trukdančių investicijų atėjimui
šalinimas. Smulkiųjų verslininkų skatinimas. Jurbarko r. dviračių trasų pratęsimas ir jungimas į bendrą visumą.
Kultūra – kultūros centrų salių atnaujinimas. Religinių bendruomenių susibūrimų aktyvinimas, teikiant įvairią pagalbą. Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas muziejui Veliuonoje. TAU veiklos rėmimas.
Gyvenamosios aplinkos gerinimas – komunalinių atliekų sutvarkymo mokesčių peržiūrėjimas. Iki 50 % žemės ir žemės nuomos mokesčius grąžinti kaimiškų teritorijų plėtrai. Geriamo vandens kokybės gerinimas. Gatvių apšvietimo
sutvarkymas. Plėsti gatvių asfaltavimo, šaligatvių kapitalinių remontų programą.
Dabartinius standartus ir higienos normas atitinkančio tualetų įrengimas rajone. Didesnis dėmesys ir lėšos žvyrkelių priežiūrai rajono kaimiškose vietovėse.
Treniruoklių įrengimas poilsio zonose. Naujo vandentiekio įvedimas į Jurbarko
kapines. Vandens telkinių ir upelių priežiūra. Vandens telkinių pritaikymas visuomenės poreikiams. Uosto teritorijos Smalininkuose sutvarkymas.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikusios partijos, komitetai

23

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių merų ir tarybų rinkimai
Jurbarko rajono savivaldybėje

Nr. 12
Darbo partija

DARBO PARTIJOS
RINKIMŲ Į SAVIVALDYBIŲ TARYBAS PROGRAMA
Mes, Darbo partija, esame įsitikinę, kad asmeninė valdžios ir valdininkų
atsakomybė už priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina
sąlyga, siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis bei
įtraukti juos į valstybės valdymą.
Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia, o savivalda – realia. Sieksime,
kad savivaldybėms būtų perduota atsakomybė, funkcijos ir ištekliai, susiję su vietos gyventojų poreikių tenkinimu.
Užkirsime kelią korupcijai ir švogerizmui. Savivaldybės tarnautojai už
savo sprendimus turės prisiimti atsakomybę savo turtu ir atlyginimu.
Užtikrinsime mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Pertvarkant
mokyklų tinklą, pirmiausiai atsižvelgsime į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių
gyventojų poreikius.
Skatinsime kultūrinį lavinimą. Užtikrinsime kultūros tinkamą finansavimą
ir jos prieinamumą visiems.
Organizuosime ir teiksime tik kokybiškas socialines paslaugas. Optimizuosime socialinių paslaugų sistemą, kad ji realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui,
neįgaliajam ar jo šeimai, senjorui.
Sutelksime dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą. Remsime jaunas šeimas – padėsime joms gaunant lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant
būstą, kompensuosime ir padėsime gauti kompensacijas palūkanoms.
Sukursime palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų
kokybei ir prieinamumui gerinti. Stiprinsime šeimos gydytojo instituciją,
įgyvendinsime skatinimo priemones sveikatos priežiūros specialistams, ypač jauniems, dirbti miesteliuose ir gyvenvietėse.
Remsime verslą, kuriantį gaminius, paslaugas, naujas darbo vietas. Didinsime smulkaus ir vidutinio verslo fondą, iš jo remsime darbo vietas
savivaldybėje kuriantį smulkųjį verslą.
ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
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PARTIJŲ IR VISUOMENINIŲ
RINKIMŲ KOMITETŲ
KANDIDATŲ Į
SAVIVALDYBĖS TARYBĄ
SĄRAŠAI
PARTIJOS TVARKA IR TEISINGUMAS
KELIAMŲ KANDIDATŲ
SĄRAŠAS NR. 1
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.

