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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).
3

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų narių ir tarybų narių-merų rinkimai
Kelmės rajono savivaldybėje

Informacija rinkėjui trumpuoju
telefono numeriu 1855
Kviečiame naudotis Vyriausiosios rinkimų komisijos informaciniu telefono numeriu 1855. Informacinė paslauga veiks nuo 2019 m. vasario 6 d.
Informacinės linijos darbo laikas – 07.00-20.00 val.
Trumpuoju numeriu 1855 galima skambinti iš visų Lietuvoje veikiančių
operatorių tinklų. Skambučio kaina – kaip į savo tinklą pagal savo plano
tarifus.
Telefonu 1855 sužinosite:
• ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus;
• kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuoti;
• ar rinkimų apylinkė pritaikyta rinkėjams su negalia;
• apie galimybę balsuoti iš anksto, jeigu rinkimų dieną nebūsite savo
rinkimų apylinkėje;
• kaip balsuoti, jeigu susirgote ir rinkimų dieną negalėsite nuvykti į savo
rinkimų apylinkę;
• kaip susisiekti su savivaldybės ar apylinkės rinkimų komisija, komisijos
adresą.
Naudojimosi paslauga sąlygos
Norėdami gauti išsamią informaciją apie Jūsų įrašymą į rinkėjų sąrašą,
būsite paprašyti pasakyti savo asmens kodą, vardą, pavardę. Paskambinę
šiuo numeriu, sužinosite rinkimų apylinkę, savo rinkėjo kortelės numerį ir
kt. Informacija teikiama vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais
asmens duomenų teisinę apsaugą, todėl rinkėjo adreso skelbimas yra apribotas. Tik patys pasakę savo adresą, Jūs galėsite pasitikslinti, ar tikrai tokiu adresu esate įrašytas į rinkėjų sąrašą, ar tokiu adresu Jums yra išrašyta
rinkėjo kortelė.
Nusiskundimų registracija
Telefonu 1855 galite pranešti apie rinkimų įstatymų pažeidimus. Taip
pat galite pranešti, kad gyvenate deklaruotu adresu, bet negavote rinkėjo
kortelės. Jūsų nusiskundimas bus perduotas savivaldybės rinkimų komisijai.
Skundai registruojami prisistačius, o Jums atsisakius pranešti savo vardą ir
pavardę, skundai nebus nagrinėjami.
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Išankstinis balsavimas
Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti
balsuoti į rinkimų apylinkę.
Kaip balsuojama iš anksto:
1) rinkėjui išduodamas Išankstinio balsavimo lakštas;
2) užpildomi rinkimų biuleteniai;
3) užpildyti rinkimų biuleteniai įdedami į vidinį balsavimo voką;
4) užklijuojamas vidinis balsavimo vokas;
5) vidinis balsavimo vokas kartu su rinkėjo kortele, paimta iš Išankstinio
balsavimo lakšto, įdedamas į išorinį balsavimo voką;
5) užklijuojamas išorinis balsavimo vokas.
Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiais rinkėjo kortele, vidiniu balsavimo voku ir ten esančiais rinkimų biuleteniais) rinkėjas įteikia
rinkimų komisijos nariui. Šis, gavęs rinkėjo įteiktą voką, šį voką rinkėjo
akivaizdoje užklijuoja specialiu ženklu ir išduoda rinkėjui šio voko priėmimo
kvitą.
Visus šiuos veiksmus rinkėjas atlieka pats. Jeigu rinkėjas dėl fizinių
trūkumų šių veiksmų pats atlikti negali, jo prašymu juos atlieka rinkėjo
pasirinktas asmuo. Šis asmuo rinkimų biuletenį privalo užpildyti rinkėjo
akivaizdoje pagal jo nurodymą ir išsaugoti balsavimo paslaptį.
Draudžiama priimti iš rinkėjų neužklijuotus išorinius balsavimo paštu
vokus.
Rinkėjams draudžiama išsinešti rinkimų biuletenius, balsavimo vokus ar
juos perduoti kitiems asmenims.
Balsavimas iš anksto savivaldybių pastatuose vyks 2019 m. vasario
27-28 dienomis (per pakartotinį balsavimą kovo 13-14 dienomis) nuo 8 iki
20 val.

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

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

Informacija rinkėjams su negalia
Rinkimų įstatymuose yra nustatyta, jog balsavimo patalpa turi būti pritaikyta rinkėjams su negalia. Už balsavimo patalpų įrengimą ir jų pritaikymą
neįgaliesiems yra atsakingos savivaldybių administracijos.
Rinkimų apylinkių, pritaikytų rinkėjams su negalia, sąrašą galima rasti
Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje www.vrk.lt ir portale
www.rinkejopuslapis.lt Jei rinkėjo rinkimų apylinkė nėra pritaikyta rinkėjui
su negalia, tai toks rinkėjas gali balsuoti artimiausioje neįgaliesiems pritaikytoje rinkimų apylinkėje.
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Kandidatai į Kelmės rajono
savivaldybės merus
2019 m. kovo 3 d. savivaldybių
tarybų rinkimuose
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vACLOVAS
ANDRULIS
Lietuvos socialdemokratų
partija

Mano ir komandos pareigingumas,
atsakomybė lėmė pokyčius – sutvarkytas
Kelmės miestas ir miesteliai, įgyvendinama
daugiabučių namų renovacijos programa, asfaltuojami keliai ir miesto gatvės,
išsaugota rajono ligoninė, įgyvendinti vandentvarkos projektai, baigta daugiafunkcinio sporto centro statyba, kompensuojamos
mokytojų kelionės į darbą išlaidos. Mažos
užsienio investicijos, didelis nedarbo lygis,
gyventojų mažėjimas, senstanti visuomenė – tai iššūkiai 2019-2023 m. kadencijos
merui ir Tarybai.
Veiklos prioritetai:
• Inicijuosiu Kelmės miesto ir rajono
objektų statybos ir rekonstrukcijos, rajono
kelių priežiūros ir plėtros programos darbus;
• Sieksiu, kad ES lėšos būtų įsisavinamos
skaidriai ir virstų darbo vietomis, naudingais projektais;
• Sieksiu, kad elektroninė savivaldos erdvė užtikrintų galimybę gyventojams tiesiogiai ir paprastai reikšti pretenzijas, siūlymus, gauti atsakymus apie jų
svarstymo eigą, kad savivaldybės tarybos
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ir jos komitetų posėdžiai būtų transliuojami
elektroninėje erdvėje;
• Optimizuosiu rajono įstaigų veiklą;
• Sieksiu, kad būtų remiamos ir stiprinamos žemdirbių savivaldos ir kaimo
bendruomenės;
• Sieksiu išsaugoti Kelmės ligoninės
paslaugų apimtis ir kokybę;
• Didesnį dėmesį skirsiu socialinių
paslaugų plėtrai;
• Remsiu suaugusiųjų užimtumo programas, nevyriausybinių organizacijų veiklą;
• Sieksiu išlaikyti optimalų rajono
mokyklų skaičių;
• Didinsiu ikimokyklinio ugdymo
paslaugų įvairovę, skatinsiu visos dienos
mokyklų įsteigimą, inicijuosiu didesnį
mokinių ir jaunimo užimtumą;
• Rūpinsiuos rajono kultūros materialinės
bazės atnaujinimu, kryptingu išteklių panaudojimu bendruomenės poreikiams;
• Tinkamą dėmesį skirsiu etnokultūrai,
projektams ir renginiams.
Nesustosiu pusiaukelėje, tęsiu pradėtus
darbus!
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petras
beresnevičius
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Kviečiu aš tautą Kelmės krašte“

