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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.
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.
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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.

Balsavimas namuose

Informacija rinkėjams su negalia

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).

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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Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
kandidatės į Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos narius – merus
Audronės Balnionienės
rinkimų programa
KLAIPĖDOS RAJONO LIBERALAI LAISVĖ SPRĘSTI PATIEMS
Būdama Klaipėdos rajono mere
telksiu visų rajono savivaldybės
tarybos narių, administracijos darbuotojų, biudžetinių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bei gyventojų pajėgas, kad Klaipėdos rajono
teritorija taptų geriausia vieta gyventi ne tik statistinėse lentelėse,
bet ir kiekvieno mūsų kasdienybėje.
INVESTICIJOS MUMS IR ŠALIA
MŪSŲ:
• nauja sporto ir laisvalaikio infrastruktūra didesnėse gyvenvietėse
(daugiafunkcinės sporto aikštelės,
vaikų žaidimų aikštelės), atvira ir
patogi visiems – nuo mažiausio iki
senjoro
• 50-ia procentų daugiau naujai
įrengtų ir atnaujintų kelių, gatvių,
pėsčiųjų takų ir šaligatvių
• Savivaldybės lėšomis įrengtos
automobilių stovėjimo aikštelės ir
sutvarkyta aplinka renovuojamų daugiabučių gyventojams
• iki 2021 metų vieta darželyje – visiems vaikams
• apšvietimas prie perėjų, autobusų
stotelių, pėščiųjų takų
• vandens telkinių pritaikymas gyventojų poilsiui ir turizmui

LAISVĖ VEIKTI:
• trigubai daugiau lėšų nevyriausybinių organizacijų programiniam finansavimui sporto, kultūros, sveikatingumo bei socialinių paslaugų srityse
• stipendijų krepšelis abiturientams
(bendradarbiajant su verslo įmonėmis)
• didesnis neformalaus švietimo
krepšelis – įvairesnių veiklų pasirinkimas vaikams ir jaunimui
LAISVĖ JUDĖTI:
• patogesnis susisiekimas viešuoju
transportu
• parama naujų skrydžių atsiradimui
iš ir į Palangos oro uostą
DARNI PLĖTRA:
• 20 procentų efektyvesnė Savivalda:
daugiau suteiktų kokybiškų paslaugų,
už mažesnę kainą (mažiau sąnaudų)
• 25 procentais didesnis atlyginimas
darželių auklėtojams ir mokyklų mokytojams
• 5 metai be nekilnojamojo turto
mokesčio verslui, kuriančiam naujas
darbo vietas
PRIORITETAI:
• baseinas Gargžduose
• renovuoti Gargždų kultūros namai
• Slengių daugiafunkcinis centras
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Lietuvos socialdemokratų darbo
partijos kandidato į Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos narius – merus
Vaclovo Dačkausko
rinkimų programa
DIRBSIU JUMS!
Jeigu būsiu išrinktas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nariu –
meru, sieksiu:
1. Kartu su tarybos nariais, išrinktais į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą pagal Lietuvos socialdemokratų darbo partijos kandidatų sąrašą, nuosekliai įgyvendinti partijos rinkimų programą,
kurios tikslas – socialiai teisinga,
atsakinga ir decentralizuota skandinaviško modelio vietos savivalda Lietuvoje.
2. Konstruktyvaus darbo su visais
partneriais ir interesų grupėmis,
ypatingą dėmesį skiriant atviram
ir dalykiškam bendradarbiavimui
su vietos bendruomenėmis ir seniūnaičiais.
3. Kad kasmet iš savivaldybės biudžeto lėšų būtų nuperkami po
keletą butų jaunoms šeimoms,
stovinčios eilėje socialiniam būstui gauti. Taip pat siūlysiu savivaldybės tarybai spręsti klausimą

4.

5.
6.

7.

dėl žemes sklypų suteikimo jaunoms šeimoms, kurios pačios bus
pasiryžusios pasistatyti nuosavą
būstą.
Kad rengiamoje savivaldos, mokslo ir verslo bendradarbiavimo
programoje būtų numatytas stipendijų mokėjimas studentams,
besimokantiems bakalauro, magistro ar doktorantūros studijose,
jeigu tų sričių specialistų trūks
rajono įmonėms ir įstaigoms.
Visomis išgalėmis prisidėti, kad
mokytojo specialybė taptų prestižine anksčiau negu 2025 metai.
Kad savivaldybė kuo svariau prisidėtų prie emigrantų sugražinimo
Tėvynėn programos, atsižvelgiant
į mūsų krašto specifiką.
Kad šiandieninių savivaldybės
gyventojų lūkesčių įgyvendinimui
būtų skiriamas optimalus finansavimas, paremtas aiškiais ir visiems suprantamais kriterijais.
VACLOVAS DAČKAUSKAS
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Visuomeninio rinkimų komiteto
„Kuriam kartu“ kandidato į Klaipėdos
rajono savivaldybės tarybos narius –
merus Sigito Karbausko
rinkimų programa
IŠEIKIM IŠ KVADRATO!
Bet kuriai mamai ar tėvui svarbiausia, kad vaikai būtų laimingi, sotūs,
sveiki, saugūs, išsilavinę, turėtų gerą
darbą, pildytųsi jų svajonės. Bet kuris iš mūsų to norime ir sau. Norime
gyventi sveikoje, švarioje, jaukioje,
be triukšmo ir saugioje aplinkoje.
Norime dirbti ir užsidirbti. Vaikščioti
ir važinėti apšviestomis, sutvarkytomis gatvėmis. Norime mylėti ir būti
mylimi. Matytis ir bendrauti su savo
draugais. Jausti artimo petį ir pagalbos ranką šalia... Būtinas pasitikėjimas ir pagarba, nes tai skatina norą
tobulėti ir veikti, dalintis turimomis
žiniomis ir patirtimi, kurti, įgyvendinti sumanymus ir svajones, kurti
bendrą gerovę. To paties noriu ir aš
bei mano bendražygiai. Pavieniui to
padaryti neįmanoma - tik kuriant
kartu.
Mes VADOVAUJAMĖS:
PAGARBA vyresniam;
sąmoninga LAISVE jaunam;
SĄLYGŲ SUDARYMU veikiančiam ir
siekiančiam;
PAGALBA vargstančiam.

Darbdaviui reikalingi darbuotojai,
darbuotojams – darbdavys. Stiprinsim šią SINERGIJĄ.
Mes UŽ: gerų, abipusiai naudingų
santykių plėtojimą tarp kaimyninių
savivaldybių. Klausimus galima
išspręsti kalbant ir darant - kuriant
kartu. Manipuliacijos ir teritorijų
„karpymai“ problemų nesprendžia, o
jas gilina. KURIAM KARTU!
Mes PRIEŠ: oro, vandens ir žemės
taršą, vėjo jėgainių įrengimą bei
miškų ir želdynų naikinimą šalia gyvenviečių.
Kalbant apie konkrečius darbus,
svarbu atskirai vardinti Gargždų ir
Priekulės, seniūnijų centrų, senųjų
ir naujakurių gyvenviečių poreikius.
Dalis darbų vykdomi - juos tęsime,
kitus pradėsime. Visų darbų surašyti
į vieną puslapį neįmanoma, bet mes
žinome ką daryti.