Algirdas Gudaitis
Nerijus Mockus
Rolanda Bačėnienė
Vilija Zokaitienė
Sigita Bastienė
Gintarė Jurkšaitienė
Genė Gudaitienė
Arvydas Locaitis
Kęstutis Masaitis
Zinaida Dumčaitienė
Rada Alijošienė
Aurida Kunciuvienė
Edvardas Jurkšaitis
Vitalė Zubrickienė
Nijolė Vaičaitienė
Petras Buitkus
Romualda Juodaitienė
Arūnas Čiapas
Gitana Vilčinskienė
Aušra Žižienė
Rita Urbutienė
Reda Pikčiūnienė
Zigmas Pocius
Vilija Petrauskienė
Valdemaras Jasaitis
Antanas Masionis
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LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS
KELIAMŲ KANDIDATŲ
SĄRAŠAS NR. 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Donatas Jackis
Raimundas Jovarauskas
Kęstutis Naujokas
Genovaitė Zdanavičienė
Kasparas Jurevičius
Deimantė Jacikevičienė
Tadas Marcinkus
Dovilė Karosevičiūtė
Vygantas Baršauskas
Milda Sabonaitytė
Aurelija Gedminienė
Ričardas Girdžius
Vaidas Meškauskas
Žilvinas Oberauskas
Vidutis Razma
Mindaugas Beinarys
Ramūnas Mickūnas
Arūnas Kavaliauskas
Mindaugas Tamulis
Audrius Liutkevičius
Algimantas Liorincas
Jonas Aleksiejus
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LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS
KELIAMŲ KANDIDATŲ
SĄRAŠAS NR. 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vida Rekešienė
Audronis Zairys
Romansas Dragūnavičius
Ilona Pocienė
Aivaras Šlekys
Darius Virvilas
Aidas Pavalkis

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Antanina Tunaitienė
Rūta Misevičienė
Renata Matuzienė
Faustas Bakys
Taurimas Staniulis
Algirdas Gluodas
Ina Karpavičienė
Dalius Aleksandravičius
Erika Žievienė
Alvydas Šimaitis
Mindaugas Grybauskas
Danutė Budreckienė
Marius Jakelaitis
Gražina Lemberienė
Raimondas Povilaitis
Gintaras Petrušaitis
Kęstutis Masaitis

Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos.
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TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ
KELIAMŲ KANDIDATŲ
SĄRAŠAS NR. 6
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Daivaras Rybakovas
Darius Juodaitis
Gražvydas Ažna
Audronė Kurienė
Egidijus Giedraitis
Kristina Vančienė
Arvydas Gavėnia
Arūnas Samys
Algirdas Genys
Vaida Augaitienė
Jūratė Bastienė
Gintaras Zaleckis

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Irma Savickaitė
Pijus Bastys
Rasa Dilienė
Milda Matulaitytė
Virginija Krikštanienė
Irina Pažereckienė
Renata Rauzė
Vytautas Jurgis Kairys
Kęstutis Vizbara
Sigitas Gražulevičius
Edita Jasaitienė
Andžela Petraitienė
Algimantas Kervelis
Audronė Vaivadienė
Inga Andriulaitienė
Jurgis Balčiūnas
Vilma Grėbliūnienė
Milda Liuokaitienė
Nerijus Martišius
Milgaudas Matijošaitis
Angelina Marija Veniulienė

Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos.
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LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ DARBO PARTIJos
KELIAMŲ KANDIDATŲ
SĄRAŠAS NR. 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Inga Molevaitė
Arūnas Čepulis
Vilma Čepulienė
Jolanta Buitkienė
Leonas Greičius
Saida Zdanavičienė
Juozas Mačiulis
Jurgita Milerytė
Kornelijus Neverdauskas
Angelė Zabalujeva
Danguolė Šliažaitė
Mažvydas Bernikas
Jolanta GUDAITIENĖ
Gabija Kasputytė
Dominykas Kazlauskas
Tadas Gudaitis
Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos.
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VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO
„JURBARKO KRAŠTUI“
SĄRAŠAS NR. 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Gintaris Stoškus
Zita Sorokienė
Karolis Bauža
Jonas Bučinskas
Vitalija Petraitienė
Antanas Pocevičius
Robertas Skirkevičius
Algirdas Mačiulaitis
Antanas Grumuldis
Pranas Radišauskas
Aldona Bastikaitienė
Inga Andziulienė
Janina Rybakovienė
Aida Račienė
Gitana Barusevičiutė
Jurgita Blaškevičienė
Renata Mikoliūnienė
Rėda Klusaitė
Diana Ruminienė
Sigitas Miliūnas
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LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO
KELIAMŲ KANDIDATŲ
SĄRAŠAS NR. 10
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.

