2019 m. kovo 3 d.

Lietuvos Respublikos
savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
Kauno rajono savivaldybėje
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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 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;
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 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.

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.
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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).

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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ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!

DARBO PARTIJA

AUŠRA DEGUTYTĖ
Esu įsitikinusi, kad mero darbas yra komandinis darbas. Telksiu rajono tarybą,
administraciją ir visus aktyvius rajono
žmones bendriems darbams. Tik sėkmingo
bendradarbiavimo ir tarpusavio susikalbėjimo dėka galima pasiekti
reikšmingų rezultatų. Darbe vadovausiuosi viešumo, skaidrumo,
pagarbos kiekvienam rajono gyventojui principais.


Sieksiu savivaldybės ir seniūnijų kompetencijos išplėtimo, žmonių pasitikėjimo
valdžia sugrąžinimo. Vietos valdžia su bendruomenėmis turės spręsti besitęsiantį sąstingį,
neveiklumą, nepotizmo politiką, korupciją.



Stengsiuosi sąžiningai ir atsakingai dirbti mūsų krašto gyventojų labui ir siekti, kad Kauno
rajonas taptų pavyzdžiu visai Lietuvai, kad mūsų krašte būtų gera gyventi dabar ir ateities
kartoms.



Prioritetinėmis sritimis laikysiu mediciną, švietimą, teisingą socialinę paramą,
komunalinių paslaugų plėtrą. Kartu kursime sąlygas jaunimui greičiau integruotis į
bendruomenę, darbo rinką.

Mano, kaip kandidatės į Kauno rajono merus, rinkimų programos pagrindas yra Darbo partijos principas – atsakomybė.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS

LAISVĖ SPRĘSTI PATIEMS

GINTAUTAS KRILAVIČIUS
Pagrindinis tikslas Kauno rajone – užtikrinti,
kad žmonės būtų laisvi ir taptų savo miestų,
miestelių ir kaimų šeimininkais, juose būtų
gera gyventi, o savivaldos teikiamos paslaugos būtų kokybiškos.
Jaučiu atsakomybę už geriausių sprendimų priėmimą, tarsiuosi
su vietos gyventojais, visus sprendimams priimti naudojamus
duomenis viešinsiu patogia ir gyventojams suprantama forma.




Ieškosiu dialogo su Kauno miestu, atstovaudamas rajono gyventojus sieksiu geresnio
viešojo transporto prieinamumo.



Mažinsiu nereikalingų leidimų ir procedūrų skaičių, šalinsime neprotingas kliūtis tiek
mažam šeimyniniam verslui, tiek didiesiems investuotojams. Padidinsiu finansavimą
verslo skatinimo fondams.



Dirbsiu tam, kad mūsų vaikai mokytųsi, o mokytojai dirbtų jaukiose mokyklose. Skatinsiu
kokybiškų neformalaus ugdymo paslaugų plėtrą. Didinsiu vietų skaičių darželiuose.



Teiksiu prioritetą sportiniam ugdymui, kuris apima visas grandis pradedant vaikais,
baigiant profesionalais.



Atliksiu savivaldybės įmonių veiklos auditą ir paviešinsiu jo duomenis gyventojams –
depolitizuosiu jų valdymą. Iškelsiu efektyvumo ir teikiamų paslaugų kokybės tikslus.



Į Socialinių paslaugų teikimą įtrauksiu nevyriausybines organizacijas. Palaikysiu
programas, kurios padės spręsti neigiamos emocinės aplinkos ir jos padarinių priežastis.



Kultūra negali tarnauti vienos politinės partijos interesų tenkinimui. Rajone įtvirtinsiu
įtraukiančiosios kultūros principą. Gyventojai dalyvaus kultūros kūrime savo idėjomis,
pasakojimais, iniciatyvomis.



Darysiu viską, kad žmogus jaustųsi pats kuriantis savo ateitį laisvoje vakarų visuomenėje,
o ne būtų bauginamas posovietiniame kolūkiniais principais tvarkomame
administraciniame vienete.
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LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

KAUNO RAJONAS – MŪSŲ NAMAI!

VALERIJUS MAKŪNAS
Kauno rajono savivaldybę už gyventojams ir verslui palankių sąlygų kūrimą ekspertai daug kartų
įvertino geriausiai. Didžiuojuosi darbščiais, kūrybiškais ir bendruomeniškais savo krašto žmonėmis!
Viliuosi, kad gavęs Jūsų pasitikėjimą, galėsiu tęsti pradėtus darbus.
Su komanda parengėme programą. Joje numatyti šie darbai:


Švietimo, kultūros įstaigų, stadionų, sporto aikštynų atnaujinimas



Darbo užmokesčio mokytojams, socialiniams, kultūros, ikimokyklinių ir kt. įstaigų
darbuotojams didinimas



Naujų vietų vaikų darželiuose kūrimas



Parama jaunoms šeimoms, dovanojant Kūdikio kraitelius



Mokinių užimtumas Visos dienos mokykloje



Gabių mokinių akademijos steigimas



Daugiau socialinių paslaugų neįgaliesiems ir senjorams



Parama vaikus globojantiems asmenims



Viešųjų pastatų ir būstų pritaikymas žmonėms su judėjimo negalia



Prieinamos gydytojų specialistų paslaugos



Energijos taupymas, modernizuojant gatvių apšvietimą



Geriamojo vandens kokybės gerinimas



Gatvių, šaligatvių, kelių ir dviračių takų tiesimas



Geresnis susisiekimas viešuoju transportu



Daugiabučių namų renovacija



Gyventojų saugumą užtikrinančios priemonės



Dalyvavimas projekte „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“



Kultūros ir bažnytinio paveldo apsauga



Naujos paslaugos Kulautuvos, Kačerginės ir Zapyškio kurortinėse teritorijose



Daugiau elektroninių paslaugų



Palanki mokesčių politika darbo vietas kuriančiam verslui ir žemdirbiams



Parama seniūnijoms, piliečių dalyvavimas priimant bendruomenei svarbius sprendimus.

