KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ

2019 m. kovo 3 d.
SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR MERŲ

RINKIMAI

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

Kazlų Rūdos savivaldybės
rinkimų komisijos (Nr. 17) informacinis leidinys
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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;
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.
3

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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PARTIJA TVARKA
IR TEISINGUMAS

KANDIDATĖS Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MERUS

Daivos Balandienės
RINKIMŲ PROGRAMA

Atsakinga savivalda – Stipri šeima – Saugi bendruomenė
Mieli kraštiečiai,
jau daug metų gyvenu senelio gimtame krašte Kazlų Rūdos savivaldybėje. Atstovaudama Jus
Kazlų Rūdos savivaldybės taryboje, kartu su Jumis rašiau mylimo krašto istoriją ir žinau, kad dirbdama atsakingai, pelniau Jūsų pasitikėjimą.
Turėdama ilgametę darbo savivaldoje, vadybos, politinės, bendruomeninės veiklos patirtį drąsiai
sakau, kad ir toliau sąžiningai dirbsiu, kad būtų pateisinti Jūsų lūkesčiai.
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 pasisakome už atsakingą savivaldą, stiprią šeimą ir saugią bendruomenę. Suformuota nauja, stipri, ir darni komanda žino, kaip kurti atvirą bendruomenei, pažangią ir efektyvią
vietos savivaldą. Savivalda - žmogus, žmogus - savivalda. Aš esu Jūsų kandidatė į merus ir turiu
aiškią ateities viziją.
Man svarbu: piliečių savivalda, piliečių, bendruomenių įtraukimas į savivaldos valdymą, seniūnų ir seniūnaičių galių didinimas sprendžiant ūkinius ir ﬁnansavimo klausimus, biudžeto lėšų subalansavimas, jų naudojimo efektyvumas, kuriantis verslas, darbo vietų kūrimas.
Aš pasisakau už integruotą teritorijų plėtrą, verslo, turizmo plėtrą. Nuoširdžiai tikiu, kad Kazlų
Rūdos kraštas taps patraukliu verslui, turizmui, gražės ir jame gyvens stiprios šeimos, saugios bendruomenės.
Koks bus Jūsų pasirinkimas? Aš raginu patikėti ir pasitikėti manimi, mano komanda, nes mes
žinome, kokių pokyčių reikia Kazlų Rūdos kraštui, kaip įgyvendinti mūsų pasiūlymus ir iniciatyvas.
Tariu Jums ačiū už pasitikėjimą ir garantuoju ketverius gerų pokyčių metus
(Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai)
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KAZLŲ RŪDOS SK.

LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJA

KANDIDATO Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MERUS

Justino Kazlos

RINKIMŲ PROGRAMA
Mero pareigos – tai kasdienė tarnystė savo kraštui ir jo žmonėms. Esu viešumo, skaidrumo ir
pagarbos kiekvienam gyventojui šalininkas. Visomis pastangomis sieksiu darnaus ir kryptingo savivaldybės tarybos bei administracijos darbo.
Įsipareigoju tęsti pradėtus investicinius projektus Kazlų Rūdos savivaldybėje, skatinti daugiabučių namų renovaciją, tęsti daugiabučių namų kiemų tvarkymo darbus, remti tradicinius miesto ir
savivaldybės renginius, didelį dėmesį skirsiu amatų centro veiklos išplėtimui, turizmo informacijos
centro atsiradimui jame.
Sieksiu Kazlų Rūdos kultūros centro atnaujinimo. Kazlų Rūdos savivaldybėje turi klestėti kultūra:
veikti įvairūs meno kolektyvai, turi būti organizuojamos parodos, menininkų plenerai, koncertai.
Pasisakau už aktyvią jaunimo politiką. Noriu, kad mūsų savivaldybėje būtų gera gyventi jaunoms
šeimoms, remsiu ir palaikysiu jaunimo idėjas, atviros jaunimo erdvės aktyvią veiklą.
Didelį dėmesį skirsiu ir mūsų savivaldybės senjorams neįgaliesiems, esu už jų poreikius atitinkančių paslaugų plėtrą. Taip pat matau būtinybę atsirasti savarankiško gyvenimo namams, kuriuose
galėtų įsikurti socialinę atskirtį patiriantys žmonės.
Sieksiu tolimesnio glaudaus bendradarbiavimo su savivaldybės partneriais Europoje, su verslo,
savivaldybių ir valstybinių įstaigų atstovais. Veikdamas per valstybės institucijas sieksiu švietimo,
kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimo, pensijų kėlimo.
Pasižadu tarnauti savo kraštui, kuriame gyvenu didžiąją savo gyvenimo dalį. Kviečiu
tikėti ir pasitikėti manimi, nes kartu su jumis esu pasiryžęs kurti gražesnę ateitį Kazlų
Rūdos kraštui, patogų ir saugų gyvenimą visiems Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams.
Pagarbiai – Justinas Kazla.

(Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai)
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LIETUVOS VALSTIEČIŲ
IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

KANDIDATO Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MERUS

Valdo Kazlo

RINKIMŲ PROGRAMA
Patirtis, bendri sprendimai, realūs darbai!
Socialinės aplinkos tobulinimas, padedant jaunoms šeimos įsikurti, užtikrinant senjorų ir
neįgaliųjų integraciją, remiant įvaikinimą ir vaikų globą šeimose bei šeimynose, iniciuojant Šeimų
laisvalaikio centro kūrimą.
Parama švietimo ir kultūros įstaigoms, siekiant adekvataus mokytojų, kultūros, socialinių
darbuotojų darbo atlygio, Kultūros centro renovacijos, baseino statybos.
Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra, įrengiant naujas ugdymo erdves ir įsteigiant 3 naujas vaikų grupes Kazlų Rūdos vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“.
Sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas, atnaujinant medicininę įrangą, įrengiant ir pritaikant sveikatos priežiūros įstaigų patalpas neįgaliesiems, užtikrinant sveikatos priežiūros kokybę.
Palankių sąlygų verslo plėtrai sukūrimas, mažinant žemės, nekilnojamo turto mokesčius,
padengiant steigimo ir registravimo išlaidas.
Bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas ir skatinimas, siekiant aktyvaus bendradarbiavimo ir įtraukimo į bendrų sprendimų priėmimo procesą.
Turizmo infrastruktūros ir informacinio centro sukūrimas bei ﬁnansavimas, įkuriant
amatų centrą, įgalinant esamus kultūros paveldo resursus.
Viešosios infrastruktūros gerinimas, užtikrinant vandentiekio, nuotekų tinklų plėtrą kaimuose, įrengiat sporto aikštynus bei patalpas kultūrinei, socialinei ir sporto veiklai, renovuojant gatves,
šaligatvius bei pėsčiųjų takus.
Poilsio ir laisvalaikio zonos suformavimas prie miesto baseino, siekiant miesto kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimo bei sudarant sąlygas aktyvioms bendruomeniškoms veikloms.
Kelių ir gatvių infrastruktūros kokybė, priežiūra, rekonstrukcija, įrengiant pėsčiųjų
perėjas, siekiant užtikrinti saugias eismo sąlygas, kokybišką apšvietimą bei komunikacijas.
(Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai)
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS

KANDIDATĖS Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MERUS

Redos Kneizevičienės
RINKIMŲ PROGRAMA
Laisvė spręsti patiems

Kazlų Rūda taps puikiu pavyzdžiu kaip mažoje savivaldybėje įmanoma sukurti palankią aplinką
gyvenimui, verslui, poilsiui ir oriai senatvei. Iš esmės pakeisiu valdžios požiūrį į žmogų, operatyviai
spręsiu gyventojų problemas, išnaikinsiu įsisenėjusią korupciją mūsų savivaldybėje. Mano veiklos
gairės, laimėjus rinkimus:
Savivaldybės sprendimai bus priimami atvirai, skaidriai, iš anksto informuojant gyventojus
Dėmesys švietimui ir jaunimo problemoms. Įrengsiu automobilių stovėjimo aikštelę prie vaikų
lopšelio-darželio „Pušelė“. Kursiu modernias mokymo bazes, pritrauksiu fondų ﬁnansavimą jaunų
žmonių verslui mūsų krašte.
Rekonstruosiu Kazlų Rūdos miesto kultūros centrą, pritraukiant įvairių ES fondų ﬁnansavimo
šalinius. Įgyvendinsiu kultūrinio turizmo užimtumo programas, orientuotas į edukacinę veiklą.
Skatinsiu smulkųjį ir vidutinį verslą, mažinant mokesčius, suteikiant lengvatas. Kursiu palankias
sąlygas socialiniam verslui.
Savivaldybės ūkis bus tvarkomas pagal aukščiausius vadybos standartus, siekiant kokybiškų paslaugų už geriausią kainą. Seniūnijoms bus suteikta teisė pačioms priimti sprendimus dėl ūkinių
paslaugų organizavimo.
Gerinsiu savivaldybės infrastruktūrą: vykdysiu vandentiekio ir kanalizacijos sistemų plėtrą, gerinsiu apšvietimo sistemą, įgyvendinsiu kelio Kazlų Rūda-Bliuviškiai rekonstravimo projektą,
įrengiant dviračių taką. Inicijuosiu aplinkkelio ir transporto viaduko per geležinkelį įrengimą bei
miesto viešųjų erdvių sukūrimą.
Kazlų Rūdos žmonės gyvens švaresniame mieste – spręsiu aplinkos taršos šaltinių panaikinimą.
Gerinsiu neįgaliųjų mobilumą. Sudarysiu sąlygas socialinio verslo subjektams ir vietos bendruomenėms teikti socialines paslaugas kuo arčiau žmogaus.
Mano prioritetas - rūpestis kiekvienu žmogumi.
(Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai)
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VISUOMENINIS RINKIMŲ
KOMITETAS
„UŽ JAUNĄJĄ SŪDUVĄ“