Už teisingą ir klestintį Kelmės kraštą!
Savo veiklą grindžiu krikščioniškomis vertybėmis, teisinga ir išmintinga
vadyba. Mano prioritetas - rūpinimasis
kiekvienu žmogumi. Todėl sieksiu:
• Naikinti politinės korupcijos
apraiškas;
• Sudaryti sąlygas investuotojams,
kad galėtume pritraukti į Kelmę kuo
daugiau investicijų. Remti smulkųjį ir
vidutinį verslą;
• Skirti dėmesį atokiau nuo miesto
centro esančių gatvių, šaligatvių,
daugiabučių namų kiemų, seniūnijų
kelių kokybiškam tvarkymui ir remontui;
• Skirti dėmesį sveikatos paslaugų
prieinamumo ir kokybės užtikrinimui;

• Kad būtų išlaikyta efektyviai veikianti švietimo struktūra, turint ribotus
finansinius išteklius; Savivaldybės administracijos struktūros optimizavimo,
kad sumažėtų vadovaujančio personalo
ir geriau būtų sprendžiamos Kelmės
krašto gyventojų problemos;
•
Remti
pagalbos
sunkiai
besiverčiančioms šeimoms programas, nevyriausybinių, neįgaliųjų bei
kitų organizacijų, teikiančių socialines
paslaugas, veiklą;
• Nuolat tartis su gyventojais,
įsiklausyti į jų nuomonę. Kartu galime
pasiekti, kad iš esmės pagerėtų Kelmės
rajono savivaldybės žmonių gyvenimas.
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kęstutis
bilius
Lietuvos laisvės sąjunga
(liberalai)
Komandinis
darbas
–
vienas
pagrindinių sėkmę lemiančių veiksnių. Tik
sėkmingo bendradarbiavimo ir tarpusavio
susikalbėjimo dėka galima pasiekti norimų
rezultatų. Be kelmiškių indėlio ir paramos
patrauklaus krašto nepavyks sukurti, todėl
labiausiai tikiuosi žmonių palaikymo, jų
patarimų bei nuomonės, priimant svarbiausius sprendimus. Pabrėžiu, kad, būdamas
Kelmės rajono savivaldybės Meru, palaikysiu visus konstruktyvius Tarybos narių
siūlymus, prisiimsiu atsakomybę ir tinkamai atstovausiu visiems be išimčių Kelmės
rajono gyventojams. Jūs esate svarbiausi!
ĮSIPAREIGOJU JUMS:
* Komandiniu darbu siekti aukštesnio rajono reitingo tarp šalies savivaldybių.
* Užtikrinti atvirų, atskaitingų sprendimų
priėmimą, laiku, viešai informuoti gyventojus.
* Keisti savivaldybės tarnautojų požiūrį į
gyventojų problemas.
* Suteikti galimybę norintiems teikti
pasiūlymus ir dalyvauti savivaldos stiprinime.
* Skatinti ir aktyvinti verslą mieste ir
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kaime, ypač kuriantiems naujas darbo vietas.
MANO PRIORITETAI:
* Siekti ugdymo kokybės gerinimo
švietimo įstaigose, galutinai sutvarkant jų
tinklą.
* Vystyti perspektyvią verslo aplinką,
siekiant pritraukti investicijas iki šalies vidurkio.
* Savivaldybės biudžetą planuoti atsakingai, racionaliai, siekiant užtikrinti
savarankiškų funkcijų vykdymą.
* Skatinti gyventojų užimtumą, tęsiant
daugiafunkcio sporto centro projekto tolesnį
įgyvendinimą.
* Plėtoti veiklas, tenkinant gyventojų
kultūrinius bei dvasinius poreikius, grįstus
bendražmogiško-siomis vertybėmis, tautos
tradicijomis.
* Sutvarkyti viešąsias erdves, išspręsti
Kelmės centre automobilių parkavimą.
* Vykdyti inžinerinės, komunalinių
paslaugų teikimo, susisiekimo ir rekreacinės
infrastruktūros ob-jektų tinkamą priežiūrą.
* Stiprinti sveikatos įstaigas, plėtojant
paslaugas ir sprendžiant eilių jose
problemą.
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albertas
brazas
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Už vieningą Kelmę“
UŽ NEPARTINĘ POLITIKĄ
Esu ekonomistas, viešojo administravimo magistras, ūkininkas ir verslininkas. Šiuo metu vykdau ir Kelmė rajono
savivaldybės vicemero pareigas. Mano
žinios, ūkinė ir visuomeninė patirtis
įpareigoja dirbti rajono žmonėms bei siekti
mero pareigų. Noriu, kad rajono politika
būtų vieša, skaidri ir sąžininga. Joje neturi
būti neracionalaus biudžeto lėšų naudojimo,
neskaidrių partinių ir asmeninių interesų,
nesąžiningos partinės politikos. Į rinkimus
einu su stipria specialistų komanda, kuri
pasiryžusi įgyvendinti naujas idėjas.
Tapęs meru, kartu su savo komanda,
inicijuosiu šių programų priėmimą ir
įgyvendinimą:
Užimtumo. Tikslas – sukurti sąlygas
įsidarbinti visiems norintiems dirbti.
Priemonės – parama darbo vietas kuriantiems darbdaviams, platesnė viešųjų darbų
sritis, lengvatinis pavėžėjimas naujiems
darbo rinkos dalyviams.
Verslo ir kooperacijos skatinimo. Tikslas – sukurti verslui ir kooperacijai palankią
ekonominę ir finansinę aplinką. Priemonė –
parama jaunimui steigiant verslą, parama

esamų įmonių plėtrai, konsultacinė parama
kooperatyvams, palankių žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių nustatymas.
Savivaldybės turto efektyvaus panaudojimo. Tikslas – privatizuoti arba išnuomoti
nenaudojamą ar neefektyviai naudojamą
turtą, suteikti galimybę juo naudotis verslui,
įstaigoms, paskatinti privačią iniciatyvą.
Savivaldos plėtros. Tikslas – įtraukti
gyventojus į aktyvesnį savivaldos reikalų
svarstymą. Priemonės – vykdyti gyventojų
apklausas ir pasitarimus rajono bendruomenei svarbiais klausimais, įpareigoti seniūnus
darbų organizavimą ir eiliškumą aptarti
gyventojų sueigose, finansinė parama
visuomeninių organizacijų projektams.
Tapęs meru sudarysiu įvairių sričių
specialistų visuomeninių patarėjų grupes.
Kartu svarstysime rajono problemas, aptarsime naujas idėjas ir pasiūlymus, spręsime
darbų ir projektų vykdymų klausimus, sieksime, kad rajono reitingas pakiltų arčiau vidurio.
Esi neabejingas, nori veiklos – įsijunk į
bendrą veiklą rajono labui!
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Vincas
metrikis
Partija Tvarka ir teisingumas