Esu už socialinį teisingumą ir lygias galimybes visiems. Sieksiu, kad Kauno rajonas taptų dar
gražesniais, saugesniais ir turtingesniais namais mums ir mūsų vaikams.
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PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS ATSAKINGA SAVIVALDA – STIPRI ŠEIMA – SAUGI BENDRUOMENĖ

KĘSTUTIS MARKEVIČIUS
Kauno rajonas – tai gražus ir įdomus kraštas,
kuriame norisi dirbti, kurti, gyventi. Meras – ne tik
pareigos, tai veikla su visiška atsakomybe ne sau,
o visuomenei, kuri patikėjo šias pareigas.
Mano vertybės – laisvas žmogus, laisva bendruomenė, meilė ir
tarnystė savam kraštui.
Reikia auginti savo kraštą ir rūpintis gyventojų gyvenimo kokybe bei gerove. Kauno rajone
turi būti geras susiekimas viešuoju transportu su kiekviena rajono gyvenviete, reikia suteikti
žmogui galimybių gerai užsidirbti, kad nereikėtų pašalpų. Pakeitus visų sprendimų priėmimo
tvarką ir politinę kultūrą tarnyboje, užtikrinus maksimalų skaidrumą savivaldybės veikloje,
turime būti tikri, – Kauno rajono savivaldybės taryba priims tik naudingus bei efektyvius
visam rajonui sprendimus.
Mano prioritetai:
Verslo ir investicijų skatinimas Kauno rajone.
Skatinti verslą Kauno rajono teritorijoje, būtina atsakingiau tvarkyti savivaldybės finansus
bei ES investicijas, nukreipti visas gaunamas lėšas į reikiamus objektus – žvyrkelių asfaltavimą, transporto iš Kauno miesto į visas Kauno rajono gyvenvietes privažiavimo galimybes.
Be meilės ir be pasišventimo joks visuomenės darbas nėra įmanomas, o savivaldybių darbas – ne kas kita, kaip darbas visuomenei.
Manau, vietos savivalda reiškia, kad vietinės valdžios organai įstatymų nustatytose ribose
turi teisę tvarkyti ir valdyti pagrindinę viešųjų reikalų dalį ir už tai prisiimti visą atsakomybę – vadovaudamasi vietos gyventojų interesais.
Eidamas į Kauno rajono mero rinkimus, pabrėžiu, kad vykdysiu savo programos pažadus:
Kauno rajonas turi dar daugiau keistis, reikia skatinti verslą, suteikti daugiau darbo vietų,
pakeisti sprendimų Kauno rajono taryboje priėmimo tvarką, pakeisti politinę kultūrą taryboje, būti atvirais, užtikrinti maksimalų skaidrumą savivaldybės veikloje ir tada būsime verti
gyventojų pagarbos. Sieksiu, kad Kauno rajono taryba priimtų tik efektyvius ir naudingus
Kauno rajono gyventojams sprendimus. Kviečiu Kauno rajono gyventojus į kovą už mūsų
moralinį atsinaujinimą, už tradicinės šeimos vertybių išsaugojimą, savivaldą, demokratiją, už
įgyvendintą socialinį teisingumą.
Manau, dabar Kauno rajono gyventojų, t. y. rinkėjų teisė ir pareiga rinktis: ar pareiga
balsuoti už merą Kęstutį Markevičių bei jo permainų komandą, ar pasilikti taip, kaip
buvo. Jeigu pritarsite – veikiame drauge: atvirai, garbingai, sąžiningai.
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LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

LAIMINGI ŽMONĖS – KLESTINTIS KRAŠTAS!

JŪRATĖ TRUNCIENĖ
Darnus žmogus
 Šeimos puoselėjimas ir palankios aplinkos
šeimai sukūrimas yra ilgalaikė ir vertingiausia
investicija. Stiprindama šeimą ir kurdama
jai palankią aplinką, savivalda gali plėtoti kompleksines
paslaugas, padėti įsikurti jaunoms šeimoms.
 Savivaldybė turi skatinti sveiką gyvenseną, aktyvų laisvalaikį,
tęsti nacionaliniu lygmeniu taikomą alkoholio vartojimo
mažinimo politiką. Ne mažiau svarbus ir infrastruktūros, kuri kurtų palankias sąlygas
skatinti fizinį aktyvumą ir aktyvų laisvalaikio praleidimą, kūrimas.
 Kai dėl sveikatos priežiūros paslaugų sudėtingumo vietoje jų neįmanoma suteikti, turi būti
sukurta efektyvi pavežėjimo iki nacionalinių centrų sistema.
Darni visuomenė ir aplinka
 Savivaldybė turėtų skatinti darnaus erdvinio strateginio planavimo plėtrą, apimančią
gamtinės ir istorinės aplinkos, susisiekimo, gyvenamųjų namų ir socialinio būsto politikos,
sveikatos apsaugos, švietimo, turizmo ir meno, komercinio laisvalaikio, teritorinės plėtros
ir kitus svarbius urbanistinius elementus. Planuojant kaimų, miestelių teritorijas
skatintinas kompaktiškumas – darbas, pramogos, mokslo, sporto ir laisvalaikio praleidimo
vietos turėtų būti kuo arčiau namų arba nesunkiai pasiekiamos viešuoju transportu.
 Išskirtinis dėmesys skirtinas daugiabučių namų renovavimui. Svarbu plėtoti ir daugiabučių
namų kiemų tvarkymo programą. Savivalda didelį vaidmenį turi atlikti ir visuomenės
švietime aplinkosaugos klausimais, ypač atliekų tvarkymo srityje. Kartu skatintina ir
vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra.
Darnus švietimas ir kultūra
 Švietimas bei kultūra – raktas į visuomenės ir valstybės pažangą ir asmeninį tobulėjimą.
Siektina, kad mokykla būtų ne tik mokymosi vieta, bet ir kultūros židinys, plėtojantis
švietimo ir kultūros sąveiką, teikiantis vertybinį pagrindą žmogaus, visuomenės ir
valstybės raidai ir visavertę aplinką jaunimo socialinei brandai, galinti atliepti mokytojų
bei mokinių iniciatyvas ir asmenybės ugdymo poreikius. Savivaldybė turi užtikrinti
optimalų švietimo lėšų paskirstymą, skirti dėmesį neformaliam ugdymui, mokytojų
kvalifikacijos tobulinimui.
 Siektina, kad kultūros, švietimo, socialinių paslaugų ir kitų viešųjų sistemų
infrastruktūrabūtų plėtojama ir modernizuojama ar renovuojama racionaliai, darniai ir
tolygiai, atsižvelgiant į visuomenės interesus.
Darni ekonomika
 Savivaldos uždavinys – skatinti konkurencingą kaimiškų vietovių ekonomiką, rūpintis
laisvosios ekonomines zonas plėtra, didelį dėmesį skirti infrastruktūrai, peržiūrėti vietines
rinkliavas ir kt., darant vietoves patraukliomis verslui.
Darnus valdymas
 Didelis savivaldybės dėmesys skirtinas tam, kad viešieji ir komerciniai finansai būtų
valdomi ir prižiūrimi efektyviai bei atsakingai. Jos nuolatinis rūpestis – valstybės tarnybos
veiklos kokybė. Savivaldoje būtina mažinti nepotizmą, užtikrinti skaidrius viešuosius
pirkimus, savivaldos lygmens antikorupcijos komisijos neveiklumą.
10

TĖVYNĖS SĄJUNGA – LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

MES JŪSŲ PUSĖJE!