Tęsinys „KURIAM KARTU“
23 puslapyje
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Lietuvos socialdemokratų partijos
kandidatės į Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos narius – merus
Ligitos Liutikienės
rinkimų programa
TEISINGAS IR AUGANTIS VISAS
KLAIPĖDOS RAJONAS
Teisingas ir augantis. VISAS
Klaipėdos rajonas. Žinau, kaip to
pasiekti!
Gavusi LSDP Klaipėdos rajono skyriaus bičiulių pasitikėjimą, aš, Ligita
LIUTIKIENĖ, kandidatuoju į Klaipėdos
rajono meres. Tikiu, kad kartu kursime Klaipėdos rajoną, kuris GALI.
12 metų dirbu savivaldoje ir žinau ne
tik kaip priimami, bet ir kaip vykdomi
Tarybos sprendimai, skirstomos biudžeto lėšos. Ši patirtis leidžia žadėti
tai, kas realiai įgyvendinama. Svarbu
ne tik surinkti lėšas į biudžetą, bet ir
teisingai jas paskirstyti. Tam reikalinga politinė valia. Su komanda esame
pasiruošę dirbti atsakingai, demokratiškai, atvirai ir skaidriai.
Sieksiu stiprinti visuomenės pasitikėjimą savivalda, bendradarbiaudama su bendruomenėmis, profesinėmis sąjungomis, įtraukdama jas į
sprendimų svarstymą, nes tik patys
žmonės geriausiai žino, ko jiems
reikia. Svarbu užtikrinti darbų tęstinumą ir, žvelgiant į ateitį, nepamiršti
problemų, kurias būtina spręsti čia ir
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dabar. Reikia:
• asfaltuoti gatves, įrengti šaligat
vius, apšvietimą probleminėse rajono vietose;
• įrengti automobilių stovėjimo aikšteles prie daugiabučių;
• spręsti vietų trūkumo vaikų darželiuose problemą;
• kelti atlyginimų koeficientus biudžetinių įstaigų darbuotojams;
• pradėti Gargždų kultūros centro
bei miesto parko tvarkymą, daugiafunkcio sporto centro statybą.
Pažadu bendradarbiauti su kaimyninėmis savivaldybėmis: kartu galime siekti geresnės regioninių kelių
priežiūros, spręsti vaikų darželių
problemas, vykdyti bendrus projektus. Atstovausiu rajono gyventojų
interesams valstybinėse įstaigose.
Bendrausiu ir bendradarbiausiu su
verslu, žiniasklaida.
Pažadu išgirsti kiekvieną, palaikyti
gyventojų iniciatyvas ir kartu kurti
teisingą ir augantį VISĄ Klaipėdos
rajoną, kuris GALI!
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Visuomeninio rinkimų komiteto
„Bendrai geriau“ kandidato į Klaipėdos
rajono savivaldybės tarybos narius –
merus Vaclovo Macijausko
rinkimų programa
VARDAN MŪSŲ VISŲ
Aš esu įsitikinęs:
• Klaipėdos rajonas turi nusistovėjusias tradicijas ir yra nedalomas;
• gyventojai yra darbštūs ir siekia
gerovės savo šeimai ir aplinkai;
• Įstatymai galioja visiems;
• kiekvienas darbas yra labai svarbus;
• pokyčiai yra priimtini, kai jie vyksta
evoliucijos būdu;
• jokie politiniai įsitikinimai negali
žeisti žmogaus orumo;
• gyvenimas sveikoje ir švarioje
aplinkoje yra mūsų teisė;
• laisvas ir savarankiškas žmogus
yra daug produktyvesnis ir laimingesnis;
Įsipareigoju atlikti šiuos darbus:
1. vienysiu Tarybos narius bendram
darbui;
2. įtikinsiu visus, kad kiekvieno
žmogaus nuomonė turi būti išklausyta;
3. pagalba sunkiau gyvenantiems
negali apsiriboti tik pašalpomis;
4. sieksiu, kad visi svarbūs klausimai būtų sprendžiami pasitarus
su visuomene, remiantis įstatymais ir žmoniškumo bei protin-

gumo kriterijais;
5. sieksiu, kad gyvenantys soduose
taptų visateisiais rajono gyventojais;
6. darysiu viską, kad visi tėvai galėtų leisti vaikus į įvairių formų
darželius;
7. sieksiu, kad švietimo srityje vykdomos programos būtų plėtojamos, gerėtų moksleivių parengimas savarankiškam gyvenimui;
8. jaunimo problemų sprendimas mūsų prioritetas;
9. sieksiu, kad rajono sveikatos
priežiūros įstaigose būtų dirbama, nepažeidžiant pacientų ir
medikų orumo;
10. reikalausiu, kad lėšos būtų naudojamos siekiant socialinės ir
ekonominės naudos;
11. sieksiu, kad seniūnai turėtų kuo
daugiau savarankiškumo;
12. skatinsiu verslo, kaip ekonominio
vystymosi garanto plėtrą;
13. ieškosiu galimybės įkurti Laisvą
Ekonominę Zoną rajone, tai mūsų
spartesnio vystymosi galimybė;
14. pasieksiu, kad rajono strateginis
planas taptų pagrindiniu dokumentu.
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
kandidato į Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos narius – merus
Broniaus Markausko
rinkimų programa
KIEKVIENAS GYVENANTIS
KLAIPĖDOS RAJONE TURI
BŪTI IŠGIRSTAS.
Darnus žmogus, darni visuomenė.
Kiekviena seniūnija turi turėti patrauklią ir įveiklintą infrastruktūrą
aktyviam ir pasyviam sportui ir laisvalaikiui.
Mano dėmesio centre: pagalba
jaunoms šeimoms, auginančioms
vaikus, kompleksinės paslaugos senjorams ir neįgaliesiems.
Būtina trumpinti patekimo pas gydytojus specialistus laiką ir užtikrinti
„žalią koridorių“ sunkiems ligoniams
į universitetines ligonines.
Darnus švietimas ir kultūra
Rajone būtina švietimo įstaigų tinklo
peržiūra – kokybiškos mokymosi
ir ugdymosi aplinkos užtikrinimas.
Skatinsiu visos dienos mokyklų atsiradimą rajone.
Persikvalifikavimo ir suaugusiųjų
švietimo būklei reikalingas ypatingas dėmesys – naujos neformaliojo
suaugusiųjų švietimo programos,
partnerystė su aukštesniosiomis ir
aukštosiomis mokyklomis, Trečiojo
amžiaus universitetu ir ypatingai –
su verslu.