KANDIDATO Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MERUS

Manto Varaškos

RINKIMŲ PROGRAMA
Mano Kraštiečiai,
Kazlų Rūdos savivaldybės gerovę pirmiausiai matau kaip stiprią ekonominę sistemą. Jos dėmenys – gaunami ir išleidžiami pinigai, paslaugų apimtys, mūsų - vartotojų gausa. Todėl:
-Turizmo plėtra yra ne tik savivaldybės gyvinimo tikslas, bet apčiuopiamos įplaukos. Jos kurs
darbo vietas, plės paslaugas.
-Vieši pirkimai yra ne tik skaidrumo iššūkis. Tai ir siekis kad vietinės verslo įmonės laimėtų ne 5
proc. savivaldybės pirkimų, o bent 25-30 proc. arba +400-500 tūkst. Eur per metus.
-Ugdymo įstaigų išteklių sujungimas yra ne tik išlaidų mažinimas. Tai ir galimybė bendrai siekti
moksleivių susigrąžinimo, klasių komplektų padengimo.
-Judrus, senjorams nemokamas susisiekimas iš seniūnijų į Kazlų Rūdą bus ir paskata lankyti,
pirkti šio miesto paslaugas.
-Daugiabučių, jų kiemų naujinimą tęsiu ne tik dėl jų grožio ar kokybės. Tai – našus šimtų būstų
vertės didinimas, energijos taupymas, tvarumas.
-Savivaldybės įmonių darbas be pelno - pačios savivaldybės ir vartotojų pigesnis gyvenimas.
Todėl tapęs meru panaikinsiu šilumos energijos kainos pelno dalį.
Ekonomiką pabrėžiu ne tik dėl esamų gyventojų. Kazlų Rūda yra demograﬁnėje duobėje. Jai būtini
gausūs naujakuriai. Jie, ypač su vaikais, būtų aktyvūs vartotojai.
Į mūsų ekonomiką įtrauksime senjorus ir neįgaliuosius. Jiems mokėsime už vaizdo stebėjimo,
susisiekimo ir kitas naudingas paslaugas.
Privalėsime lygintis su kitomis savivaldybėmis, įrodinėti kuo naujakuriams esame geresni. Gamta, švietimu, laisvalaikiu, pramogomis, susisiekimu, saugumu, sveikatos priežiūra ir t.t.
Į naujakurystės programą trauksiu ne tik savivaldybės išteklius, tačiau ir didįjį verslą – IKEA,
VIP, kitas įmones.
Mano, „Jaunosios Sūduvos“ įsipareigojimai Jums yra realūs ir atsakingi. Pasitikėkite tuo ir Kazlų
Rūda turės šviesią ateitį.
(Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai)
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TĖVYNĖS SĄJUNGALIETUVOS KRIKŠČIONYS
DEMOKRATAI