JUSTINAS
URBANAVIČIUS
Skaidrumas, sąžiningumas ir atvirumas – tai pagrindiniai principai,
kuriais sėkmingai vadovaujuosi tiek profesinėje veikloje,
tiek politikoje.
Kauno rajonas – tai perspektyvi vieta gyventi ir kurti, turinti neišnaudotą potencialą tapti vienu sėkmingiausių rajonų valstybiniu
mastu. Būtent todėl svarbu atkreipti dėmesį į užimtumo ir konkurencingumo didinimą per
darbo vietų kūrimą ir investicijų pritraukimą į savivaldybę, leidžiančius mūsų bendruomenei
išnaudoti esamą talentą ir potencialą. Sėkmingo rajono vizija neatsiejama nuo Kauno rajono
ir miesto tarpusavio ryšio užtikrinimo, kuris gali būti stiprinamas bendradarbiaujant su Kauno miesto savivaldybe bei įgyvendinant socialinius ir ekonominius projektus, išnaudojant
inovacijų potencialą.
Suvokdamas atviro ir glaudaus bendradarbiavimo tarp valdžios ir gyventojų svarbą bendrojo
gėrio užtikrinimui, aktyvų žmonių įsitraukimą į rajonui aktualių sprendimų priėmimą regiu
kaip vieną pagrindinių patvarios bendruomenės sąlygų. Siekdamas įgyvendinti galimybę
kiekvienam įsitraukti į politinį rajono gyvenimą, organizuosiu ne tik daugiau pasitarimų su
bendruomenėmis, bet ir gyventojų apklausų, leisiančių suprasti visuomenės nuomonę.
Nuoseklus visų žmonių gyvenimo gerinimas – tai ne tik dėmesys konkurencingumo skatinimui, bet ir galimybė turėti rekreacinę zoną, sutvarkytą ir pritaikytą bendruomenės reikmėms.
Taip pat svarbu pabrėžti, kad poilsis neįmanomas be kultūrinio gyvenimo, sudarančio sąlygas
žmonių tobulėjimui ir augimui. Svarbu, kad kultūros paslaugos taptų patogesnės ir prieinamesnės kiekvienam gyventojui.
Įsipareigodamas dirbti gyventojams, sieksiu skaidresnės, efektyvesnės ir atsakingesnės
politikos tiek finansų planavimo ir viešųjų pirkimų, tiek savivaldybės ir jos valdomų įmonių
sektoriuose.
Tikiu, kad Jūsų suteiktas pasitikėjimas man leis prisidėti prie žmonėms tarnaujančios savivaldos kūrimo ir įpareigos kartu su kompetentinga komanda įgyvendinti išsikeltus tikslus.
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ATSAKINGA SAVIVALDA –
STIPRI ŠEIMA – SAUGI BENDRUOMENĖ
Mieli kraštiečiai,
savivaldos istoriją, kaip ir šeimos, bendruomenės kuria kiekvienas žmogus. Mes kviečiame
Kauno rajono žmones ne tik kurti, bet kartu rašyti mūsų krašto savivaldos istoriją.
Į savivaldos rinkimus keliaujame ryžtingai, tikėdami, kad bus pateisinti žmonių lūkesčiai dėl
galimybės dirbti, gauti orų atlyginimą, aukšto lygio prieinamas viešąsias paslaugas.
Atsinaujinusi, partija Tvarka ir teisingumas, su pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu priešakyje, yra vertybių partija, orientuota į įvairius gyventojų sluoksnius, į visus žmones bei jų
šeimas.
Mes keičiamės, atsinaujinam ne tik žmonėmis, bet ir idėjomis. Mūsų tikslas – stiprios savivaldos kūrimas. Mes pasisakome už atsakingą savivaldą, stiprią šeimą ir saugią bendruomenę. Išpažįstamų bendrų vertybių pagrindu, deleguoti į savivaldą žmonės žino, kaip kurti
atvirą bendruomenei, atsakingą, pažangią ir efektyvią vietos savivaldą.
Turėdami aiškią savivaldos ateities viziją, mes sakome taip: piliečių savivaldai, piliečių,
bendruomenių įtraukimui į savivaldos valdymą, seniūnų ir seniūnaičių galių didinimui sprendžiant ūkinius ir finansavimo klausimus, biudžeto lėšų subalansavimui, jų naudojimo efektyvumui, kuriančiam ir mokančiam verslui, darbo vietų kūrimui. Mums svarbu integruota
teritorijų plėtra, o ne siauras sektorinis planavimas. Būsime iniciatyvūs, ieškosime galimybių
pasinaudoti įvairiais galimais finansavimo šaltiniais, kad taptume patraukliais, mūsų kraštas
gražėtų, jame gyventų stiprios šeimos, saugios bendruomenės.
Partija, rinkimai, politika, eiti, balsuoti, rinkti... Tai žodžiai, kurie greitai virs visų Lietuvos
žmonių kasdienybe. Koks bus Jūsų pasirinkimas? Mes raginame būti atsakingais ir pilietiškais, patikėti ir pasitikėti partijos Tvarka ir teisingumas komanda, nes mes žinome, kokių
pokyčių reikia Kauno rajono kraštui, kaip įgyvendinti mūsų pasiūlymus ir iniciatyvas.
Tariame Jums ačiū už pasitikėjimą ir garantuojame keturis gerų pokyčių metus.
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LAIMINGI ŽMONĖS – KLESTINTIS KRAŠTAS!
Darnus žmogus


Stiprindama šeimą, savivalda turi plėtoti kompleksines paslaugas, padėti įsikurti jaunoms
šeimoms, o senjorams ir neįgaliesiems užtikrinti lygias galimybes dalyvauti socialiniame
gyvenime.



Regionai nusipelno kokybiškos sveikatos priežiūros. Kai dėl paslaugų sudėtingumo jų
neįmanoma suteikti vietoje, turi būti sukurta efektyvi pavėžėjimo iki nacionalinių centrų
sistema. Savivaldybės turi skatinti sveiką gyvenseną, aktyvų laisvalaikį, tęsti alkoholio
vartojimo mažinimo politiką.

Darni visuomenė ir aplinka


Lietuva – savo kraštą mylinčių, jo gerove besirūpinančių žmonių šalis. Savivaldos
užduotis – sudaryti sąlygas atskleisti šį potencialą, suteikiant galią bendruomenėms,
verslui ir NVO. Išskirtinis rūpestis – sveikos ir patrauklios gyventi aplinkos kūrimas,
aplinkosaugos reikalavimų paisymas.

Darnus švietimas ir kultūra


Etatinis modelis sprendžia moksleivių skaičiaus mažėjimo problemą, tačiau jis nebus
tinkamai įgyvendintas be paramos savivaldoje. Ji turi užtikrinti optimalų švietimo lėšų
paskirstymą, skirti dėmesį neformaliam ugdymui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.