Mieli Kelmiškiai,
išnaudokite galimybę rinktis sąžiningą,
atsakingą, dorą ir teisingą politiką.
Tai pagrindinės savybės, kad žmonės
patikėtų politikais, savivalda, valstybe,
kurioje turi gyventi orių, saugių, garbingų
piliečių visuomenė.
Kviečiu visus tikėti manimi, pasitikėti
savo jėgomis ir kartu kurti Kelmės krašte
patogų, saugų gyvenimą sau, savo vaikams,
ateinančioms kartoms.
Tikslai, kuriu sieksiu:
o demokratiška ir gyventojų pasitikėjimą
turinti vietos savivalda;
o atsakingai valdomi finansai;
o palanki aplinka verslo plėtrai;
o kultūros vystymas ir paveldo
išsaugojimas;
o kokybiškas vaikų ir jaunimo ugdymas;

o socialinių paslaugų plėtra ir sveikatos
priežiūra.
Savivaldybės tarnautojas – tarnaujantis
visuomenei ir jos poreikiams.
Seniūnaičiai ir bendruomenės aktyviai
dalyvauja sprendžiant vietos problemas.
Formuoti verslui palankią aplinką, sudarant sąlygas žemės ūkio ir verslo plėtrai,
darbo vietų steigimui.
Išsaugoti ir remti tradicines Savivaldybės
šventes, skatinti akademinę visuomenę už
asmenines iniciatyvas.
Tęsti švietimo įstaigų modernizavimą,
skatinti neformalaus ugdymo plėtrą, gerinti
ugdymo kokybę visose švietimo įstaigose.
Tobulinti socialinių paslaugų kokybę,
skatinti vaikų globą šeimose.
Gerinti pacientų aptarnavimo kokybę,
sudaryti sąlygas jaunų gydytojų pritraukimui.

KIEKVIENAS IR VISI KARTU
ATSAKINGAI KURKIME IR ĮGYVENDINKIME
KELMĖS KRAŠTO ĮSTORIJĄ
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janina
skeberdienė
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga

Esu komandos žmogus. Sieksiu drąsinti
Kelmės krašto bendruomenę. Drauge
ieškosime formų ir galimybių Kelmės
krašto proveržiui.
1. Subursime stiprią ir atsakingą
komandą.
Tik patikėję savimi galime įgyvendinti
netikėčiausius sumanymus.
2. Ugdysime ir skatinsime tikrąją
savivaldą, kuri tariasi su vietos bendruomene
ir jai atsiskaito. Pagarba žmogui ir rūpestis
juo – sėkmingos savivaldos garantas.
3. Išgryninsime Kelmės krašto raidos viziją ir ilgalaikį planą ją įgyvendinti.
Drauge su bendruomene nutarsime, koks turi
būti Kelmės krašto ženklas, atpažįstamas ne
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
4. Žemė – mūsų stiprybė. Ją išnaudosime
kurdami kaimo verslus, atskleisdami naujas
galimybes.
5. Mažinsime biurokratinių užkardų verslui. Kursime palankias sąlygas užsienio ir
vietos investuotojams.
6. Remsime krašto žmonių iniciatyvas,
kūrybingumą, įkursime jaunųjų talentų
rėmimo fondą.

7.
Naikinsime
valdžios
baimę.
Sugrąžinsime žmogui jo orumą. Tarp
valdžios ir žmogaus turi vyrauti pagarba,
atvirumas ir pasitikėjimas.
8. Ugdysime pasididžiavimą savo
kraštu, akcentuodami gyvenimo regionuose
pliusus.
9. Bursime NVO sektorių, bendruomenes
prisidėti prie Kelmės krašto proveržio, skatinsime temines programas.
10. Sukursime realius į užsienį išvykusių
vaikų ryšius su gimtuoju kraštu. Skatinsime
emigrantų sugrįžimą. Kviesime savo patirtimi praturtinti Kelmės krašto galimybes.
11. Skatinsime gerosios patirties Lietuvoje ir užsienyje praktiką. Savivaldybės
vadovų ar Tarybos narių išvykos į užsienio
valstybes turi teikti praktinę naudą.
12. Kūrybingai bendradarbiausime su
kaimyniniais rajonais, turtinsime vieni kitus
sava patirtimi.
13. Branginsime kiekvieną rajono
biudžeto centą, vengsime abejotinų
savivaldybės išlaidų.
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egidijus
ūksas
Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai

Kalbėkimės, susitarkime ir dirbkime
Žinau, kad mes visi turime viltį kada nors galėsime su pasidžiavimu
pasakyti – gyventi Kelmės krašte yra
gera. Turiu tikslą ir svajonę, kad čia
gyventi bus gera ne tik vienetams labai turtingų ar saujelei išrinktųjų,
bet visiems tėvams, kurie vaikus anksti ryte veža žvyrkeliais į mokyklas;
seneliams, kuriems sunku sulaukti ar
pasiekti gydytoją; jaunuoliams, kurie dar mokyklos suole pasako – čia
niekada neliksiu.
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Sėkmė - tai ne sėkmingai išleisti
mokesčių mokėtojų pinigai valdžios
limuzinams ar abejotiną naudą davusiems buvusios valdžios sumanymams. Žmonės sėkmę matavo ir
matuoja kitaip – tai laiku nuvalytas
kelias, apšviesta gatvė, orus uždarbis,
gera mokykla, laiku pasiekiamas gydytojas, laiminga šeima. Dėl to kovosiu, su visais tarsiuosi ir sąžiningai
dirbsiu.

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų narių ir tarybų narių-merų rinkimai
Kelmės rajono savivaldybėje

dalia
viliūnienė
Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis
„Kartu į geresnę ateitį!“
Užtikrinsiu:
- Kad būtų įgyvendintas „vieno langelio“
modelis savivaldybėje;
- Kad savivaldybės administracijos sprendimai būtų vieši ir skaidrūs.
Skirsiu prioritetus:
- Investicijoms patrauklių teritorijų su parengta infrastruktūra vystymui;
- Tiesioginės pagalbos pradedančiajam verslui
kurtis ir suteikiamų „atostogų nuo mokesčių“
skyrimui metams;
- Užsienio investicijų pritraukimui;
- Savivaldybės įmonių ir įstaigų modernizavimui;
- Viešojo transporto patrauklumo didinimui,
atnaujinant transporto priemonių parką;
- Efektyviai ir taupiai veiklai, o ne tik
įsisavinimui.
Sieksiu:
- Kad visose Kelmės krašto įstaigose vyrautų
aukšta bendravimo kultūra;
- Kad rajone vykdomos edukacinės programos
mūsų vaikams būtų nemokamos;
- Kultūros įstaigų veiklų tinkamo finansavimo;
- Kad būtų sutvarkyta sodų bendrijų
infrastruktūra.
Inicijuosiu:
- Daugiau lėšų skirti vietos kelių priežiūrai ir