KANDIDATO Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MERUS

Mariaus Žitkaus

RINKIMŲ PROGRAMA
Eime drauge!
Siekiu tapti Kazlų Rūdos savivaldybės meru, nes nebegaliu taikstytis su neūkiškumu, aplaidumu
ir nuviltomis krašto bendruomenėmis. Esu pasiryžęs siekti, kad mūsų savivaldybė taptų sėkmingu ir
klestinčiu kraštu.
Įgyvendinsiu keturių savivaldybės seniūnijų pertvarką, skiriant joms savarankiškus biudžetus.
Kokias gatves remontuoti, kur kloti takelius, kokius svarbiausius darbus atlikti gali ir turi nuspręsti
seniūnai, tardamiesi su vietos gyventojais.
Sieksiu, kad mūsų krašto mokyklos taptų ambicingomis ir stipriomis, galinčiomis sėkmingai
konkuruoti su didmiesčių mokyklomis. Kokybiškos švietimo paslaugos, optimaliai veikiantis mokyklų tinklas ir turininga popamokinė veiklą paskatins mūsų savivaldybėje apsigyventi jaunas šeimas,
kurioms Kazlų Rūda taptų puikia vieta gyventi ir sėkmingai ugdyti savo vaikus.
Užtikrinsiu, kad savivaldybei priklausančios įmonės, kurių akcininkais esame kiekvienas iš mūsų,
būtų valdomos ir veiktų efektyviai. Sieksiu, kad „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ ir „Kazlų Rūdos komunalininkas“ taptų viena bendra, sėkmingai veikiančia ir gyventojų lūkesčius pateisinančia įmone.
Skaidrūs ir ūkiški viešieji pirkimai savivaldybėje taps realybe, o ne siekiamybe. Atsakingas ir
efektyvus savivaldybės biudžeto ir turto naudojimas taps svarbiausiu mano darbo prioritetu.
Noriu, kad krašte atgimtų kultūra, leidžianti atsiskleisti visų kartų savivaldybės gyventojų talentams. Kazlų Rūdos kultūros centro atnaujinimas taps vienu iš pagrindinių mano kadencijos uždavinių.
Užtikrinsiu, kad savivaldybė gintų savo gyventojų teisę gyventi saugiame ir neužterštame mieste, įdiegdama naujausias aplinkosaugines oro taršos stebėjimo ir prevencijos priemones.
Siekime šių ir daugiau kitų pokyčių kartu – eime drauge!

(Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai)
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Sąrašo Nr.

1

PARTIJOS TVARKA IR TEISINGUMAS
(KAZLŲ RŪDOS SKYRIAUS)

RINKIMŲ PROGRAMA
Atsakinga savivalda – Stipri šeima – Saugi bendruomenė
Mieli kraštiečiai,

savivaldos istoriją, kaip ir šeimos, bendruomenės kuria kiekvienas žmogus. Mes kviečiame Kazlų
Rūdos krašto 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.
Mūsų tikslas - stiprios savivaldos kūrimas. Mes pasisakome už atsakingą savivaldą, teisingus sprendimus, stiprią šeimą ir saugią bendruomenę. Deleguoti į savivaldą žmonės žino,
kaip kurti atvirą bendruomenei, atsakingą, pažangią ir efektyvią vietos savivaldą.
Turėdami aiškią savivaldos ateities viziją, piliečius ir bendruomenes įtrauksime į savivaldos valdymą, didinsime seniūnų ir seniūnaičių galias, sprendžiant ūkinius ir ﬁnansavimo klausimus. Subalansuosime biudžeto lėšas, jų naudojimo efektyvumą, remsime kuriamą ir mokų verslą, darbo vietų
kūrimą. Mums svarbu integruota teritorijų plėtra, infrastruktūra. Būsime iniciatyvūs, ieškosime galimybių pasinaudoti įvairiais galimais ﬁnansavimo šaltiniais, kad taptume patraukliais, mūsų kraštas
gražėtų, jame gyventų stiprios šeimos, saugios bendruomenės.
Mes raginame būti atsakingais ir pilietiškais, patikėti ir pasitikėti partijos Tvarka ir teisingumas
komanda, nes mes žinome, kokių pokyčių reikia Kazlų Rūdos kraštui, kaip įgyvendinti mūsų pasiūlymus ir iniciatyvas.
Tariame Jums ačiū už pasitikėjimą ir garantuojame keturis gerų pokyčių metus

(Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai)
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Sąrašo Nr.