Regionų tarybos suteikia postūmį kultūrai, nes regiono atstovai skirsto valstybės lėšas
tame regione vykdomiems projektams. Savivaldos tikslas – į regionų gyvenimą
integruoti įvairius kūrybos sektorius, skatinti visų gyventojų saviraišką,
bendruomeninius kultūros projektus.

Darni ekonomika


Nors ekonomika auga, savivalda gali dar labiau prisidėti prie gerovės kūrimo: skatinti
konkurencingą kaimiškų vietovių ekonomiką, laisvąsias ekonomines zonas, rūpintis
infrastruktūra, peržiūrėti vietines rinkliavas ir kt., darant vietoves patraukliomis verslui.

Darnus valdymas


Šalyje prasidėjusi antikorupcinė banga turi tęstis ir savivaldoje. Čia ne vieta nepotizmui,
neskaidriems viešiesiems pirkimams. Informacija, kuria disponuoja savivaldybės, turi
būti maksimaliai atveriama visuomenei, o bendruomenės – skatinamos aktyviai
dalyvauti sprendimų priėmime.
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KAUNO RAJONAS – MŪSŲ NAMAI!

Lietuvos socialdemokratų partija
Mes, socialdemokratai, įvykdėme 2015–2018 m. programą ir atlikome papildomų darbų.
2019–2022 m. įsipareigojame:
 Tęsti jaunų šeimų skatinimo politiką, kiekvienam naujagimiui dovanoti Kūdikio kraitelį
 Siekti, kad didėtų atlyginimai mokytojams, kultūros, socialiniams darbuotojams,
medikams ir kitiems tarnautojams
 Parengti ir pradėti įgyvendinti seniūnijų urbanistines vizijas, atsižvelgiant į miestų,
gyvenviečių savitumą ir demografinę situaciją
 Rekonstruoti Kačerginės ir Užliedžių pradines, Zapyškio pagrindinę ir kitas mokyklas,
pastatyti Mastaičių pradinę mokyklą. Atnaujinti Neveronių, Vandžiogalos gimnazijas,
Ilgakiemio mokyklą-darželį, pertvarkyti Raudondvario ugdymo įstaigų tinklą
 Atnaujinti Mastaičių baseiną, tęsti sporto salių ir stadionų renovaciją
 Atnaujinti Ramučių, Piliuonos, Čekiškės ir kitus kultūros centrus
 Teikti kokybiškas socialines paslaugas, ypač senjorams ir neįgaliesiems
 Tęsti daugiabučių namų atnaujinimo programą, sutvarkyti kiemus
 Gerinti susisiekimą viešuoju transportu
 Tęsti kelių asfaltavimo programą
 Įgyvendinti seniūnijose gatvių apšvietimo modernizavimo programą
 Užtikrinti kokybiško vandens tiekimą, įrengti nuotekų tinklus
 Naudoti vietinį iškastinį kurą ir biokurą
 Gerinti atliekų surinkimą, mažinti aplinkos taršą
 Kurti parkus, plėtoti turizmo paslaugas
 Remti bendruomenes ir užtikrinti gyventojų saugumą
 Skatinti darbo vietas kuriantį verslą
 Parengti melioracijos programą
 Skatinti konkurencingą žemės ūkį, įkurti Kaune ūkininkų turgų
 Tęsti bažnytinio ir kito paveldo išsaugojimo programą
Mūsų komanda yra už nedalomą, šiuolaikišką, besikeičiantį ir bendruomenišką Kauno rajoną. Turime patirties, žinome problemas ir esame pasirengę jas spręsti.
Dirbsime nuolat pasitardami su Jumis.
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MES JŪSŲ PUSĖJE!
TS-LKD komandos tikslas – remiantis pamatiniais demokratijos
principais sąžiningai dirbti ne įvaizdžiui, o žmonėms, užtikrinti
socialinę gerovę ir saugumą.
Kauno rajono savivaldybės taryboje sieksime šių tikslų:
Švietimo sistemos tobulinimo
 Gerinsime švietimo įstaigų būklę, aplinką, mokymosi priemones. Bendradarbiaujant
su nacionalinėmis institucijomis sieksime didesnio švietimo darbuotojų darbo užmokesčio.
Sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumo
 Modernizuosime sveikatos priežiūros įstaigas, investuosime į paslaugų kokybę ir
prieinamumą. Rūpinsimės vienišais, sunkiau gyvenančiais rajono žmonėmis, sudarysime
palankias sąlygas atskirčiai mažinti.
Pagalbos šeimoms užtikrinimo
 Sieksime užtikrinti visapusiškas socialines paslaugas šeimai, tinkamas sąlygas vaikams
auginti. Stiprinsime Savivaldybės socialinių įstaigų veiklą, kvalifikuotų specialistų
pritraukimo iniciatyvas.
Verslo plėtros ir investicijų pritraukimo
 Sieksime pritaikyti gerąją investicijų pritraukimo praktiką savivaldoje. Tęsime palankių
sąlygų verslui politiką taikant mokesčių lengvatas.
Infrastruktūros gerinimo
 Tęsime infrastruktūros plėtros darbus, žaliųjų erdvių projektus. Kursime neįgaliems
pritaikytą aplinką. Spręsime susisiekimo problemas. Tęsime gatvių tvarkymą, dviračių
takų plėtrą.
Kultūrinio gyvenimo skatinimo
 Rūpinsimės paveldu, restauruosime vertingus kultūros ir istorijos paminklus.
Įgyvendinsime priemones, didinančias kultūros prieinamumą, populiarinsime turistinius
maršrutus.
Vietos savivaldos stiprinimo
 Skatinsime didesnį bendruomenių, seniūnaičių įsitraukimą į savivaldos lygmens problemų
sprendimą. Didinsime valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą. Plėsime bendruomenių
projektų finansavimą, plaikysime iniciatyvas.
Į rinkimus einame vadovaudamiesi krikščioniškomis verstybėmis, jausdami rinkėjų
lūkesčius ir poreikius. Esame pasirengę skaidriai ir atsakingai dirbti rajono žmonėms.
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LAISVĖ SPRĘSTI PATIEMS

Liberalų sąjūdžio trumpoji rinkimų programa 2019 m.


Pagrindinis tikslas Kauno rajone – užtikrinti, kad žmonės būtų laisvi ir taptų savo miestų,
miestelių ir kaimų šeimininkais, juose būtų gera gyventi, o savivaldos teikiamos paslaugos
būtų kokybiškos.



Jaučiame atsakomybę už geriausių sprendimų priėmimą, tarsimės su vietos gyventojais,
visus sprendimams priimti naudojamus duomenis viešinsime patogia ir gyventojams
suprantama forma.



Ieškosime dialogo su Kauno miestu, atstovaudami rajono gyventojus sieksime geresnio
viešojo transporto prieinamumo.