remontui, viešųjų erdvių priežiūrai;
- Ugdymo kokybės ir pedagogų darbo sąlygų
gerinimą;
- Ūkininkams, verslininkams naujo prekybos
paviljono įrengimą Kelmės mieste.
Plėtosiu:
- Vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą;
- Viešuosius ryšius Kelmės įvaizdžio formavimui.
Skatinsiu:
- Nevyriausybinių, neįgaliųjų bei kitų
organizacijų, teikiančių socialines paslaugas,
veiklą;
- Socialinių įmonių paslaugų plėtrą, užtikrinant
neįgaliųjų integraciją ir rajono žmonių
gerovę.
Ieškosiu lėšų:
- Baseino prie Kelmės daugiafunkcinio sporto
centro statybai;
- Draugystės parko infrastruktūros sutvarkymui;
- Išmaniojo apšvietimo įrengimui labiau nutolusiose nuo centrų vietose.
Remsiu:
- Privačias iniciatyvas teritorijų ir aplinkos
sutvarkymui.
- Gyventojų iniciatyvumą, aktyvumą ir
kūrybiškumą.
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PARTIJŲ IR VISUOMENINIŲ
rinkimų KOMITETŲ į Kelmės
rajono savivaldybės TARYBĄ
PROGRAMOS
2019 m. kovo 3 d. savivaldybių
tarybų rinkimuose
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Nr. 1

Partija
Tvarka ir teisingumas

STIPRI ŠEIMA – SAUGI BENDRUOMENĖ – ATSAKINGA SAVIVALDA
Mieli kraštiečiai, savivaldos istoriją,
kaip ir šeimos, bendruomenės istoriją, kuria
kiekvienas žmogus.
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 mokesčius verslui, naujų darbo vietų kūrimui.
Į savivaldos rinkimus keliaujame
ryžtingai ir keliame sau šiuos tikslus:
SAVIVALDOJE atsakingai naudosime mokesčių mokėtojų piningus, didinsime savivaldybei pavaldžių įmonių veiklos kontrolę, reikalausime kompetencijos,
viešumo ir atsakomybės. Skatinsime ir remsime bendruomenių ir jaunimo iniciatyvas.
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO
SRITYJE orientuosime švietimo įstaigas
į mokinių pasiekimų gerinimą ir efektyvų
mokymą. Sieksime išsaugoti ir remti tradi-

cines Savivaldybės šventes, skatinsime
akademinę visuomenę už asmenines iniciatyvas. Efektyviai išnaudosime sporto
centro galimybes. Ieškosime finansavimo
šaltinių Tytuvėnų kultūros centro statybai.
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR SVEIKATOS SRITYJE tobulinsime socialinių
paslaugų kokybę, skatinsime vaikų globą
šeimose, gerinsime pacientų aptarnavimo
kokybę, sudarysime sąlygas jaunų gydytojų
pritraukimui.
ŽEMĖS ŪKIO IR VERSLO SRITYJE
formuosime verslui palankią aplinką, sudarant sąlygas žemės ūkio ir verslo plėtrai,
darbo vietų steigimui.
INFRASTRUKTŪRA. Tęsime vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Kelmės mieste ir kaimiškosiose vietovėse.
Mes raginame būti atsakingais ir
pilietiškais, eiti, rinkti, balsuoti.
Tariame Jums ačiū už pasitikėjimą ir
garantuojame keturis gerų pokyčių metus.
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Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

Nr. 2

PROVERŽIO KELMĖS KRAŠTUI
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga,
pradėjusi reikšmingus pokyčius Lietuvoje,
Kelmės kraštui siūlo PROVERŽIO idėją.
Gana dejuoti sėdint ant kelmo. Šiek tiek pasistiebkim. Pakilkim aukščiau. Pamatykim plačiau.
Patikėkim savimi ir savo krašto galimybėmis.
Sieksime grąžinti provincijos žmogui darbą
ir orų atlyginimą.
Tam tikslui skatinsime verslą, užsienio
investicijas, gyventojų kūrybinį potencialą,
savivaldybės bei turizmo ir verslo informacijos
centro specialistų kompetenciją, smulkaus verslo
ir smulkaus ūkio, kooperacijos galimybes.
Skaidri savivalda: ne dėl partijos, o dėl
žmonių.
Racionaliai
naudosime
savivaldybės
biudžetą.
Lankstesnė, efektyvesnė ir skaidresnė
savivaldybės įmonių veikla – mažesnės dotacijos.
Pritarsime tiesioginiams seniūnų rinkimams.
Konstruktyviai bendradarbiausime su rajono
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žmonių bendruomene, kitomis politinėmis partijomis. Atsikratysime nepotizmo.
„Ne“- emigracijai, „taip“- jaunimo
įsitvirtinimui gimtinėje.
Skatinsime vaikus ir jaunimą didžiuotis
savo kraštu, įžvelgti gyvenimo kaime ir provincijoje privalumus, neišvažiuoti. Užmegsime
ryšius su emigravusiais. Skatinsime juos grįžti ir
įgyvendinti savo idėjas tėviškėje.
Dėmesio centre - dirbantis žmogus.
Išgryninsime Kelmės krašto ateities raidos ir
įvaizdžio viziją. Nuspręsime, kuo mes išskirtiniai
ir kokiu keliu turime eiti, kad taptume žinomesni
ir oresni, kad pakiltų rajono žmonių savivertė,
kad jie taptų laimingesni. Dėmesio centre turi
būti dirbantis žmogus.
Galimybės jaunystei ir pagalba senatvei.
Išlaikysime ir tobulinsime rajono žmonėms
reikalingą infrastruktūrą. Stengsimės asfaltuoti
kuo daugiau vieškelių. Išlaikyti kiek įmanoma
daugiau švietimo ir medicinos įstaigų. Tęsime ir
spartinsime vandentvarkos projektus.
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Lietuvos socialdemokratų
partija