2

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS
(KAZLŲ RŪDOS SKYRIAUS)

RINKIMŲ PROGRAMA
Patirtis, bendri sprendimai, realūs darbai!
Socialinės aplinkos tobulinimas, padedant jaunoms šeimos įsikurti, užtikrinant senjorų ir
neįgaliųjų integraciją, remiant įvaikinimą ir vaikų globą šeimose bei šeimynose, iniciuojant Šeimų
laisvalaikio centro kūrimą.
Parama švietimo ir kultūros įstaigoms, siekiant adekvataus mokytojų, kultūros, socialinių
darbuotojų darbo atlygio, Kultūros centro renovacijos, baseino statybos.
Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra, įrengiant naujas ugdymo erdves ir įsteigiant 3 naujas vaikų grupes Kazlų Rūdos vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“.
Sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas, atnaujinant medicininę įrangą, įrengiant ir pritaikant sveikatos priežiūros įstaigų patalpas neįgaliesiems, užtikrinant sveikatos priežiūros kokybę.
Palankių sąlygų verslo plėtrai sukūrimas, mažinant žemės, nekilnojamo turto mokesčius,
padengiant steigimo ir registravimo išlaidas.
Bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas ir skatinimas, siekiant aktyvaus bendradarbiavimo ir įtraukimo į bendrų sprendimų priėmimo procesą.
Turizmo infrastruktūros ir informacinio centro sukūrimas bei ﬁnansavimas, įkuriant
amatų centrą, įgalinant esamus kultūros paveldo resursus.
Viešosios infrastruktūros gerinimas, užtikrinant vandentiekio, nuotekų tinklų plėtrą kaimuose, įrengiat sporto aikštynus bei patalpas kultūrinei, socialinei ir sporto veiklai, renovuojant gatves,
šaligatvius bei pėsčiųjų takus.
Poilsio ir laisvalaikio zonos suformavimas prie miesto baseino, siekiant miesto kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimo bei sudarant sąlygas aktyvioms bendruomeniškoms veikloms.
Kelių ir gatvių infrastruktūros kokybė, priežiūra, rekonstrukcija, įrengiant pėsčiųjų
perėjas, siekiant užtikrinti saugias eismo sąlygas, kokybišką apšvietimą bei komunikacijas.

(Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai)
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Sąrašo Nr.

3

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO
„UŽ JAUNĄJĄ SŪDUVĄ“

RINKIMŲ PROGRAMA
1. Su programa „Dirbu Kaune - gyvenu Kazlų Rūdoje“, pritrauksime naujakurius.
2. Pasitelksime elektromobilius, įveiklinsime neįgaliuosius. Sukursime miesto ir seniūnijų susisie-

kimą, nemokamą senjorams ir neįgaliesiems.

3. Sporto centre bus sveikatingumo studija. Plėtosime kineziterapijos, jogos, mankštos, šokio veiklas.
4. Su LED atnaujinsime miesto, seniūnijų apšvietimą, apželdinimą, plėsime vaizdo stebėseną.
5. Pagaliau įsteigsime patogią jaunimo erdvę ir skatinsime jų saviraišką.
6. Su IKEA susitarsime dėl aplinkos apsaugos, įdarbinimo, naujakurių, susisiekimo strategijos.
7. Sujungsime savivaldybės bendroves. Perduosime jai gerbūvio tvarkymo darbus. Pastatysime

saulės energijos parką.

8. Vaikų maitinimą patikėsime savivaldybės ugdymo įstaigoms. Jose kursime pažintinius sodus.
9. Užtikrinsime savivaldybės, jos įstaigų viešumą, atvirumą.
10. Įveiklinsime kultūros padalinius, skatinsime meno kūrėjus, pritrauksime paramos lėšas.
11. Remsime daugiabučių bendrijų darbus, palaikysime ir dalinį jų atnaujinimą.
12. Didinsime paramą bendruomenėms. 2020 m. visas gerbūvio lėšas skirsime seniūnijoms.
13. Sujungsime ugdymo įstaigų išteklius, kovosime dėl moksleivių susigrąžinimo.
14. Įkursime turizmo pajėgumą. Plėsime Virvių parko galimybes, sutelksime turizmo paslaugų tiekėjus.
15. Mažinsime šilumos gamybos nuostolius. Karštą vandenį ruošime pačiuose daugiabučiuose. At-

naujinsime ir automatizuosime jų šilumos mazgus.

16. Viešinsime visus savivaldybės poreikius ir pirkimus. Stambinsime užsakymus, įtrauksime vietos

verslą.

17. Verslo bendrijai grąžinsime dalį mokesčių, greičiau svarstysime jo poreikius.
18. Kursime erdves ir projektus šeimų stiprinimui.
19. Vietos NVO gaus lėšas švietimo, rūpybos, kitoms paslaugoms.
20. Kazlųrūdiečio kortelę pritaikysime viešoms paslaugoms ir turizmui.

(Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai)
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Sąrašo Nr.