Mažinsime nereikalingų leidimų ir procedūrų skaičių, šalinsime neprotingas kliūtis tiek
mažam šeimyniniam verslui, tiek didiesiems investuotojams. Padidinsime finansavimą
verslo skatinimo fondams.



Dirbsime tam, kad mūsų vaikai mokytųsi, o mokytojai dirbtų jaukiose mokyklose.
Skatinsime kokybiškų neformalaus ugdymo paslaugų plėtrą. Didinsime vietų skaičių
darželiuose.



Teiksime prioritetą sportiniam ugdymui, kuris apima visas grandis pradedant vaikais,
baigiant profesionalais.



Atliksime savivaldybės įmonių veiklos auditą ir paviešinsime jo duomenis gyventojams –
depolitizuosime jų valdymą. Iškelsime efektyvumo ir teikiamų paslaugų kokybės tikslus.



Į Socialinių paslaugų teikimą įtrauksime nevyriausybines organizacijas. Palaikysime
programas, kurios padės spręsti neigiamos emocinės aplinkos ir jos padarinių priežastis.



Kultūra negali tarnauti vienos politinės partijos interesų tenkinimui. Rajone įtvirtinsime
įtraukiančiosios kultūros principą. Gyventojai dalyvaus kultūros kūrime savo idėjomis,
pasakojimais, iniciatyvomis.



Darysime viską, kad žmogus jaustųsi pats kuriantis savo ateitį laisvoje vakarų
visuomenėje, o ne būtų bauginamas posovietiniame kolūkiniais principais tvarkomame
administraciniame vienete.
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ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!

Darbo partijos Kauno rajono skyriaus rinkimų programa
Vietos valdžia su bendruomenėmis turi spręsti besitęsiantį sąstingį, neveiklumą, nepotizmo
politiką, korupciją.
Sieksime, kad savivavldybė taptų savarankiškesnė, turtingesnė, patrauklesnė, kurioje vaikai
gautų tinkamą išsilavinimą, laisvalaikis būtų turiningas, o senoliai būtų prižiūrimi ir slaugomi.
Prioritetinėmis sritimis laikysime mediciną, švietimą, teisingą socialinę paramą, komunalinių
paslaugų plėtrą.
Sukursime sąlygas jaunimui greičiau integruotis į bendruomenę, darbo rinką.
Sveika bendruomenė
 Sukursime palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei
ir prieinamumui gerinti.
 Spręsime kvalifikuotų darbuotojų stokos problemą, užtikrinsime kokybišką antrinio
lygio paslaugų prieinamumą, plėtosime specializuotas ambulatorines paslaugas.
Kokybiškos socialinės paslaugos
 Optimizuosime socialinių paslaugų sistemą.
 Sieksime, kad kuo daugiau socialinių paslaugų būtų teikiamos asmens namuose,
socialinės priežiūros centruose.
 Plėtosime nestacionarias paslaugas.
Parama verslui
 Didinsime fondą, iš kurio remsime darbo vietas kuriantį smulkųjį verslą.
 Skatinsime verslo ir mokslo bendradarbiavimą.Verslo subjektams užtikrinsime
išsamios informacijos apie verslo finansavimą ir paramą prieinamumą.
 Žmonių su negalia integracija į visuomenę, sudarant lengvatines sąlygas verslo kūrimui,
kvalifikacijos kėlimui.
Tikros kultūros lavinimas
 Sudarysime sąlygas ugdyti žmogaus gebėjimus dalyvauti kultūroje, puoselėti bei išsaugoti
regiono kultūros tapatumą. Į šią veiklą įtrauksim menininkus, kūrėjus, įvairias organizacijas.
 Užtikrinsime kultūros prieinamumą visiems. Inicijuosime nemokamus renginius.
Stiprus ir gyvybingas kaimas
 Kursime naujas darbo vietas, sudarysime sąlygas kurtis smulkiems ir vidutiniams
ūkiams, remsime ekologinių produktų gamybą.
 Užtikrinsime nemokamą ir patogų registruotų gyventojų vykimą į ir iš darbo viešuoju
transportu. Taip padidinsime mobilumą darbo rinkoje, sumažinsime transporto spūstis
bei taršą.
 Didinsime investicijas į kaimo turizmo plėtrą.
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ŽMOGUS SVARBIAUSIA!

Lietuvos centro partijos rinkimų programa
Partija „Jaunoji Lietuva“ (vad. S. Buškevičius), kuri puoselėja tautines ir krikščioniškas
vertybes, dalyvauja kartu su Lietuvos centro partija Kauno rajone.
Naglio Puteikio vadovaujamos Lietuvos centro partijos ginamos vertybės: mes visomis išgalėmis giname visuomenės interesus, mes piktinamės tokia valdžia, kuri tyčiojasi iš žmonių
ir žemina piliečių orumą, mes mitinguojame kartu su visuomene, palaikome mokytojus,
medikus, pareigūnus, valstybės tarnautojus ir siekiame, kad jie gautų orius atlyginimus, mes
pasisakome prieš vaikų atiminėjimą iš šeimų, mes kategoriškai prieštaraujame apsimetėlių
pabėgėlių invazijai, mes nenorime, kad Lietuvos vaikai būtų išvežami į užsienį tarsi eksporto
prekė, mes saugome Lietuvos vaikus ir Lietuvos miškus.
Mes skelbiame karą politinei korupcijai ir siekiame, kad visi kyšininkai vagiantys Lietuvos
žmonių pinigus atsidurtų už grotų. Mes sakome, kad tie, kurie uždirba mažesnes algas, turi
mokėti mažiau mokesčių, o turtuoliai daugiau. Mes sakome, kad mažas pensijas gaunantiems
pensininkams pensijos turi didinamos daugiausiai.
Socialinės ir ekonominės atskirties mažinimas – mūsų pagrindinis tikslas!
Mes kviečiame ir Jus stoti į bendrą kovą už visiems vienodai teisingą ateities Lietuvą!
Lietuvos centro partijos pirmininkas
Naglis Puteikis
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Kandidatų sąrašai
1. Partija Tvarka ir teisingumas
Kandidato Nr. sąraše