Gvidas Byčius
Vidmantas Juzėnas
Liudmila Norkaitienė
Remigijus Brazaitis
Osvaldas Kasputis
Dainius Antanaitis
Saulius Jakelaitis
Lijana Rupeikienė
Dainius Rekevičius
Asta Danisevičiūtė
Česlovas Blažys
Viktorija Danisevičienė
Jonas Kalninis
Artūras Enčeris
Petras Butkus
Linas Klijūnas
Jurgita Jokūbaitytė
Vytautas Staponas
Rasa Karalienė
Renata Girdzijauskienė
Rimantas Čerauskas
Daiva Jokimienė
Regina Petraitienė
Birutė Ravinienė
Daiva Stankūnienė
Linas Batarūnas
Jūratė Kasiliauskienė
Andrius Šašys
Giedrius Staselis
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VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO „K. ŠIMKAUS KOMANDA
„UŽ JURBARKO KRAŠTĄ“ KELIAMŲ KANDIDATŲ
SĄRAŠAS NR. 11
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.

32

Kazimieras Šimkus
Petras Vainauskas
Antanas Domeika
Elvyra Vainauskienė
Jovita Malinauskienė
Eglė Kimutienė
Asta Barčauskienė
Andrius Žukauskas
Romoaldas Paulauskas
Jolita Bajarūnienė
Eglė Mickuvienė
Ilona Petrauskienė
Rita Sutkutė
Adolfas Lapė
Jolita Ramanauskienė
Angelina Reičiūnienė
Saulius Povilius
Saulius Jankauskas
Raimonda Nešvidienė
Violeta Ulbikienė
Sonata Dabulskienė
Ala Birgiolienė
Romutė Tvarijonienė
Regina Bakutienė
Kristina Lukenskienė
Agidijus Šapauskas
Tomas Mačiulis
Dovilė Dačkauskaitė
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DARBO PARTIJOS
KELIAMŲ KANDIDATŲ
SĄRAŠAS NR. 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vilma Venslauskienė
Daivaras Icikevičius
Vaiva Vasiliauskaitė
Ingrida Rukšnytė
Zita Geštautienė
Jurgita Šuopienė
Jonas Kalvelis
Eglė Dobilienė
Egydijus Pėkautas
Vaida Liškevičienė
Ženeta Cinokienė
Irma Kupcikevičienė
Asta Mackevičienė
Ramutė Kveškevičienė
Rinalda Navickienė
Agneta Vaivadienė
Diana Nalegač
Linda Murauskienė
Nerijus Jomantas
Ligita Gvazdauskienė
Daiva Danielienė
Rosita Juknevičienė

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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Jurbarko rajono savivaldybės Nr. 12
rinkimų komisija,
Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, 304 kab.
Komisijos pirmininkė Vitalija Juzėnienė, mob. tel. 8 682 52 196.
Pirmininko pavaduotoja Rūta Vančienė.
Komisijos sekretorė Indrė Gavėnė.