Skatinsiu rajono bendruomenių iniciatyvas kultūros, švietimo ir ugdymo
klausimais.
Darni ekonomika
Konsultacijos verslui turi būti efektyvios, o paslaugos turi būti suteiktos
greitai ir kokybiškai.
Skatinsiu bioekonomiką rajone.
Stiprinsiu rajono ir Klaipėdos miesto
partnerystę, derinant viešojo transporto maršrutus ir tvarkaraščius.
Darnus valdymas
Gyventojui turi būti viešai prieinama
informacija apie savivaldybės veiklą,
biudžetą, teikiamas paslaugas. Informacija turi būti aiški ir suprantama.
Su rajono gyventojais bus tariamasi – vykdomos viešos konsultacijos
dėl visų svarbiausių sprendimų. Kiekvienas bus išgirstas, išklausytas,
suprastas. Gyventojai bus įtraukti į
darbo grupes, komisijas, bus vykdomos viešos konsultacijos. Bus užtikrintas atgalinis ryšys – gyventojams
bus suteikta galimybė registruoti
problemas ir matyti, kaip jos sprendžiamos.
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Tėvynės sąjungos – Lietuvos
krikščionių demokratų kandidatės į
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
narius – merus
Rasos Petrauskienės
rinkimų programa
ŽMOGIŠKA. ATVIRA.
DRĄSI
Tėvynės Sąjunga−Lietuvos krikščionys demokratai yra, ko gero, vienintelė Lietuvos partija, kuri nuosekliai
laikosi savo principų, vertybių ir programos. Tą pripažįsta net oponentai.
Šiems savivaldos rinkimams esame parengę detalią programą, kuri
bus įgyvendinama visoje šalyje, ja
remiantis teikiamos partijos iniciatyvos Seime, diskutuojama Prezidentūroje ir Vyriausybėje. Ją rasite
https://tsajunga.lt/dokumentai
Visi mūsų žingsniai ir veiksmai yra
pasverti, pamatuoti ir apskaičiuoti.
Kad pokyčiai pasiektų ir mūsų rajoną, reikia konkrečių veiksmų vietoje.
Tai:
Sprendimų greitis ir tikslumas
Net geros iniciatyvos rajone, − tokios, kaip miesto parkas, daugiafunkcis sporto centras, Gargždų
kultūros centro renovacija, miesto
centras ir kitos, paskęsta biurokratiniame liūne. Laikas tiksi, o pokyčių
nėra. Mano principas – jei sprendimas priimtas, judame pirmyn!
Sprendimų priėmimo greitį pajus

kiekvienas, turintis reikalų su Savivaldybe.
Didesnis finansavimas
Esu už verslą ir naujas darbo vietas,
bet realybė yra tokia, kad Klaipėdos
rajonas žmonėms, skirstantiems
finansus Vilniuje, yra visiškai nesvarbus. Vadovybė tradiciškai neturėjo
jokios įtakos, kontaktų, nesugebėjo
apginti rajono interesų. Nacionalinės
ir Europos investicijos rajone nesiekia
tiek, kiek derėtų. Šią pasyvią senosios
valdžios praktiką ryžtingai nutrauksiu. Padarysiu viską, ką reikės, kad
Klaipėdos rajonas taptų svarbus.
Santykiai su Klaipėdos miestu
Susiklostė vaizdas, kad valdžia toliau
savivaldybės pastato nieko nemato.
Faktas, kad daugybė rajono žmonių
gyvena pas mus, o dirba Klaipėdoje, −
jų lūkesčiai yra visiškai kiti. Tikslas −
kokybiškas gyvenimas Klaipėdos
rajone.
ŽIŪRĖKIME Į ATEITĮ! Kovo 3-ią dieną
kviečiu palaikyti šį planą. Veikdami
šiomis kryptimis pasieksime aukščiausių rezultatų.
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Visuomeninio rinkimų komiteto
„Klaipėdos rajono žemaičiai“ kandidato
į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
narius – merus
Raimondo Simonavičiaus
rinkimų programa
RAIMONDAS SIMONAVIČIUS –
JŪSŲ MERAS
Esu atviras, veržlus, patyręs, nebijau
pokyčių ir turiu idėjų: naujas požiūris,
kitoks Savivaldybės darbo organizavimas, efektyvesnis ir skaidresnis
rajono problemų sprendimas, atsakomybė už kiekvieną rajono gyventoją.
Pagrindiniai veiklos prioritetai:
• Išasfaltuoti rajono keliai, apšviestos gatvės;
• Naujos darbo vietos, investicijų
pritraukimas, smulkiojo ir vidutinio
verslo skatinimas;
• Pagalba šeimoms: vietų darželiuose ir mokyklose užtikrinimas,
dėmesys popamokiniam vaikų ugdymui;
• Sodininkų bendrijų integravimas į
visavertį rajono gyvenimą;

• Parama sportui, infrastruktūros
gerinimas;
• Nusikaltimų prevencijos programų
kontrolė;
• Gargždų kultūros centro renovacija;
• Naujų erdvių poilsiui kūrimas;
• Efektyvus ES ir biudžeto lėšų naudojimas;
• Visų politinių jėgų, bendruomenių,
gyventojų ir Savivaldybės darbuotojų sutelkimas bendram darbui.
Nelikite abejingi – kartu kurkime
rajono ateitį! Ateitis prasideda čia ir
dabar.
Klaipėdos rajonas – Jūsų rajonas.
Raimondas Simonavičius – Jūsų
meras.
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Lietuvos centro partijos kandidato į
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
narius – merus
Artūro Žičkaus
rinkimų programa
RAJONAS – NE KAIMAS!
Sieksiu, kad kiekvienas būtų įtrauktas
į svarbiausių vietos reikalų tvarkymą.
Užtikrinsiu paprastesnį ir reguliarų
savivaldybės tarybos narių bendravimą su rinkėjais visais rūpimais klausimais.
Vietoj ilgametės konfrontacijos su
Klaipėdos miestu deramai atsto-