Nr. 4

Sieksime į rajono reikalų tvarkymą
įtraukti bendruomenes, organizacijas.
Aktyviai atstovausime rajonui valstybės
institucijų, asociacijų veikloje.
Sieksime
didesnio
savivaldos
savarankiškumo.
Racionaliai naudosime ES ir biudžeto
lėšas.
Prisidėsime biudžeto lėšomis prie
žvyrkelių, gatvių asfaltavimo programos
įgyvendinimo.
Inicijuosime rajono objektų statybos ir
rekonstrukcijų darbus: Tytuvėnų kultūros
centro įrengimą, įgyvendinsime Šaukėnų
Vl. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos ir Kelmės
l./d. ,,Ąžuoliukas“ energetinius projektus,
M. K. Sarbievijaus gatvės rekonstravimą
Kražiuose, Kelmės, Tytuvėnų miestų gatvių
asfaltavimą, vykdysime gatvių asfaltavimo,
šaligatvių tiesimo ir remonto darbus rajono
seniūnijose, daugiabučių namų renovaciją.
Sieksime, kad rajono gyventojams būtų
užtikrintos kokybiškos ir laiku teikiamos
sveikatos priežiūros, socialinės paslaugos,
išsaugota Kelmės ligoninė, užtikrintas teiki-

amos stacionarinės pagalbos prieinamumas,
socialinių slaugos paslaugų plėtra namuose.
Išlaikysime rajone optimalų mokyklų
skaičių.
Remsime gabių vaikų skatinimo
programą, gerinsime vaikų užimtumą, steigsime socializacijos vasaros stovyklas, visos
dienos mokyklas.
Studijų rėmimo fondo lėšas panaudosime
reikalingų rajonui darbuotojų ruošimui.
Kompensuosime
rajono
mokytojų
kelionės į darbą/iš darbo išlaidas.
Išsaugosime ir remsime reprezentacinius
rajono kultūrinius renginius.
Rūpinsimės kultūros įstaigų materialinės
bazės atnaujinimu.
Remsime rajono bibliotekų vidaus
modernizavimą ir paslaugų plėtrą.
Skatinsime Jaunimo centro, sporto klubų
rėmimą ir veiklą.
Tęsime smulkių ir vidutinių ūkių rėmimo
programos įgyvendinimą.
Saugosime ir plėsime kaimiškų vietovių
infrastruktūrą.
Remsime ūkių kooperaciją.
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Lietuvos žaliųjų
partija

Nr. 5

Už švarią aplinką ir švarią politiką Kelmės rajone!
Kelmės rajonas niekuo nenusileidžia aplinkiniams regionams – čia gyvena darbštūs, protingi
ir pagarbos nusipelnę žmonės. Laikas įkvėpti naujos gyvybės mūsų kraštui. Norime, kad Kelmėje
būtų gera gyventi, dirbti ir užsidirbti. Kviečiame
susipažinti su mūsų prioritetais ir veikti drauge!
SPRENDŽIANTYS GYVENTOJAI
• Aktualius klausimus spręskime drauge –
vykdykime apklausas, organizuokime vietininius
referendumus
• Netoleruokime korupcijos savivaldybėje ir
jos įstaigose
• Įtraukime jaunimą ir bendruomenes į
sprendimų priėmimą
SMULKIAM VERSLUI PALANKI APLINKA
• Skatinkime vietos gyventojus susikurti
darbo vietą sau ir kitiems: suteikime mokestines
lengvatas, mažinkime biurokratinių procedūrų
naštą, teikime konsultacijas
• Sudarykime sąlygas smulkiems ir vidutiniams prekeiviams dirbti šiuolaikiškai sutvarkytose, pirkėjams patogiose miesto erdvėse
• Teikime paskatas smulkiems ūkininkams
prekiauti sveika, ekologškiška produkcija
• Dėkime pastangas pritraukti stambius in-
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vestuotojus, kursiančius ilgalaikes darbo vietas
PATOGUS GYVENIMAS
• Užtikrinkime gerą vandens kokybę
kaimiškose vietovėse, galutinai išplėtotą kanalizacijos ir nuotekų valymo tinklą
• Diekime rūšiuoti skatinančią atliekų
tvarkymo sistemą, kai kievienas moka už faktinį
šalinamų atliekų kiekį, o ne būsto plotą
• Didinkime paramą renovuoti nuosavus
būstus
• Modernizuokime šilumos gamybą,
įdarbinkime saulės energiją gyventojų poreikiams
• Vystykime energiją tausojantį gatvių
apšvietimo tinklą
PAGARBA IR PAGALBA
• Skatinkime senjorų, neįgaliųjų užimtumą,
užtikrinkime, kad jie gautų sveikatos priežiūros ir
socialines paslaugas, pagalbą keliauti po miestą
• Plėtokime kokybišką švietimą ir aktyvų
laisvalaikį vaikams bei jaunimui
•Finansuokime bendruomenių iniciatyvas
•Žadinkime kultūrinį gyvenimą
•Puoselėkime gyvūnų gerovę
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Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai

Nr. 6

„Mes Jūsų pusėje!“
1. 2019-2023 metais pagrindinis uždavinys
bus rajono konkurencingumo didinimas,
inves-ticijų
pritraukimas.
Parengsime
informacinę duomenų bazę investuotojams apie rajono ga-limybes, sutelksime
savivaldybės išteklius pritraukti investicijas.
2. Užtikrinsime paramą smulkiesiems amatininkams bei paslaugų sektoriui, gamybai smulkiuose ir vidutiniuose ūkiuose,
padėsime sertifikuoti kokybišką žemės ūkio
ir maisto produkciją.
3. Įrengsime belaidžio interneto (WiFi) zonas, bus įrengtos elektromobilių įkrovimo
stotelės.
4. Užtikrinsime savivaldybės įmonių
gyventojams teikiamų paslaugų kokybę,
efektyvumą bei viešųjų pirkimų skaidrumą.
5. Jokių rinkliavų iš tėvų mokyklose ir
darželiuose, tinkamai finansuosime ugdymo
įstaigas.
6. Ypatingą dėmesį skirsime mokinių
gebėjimų gerinimui. Finansuosime moky-

mus skirtus mokytojų ir vadovų užsienio
kalbų, pedagoginių, psichologinių žinių atnaujinimui.
7. Įsteigsime Trečiojo amžiaus universiteto filialus Šaukėnuose, Užventyje ir
Kražiuose.
8. Sudarysime
galimybės sveikatos
priežiūros paslaugas teikti gyventojams
ten, kur nėra medicinos punktų, sukursime
mobilias sveikatos priežiūros specialistų
grupes.
9. Pagerinsime susisiekimą viešuoju transportu dirbantiesiems, senjorams, studentams
pertvarkydami autobusų maršrutus,
10. Skatinsime bendruomenes teikti pagalbą
neįgaliems, vienišiems žmonėms, organizuosime mokymus.
11. Kelmės kraštas turės ateitį tik tada, jeigu
jis išliks kaip kultūros, švietimo ir sveikos
aplinkos kraštas. Sieksime, kad iki 2023
metų Kelmė taptų Lietuvos kultūros sostine.
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Lietuvos laisvės sąjunga
(liberalai)