Apylinkių rinkimų komisijų balsavimo
patalpų adresai, komisijų pirmininkai
ir telefonų numeriai:
1. Viešvilės rinkimų apylinkė, Klaipėdos g. 76, Viešvilės k.,
pirmininkė Regina Rašimienė, tel. 8 614 02 368.
2. Smalininkų rinkimų apylinkė, Stoties g. 7, Smalininkai,
pirmininkė Dalia Mačiežienė, tel. 8 687 99 732.
3. Jurbarkų rinkimų apylinkė, Mokytojų g. 3, Jurbarkų k.,
pirmininkė Ramutė Rutkienė tel. 8 686 53 706.
4. Rotulių rinkimų apylinkė, Pėsčiųjų takas 8, Rotulių k.,
pirmininkė Ona Malinauskienė, tel. 8 685 35 569.
5. Žindaičių rinkimų apylinkė, Vilties g. 26A, Žindaičių k.,
pirmininkė Roberta Globienė, tel. 8 601 26 549.
6. Eržvilko rinkimų apylinkė, Tauragės g. 1A, Eržvilko mstl.,
pirmininkė Andra Simonovienė, tel. 8 636 48 580.
7. Pašaltuonio rinkimų apylinkė, Alytaus g. 5, Pašaltuonio k.,
pirmininkas Darius Zinkevičius, tel. 8 610 22 531.
8. Lybiškių rinkimų apylinkė, Stoties g., Lybiškių k.,
pirmininkė Nijolė Ignatavičiutė. tel. 8 682 21 082.
9. Kartupių rinkimų apylinkė, Žiedo g., Kartupių k.,
pirmininkė Gitana Matusevičienė, tel. 8 698 53 662.
10. Rutkiškių rinkimų apylinkė, Šaltuonos g., Rutkiškių k.,
pirmininkė Vaidutė Kazakevičienė, tel. 8 652 04 708.
11. Pavidaujo rinkimų apylinkė, Ateities g. 5, Pavidaujo k.,
pirmininkė Ona Bertulienė, tel. 8 616 56 406.
12. Girdžių rinkimų apylinkė, Ateities g. 15, Girdžių k.,
pirmininkė Romutė Gervylienė, tel. 8 650 35 485.
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13. Vadžgirio rinkimų apylinkė, J. Dargužio g. 21, Vadžgirio k.,
pirmininkė Judita Girdžiuvienė, tel. 8 699 45 974.
14. 	Šimkaičių rinkimų apylinkė, Liepų g. 2, Šimkaičių k.,
pirmininkė Ingrida Parnarauskienė, tel. 8 650 23 747.
15. Paulių rinkimų apylinkė, Žvejų g. 4, Paulių k.,
pirmininkė Gražina Klimaitienė, tel. 8 656 87 181.
17. Juodaičių rinkimų apylinkė, Liepų g. 1, Juodaičių k.,
pirmininkė Jurgita Stašaitienė, tel. 8 611 54 435.
18. Armeniškių rinkimų apylinkė, Armenos g. 43, Armeniškių k.,
pirmininkas Ernestas Leskauskas, tel. 8 677 95 882.
19. Seredžiaus rinkimų apylinkė, Mechanizatorių g. 2, Seredžiaus mstl.,
pirmininkas Rolanas Rulevičius, tel. 8 653 96 881.
20. Klausučių rinkimų apylinkė, Daugėlos g. 2, Klausučių k.,
pirmininkė Laima Ambrutienė, tel. 8 614 87 957.
22. Tamošių rinkimų apylinkė, Mokyklos g. 2, Tamošių k.,
pirmininkė Virginija Masaitienė, tel. 8 616 05 051.
23. Veliuonos rinkimų apylinkė, Dariaus ir Girėno g. 1, Veliuonos mstl.,
pirmininkė Genovaitė Jokubauskienė, tel. 8 656 65 184.
24. Stakių rinkimų apylinkė, Mokyklos g. 10, Stakių k.,
pirmininkė Birutė Dikšaitienė, tel. 8 629 39 673.
25. Raudonės rinkimų apylinkė, Kaštonų g. 2, Raudonės k.,
pirmininkė Rima Šalnaitienė, tel. 8 652 51493.
26. Pilies rinkimų apylinkė, Vytėnų g. 41, Pilies I k.,
pirmininkė Laimutė Armonavičienė, tel. 8 620 30366.
27. Skirsnemunės rinkimų apylinkė, Nemuno g. 33, Skirsnemunės k.,
pirmininkė Zita Neverdauskienė, tel. 8 614 25 845.
28. Dariaus ir Girėno rinkimų apylinkė, Dariaus ir Girėno g. 94, Jurbarkas,
pirmininkė Larisa Simanavičienė, tel. 8 616 72 138.
29. Vydūno rinkimų apylinkė, Vydūno g. 23, Jurbarkas,
pirmininkė Odeta Štreimikienė, tel. 8 640 18 830.
30. Vytauto Didžiojo rinkimų apylinkė, Vytauto Didžiojo g. 53A, Jurbarkas,
pirmininkė Aida Šimkuvienė, tel. 8 698 23 711.
31. Naujamiesčio rinkimų apylinkė, Kalninės g. 39, Jurbarkas,
pirmininkė Diana Kasčiukaitienė, tel. 8 674 33 513.
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užra š ams

36

Tiražas 12 000. Leidėjas Jurbarko rajono savivaldybės rinkimų komisija.
Spaudai parengė UAB „Jurbarko šviesa“. Spausdino UAB „Lodvila“.