4

KAZLŲ RŪDOS SK.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS
(KAZLŲ RŪDOS SKYRIAUS)

RINKIMŲ PROGRAMA
Socialinės paslaugos
Plėtosime soc. pagalbos tiekimą į namus, dienos globos paslaugas, skatinant savanorystę ir profesionalų įsitraukimą
Įkursime savarankiško gyvenimo namus socialiai pažeidžiamiems žmonėms
Remsime ir skatinsime neįgaliųjų, senjorų draugijų veiklas, kviesime NVO teikti viešąsias paslaugas
Kaimo gyventojų poreikiai
Plėtosime kaimų, gyvenviečių gatvių apšvietimą
Kaimuose – kasmet bent po vieną asfaltuotą gatvę
Gerinsime kaimo gyventojų susisiekimą su savivaldybės centru, plėsime naujus susisiekimo maršrutus
Plėsime socialinių paslaugų tiekimą kaimuose
Švietimas, kultūra, sportas, jaunimas
Sieksime vaikų lopšelio darželio „Pušelė“ plėtros
Tvarkysime mokyklų infrastruktūrą, stiprinsime jų materialinę bazę
Sieksime Kazlų Rūdos kultūros centro modernizavimo
Sieksime sporto salės statybos Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje
Remsime Trečiojo amžiaus universiteto veiklą
Įsteigsime fondą geriausiai besimokantiems mokiniams ir jų mokytojams
Skatinsime jaunimo įsitraukimą į savanorišką veiklą
Remsime Atviros jaunimo erdvės veiklą
Didinsime vaikų ir jaunimo stovyklų, žygių prieinamumą
Įkursime turizmo informacinį centrą
Remsime saviveiklinių kultūros, sporto kolektyvų veiklą
Infrastruktūra
Tęsime daugiabučių namų renovaciją, daugiabučių namų aikštelių remonto darbus, įrengsime vaikų
žaidimų aikšteles
Sieksime savivaldybės gatvių apšvietimo modernizavimo LED šviestuvais
Plėtosime dviračių takų tinklą savivaldybėje
Įrengsime stebėjimo kameras kaimiškose seniūnijose
Parengsime savivaldybės viešųjų erdvių apželdinimo planą
Verslo plėtra ir darbo vietos
Skatinsime darbo vietų kūrimą, atleidžiant nuo nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių
Prisidėsime prie infrastruktūros gerinimo, kuriant naujus verslus
Didinsime Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo ﬁnansavimą
(Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai)
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Sąrašo Nr.

6

TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ
(KAZLŲ RŪDOS SKYRIAUS)

RINKIMŲ PROGRAMA
Tikime, kad Kazlų Rūda gali tapti sėkminga savivaldybe įgyvendinus esminius pokyčius, leisiančius Kazlų Rūdos savivaldybei tapti modernia, patrauklia, saugia, skaidria ir patikima vieta gyventi.
Savivaldybė turi būti atvira, įtraukianti piliečius į sprendimų priėmimą ir svarbiausia – tarnaujanti gyventojams. Įgyvendinsime vieno langelio principą savivaldybėje, skirtą biurokratijos procedūrų
mažinimui. Savivaldybė privalo rūpintis visų krašto gyvenviečių gerove, todėl stiprinsime seniūnijų
ﬁnansinį savarankiškumą ir bendruomenių įsitraukimą į viešų reikalų sprendimą.
Viešųjų ﬁnansų valdymas savivaldybėje turi būti skaidrus ir efektyvus. Užtikrinsime vykdomų
pirkimų viešumą bei atskaitomybę gyventojams.
Turime investuoti į jaunąją kartą, kuri gyvens ir kurs klestinčią Kazlų Rūdos savivaldybę. Mokinių
pažanga priklauso nuo mokytojų ir ugdymo kokybės, o ši tiesiogiai priklauso nuo mokyklų vadovų lyderystės, todėl sieksime absoliutaus ugdymo įstaigų vadovų skyrimo depolitizavimo, mokyklų tinklo
veiklos tobulinimo.
Savivaldybės valdomos įmonės turi dirbti efektyviai ir orientuotis į rezultatą. Sieksime, kad
„Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ ir „Kazlų Rūdos komunalininkas“ taptų viena sėkmingai veikiančia ir
gyventojų lūkesčius pateisinančia įmone.
Kultūros centrai turi atgimti tiek pastatų kokybe, tiek juose vykstančių renginių patrauklumu.
Skatinsime gyventojų aktyvumą, užimtumą ir laisvalaikio įprasminimą.
Sieksime, kad Kazlų Rūda būtų versli, patraukli, tarptautiška, socialiai atsakinga ir saugi. Kurkime Kazlų Rūdos savivaldybę kartu – eime drauge!

(Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai)
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KANDIDATŲ Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUSMERUS SĄRAŠAI
Sąrašo Nr.

Sąrašo Nr.

1

2

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA
1. KAZLAS VALDAS
2. MERKEVIČIŪTĖ JOLITA
3. KANEVIČIUS VYTAUTAS

PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS
1. BALANDIENĖ DAIVA
2. RUTKAUSKAS JONAS
3. KEREIŠIENĖ JOLANTA

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltas dėl nusikalstamos veikos)

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažinta
kalta dėl nusikalstamos veikos)

4. KAZLIENĖ VILIJA
5. APUTIS VYTAS
6. GIEDRAITIS RAIMUNDAS
7. DABRILA JONAS
8. ČEPIENĖ ASTA
9. URBONIENĖ SIGITA
10. BLIUVAS ROMALDAS
11. MARTINAITIS GINTARAS
12. PAŠKAUSKIENĖ MILDA
13. ZMEJAUSKIENĖ DAINORA
14. MARTINAITIS ANTANAS
15. MERKEVIČIUS VITAS
16. RAŠKAUSKAS KAROLIS
17. LIBERIS STANISLOVAS
18. BUMBULIS AUDRIUS
19. MARTINAITIS EDMUNDAS

4. BALANDIS AUDRIUS
5. IEŠMANTAS DARIUS
6. MERKEVIČIENĖ RIMA
7. KAZLAUSKIENĖ IRENA
8. LUKOŠAITIS KASPARAS
9. BLEKAITIENĖ JURGITA
10. GRUŽINSKAS ŽILVINAS
11. BEIKAUSKIENĖ RASUOLĖ

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažinta
kalta dėl nusikalstamos veikos)

12. VAZNAITIS ALBINAS
13. ZDANAUSKAS ALBINAS
14. KARBAUSKIENĖ ZITA
15. NAUJOKAS JONAS

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltas dėl nusikalstamos veikos)

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltas dėl nusikalstamos veikos)

20. SAUKAITYTĖ AGNĖ
21. VIKERTAS SAULIUS

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltas dėl nusikalstamos veikos)

22. GELAŽNIKIENĖ GINA
23. MARTINAITYTĖ RŪTA
24. DUSAJEVAS AMANGELDY
25. MERKEVIČIUS ARTŪRAS
26. ŠTRIMAITIS ČESLOVAS
27. KAIRAITIS ROMUALDAS
28. KRUKONIENĖ IRENA
29. PANKA LINAS
30. MOCEVIČIUS GINTAS
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Sąrašo Nr.

Sąrašo Nr.

3

4

VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„UŽ JAUNĄJĄ SŪDUVĄ“
1. VARAŠKA MANTAS
2. ŠALKAUSKAS TADAS
3. MIKALAUSKIENĖ SIGITA
4. ŠNIRPŪNAITĖ JURGITA
5. STANKEVIČIENĖ SANDRA
6. MIKALAUSKAS LIUDAS
7. MINCEVIČIUS JAUNIUS

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA
1. KAZLA JUSTINAS
2. MOTIEJAUSKIENĖ ERIKA
3. RINKEVIČIUS JUOZAS
4. KAZLAUSKAS VALDAS
5. GIRDVAINIENĖ GINA
6. AŠMENSKAS AUDRIUS
7. ŽIVATKAUSKIENĖ INA
8. LESNICKAS ANATOLIJUS
9. JANKAUSKAITĖ AGNĖ
10. AŠMONTAS VALERIJUS
11. NEMKEVIČIENĖ VIOLETA
12. ALEKNAVIČIENĖ VIOLETA
13. GORIANOVAS GIEDRIUS
14. KĖVALIENĖ JOANA
15. ZIMINSKAS VYTAUTAS
16. ARMINIENĖ LORETA
17. VOLKAVIČIUS VAIDAS
18. MATULIONIENĖ DAIVA
19. ŠNIRPŪNAS MANVYDAS
20. PEČIULAITIS AUDRIUS
21. MERČAITIENĖ AIDA
22. KONTVAINIENĖ INGA
23. KERUŠAUSKIENĖ BIRUTĖ
24. STRAVINSKIENĖ JOLANTA
25. BUDREVIČIUS SAULIUS
26. SKARBAUSKAS ROMUALDAS
27. BERNOTIENĖ JEVGENIJA
28. NARUŠEVIČIENĖ RITA
29. FEDARAVIČIENĖ GINTARĖ
30. VEKEROTAS ZENONAS
31. SAULIUS TAMALIŪNAS