vausiu Klaipėdos rajono gyventojų
interesus, bendradarbiaujant ir
sprendžiant rūpimus klausimus su
Klaipėdos miesto valdžia.
ŽMOGUS, KURIS IŠKLAUSO,
PATARIA IR REALIAI SPRENDŽIA
GYVENTOJAMS RŪPIMUS
KLAUSIMUS!
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Partijos Tvarka ir teisingumas
rinkimų programa
STIPRI ŠEIMA – SAUGI
Sarašo Nr.
BENDRUOMENĖ –
1
ATSAKINGA SAVIVALDA
Už stiprią šeimą, saugią
bendruomenę ir atsakingą
savivaldą.
Mieli kraštiečiai,
savivaldos istoriją, kaip ir šeimos,
bendruomenės kuria kiekvienas
žmogus. Mes kviečiame Klaipėdos
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, atsinaujiname
ne tik žmonėmis, bet ir idėjomis
ir pasisakome už stiprią šeimą,
saugią bendruomenę ir atsakingą
savivaldą.
Turėdami aiškią savivaldos ateities
viziją, mes pritariame 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
patrauklūs, kad mūsų kraštas
gražėtų, jame gyventų stiprios
šeimos, saugios bendruomenės.
Partija, rinkimai, politika, eiti,
balsuoti, rinkti – tai žodžiai, kurie
bus dažni visų Lietuvos žmonių
kasdienybėje. Koks bus Jūsų
pasirinkimas? Mes raginame būti
atsakingiems ir pilietiškiems,
patikėti ir pasitikėti partijos Tvarka
ir teisingumas komanda, nes
mes žinome, kokių pokyčių reikia
Klaipėdos rajonui, kaip įgyvendinti
mūsų pasiūlymus ir iniciatyvas.
Jums ačiū už pasitikėjimą ir
garantuojame ketverius gerų
pokyčių metus
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos rinkimų programa

Sarašo Nr.

2

POKYČIAI, KURIŲ
VISI LAUKĖME 30
METŲ, PRASIDĖJO –
TĘSKIME JUOS IR
SAVIVALDOJE!

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.
Darni visuomenė ir aplinka
Lietuva – savo kraštą mylinčių,
jo gerove besirūpinančių žmonių
šalis. Savivaldos užduotis –suteikti
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. Savivaldos tikslas – į
regionų gyvenimą integruoti
įvairius kūrybos sektorius,
skatinti visų gyventojų saviraišką,
bendruomeninius kultūros projektus.
Darni ekonomika
Augant ekonomikai 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.

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Klaipėdos rajono savivaldybėje 15

Lietuvos socialdemokratų partijos
Klaipėdos rajono skyriaus
rinkimų programa
TEISINGAS IR
AUGANTIS VISAS
Sarašo Nr.
KLAIPĖDOS
4
RAJONAS
Lietuvos socialdemokratų partija
atsinaujina tiek nacionaliniu, tiek vietiniu lygmeniu. Klaipėdos rajono skyrius – atsinaujinęs, ambicingas, girdintis žmones ir kalbantis jų vardu.
Mūsų tikslas – teisingas ir augantis
VISAS Klaipėdos rajonas, kuris
GALI! Mes žinome, kaip tai pasiekti.
Rajonas sėkmingas tiek, kiek sukuria
galimybių savo gyventojams. Mūsų
komanda kurs galimybes gyventi
patogiai, didžiuotis savo kraštu. Mes
įsiklausysime į bendruomenių poreikius, išgirsime gyventojų, verslo pasiūlymus, būsime atviri kiekvienam
žmogui, nesvarbu kurioje rajono vietoje jis gyvena. Atsakingai skirstysime biudžeto lėšas, aiškiai informuosime apie priimtus sprendimus, kad
kiekvienas gyventojas žinotų, kaip
naudojami jo sumokėti mokesčiai.

Pažadame skirti didelį dėmesį rajono
keliams, šaligatviams, apšvietimui,
viešosioms erdvėms – aikštėms,
parkams, įrengti automobilių stovėjimo, vaikų žaidimo, sporto aikšteles,
remsime bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų projektus, stiprinsime socialinę sritį, palaikysime
jaunimo iniciatyvas. Klaipėdos rajono
socialdemokratai klausys žmonių ir
kalbės jų vardu!
Klaipėdos rajonas gali tvarkytis
atvirai ir skaidriai, kurdamas vertę VISIEMS. Klaipėdos rajonas gali
įtraukti žmones į sprendimų priėmimą, vykdymą ir vykdymo kontrolę.
Klaipėdos rajonas gali teikti visiems
prieinamas ir kokybiškas viešąsias
paslaugas. Mes esame už teisingą ir
augantį VISĄ Klaipėdos rajoną, kuris
GALI!
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Tėvynės sąjungos−Lietuvos krikščionių
demokratų rinkimų programa
Sarašo Nr.

6

„ŽIŪRINTYS Į
ATEITĮ“

Mes, Tėvynės sąjunga−Lietuvos
krikščionys demokratai, darbais
įrodėme, kad nesivaikome
trumpalaikės naudos ir nuosekliai
laikomės pamatinių vertybių.
Mes stojame žmonių pusėn
ir imamės spręsti kiekvieno
problemas.
Pasirūpinsime VAIKŲ ugdymu,
ŠEIMŲ gerove ir SENJORŲ patogiu
gyvenimu Klaipėdos rajone.
Vaikams ir tėvams:
• Rajonas bus patrauklus šeimoms
su galimybe kiekvienam vaikui
lankyti darželį.
• Tėvams bus prieinama informacija
apie konkrečius mokyklų
rezultatus. Sėkmingoms
mokykloms – paskatų sistema.
• Kiekvienas vaikas gaus kokybišką
ugdymą visose lavinimo pakopose,
šiuolaikiškose, saugiose mokyklose
su visaverčiu maitinimu.
• Atkursime mokytojo profesijos
prestižą.
• Remsime jaunų šeimų bei
kvalifikuotų specialistų įsikūrimą
rajone.
Visai visuomenei:
• Seniūnams suteiksime
savarankiškumą.

• Įvesdami motyvacinę sistemą,
vertinsime savivaldybės skyrių ir
įstaigų vadovus pagal rezultatus.
• Mažinsime biurokratinį aparatą
didindami biudžeto kontrolę.
• Daugės lėšų keliams, pėsčiųjų,
dviračių takams, apšvietimui,
automobilių stovėjimo aikštelėms,
daugiabučių kiemams ir vaikų
žaidimų aikštelėms įrengti.
• Sutvarkysime Gargždų parką
bei aikštę, renovuosime Gargždų
kultūros centrą, rajone įrengsime
daugiau sporto salių, skatinsime
daugiabučių namų renovaciją.
• Kokybiško sveikatos priežiūros
paslaugos bus prieinamos
nepriklausomai nuo gyvenamosios
vietos ir ypač į namus.
Verslui ir aplinkai:
• Išnaudojant artumą su Klaipėda,
skatinsime įmones steigtis
rajone. Savivaldybė glaudžiau
bendradarbiaus su verslu.
• Skatinsime startuolių verslų
kūrimąsi, mažindami protų
nutekėjimą į didmiesčius.
• Bendradarbiausime su nacionaline
valdžia ir užsienio partneriais,
diegdami gerąją kaimynų praktiką.
• Griežtai kontroliuosime oro taršą
greta gyvenamųjų zonų.
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Lietuvos socialdemokratų
darbo partijos
rinkimų programa
Sarašo Nr.