Nr. 7

Mūsų savivaldybė (tarp rajoninių) turi būti geriausia Lietuvoje!
Šešių žingsnių programa:
1. Kaštų mažinimas – didesnės galimybės
kurti bendrą gerovę.
2. Sveikata, švietimas ir kultūra – tikrasis rūpestis savo gyventojais.
3. Neleisti šeimai ar žmogui atsidurti
užribyje.
4. Bendruomenių skatinimas, rūpestis
jaunomis šeimomis ir pagyvenusiais.
5. Gana dulkančių žvyrkelių – saugūs ir
šiuolaikiški keliai ir gatvės.
6. Savivaldai - tikrą šeimininką: merą ir
Tarybą.
Pagrindiniai prioritetai numatytiems
žingsniams:
• didinti rajono reitingus tarp šalies
savivaldybių, siekiant pritraukti investicijų
pagal šalies vidurkį,
• siekti aukštos komunalinių paslaugų
kokybės ir kainų kontrolės,
• teikti visapusišką pagalbą kuriantiems
įmones,
• plėtoti tolesnes investicijas į gyventojų
užimtumą, laisvalaikį, tęsiant daugiafunk-
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cinio sporto centro teniso kortų, baseino ir
kitų objektų statybas,
• siekti ugdymo kokybės gerinimo
švietimo įstaigose, galutinai sutvarkant jų
tinklą,
• įkurti aukštųjų ir profesinių mokyklų
absolventų rėmimo fondą, grįžtančiųjų dirbti į gimtinę,
• skatinti likti ir dirbti rajone, puoselėjant
saugios mokyklos, jaukaus darželio, įdomaus
kultūrinio gyvenimo nuostatas,
• pastebėti žmogaus problemas, kviesti
bendrų sprendimų paieškai,
• spręsti ekonomines ir socialines problemas, kuriant nemokamo viešojo transporto
sistemą rajone,
• sutvarkyti viešąsias erdves, spręsti
automobilių parkavimo, kelių, šaligatvių ir
kiemų tvar-kymo problemas,
• užtikrinti atvirų, atskaitingų ir
veiksmingų sprendimų priėmimą, laiku ir
viešai apie juos in-formuojant,
• stiprinti ir plėtoti mero, tarybos narių
ir rajono gyventojų komandinį darbą ir
bendradabiavimą.
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Visuomeninis rinkimų komitetas
„Už vieningą Kelmę“

Nr. 9

UŽ NEPARTINĘ POLITIKĄ
Mūsų komandoje yra įvairių sričių
specialistų, turinčių daug patirties, kurie
yra pasiryžę įgyvendinti naujas idėjas. Komanda inicijuos šių programų priėmimą ir
įgyvendinimą:
Užimtumo. Tikslas – sukurti sąlygas
įsidarbinti visiems norintiems dirbti.
Priemonės – parama darbo vietas kuriantiems darbdaviams, platesnė viešųjų darbų
sritis, lengvatinis pavėžėjimas naujiems
darbo rinkos dalyviams.
Verslo ir kooperacijos skatinimo. Tikslas – sukurti verslui ir kooperacijai palankią
ekonominę ir finansinę aplinką. Priemonė –
parama jaunimui steigiant verslą, parama
esamų įmonių plėtrai, konsultacinė parama
kooperatyvams, palankių žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių nustatymas.
Savivaldybės turto efektyvaus panau-

dojimo. Tikslas – privatizuoti arba išnuomoti
nenaudojamą ar neefektyviai naudojamą
turtą, suteikti galimybę juo naudotis verslui,
įstaigoms, paskatinti privačią iniciatyvą.
Savivaldos plėtros. Tikslas – įtraukti
gyventojus į aktyvesnį savivaldos reikalų
svarstymą. Priemonės – vykdyti gyventojų
apklausas ir pasitarimus rajono bendruomenei svarbiais klausimais, įpareigoti seniūnus
darbų organizavimą ir eiliškumą aptarti
gyventojų sueigose, finansinė parama
visuomeninių organizacijų projektams.
Kartu svarstysime rajono problemas,
aptarsime naujas idėjas ir pasiūlymus,
spręsime darbų ir projektų vykdymų klausimus, sieksime, kad rajono reitingas pakiltų
arčiau vidurio.
Esi neabejingas, nori veiklos –
prisijunk prie mūsų komandos!
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Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis

Nr. 10

„Laisvė spręsti patiems!“
TIKSLAS – Kelmės rajone gyventi
GERA.
KAIP TAI PASIEKSIME:
SAVIVALDA – SKAIDRI, ATVIRA.
Savivaldybės paslaugos greitai ir patogiai – „vieno langelio principas“.
Aukšta
bendravimo
kultūra
ir
geranoriškas aptarnavimas visose Kelmės
krašto įstaigose.
Visus naudojamus sprendimams priimti
duomenis viešinsime patogiu ir gyventojams suprantamu formatu.
Dėl geriausių sprendimų Kelmės
savivaldybėje priėmimo – tarimasis su rajono gyventojais.
Politika orientuota į efektyvią ir taupią
veiklą, ne tik įsisavinimą.
Savivaldybės įmonių ir įstaigų paslaugos
kokybiškos, teikiamos už geriausią kainą,
veikla nukreipta į pelno siekimą.
ŠVIETIMAS.
Kūrybingų žmonių potencialas – patraukliam Kelmės krašto įvaizdžiui.
Kultūrinio finansavimo kriterijus –
veiklų integravimas į edukaciją.
Rajone vykdoma kultūrinė edukacija
vaikams nemokamai.
Savitų mokyklų ir privačių iniciatyvų
skatinimas plėtojant švietimo sistemą.
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Platesnės
neformalaus
vaikų
ir
suaugusiųjų švietimo paslaugos.
GALIMYBĖS.
Naujo verslo kūrimui – tiesioginė pagalba ir metams „atostogos nuo mokesčių“.
Verslui vystyti – palankios ekonominės
zonos.
Paskata žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir prekybos iniciatyvoms.
Ūkininkams, verslininkams naujas
prekybos paviljonas Kelmės mieste.
Pritrauktos lėšos baseino įrengimui
Kelmėje prie daugiafunkcinio sporto centro.
Atnaujinta Tytuvėnų urbanistinio draustinio aplinka, sutvarkytos miestelių viešosios
erdvės.
PAGALBA ŽMOGUI.
Socialinių įmonių paslaugų plėtra,
užtikrinant neįgaliųjų integraciją ir rajono
žmonių gerovę.
Programų diegimas, kurios padės spręsti
neigiamos emocinės aplinkos padarinių
priežastis.
Nenusileisime neracionaliam Seimo
ir Vyriausybės diktatui, savo nuomonę,
suderintą su gyventojais, ginsime visomis
įmanomomis teisinėmis priemonėmis.
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„Kviečiu aš tautą Kelmės krašte“

Nr. 11

KELMĖS KRAŠTUI
Visuomeninio
rinkimų
komiteto
„Kviečiu aš tautą Kelmės krašte“ kandidatai
į Kelmės rajono savivaldybės tarybos rinkimus sieksime:
• Naikinti politinės korupcijos apraiškas
(nepotizmą), kitaip tariant, tarnybinės
padėties naudojimą giminėms ar draugams
proteguoti;
• Sudaryti palankias sąlygas investitoriams, kad galėtume pritraukti į Kelmę
kuo daugiau investicijų. Taip sukurtume
naujų darbo vietų ir užtikrintume didesnius
darbuotojų atlyginimus;
• Kad verslo įmonėms , visoms vienodai,
būtų sudarytos palankiausios sąlygos dirbti
bei plėtoti verslą;