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltas dėl nusikalstamos veikos)

8. PEČKYS VAIDOTAS
9. TURAUSKIENĖ MARIJA
10. SURVILA MANTAS
11. SIDABRIENĖ AUŠRA
12. KARSOKIENĖ GIEDRĖ
13. MARTIŠIENĖ RŪTA
14. JUODSNUKYTĖ SANDRA
15. BIELIAUSKIENĖ LORETA
16. LUKOŠEVIČIENĖ EDITA
17. LIEPINIS GIEDRIUS
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INFORMACIJA RINKĖJAMS
Kazlų Rūdos savivaldybės rinkimų komisija Nr. 17
Adresas: Atgimimo g. 12, LT-69443
Tel. 8 697 09242, el. paštas rinkimai@kazluruda.lt
Komisijos pirmininkė Beta Zaveckienė, tel. 8 686 67487
Komisijos pirmininkės pavaduotoja Rasa Mocevičiūtė, tel. 8 614 67053, 8 677 25980
Komisijos sekretorė Joleta Norkienė, tel. 8 686 95635
Kazlų Rūdos rinkimų apylinkė Nr. 1 – S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūda
Komisijos pirmininkė – Elena Mikočiūnienė, tel. 8 611 47046
Pušų rinkimų apylinkė Nr. 2 – Maironio g. 28A, Kazlų Rūda
Komisijos pirmininkė – Ingrida Černiauskienė, tel. 8 686 67438
Mindaugo rinkimų apylinkė Nr. 3 – Vytauto g. 21, Kazlų Rūda
Komisijos pirmininkė – Rasa Žemaitienė, tel. 8 695 81801
Liepų rinkimų apylinkė Nr. 4 – Miškininkų g. 1, Kazlų Rūda
Komisijos pirmininkė – Laima Lenčiauskienė, tel. 8 612 71454
Bagotosios rinkimų apylinkė Nr. 5 – Bagotoji, Šilo g. 55, Kazlų Rūdos sav.
Komisijos pirmininkė – Norgenija Steponaitienė, tel. 8 615 65674
Antanavo rinkimų apylinkė Nr. 6 – Antanavas, Bagotosios g. 4, Kazlų Rūdos sav.
Komisijos pirmininkė – Milda Krepenskienė, tel. 8 620 10790
Višakio Rūdos rinkimų apylinkė Nr. 7 – Višakio Rūda, Šaltinėlio g. 1, Kazlų Rūdos sav.
Komisijos pirmininkė – Loreta Matusevičienė, tel. 8 612 87052
Jūrės rinkimų apylinkė Nr. 8 – Jūrė, Medelyno g. 9A, Kazlų Rūdos sav.
Komisijos pirmininkė – Raimonda Matukynienė, tel. 8 686 63728
Jūrės rinkimų apylinkė Nr. 9 – Jūrės mstl., Stoties g. 19, Kazlų Rūdos sav.
Komisijos pirmininkė – Ugnė Leonavičiūtė, tel. 8 627 42302
Plutiškių rinkimų apylinkė Nr. 10 – Plutiškės, Mokyklos g. 5, Kazlų Rūdos sav.
Komisijos pirmininkė – Liucija Naginionienė, tel. 8 686 66788
Ąžuolų Būdos rinkimų apylinkė Nr. 11 – Ąžuolų Būda, Marijampolės g. 22, Kazlų Rūdos sav.
Komisijos pirmininkė – Birutė Jurevičienė, tel. 8 687 02472
Bebruliškės rinkimų apylinkė Nr. 12 – Bebruliškė, Aušros g. 2, Kazlų Rūdos sav.
Komisijos pirmininkė – Rima Gruodienė, tel. 8 612 83220
Būdos rinkimų apylinkė Nr. 13 – Būda, Liepų g. 2, Rūdos sav.
Komisijos pirmininkė – Rita Žembienė, tel. 8 615 83682
Jankų rinkimų apylinkė Nr. 14 – Jankai, Ąžuolų g. 4, Kazlų Rūdos sav.
Komisijos pirmininkė – Zita Čibirkienė, tel. 8 615 66478
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UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
Tiražas 4300 egz.

Užsakymo Nr. 561
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Maketavo leidykla „Piko valanda”