Kandidato vardas

Kandidato pavardė

1

KĘSTUTIS

MARKEVIČIUS

2

GINTARAS ALGIRDAS

KALĖDA

3

VIKTORAS

PETRAVIČIUS

4

ALGIMANTAS

DANIELIUS

5

EGIDIJUS

URNA

6

LEONARDAS

LEBEDŽINSKAS

7

HENRIKAS

VEPŠTAS

8

ELANAS

ŠERNAS

9

DALĖ DAIVA

GASPARAVIČIŪTĖ

10

GEDIMINAS

ARMONAVIČIUS

11

ALBERTAS

GALVIČIUS

12

JURGITA

ZYKUTĖ

13

DARIUS

BARKAUSKAS

14

ROMUALDAS

SVIDINSKAS

15

ADOLFAS

SKALIŠIUS

16

ALGIRDAS

GUDŽIUS

17

HENRIKAS

ALEKSANDRAVIČIUS

18

PETRAS

MARKEVIČIUS

2. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Kandidato Nr. sąraše

Kandidato vardas

Kandidato pavardė

1

JŪRATĖ

TRUNCIENĖ

2

ROMAS

MAJAUSKAS

3

VYTAUTAS

RIMAS

4

LOLITA

JUOČIONIENĖ

5

DALYTĖ

RUDZEVIČIENĖ

6

OKSANA

STRAŠINSKIENĖ
19

Kandidato Nr. sąraše

Kandidato vardas

Kandidato pavardė

7

ARVYDAS

RUTKAUSKAS

8

GINTAUTAS

KAZLAUSKAS

9

ROMUALDAS

POVILAITIS

10

DAINIUS

ŠERONAS

11

VILMANTAS

SIROTKA

12

ARTŪRAS

ČIJAUSKIS

13

TAUTVYDAS

MULEVIČIUS

14

VIDA

JASEVIČIENĖ

15

ARŪNAS

SUKACKAS

16

AUDRONĖ

STRALKIENĖ

17

AUŠRA

LENKAUSKIENĖ

18

GRAŽINA

ŠIMKONIENĖ

19

TATJANA

TAVRUKIENĖ

4. Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidato Nr. sąraše
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Kandidato vardas

Kandidato pavardė

1

VALERIJUS

MAKŪNAS

2

PAULIUS

VISOCKAS

3

ŠARŪNAS

ŠUKEVIČIUS

4

EVELINA

VALSKYTĖ

5

VIOLETA

BOREIKIENĖ

6

JONAS

GURSKAS

7

ANTANAS

NESTECKIS

8

JONAS

MAČIULIS

9

LAIMUTĖ

RUTKAUSKIENĖ

10

IRENA

MARCINKEVIČIENĖ

11

VYTENIS

VITKAUSKAS

12

ALGIRDAS

ŽANDARAS

13

ALGIRDAS

NAVICKAS

14

RASA

KAZAKEVIČIENĖ

15

LIONĖ

PIKELIENĖ

16

JONAS

MYKOLAITIS

Kandidato Nr. sąraše

Kandidato vardas

Kandidato pavardė

17

ALFONSAS

NORKUS

18

ARŪNAS

KARLONAS

19

EGLĖ

RUTKAUSKIENĖ

20

LAIMA

PILIPAVIČIENĖ

21

AUDRIUS

BANIONIS

22

SAULIUS

DAVAINIS

23

EIMANTAS

VANAGAS

24

JOLANTA

BAČĖNIENĖ

25

LAURA

KIMANTIENĖ

26

GEDIMINAS

PUPINIS

27

GRAŽINA

MICKŪNIENĖ

28

GITIS

URBELIS

29

SNIEGUOLĖ

ČIUBELIENĖ

30

ŽANETA

JANKAUSKAITĖ

31

AURIKA

LAURINAITIENĖ

32

IRENA

AUGONIENĖ

33

ROLANDAS

URKIS

34

GINTARAS

RINGYS

35

GINTARĖ

MISEVIČIENĖ

36

SAULIUS

SALIKLIS

37

DARIUS

ZAKARAUSKAS

38

SAULIUS

DUBICKAS

39

INGRIDA

ZUBAVIČIENĖ

40

OKSANA

ŠUKAITIENĖ

41

RŪTA

PETINIENĖ

42

ODETA

BURNEIKIENĖ

43

VYTAUTAS

BRAZDAUSKAS

44

OLEH

FEDORCHAK

45

KRISTINA

FOKTIENĖ

46

DALIA

JANČIUKIENĖ

47

RŪTA

RUDŽIANSKAITĖ-KVARACIEJIENĖ

48

ALBERTAS

BLAŠKEVIČIUS

49

EDITA

BIRGIOLIENĖ

50

LAIMA

KALĖDAITĖ
21

6. Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Kandidato Nr. sąraše

22

Kandidato vardas

Kandidato pavardė

1

JUSTINAS

URBANAVIČIUS

2

REGINA

LUKOŠEVIČIENĖ

3

ČESLOVAS

PAULAUSKAS

4

GVIDAS

RUTKAUSKAS

5

REGINA

ŽUKAUSKIENĖ

6

LAIMA

STANKEVIČIENĖ

7

DEIVIDAS

STREIKUS

8

DONATAS

JANKAUSKAS

9

GIEDRĖ

VOSYLIENĖ

10

MARIJA

KURANTAVIČIŪTĖ

11

SAULIUS

SUCILA

12

DAIVA

VELIČKIENĖ

13

JONAS

BIELSKIS

14

JOLANTA

URBŠTIENĖ

15

BRONIUS

MASKELIŪNAS

16

JULIUS

TOVTKEVIČIUS

17

MINDAUGAS

PETRAUSKAS

18

GYTIS

BAGDONAVIČIUS

19

DŽILDA

RAILIENĖ

20

DEIMANTĖ

VAIČIŪTĖ

21

GINTARĖ

GRYBAUSKAITĖ-KAMINSKIENĖ

22

RAMUNĖ

LIUBINAITĖ

23

DIANA

PETKUVIENĖ

24

JONAS

ALIULIS

25

KOLOMBA

BULOTIENĖ

26

DARIUS

KRASAUSKAS

27

ARŪNAS

ČEKAVIČIUS

28

ANTANAS

NICKUS

29

VYTOVTAS

JAKIMČIUKAS

30

GENĖ

MARKEVIČIENĖ

31

LEONAS

STASEVIČIUS

32

MINDAUGAS

SAMUOLAITIS

10. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Kandidato Nr. sąraše

Kandidato vardas

Kandidato pavardė

1

GINTAUTAS

KRILAVIČIUS

2

ASTA

ULINSKAITĖ

3

GINTARAS

DAUGĖLA

4

VYTAUTĖ

VENCKŪNAITĖ

5

UGNĖ

KEMĖŠIŪTĖ

6

HAROLDAS

GLAUZERIS

7

RŪTA

VITKEVIČIENĖ

8

VYTENIS

KLIMAS

9

DONATAS

GLUŠAUSKAS

10

ČESLOVAS

PIJORAITIS

11

EGLĖ

MARČIULIONIENĖ

12

KRISTINA

MAČIULAITYTĖ

13

ASTA

MEILIŪNAITĖ-GUDAITIENĖ

14

DOVILĖ

GUOBUŽAITĖ

15

GIEDRIUS

KASPARAVIČIUS

12. Darbo partija
Kandidato Nr. sąraše

Kandidato vardas

Kandidato pavardė

1

ANTANAS

MAKAREVIČIUS

2

AUŠRA

DEGUTYTĖ

3

VAIDĖ

SAKALAUSKIENĖ

4

ASTA

GRINIUTĖ

5

AUDRIUS

JARUŠEVIČIUS

6

AGNĖ

MOZERIENĖ

7

UGNĖ

MAKAREVIČIŪTĖ

8

ALEKSANDRAS

KUKARINAS

9

RITA

KVEREVIČIENĖ
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Kandidato Nr. sąraše