• Kad ypatingas dėmesys būtų skirtas gyvenviečių infrastruktūros gerinimui,
gatvėms ir keliams;
• Kad būtų išlaikyta efektyviai veikianti
švietimo struktūra, turint ribotus finansinius
išteklius;
• Kad būtų sukurtos ir įteisintos
rekreacinės zonos (vaikų žaidimo ir sporto
aikštelės, poilsio parkai, pliažai) kiekvienoje seniūnijoje;
• Kad būtų remiami meno, kultūros,
sporto kolektyvai ir asmenybės;
• Kad socialinei paramai skirtos lėšos
būtų panaudotos pagal paskirtį, nesistengiant
sutaupyti kitoms savivaldybės reikmėms.
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Darbo partija

Nr. 12

Mes, Darbo partija, esame įsitikinę,
kad asmeninė valdžios ir valdininkų
atsakomybė už priimtus sprendimus bei
rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina
sąlyga, siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą
demokratinėmis institucijomis bei įtraukti
juos į valstybės valdymą.
Vietos valdžia turi tapti žmonių
valdžia, o savivalda – realia. Todėl sieksime, kad savivaldybėms būtų perduota
atsakomybė, funkcijos ir ištekliai, susiję su
vietos gyventojų poreikių tenkinimu.
Užkirsime
kelią
korupcijai
ir
švogerizmui. Todėl savivaldybės tarnautojai už savo sprendimus turės prisiimti
atsakomybę savo turtu ir atlyginimu. poreikius.
Užtikrinsime
mokymo
kokybę,
efektyvumą ir prieinamumą. Todėl,
pertvarkant mokyklų tinklą, pirmiausiai
atsižvelgsime į mokyklos bendruomenės ir
aplinkinių gyventojų poreikius.
Skatinsime kultūrinį lavinimą. Todėl
užtikrinsime kultūros, kuri turi įtakos
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asmenybės dvasinių vertybių formavimui,
tinkamą finansavimą ir jos prieinamumą
visiems.
Organizuosime ir teiksime tik
kokybiškas socialines paslaugas. Todėl
optimizuosime socialinių paslaugų sistemą,
kad ji realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui,
neįgaliajam ar jo šeimai, senjorui.
Sutelksime dėmesį į vaikus auginančias
šeimas ir jaunimą. Todėl prioriteto tvarka finansuosime jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų projektus. Remsime
jaunas šeimas - padėsime joms gaunant
lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant
būstą, kompensuosime arba padėsime gauti
kompensacijas palūkanoms.
Sukursime palankias sąlygas pirminės
sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir
prieinamumui gerinti.
Remsime verslą, kuriantį naujus
gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas.
ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų narių ir tarybų narių-merų rinkimai
Kelmės rajono savivaldybėje

Lietuvos centro
partija

Nr. 18

„Už visiems lygiai teisingą Kelmę“
Mūsų rinkimų programa suformuota
vertybiniu pagrindu, tad mums ypač svarbu,
kad ji būtų realiai įgyvendinta:
• Stengsimės užtikrinti regioninių kelių
kokybišką ir savalaikę priežiūrą ir racionalų
transporto eismo organizavimą.
• Tamsiu paros metu kiemų, gatvių,
kaimų, viešų erdvių apšvietimas.
• Sieksime, kad gyventojams nedidėtų
rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą.
• Garantuosime nekomercines laisvalaikio ir poilsio galimybes.
• Rūpinsimės ugdymo įstaigomis.
• Skirsime lėšų vaikų papildomam ugdymui, socializacijai.
• Išskirtinis dėmesys – šeimai, kalbai,
kultūrai ir sportui. Remsime patriotiškumą,
šeimos stiprumą.
• Skatinsime kultūros, sporto, švietimo
geriausius atstovus garsinančius rajoną.
• Kontroliuosime, kad socialinės išmokos
patektų tiems, kuriems jos skiriamos.
• Stiprinsime ryšius su tarptautinėmis organizacijomis.

• Gerinsime investicinį klimatą, diferencijuosime savivaldybės biudžetui mokamus
mokesčius bei patentų mokestinius dydžius.
Tikslas – kuo didesnis užimtumas.
• Skatinsime vietos verslininkų
iniciatyvą, savivaldybės biudžete numatysim lėšas teikti lengvatinius kreditus verslo
pradžiai.
•
Dėmesį
skirsime
seniūnijų,
bendruomenių veiklai. Remsime projektus
įtraukiančius gyventojus į vietos problemų
sprendimą.
• Savivaldybės biudžeto formavimas ir
vykdymas skaidrus.
• Tobulinsime savivaldybės administracijos veiklą, įtvirtinsime patikimą veiklos
kontrolės ir vidaus audito sistemą.
• Savivaldybės valdininkų tarpe
išgyvendinsime sąlygos korupcijai, kad valdininkai, mažindami biurokratizmą dirbtų
tik juos išlaikantiems žmonėms.
• Netoleruosime vieno asmens, klano ar
partijos interesų.
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Kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašai
Nr. 1
Partija Tvarka ir teisingumas
1. Vincas Metrikis
2. Daiva Pocevičienė
3. Tomas Bimba
4. Genovaitė Tolevičienė
5. Egidijus Norkus
6. Rasa Razminienė
7. Redas Norkus
8. Jadzė Drazdova
9. Rimutė Andriulionienė
10. Vahagn Ispiryan
11. Petras Jurkus
12. Angelė Špokauskienė
13. Dalia Eimontienė
14. Vytautas Viržintas
15. Audrius Grišius
16. Antanina Daugirdienė
Nr. 2
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
1. Janina Skeberdienė
2. Vytautas Barkauskas
3. Regina Musneckienė
4. Reda Mažonavičienė
5. Gintaras Baškys
6. Romas Docius
7. Danutė Ivanauskienė
8. Rolandas Venckus
9. Saulutė Jakšienė
10. Zigmas Filipavičius
11. Danutė Šarauskienė
12. Gitana Gužauskienė
13. Aldona Railienė
14. Eugenija Žymantienė
15. Lina Riškienė
16. Rima Mažintienė
17. Danguolė Mockevičienė
18. Nijolė Katkauskienė
19. Albertas Mackevičius
20. Mindaugas Milkintas
21. Karolis Kerėžius
22. Jovita Kadienė
23. Laimonas Šiušė
24. Nijolė Adomaitienė
25. Laimis Stonys
26. Laima Jokubauskienė
27. Kristina Šilinskienė (Teismo nuosprendžiu

buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

28. Henrikas Minelga
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29. Edita Rimkuvienė
30. Mindaugas Skrodenis
31. Tomas Šteimantas
32. Regina Palubinskienė
33. Darina Jankienė
34. Gražina Janušauskaitė
35. Vladas Valčiukas
36. Genovaitė Urbonavičienė
37. Jūratė Strodomskienė
38. Vaida Laurinavičienė
39. Vygantas Laurutis
40. Orinta Rimkutė
41. Milda Valiuškevičienė
42. Jovita Masaitienė
43. Remigijus Milašius
44. Kastytis Srūgis
45. Diana Budreckienė
46. Asta Tvaskūnienė
47. Robertas Lukošius
48. Remigijus Jocius
49. Andrius Augustis
50. Tadas Vaitiekus
Nr. 4
Lietuvos socialdemokratų partija
1. Andrulis Vaclovas
2. Baranauskas Ramūnas
3. Kvietkuvienė Emilija
4. Ivoškis Dainius
5. Kvintufelienė Aldona
6. Čerkauskas Mindaugas
7. Motuzas Rimantas
8. Mačernius Zenonas
9. Bagdonavičienė Neringa
10. Granickienė Ona
11. Raila Remigijus
12. Budreckis Donatas
13. Daujotienė Vijolė
14. Urbutis Antanas
15. Jafimovas Eugenijus
16. Lapinskienė Danutė
17. Bertašius Rimas
18. Dzimidas Audrius
19. Loseva Zita
20. Maleckienė Ingrida
21. Šedienė Orinta
22. Aleksandravičienė Daiva
23. Bagdonavičiūtė Austėja
24. Gečienė Jolanta
25. Mušauskas Virginijus
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26. Steponkevičius Algirdas
27. Vileikienė Irena
28. Sutkienė Nemira
29. Orlakas Vitalijus
30. Šapalas Židrūnas
31. Volskienė Vilija
32. Grybas Saulius
33. Juozapavičius Aidas
34. Kazlauskienė Daiva
35. Valienė Dalia
36. Butkus Stasys
37. Gotautienė Jūratė
38. Margis Albertas
39. Petraitienė Regina
40. Rukaitė – Kalytienė Sigita
41. Laugalis Jonas
42. Šimkevičienė Lina
43. Vasiutinienė Jadvyga
44. Sungailė Diana
45. Stankus Algirdas
Nr. 5
Lietuvos žaliųjų partija
1. Lina Samulytė
2. Daiva Antanavičienė
3. Mantas Varnelis
4. Regina Šutaitė
5. Agnė Klevinytė
6. Romas Šimaitis
7. Robertas Mišeikis
8. Renata Peleckytė
9. Irma Jakštienė
10. Judita Rimšaitė
11. Regina Klapatauskienė
12. Evelina Šiušytė
13. Virginijus Grincevičius Dvorževskij
Nr. 6
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai
1. Ūksas Egidijus
2. Mockus Saulius
3. Karašauskytė Regina
4. Lekšas Stasys
5. Šimkūnas Vytautas
6. Eitmantis Vladas
7. Kybartienė Virgilija
8. Armalis Algimantas
9. Stonys Vytautas
10. Nacienė Irma
11. Leliukienė Dalia
12. Pralgauskienė Beata
13. Valantukevičienė Violeta

Nr. 7
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
1. Kęstutis Bilius
2. Vidimantas Parnarauskas
3. Vida Barauskienė
4. Ligita Radžienė
5. Algirdas Guntarskis
6. Vitalijus Kupreščenko
7. Nijolė Lembutienė
8. Lina Vaičiulienė
9. Daiva Palubinskienė
10. Janina Poškienė
11. Snaigė Damanskienė
12. Svajūnas Rasickas
13. Vilija Indrelienė
14. Alma Meškienė
15. Tomas Strelkauskis
16. Genutė Janušauskienė
17. Janė Sutkienė
18. Diana Bagvilienė
19. Jurgita Papreckienė
Nr. 9
Visuomeninis rinkimų komitetas „Už
vieningą Kelmę“
1. Albertas Brazas
2. Ildefonsas Petkevičius
3. Danutė Laivienė
4. Rimantas Giržadas
5. Vygandas Každailis
6. Vismantė Gorytė
7. Maridijus Puidokas
8. Laima Leščiauskienė
9. Egidijus Želvys
10. Arūnas Bagdonas
11. Vigantas Astrauskis
12. Mindaugas Kaminskas
13. Aušra Buivydaitė
14. Žanas Talandis
15. Loreta Lindautienė
16. Mindaugas Krauza
17. Algimantas Želvys
18. Inga Žimkienė
19. Loreta Rudaitienė
20. Petras Skimutis
21. Giedrius Jančiauskas
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Nr. 10
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
1. Račkauskas Petras
2. Balčiūnienė Dalia
3. Savickas Tomas
4. Apukas Mečislovas
5. Skrodenienė Rasa
6. Savickienė Ingrida
7. Urbietis Gintautas
8. Jonaitienė Kristina
9. Kmitas Evaldas
10. Klimienė Vaida
11. Servutienė Gražina
12. Košaitytė Viktorija
13. Vaitiekūnienė Diana
14. Karčiauskienė Giedrė
15. Košaitis Gediminas
16. Pauliuvienė Virginija
17. Gedminienė Vaida
18. Kalasauskienė Jolanta
19. Bagvilienė Janina
20. Prokopavičius Algimantas
21. Buivydienė Eugenija
22. Skrebienė Irma
23. Mankevičienė Irmina
24. Sinušas Vilmantas
25. Juškuvienė Lijana
26. Kundrotas Gediminas
27. Daukša Vidas
28. Patašienė Raimonda
29. Stonaitis Remigijus
30. Karbauskas Darius
Nr. 11
Visuomeninio rinkimų komiteto „Kviečiu
aš tautą Kelmės krašte“
1. Petras Beresnevičius
2. Indrė Laurinavičienė
3. Antanas Butkus (Teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos
veikos)
4. Darius Atkočaitis
5. Adelė Jaugelienė
6. Sigita Šatkauskaitė
7. Birutė Sireikienė
8. Kęstutis Kasparavičius
9. Antanas Petrokas
10. Gintaras Palubeckis
11. Rimantas Turskis
12. Vytenis Šiatkus (Teismo nuosprendžiu buvo
pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

13. Adelė Piečienė
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14. Elvyra Kaučikienė
15. Jurgita Beresnevičienė
16. Justė Gedminaitė
17. Alina Indrulienė
18. Julijona Aleksandravičienė
19. Egidijus Poška
20. Tadas Minetas
21. Rokas Kinderis
22. Mindaugas Vereikis
23. Donatas Ščerba
24. Justinas Beresnevičius
Nr. 12
Darbo partija
1. Nijolė Remeikienė
2. Algirdas Sakalauskas
3. Zenonas Mikutis
4. Pranas Jurkaitis (Teismo nuosprendžiu buvo
pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

5. Regina Nikė
6. Enrika Gunienė
7. Gerimantas Šarlauskas
8. Nijolė Vaškevičienė
9. Feliksas Vaškevičius
10. Stefanija Mockaitienė
11. Rimantas Budrius
12. Daiva Savickaitė
13. Stasė Savickaitė
14. Dalia Tverijonienė
15. Antanas Povilaitis

Nr. 18
Lietuvos centro partija
1. Asta Kančauskaitė
2. Leonida Kančauskienė
3. Saulius Vaišvila
4. Arūnas Stungurys (Teismo nuosprendžiu

buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

5. Vilma Vaišvilienė
6. Rūta Stungurienė
7. David Mitrijev
8. Kęstutis Stungurys
9. Simona Laurinavičienė
10. Šarūnas Kuskys
11. Loreta Černik
12. Rimantas Mažukna
13. Nerijus Laurinavičius
14. Diana Kuskienė
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