„DIRBAME JUMS“
Lietuvos socialdemokratų darbo
partijos tikslas – socialiai teisinga,
atsakinga ir decentralizuota skandinaviško modelio vietos savivalda
Lietuvoje.
Savivaldybių tarybų rinkimai yra
itin reikšmingas žingsnis, skatinant
ir plėtojant savivaldą kaip demokratinės valstybės pagrindą. Geresnis gyvenimas, į tikslą orientuotas
vietos ekonomikos vystymasis bei
investicijų pritraukimas regionuose
negalimas be atsakingos savivaldos
ir aktyvaus vietos bendruomenės
dalyvavimo bei įsitraukimo.
Vietos bendruomenių prioritetai yra
ekonomikos stiprinimas, darbo vietų
kūrimas, inovacijų diegimas, gyvenamosios aplinkos gerinimas, efektyvus aptarnavimas savivaldos institucijose ir viešųjų paslaugų kokybė bei
prieinamumas.
Didelį dėmesį skirsime sporto politikai – orientuosimės ne tik į profesionalų sporto plėtojimą, bet ir į sistemingą įvairių amžiaus grupių sveikatinimą. Daugiafunkcis sporto centras

8

Gargžduose bus ženklus indėlis į
įvairiapusę sporto plėtrą rajone.
Vaikų ir jaunimo ugdymas bei švietimas bus vienas svarbiausių prioritetų. Sieksime, kad savivaldybės
ugdymo įstaigos būtų aukščiausių
standartų.
Kultūros sklaidą mes matome kaip
bendruomenę vienijančią veiklą,
todėl įsipareigojame skirti ypatingą
dėmesį kultūros programų ir centrų
finansavimui.
Savivaldybė yra atsakinga už visuomenės sveikatą ir pirminę
sveikatos priežiūrą, todėl sieksime
užtikrinti kokybiškas sveikatos paslaugas.
Savivaldybei tenka pagrindinis vaidmuo sprendžiant socialinio būsto
klausimus, todėl sieksime kasmet iš
biudžeto lėšų nupirkti po keletą socialinių būstų. Spręsime žemės sklypų
suteikimo klausimą kaip alternatyvą
socialiniam būstui.
Mes už rūpinimąsi žmogumi atviroje ir stiprioje savivaldoje!
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Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdžio Klaipėdos rajono skyriaus
rinkimų programa
KLAIPĖDOS RAJONO
LIBERALAI Sarašo Nr.
LAISVĖ SPRĘSTI
10
PATIEMS
Pagrindinis mūsų tikslas – užtikrinti, kad rajono žmonės būtų savo
miestų ir miestelių šeimininkai.
Klaipėdos rajonas – viena sparčiausiai augančių ir jaunėjančių savivaldybių Lietuvoje, todėl būtini nauji,
savalaikiai ir racionalūs sprendimai.
INVESTICIJOS MUMS IR ŠALIA
MŪSŲ:
• nauja sporto ir laisvalaikio infrastruktūra gyvenvietėse (daugiafunkcinės sporto, vaikų žaidimų aikštelės),
atvira ir patogi visiems
• 50-ia procentų daugiau naujai
įrengtų ir atnaujintų kelių, gatvių, pėsčiųjų takų ir šaligatvių
• Savivaldybės lėšomis įrengtos
automobilių stovėjimo aikštelės ir
sutvarkyta aplinka renovuojamų daugiabučių gyventojams
• iki 2021 metų vieta darželyje – visiems vaikams
• apšvietimas prie perėjų, autobusų
stotelių, pėščiųjų takų
• vandens telkinių pritaikymas gyventojų poilsiui ir turizmui
LAISVĖ VEIKTI:
• trigubai daugiau lėšų nevyriausybinių organizacijų programiniam finansavimui sporto, kultūros, sveikatingumo bei socialinių paslaugų srityse

• stipendijų krepšelis abiturientams
(bendradarbiajant su verslo įmonėmis)
• didesnis neformalaus švietimo
krepšelis – įvairesnių veiklų pasirinkimas vaikams ir jaunimui
• Klaipėdos regiono turizmo klasterio
žinomumo didinimas tarptautiniu
mastu
LAISVĖ JUDĖTI:
• patogesnis susisiekimas viešuoju
transportu
• parama naujų skrydžių atsiradimui
iš ir į Palangos oro uostą
DARNI PLĖTRA:
• 20 procentų efektyvesnė Savivalda:
daugiau suteiktų kokybiškų paslaugų,
už mažesnę kainą
• 25 procentais didesnis atlyginimas
darželių auklėtojams ir mokyklų mokytojams
• 5 metai be nekilnojamojo turto
mokesčio verslui, kuriančiam naujas
darbo vietas
• namų šildymui miestuose - atsinaujinantys energijos šaltiniai
PRIORITETAI:
• baseinas Gargžduose
• renovuoti Gargždų kultūros namai
• Slengių daugiafunkcinis centras
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Visuomeninio rinkimų komiteto
„Bendrai geriau“
rinkimų programa
Sarašo Nr.

14

VARDAN MŪSŲ VISŲ
1. Esame nepartinė,
bendruomeninė organizacija.
2. Esame darbštūs, sąžiningi ir
atsakingi.
3. Nuoširdžiu bendru darbu
užtikrinsime taip trokštamus
pokyčius.
4. Sieksime etiškos, moralios –
žmogiškos savivaldos.
5. Sieksime padidinti seniūnijų
reikšmę, įgaliojimus ir
savarankiškumą.
6. Stipri bendruomenė – stiprus
žmogus, stipri savivalda ir stipri
valstybė.
7. Norime, kad savivaldos lėšos
būtų valdomos sąžiningai.
8. Klaipėdos rajono ir
Klaipėdos miesto savivaldos
bendradarbiavimas lygiavertės
partnerystės pagrindu.
9. Tęsime bendruomenei
reikalingus, ekonomiškai ir
socialiai naudingus savivaldybės
vykdomus projektus.
10. Laisvosios ekonominės zonos
įkūrimas - rajono ekonominio
augimo garantas.
11. Mes – iš bendruomenių, mums
rūpi žmogus.
12. Skatinsime socialiai orientuotas

verslo iniciatyvas bei tikslinį
biudžeto lėšų panaudojimą.
13. Sieksime, kad visos socialinės
grupės turėtų galimybę dalyvauti,
sprendžiant joms svarbius
klausimus.
14. Mums labai svarbu, kad
kiekvienas vaikas turėtų vietą
darželyje.
15. Mes už aktyvią, sportuojančią
visuomenę ir ligų prevenciją.
16. Rūpinsimės mūsų senjorais ir
neįgaliaisiais.
17. Didinsime socialinių paslaugų
prieinamumą kiekvienam.
18. Kovosime už pacientų teisę gauti
kokybiškas sveikatos priežiūros
paslaugas ir palankias darbo
sąlygas medikams.
19. Ateitis mūsų rankose. Gyvenimas
sveikoje, švarioje ir saugioje
aplinkoje – visų teisė.
20. Gyvenamųjų teritorijų
infrastruktūros pritaikymas
gyventojų poreikiams.
21. Gyvenantys sodininkų bendrijose
– mūsų bendruomenės nariai.
22. Svarbus aplinką tausojančių
technologijų diegimas bei
atsinaujinančių išteklių
naudojimo skatinimas.
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Visuomeninio rinkimų komiteto
„Klaipėdos rajono žemaičiai“
rinkimų programa
Sarašo Nr.