Kandidato vardas

Kandidato pavardė

10

LINA

KRAPAVICKIENĖ

11

VALDAS

IVANAUSKAS

12

AISTĖ

PUODŽIŪNIENĖ

13

AIDAS

BORKERTAS

14

RIČARDAS

ADOMAITIS

15

MONIKA

SAKALAUSKAITĖ

16

EGLĖ

URBONIENĖ

18. Lietuvos centro partija
Kandidato Nr. sąraše
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Kandidato vardas

Kandidato pavardė

1

DARIUS

MORKŪNAS

2

STANISLOVAS

BUŠKEVIČIUS

3

HAROLDAS

VILIMAS

4

ILONA

JANAVIČIENĖ

5

REMIGIJUS

PAULIKAS

6

JUSTINA

BARTKUTĖ

7

REGINA

KYMANTIENĖ

8

VIDA

VAŽGAUSKAITĖ

9

GINTAUTAS

ORLINGAS

10

TOMAS

PALINAUSKAS

11

DONATAS

NĖNIUS

12

DAUMANTAS

MIKALAUSKAS

13

KRISTINA

SUDŽIENĖ

14

ANGELĖ

VERKEVIČIENĖ

15

DANUTĖ

PAŠVENSKIENĖ

16

EMILIS

ČISTOVAS

17

ANTANAS

RUGYS

18

ALGIS

POCEVIČIUS

19

INGRIDA

ROLIUVIENĖ

25

26

Kauno rajono apygardos Nr. 16 rinkimų apylinkės
Pavadinimas

Adresas

Patalpų
pavadinimas

Pirmininkas

Telefonas

Mastaičių Nr. 1

Mokslo g. 2,
Mastaičių k.

Garliavos Adomo
Mitkaus pagrindinė
mokyklos Mastaičių
skyrius

Artūras
Pupalė

861555937

Pažėrų Nr. 2

Mokyklos g.,
Pažėrų k.

Garliavos Adomo
Mitkaus pagrindinės
mokyklos Pažėrų
skyrius

Loreta
Vaičienė

868931312

Babtų Nr. 4

Sodų g. 1,
Babtų mstl.

Kauno rajono Babtų
kultūros centras

Lina
Paulauskaitė

860738332

Pagynės Nr. 5

Pagynės
50-mečio g. 6,
Pagynės k.

Pagynės
Vida
bendruomenės namai Griešiuvienė

867821446

Panevėžiuko Nr. 6

Kranto g. 2,
Panevėžiuko k.

Panevėžiuko mokykla- Diana
daugiafunkcis centras Vaičiūnienė

860057428

Čekiškės Nr. 7

Mokyklos g. 12,
Čekiškės mstl.

Čekiškės Prano
Dovydaičio gimnazija

Loreta
Žičkuvienė

865560508

Liučiūnų Nr. 8

Sodų g. 2,
Liučiūnų k.

Liučiūnų laisvalaikio
salė

Jolanta
Girdauskienė

868230622

Domeikavos Nr. 9

Bažnyčios g. 2,
Domeikavos k.

Domeikavos
seniūnija

Vigandas
Sutkus

868724728

Neries Nr. 10

Neries g. 16,
Domeikavos k.

Socialinių paslaugų
centro padalinys
Šeimos gerovės
skyrius

Darius
Kukta

867824059

Voškonių Nr. 11

Taikos g. 3,
Voškonių k.,

Voškonių laisvalaikio
salė

Danguolė
Kasparienė

861807181

Lapių Nr. 12

A. Merkio g. 1,
Lapių mstl.

Lapių seniūnija

Jurgita
Makarienė

867088435

Juragių Nr. 13

Girininkų g. 6,
Juragių k.

Juragių
bendruomenės
centras

Elė
Bereišienė

861267070

Ilgakiemio Nr. 14

Pajiesio g. 1,
Ilgakiemio k.

Ilgakiemio laisvalaikio
salė

Alma
Lenickienė

861836447

Teleičių Nr. 15

Vasario 16-osios
g. 8, Garliavos
mstl.

Kauno r. Garliavos
sporto ir kultūros
centras

Arūnas
Dabrišius

861407886

Karmėlavos Nr. 16

Vilniaus g. 67,
Karmėlavos mstl.

Karmėlavos Balio
Buračo gimnazija

Lidija
Morkūnienė

862026534
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Pavadinimas

Adresas

Patalpų
pavadinimas

Pirmininkas

Telefonas

Ramučių Nr. 17

Centrinė g. 26C,
Ramučių k.

Kauno r. Ramučių
kultūros centras

Virginija
Ibianskienė

861454651

Neveronių Nr. 18

Kertupio g. 18,
Neveronių k.

Neveronių laisvalaikio
salė

Ernesta
Andriulaitienė

868907581

Universiteto Nr. 19

Universiteto g.
10, Akademijos
mstl.

Vytauto Didžiojo
universiteto Žemės
ūkio akademija

Vaidas
Rilskis

867622436

Akademijos Nr. 20

Mokyklos g. 5,
Akademijos mstl.

Akademijos Ugnės
Karvelis gimnazija

Oksana
Kušner

862084867

Ringaudų Nr. 21

Gėlių g. 2,
Ringaudų k.

Kauno r. Ringaudų
pradinė mokykla

Rasa
Pociūnienė

861294929

Raudondvario Nr. 23

Instituto g. 1A,
Raudondvario k.

Raudondvario
seniūnija

Gailė
Venclovienė

864578982

Batniavos Nr. 24

Parko g. 10,
Bubių k.

Batniavos seniūnija

Angelė
Ramonienė

865378970

Nemuno Nr. 26

Nemuno g. 14,
Rokai

Rokų laisvalaikio salė

Irena
Petriškienė

860353101

Šlienavos Nr. 28

J. Biliūno g. 106,
Šlienavos k.

Samylų kultūros
centras

Birutė
Krikščiukienė

861115580

Girionių Nr. 29

Liepų g. 1,
Girionių k.

Kauno miškų ir
aplinkos inžinerijos
kolegija

Janina
Sergedienė

868871707

Taurakiemio Nr. 30

T. Masiulio g. 4,
Piliuonos k.

Piliuonos gimnazija

Irma
Silkauskienė

867094427

Užliedžių Nr. 33

Ledos g. 2,
Užliedžių k.

Užliedžių seniūnija

Vida
Naruševičienė

860041559

Vandžiogalos Nr. 34

Parko g. 6,
Vandžiogalos
mstl.

Vandžiogalos
laisvalaikio salė

Jolanta
Bukauskienė

861180752

Padauguvos Nr. 35

Beržų g. 53,
Padauguvos k.

Padauguvos
laisvalaikio salė

Jurgita
Grajauskaitė

867980713

Saulėtekių Nr. 36

Saulėtekių g. 89
Akuotų k.

Saulėtekio vaikų
dienos centras

Ričardas
Pareigis

865942664

Daugėliškių Nr. 37

Mokyklos g. 1,
Daugėliškių k.

Viešosios bibliotekos
Daugėliškių filialas

Gražina
869882957
Semiochinienė

Zapyškio Nr. 38

Šviesos g. 18,
Kluoniškių k.

Zapyškio seniūnija

Genė
Stelmokienė

863481917

Altoniškių Nr. 39

Mokyklos g. 1,
Altoniškių k.

Zapyškio pagrindinės
mokyklos Altoniškių
skyrius

Neringa
Pažereckienė

869870081

Ežerėlio Nr. 40

Kauno g. 21,
Ežerėlis

Ežerėlio kultūros
centras

Regina
Tatarūnienė

869957053
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Pavadinimas

Adresas

Patalpų
pavadinimas

Pirmininkas

Telefonas

Garliavos Nr. 41

Vytauto g. 4,
Garliava

Garliavos A. Mitkaus
pagrindinė mokykla

Violeta
Jodkienė

860548609

Liepų Nr. 42

Liepų g. 17,
Garliava

Jonučių darželis

Audronė
Karčiauskienė

861637272

Jonučių Nr. 43

Vasario 16-osios
g. 8, Garliava

Jonučių gimnazija

Rūta
Kriščiūnienė

861015488

Kačerginės Nr. 44

Janonio g. 31,
Kačerginės mstl.

Kačerginės
Džuljeta
daugiafunkcis centras Bartkienė

Kulautuvos Nr. 45

Poilsio g. 5,
Kulautuvos mstl.

Kulautuvos seniūnija

Jūratė
Kavaliauskienė

865253755

Vilkijos Nr. 46

Bažnyčios g. 23,
Vilkijos mstl.

Vilkijos kultūros
centras

Audronė
Kanapinskienė

860899736

Linksmakalnio Nr. 47

Liepų g. 7,
Linksmakalnio
Linksmakalnio k. laisvalaikio salė

Asta
Jusevičienė

868236335

Žalgirio Nr. 48

Atgimimo g. 1,
Raudondvario k.

Raudondvario
gimnazija

Jolanta
Juškienė

861042124

Meno mokyklos Nr. 49

Vytauto g. 54,
Garliava

Garliavos meno
mokykla

Inesa
Tilickytė

868878422

Mokyklos Nr. 50

Čekiškės g. 73,
Vilkijos mstl.

Vilkijos gimnazija

Vanda
Kutniauskienė

867636304

Saulės Nr. 51

Bažnyčios g. 3,
Domeikavos k.

Domeikavos
gimnazija

Loreta
Kuzmickienė

868494673

Bibliotekos Nr. 52

Vytauto g. 21
Garliavos mstl.

Viešoji biblioteka

Danguolė
Baronienė

867779099

S. Lozoraičio Nr. 53

S. Lozoraičio g.
Garliavos Juozo
13, Garliavos mstl. Lukšos gimnazija

Lijana
Mišeikienė

867203410

Raminta
Valiukonytė

864624612

867279909

Muniškių Nr. 54

Saulėtekio g. 4,
Muniškių k.

Valstybinės
augalininkystės
tarnybos Kauno
augalų veislių
tyrimo skyrius

Drąseikių Nr. 55

A. Merkio g. 3,
Lapių mstl.

Kauno r. Lapių
pagrindinė mokykla

Jurgita
Rakauskaitė

860107544

Įgulos Nr. 56

Bažnyčios g. 3,
Domeikavos k.

Domeikavos
gimnazija

Beata
Levickė

860199239

Sąnašos Nr. 57

Vasario 16-osios
g. 8, Garliavos m.

Garliavos sporto ir
kultūros centras

Asta
Borkertienė

861557263

Ąžuolų Nr. 58

Centrinė g. 26C,
Ramučių k.,
Karmėlavos sen.

Ramučių kultūros
centras

Živilė
Jurgaitienė

869928414
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Pavadinimas

Adresas

Patalpų
pavadinimas

Pirmininkas

Telefonas

Pabiržio Nr. 59

Keramikų g.
98, Pabiržio k.,
Neveronių sen.

Neveronių gimnazija

Rita
Baltaduonienė

868383311

Pelenių Nr. 60

Vilniaus g. 9.,
Karmėlavos II k.,
Karmėlavos sen.

Kauno r. neįgaliųjų
draugijos dienos
centras

Jūratė
Mačiulytė

861526826

Tabariškių Nr. 61

Gėlių g. 2,
Ringaudų k.,
Ringaudų sen.

Ringaudų laisvalaikio
salė

Giedrė
Jaugienė

865234635

Darželio Nr. 62

Pilies takas 1,
Raudondvario dvaras
Raudondvario k.,
Menų inkubatorius
Raudondvario sen.

Eglė
Staškūnienė

862045430

Vijūkų Nr. 63

A. Šapokos g.
72, Vijūkų k.,
Užliedžių sen.

Laura
Baltaduonė

861317673

Giraitės darželis

Kauno rajono savivaldybės rinkimų komisija Nr. 16
Telefonas: 869931101
El. paštas: rinkimai@krs.lt
Adresas:
Savanorių pr. 276, Kaunas
Vardas Pavardė

Rūta Svečiulienė

Pareigos

Pirmininkė

Pasiūlė

Kontaktai

Lietuvos socialdemokratų partija

+37069931101

Audronė Bendokienė Pavaduotoja

Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys demokratai

+37062040256

Dovilė Bartašiūnaitė

Sekretorė

Teisingumo ministras

+37067519363

Erdvilas Ališauskas

Narys

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

+37069937588

Valdemara Kuktienė

Narė

Partija Tvarka ir teisingumas

+37067623782

Aldona Lukauskienė

Narė

Darbo partija

+37068699867

Vilius Marcinkevičius

Narys

Lietuvos socialdemokratų darbo partija +37060224835

Dainius Ratkelis

Narys

Lietuvos teisininkų draugija

+37061330645

Eglė Rilskienė

Narė

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

+37060424797

Melita Trečiokienė

Narė

Administracijos direktorius

+37068711706

Išankstinis balsavimas vyks Kauno rajono savivaldybės patalpose:
Savanorių pr. 371, Kaunas, 2019 m. vasario 27–28 d., 8–20 val.
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Tiražas 39 000

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikusios partijos.
Parengė spaudai „Kauno rajono savivaldybės Nr. 16 rinkimų komisijos informacinis leidinys“.