15

LAIMĖS ŽEMAIČIAI – LAIMĖS
KLAIPĖDOS RAJONAS!

1. Žmogus – didžiausia vertybė, visi
sprendimai – žmonių labui;
2. Skaidri ir efektyvi Savivaldybei
priklausančių įstaigų, įmonių
veikla;
3. Daugiau lėšų kelių, šaligatvių
tvarkymui, pėsčiųjų ir dviračių
takų įrengimui;
4. Efektyvus ES ir biudžeto lėšų
naudojimas;
5. Sodininkų bendrijų integravimas į
visavertį rajono gyvenimą;

6. Kiekvienam vaikui – vieta
darželyje;
7. Investicijų į rajoną pritraukimas,
smulkiojo ir vidutinio verslo
skatinimas;
8. Vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir
senjorų užimtumo didinimas
įvairiose srityse;
9. Visų politinių jėgų, bendruomenių,
gyventojų ir Savivaldybės
darbuotojų sutelkimas bendram
darbui.
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Lietuvos centro partijos
rinkimų į Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybą programa
UŽ VISIEMS LYGIAI TEISINGĄ
KLAIPĖDOS RAJONĄ
Tarsimės su gyventojais dėl jiems
svarbių sprendimų!
Miesto biudžetą planuosime tik įvertinę projektų socialinę ir ekonominę
naudą kaštų ir naudos analizės metodu; švaistymui ir korupcijai – NE!
Saugosime rajono istorinę ir estetinę
tapatybę, sakysime NE kultūros paveldo naikinimui!
Sieksime, kad visi Klaipėdos rajono
vaikai augtų šeimose ir būtų saugūs –
skatinsime įvaikinimą ir nuolatinę
globą, užtikrinsime šeimoms reikalingą pagalbą!
Tobulinsime be artimųjų rūpesčio
likusių senolių socialinės globos mo-

Sarašo Nr.

18

delį. Klaipėdos rajonas – be apleistų
žmonių!
Tiems, kas dėl amžiaus ar ligos negali patys užsidirbti pragyvenimui
ir kurių disponuojamosios pajamos
mažesnės už valstybės paskelbtą
minimalių vartojimo poreikių dydį,
užtikrinsime savivaldybės finansinę
paramą – nė vienas rajono gyventojas neturi kęsti absoliutaus skurdo!
Telksime rajono gyventojus į forumą
aptarti svarbiausių rajono reikalų –
tegul ateitį lemia pagarba įvairiems
požiūriams ir skaidrus skirtingų interesų derinimas, o ne „lygesnių už
lygius“ protegavimas!
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Visuomeninio rinkimų
komiteto „Kuriam kartu“
rinkimų programa
Sarašo Nr.

20

KARTU GALIM DAUGIAU!

Tęsinys. Pradžia Sigito Karbausko puslapyje
(8 psl.)

• Klaipėdos rajonas turi vieną
didžiausių kelių tinklų šalyje. Dėl
naujakurių gyvenviečių plėtros,
kelių kasmet daugėja. Iš 1150 km
kelių, net 1000 km - žvyrkeliai. Iš
kasmet skiriamų pinigų galima
pakloti 3 km asfalto. Viską
išasfaltuoti pavyktų per 300 metų.
Todėl siekiame stiprinti derybas
su Kelių direkcija ir Vyriausybe,
kad naujų kelių įrengimo tvarka ir
finansavimas keistųsi iš esmės.
Taip pat siekiame:
• Intensyvesnio kelių žvyravimo,
greideriavimo ir laistymo,
asfaltuotų kelių ruožų didinimo,
jų priežiūros ir duobių taisymo;
plėtoti pasitvirtinusią programą
50+50; autobusų stotelių įrengimo
ir apšvietimo; nuoseklaus žaliųjų
plotų, pakelių, griovių ir apleistų
sklypų šienavimo.
• Visų rajono gyvenviečių apšvietimo
per 4 metus.
• Sveikatos paslaugų kokybės
gerinimo ir eilių mažinimo, įstaigų
vadybos pertvarkos, modernių
priemonių diegimo, prevencinių
programų vykdymo.

• Naujų daugiabučių statybos
jaunoms šeimoms.
• Sudaryti sąlygas ir skatinti
savivaldybės įstaigas (darželius,
mokyklas, ligonines) pirkti
produktus iš vietos ūkininkų.
• Tankinti nedidelių darželių
ir mokyklų tinklą sparčiai
besivystančiose gyvenvietėse.
Ugdymo įstaigų darbo laiką derinti
su tėvų darbo valandomis.
• Rekonstruoti likusias netvarkytas
mokyklas, darželius, kultūros,
socialinių paslaugų ir sveikatos
įstaigas.
• Sporto aikštynų, aktyvaus poilsio ir
vaikų žaidimo aikštelių plėtros.
• Saugios kaimynystės skatinimo,
glaudaus bendradarbiavimo
užtikrinimo: savivaldybė – policija verslas - bendruomenės - žmogus.
• Vienytis ir kartu kurti tam, kad
bendruomenė, kurioje gyvename,
klestėtų, keistųsi, savivaldoje
dalyvautų kuo daugiau žmonių,
kurių bendru sutarimu būtų
kuriami reikšmingi pokyčiai.
Išplėstinę programą rasite adresu:
www.kuriamkartu.lt
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PARTIJŲ SĄRAŠAI
Partija Tvarka ir
teisingumas
Sąrašo Nr. 1

1. Rolandas Gurauskas
2. Vilma Eidukienė
3. Vaclovas
Grigalauskas
4. Edgaras Kubilius
5. Taurūnas
Areškevičius
6. Ona Gomienė
7. Darius Šlajus
8. Elena Gaudutienė
9. Rūta Mažeikienė
10. Olga Vorobjova
11. Natalja Voronko
12. Liudmila Ilarionova
13. Antanas Petrikas
14. Margarita Abdalina
15. Aleksas Kerpė

Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga
Sąrašo Nr. 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Raimundas Daubaris
Violeta Riaukienė
Andrius Vainius
Vytautas Butkus
Arvydas Katkus
Rima Leonauskienė
Genovaitė Skroblienė
Dalius Žilinskas
Vytautas Gliožeris
Raimundas Bivainis
Reda Siautilė
Vida Riaukienė
Simona Daukšienė
Virgina Asnauskienė
Kęstutis Cirtautas
Alfonsas Paulauskas
Jurgita Butkė
Aivaras Eidinas

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Antanas Letukas
Aurelė Pociuvienė
Danguolė Daubarytė
Virginija Gubystienė
Regina Tulickienė
Lina Barauskienė
Vytautas Mažonas
Algimantas Gečas
Genovaitė Rauktienė
Valdemaras
Petravičius
Romualdas Šukys
Kazys Viršilas
Vygintas
Pačkauskas
Alma Kybartienė
Agnė Rudgalvienė
Rūta Vilimienė
Jonas Bakstys
Ingida Lygnugarienė
Klaudijus Kazragis
Daliutė Sirutienė
Egidijus Stančaitis
Laura Paulienė
Jurgita Songailienė
Sonata Misevičienė
Jurgita Sartauskienė
Vita Alūzienė
Birutė Daukantienė
Neringa
Gerdauskytė
Gracijus Gudas
Danutė Lukienė
Elvyra
Pakalniškienė
Vilma Papievienė
Gintautas
Prišmontas
Genovaitė
Bagočienė
Vaidotas Vaitkus
Roma Ruikienė
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Lietuvos
socialdemokratų
partija
Sąrašo Nr. 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ligita Liutikienė
Jonas Dromantas
Andrius Adomaitis
Egidijus Preibys
Voldimara
Jasmontaitė
Antanas Skiotys
Skaidrė Stasiuvienė
Vladas Stonys
Andžela Šakinienė
Teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veiklos

10. Tomas
Tamošauskas
11. Diana Butkutė
12. Arminas Linkauskas
13. Jonas Drąsutis
14. Renata Anužienė
15. Tomas Latakas
16. Diana Kuzminskienė
17. Mindaugas Jonelys
18. Rasa Astikaitė
Genčas
19. Daiva Mikalauskienė
20. Ingrida Kaušienė
21. Vygantas Raudonius
22. Bronius Paulauskas
23. Martynas Latakas
24. Edgaras Šėperys
25. Renata Rudgalvienė
26. Artūras Veselis
27. Daiva Lažinskienė
28. Laima Radvilienė
29. Jonas Urbonavičius
30. Nerijus Mineikis
31. Jadvyga Skuodienė
32. Toma Stonkė
33. Regina Tarolienė

PARTIJŲ SĄRAŠAI
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Edvardas Šauklys
Vytautas Martinkus
Sigita Jucienė
Antanas Jacikas
Virginija Juškienė
Vilma Jonelienė
Arvydas Bušeckas
Genė Gomienė
Gabrielė
Čeliauskaitė
Jolanta Lisniakė
Saulė Rudaitytė
Lina Vaitkutė
Benediktas
Bronislovas Kalikas
Jonas Remėza
Liudas Laukaitis
Danutė Norvaišienė
Aldona Jomantienė
Saulius Lukomskis
Rasa MeilytėJurjonienė

Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys
demokratai
Sąrašo Nr. 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rasa Petrauskienė
Mindaugas Šunokas
Rasa Linkienė
Alfredas Šiaulys
Jonas Dumašius
Virgilijus Skuodas
Marius Mockus
Verutė Nekrevičiūtė
Vida Ronkaitytė
Mėčislovas Raštikis
Saulius
Aužbikavičius
12. Robertas Laugalys
13. Petrė
Račkauskienė
14. Kęstutis Dvarionas

15. Vykintas Gutauskas
16. Jonas Čyvas
17. Zigmantas
Dangirdas Lingys
18. Matas Armonas
19. Dalija Šeporaitienė
20. Remigijus Kinderis
21. Robertas Bartkus
22. Nijolė Galdikienė
23. Ignas Kasparas
24. Danutė Elena
Raudienė
25. Gediminas Girgždis
26. Vidutė Petrauskienė
27. Laima Simenienė
28. Eglė Žemkauskienė
29. Irena Gelžinienė
30. Raimundas Jucius
31. Rimantas Kripaitis
32. Gintaras
Jankauskas
33. Inga Šakinienė
34. Jonas Steponas
Edvardas Mockus
35. Algirdas
Aužbikavičius
36. Simona Žemgulė
37. Edmundas Budvytis
38. Martynas Laučka
39. Kotryna Mažonienė
40. Agnė Meškienė
41. Silverijus Grikšas
42. Juozas Lankutis
43. Algimantas
Kloviškis
44. Inga Sausienė
45. Erika Statkienė
46. Vyda Urnikienė
47. Marius Armonas
48. Mindaugas Šakinis
49. Rimantas Žilinskis
50. Alfonsas
Lebednykas

Lietuvos
socialdemokratų
darbo partija
Sąrašo Nr. 8

1. Vaclovas
Dačkauskas
2. Česlovas Banevičius
3. Vidutis Petras
Normantas
4. Loreta Jonavičienė
5. Albinas Klizas
6. Helmutas Lotužis
7. Šarūnas
Bartkevičius
8. Dainius Vilkas
9. Daiva Grikšienė
10. Aldona
Dačkauskienė
11. Stanislavas Ežerskis
12. Steponas Šimulis
13. Nijolė Aldona
Ramanauskienė
14. Kristina Mikutienė
15. Steponas Uselis
16. Rimutė Jucienė
17. Monika Jankūnienė

Lietuvos
Respublikos liberalų
sąjūdis
Sąrašo Nr. 10

1. Audronė Balnionienė
2. Nerijus
Galvanauskas
3. Aušra Gudauskienė
4. Justas Ruškys
5. Aivaras Vasylius
6. Algirdas Liaudanskis
7. Rekvita Bagdonienė
8. Algirdas Žemgulis
9. Tomas Pranys
10. Albert Albertjan
11. Julius Pozingis
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PARTIJŲ SĄRAŠAI
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Mindaugas Srėbalius
Rolandas Pocius
Vaida Barisienė
Matas Bieliauskas
Aivaras Mažonas
Marius Šatkus
Donalda Saulė
Surplytė
Vytautas Sruogis
Audrius Vilimas
Gražina Bakevičienė
Darius Jakaitis
Dalius Yla
Ilona Tulabienė
Lina DaujotytėKasperavičienė
Ovidijus
Gudelevičius
Mindaugas Šliuoža
Mindaugas
Balsevičius
Raimondas Vilas
Anželina Papievienė
Tomas Ananjevas
Rima Bartkienė
Edgardas
Plesevičius
Dovilė Rumšienė
Valerijus Velkas
Andrius Girtas
Gediminas
Valantinas
Vytautas Ruškys
Aivaras Stočkus
Jurgita Jasilionienė
Dainius Šatkus
Rolandas Girskis
Rita Kazlauskienė
Rimantas
Samauskis
Eglė Pocienė
Remigijus Urbis
Vaidotas Jancevičius

48.
49.
50.
51.

Rima Paulikienė
Olga Mitrienė
Armandas Viskintas
Haroldas
Dalangauskas
52. Aleksandras
Jefimovas

Visuomeninis
rinkimų komitetas
„Bendrai geriau“
Sąrašo Nr. 14

1. Vaclovas
Macijauskas
2. Loreta PiaulokaitėMotuzienė
3. Violeta Gedgaudienė
4. Jurgita Jurgutytė
5. Irmantas Vainorius
6. Daiva Bulovienė
7. Asta Pilipuitienė
8. Rasa Kuzavienė
9. Egidijus Norvaišas
10. Virginijus Šacauskas
11. Virginijus Lukas
12. Bronius Krauleidis
13. Kęstutis
Mižutavičius
14. Loreta Svidrienė
15. Jonas Lemežis
16. Robertas Vaitkus
Teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veiklos

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Edgaras Užpurvis
Danutė Pronskienė
Kęstutis Petrutis
Romas Liekis
Rimtautas Aniulis
Rimantas Lukošius
Sigitas Vilimas
Nikolaj Gorčiakov
Inesa Budvytienė
Alma Macijauskaitė
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27. Jurijus Žmurko
28. Ruslanas Mašurinas
29. Ilona Šakinienė

Visuomeninis
rinkimų komitetas
„Klaipėdos rajono
žemaičiai“
Sąrašo Nr. 15

1. Raimondas
Simonavičius
2. Rūta Cirtautaitė
3. Diana Ciparienė
4. Eugenija Selskienė
5. Dalius Židonis
6. Birutė Oželienė
7. Vida ValaitytėIvakhnenko
8. Edgaras Šiuparis
9. Agnė Zabrynaitė
10. Indrė Auškelė
11. Janina Skulskienė
12. Birutė Kalvaitienė
13. Vytautas Statkus
14. Virgilijus Liepinis
15. Mindaugas Rojus
16. Daiva Šilinskienė
17. Vilija Žilevičienė
18. Vytautas
Babaliauskas
19. Regimantas
Šilinskas
20. Viktoras
Gilvonauskas
21. Giedrius
Gumuliauskas
22. Audrutė
Skripkauskienė
23. Gražvydas
Kasmauskis
24. Vilma Baltuonienė
25. Asta Marcinkeviča
26. Angelė Srėbalienė

PARTIJŲ SĄRAŠAI
27. Ala Auškelienė
28. Donalda Alsienė
29. Alma
Dumbrauskienė
30. Virginija Jurgulienė
31. Raimonda Zaborė
32. Danutė
Gelumbickienė
33. Erlandas Paplauskis
34. Kristina
Klenauskienė
35. Jolanta Petraitienė
36. Snaiguolė Linkienė
37. Virginija Vičiulienė
38. Rita Žadeikytė
39. Marina Žebelienė
40. Viktoras Žvinklys
41. Aldona Vaitkienė
42. Ingrida
Jančauskienė
43. Rūta Znakovienė
44. Janina Jokšienė
45. Jurgita Butkė
46. Vilma Klipštienė
47. Daiva Bartkienė
48. Rasa Žiūrienė
49. Vida Samuilienė
50. Rasa Čeledinaitė

Lietuvos centro
partija
Sąrašo Nr. 18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Artūras Žičkus
Sigutė Ežerskienė
Mindaugas Krencius
Elena Valionienė
Dinara Balsienė
Gabrielė Paslavskaja
Greta Ežerskytė

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Saulius Tamokaitis
Artūras Kundrotas
Deivydas Balsys
Alė MačiulytėBružinskienė
David Petrov
Loreta Staržinskienė
Ilona Slušnienė
Alvydas Skolevičius
Aušra Kaulienė

Visuomeninis
rinkimų komitetas
„Kuriam kartu“
Sąrašo Nr. 20

1. Sigitas Karbauskas
Teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veiklos

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Viktoras Kura
Regina Kernagienė
Martynas Pocius
Biruta Alšauskienė
Rolandas Bernotas
Egidijus Skarbalius
Antanas Rumša
Teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veiklos

9. Gerardas
Liorenšaitis
10. Ieva Rimeikaitė
11. Dalia Kaunienė
12. Ilona Kančiugienė
13. Darius Gruzdys
14. Inga Rimkuvienė
15. Vida Anužienė
16. Audra Jurkienė
17. Justas Kavaliauskas
18. Laimonas Stonys
19. Alma Vanagienė

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Aidas Kryževičius
Violeta Liuksienė
Violeta Venckienė
Vilma Kairienė
Ingrida Antužytė
Dailė Docienė
Nina Gendvilienė
Linara Gruzdienė
Česlovas Kudrevičius
Ernesta MilikaitėŽiogienė
Rasa Lenkauskienė
Tadas Grundulas
Violeta Bočkuvienė
Virginija Butkuvienė
Rimantas
Stanevičius
Fartunatas Vaitkus
Irena Ubartienė
Santa Spranaitytė
Jūratė Šimonienė
Sigitas
Dambrauskas
Augustinas Šutkus
Robertas Stončaitis
Raimondas Kernagis
Edvardas Žutautas
Virginija Srėbalienė
Tomas Šunokas
Liudmila
Bakanovaitė
Živilė Sasnauskienė
Indrė Sasnauskienė
Lina Lapinskienė
Asta Gilvonauskienė
Tomas Lukošius
Dalia Šlykova
Juozas Sungaila
Dalia Budginienė

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus
pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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2019 m. kovo 3 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ MERŲ RINKIMAI
L I E P A I Č I Ų SAVIVALDYBĖ NR. 61
RINKIMŲ

Apylinkės rinkimų
komisijos, savivaldybės
rinkimų komisijos ar
Vyriausiosios rinkimų
komisijos antspaudo vieta
Biuletenis privalo būti antspauduotas

PAŽYMĖKITE TIK V I E N Ą K A N D I D ATĄ , UŽ KURĮ BALSUOJATE

V

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

S

Alksnis ALKSNIENIS

MEDŽIŲ PARTIJA

Dobilas BERŽAS

MIŠKŲ PARTIJA, PIEVŲ PARTIJA

Drebanti DREBULYTĖ

IŠSIKĖLĖ PATI

VISUOMENINIS RINKIMŲ
KOMITETAS „ŽALTYS“

Eglė EGLAITĖ
Klevas KLEVAUSKAS
Pušis PUŠIENĖ
Uosis UOSYS

P

A

Z

D

Y

V

Y

IŠSIKĖLĖ PATS, EGLIŲ PARTIJA
SPYGLIUOČIŲ PARTIJA
UOSIO PARTIJA
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2019 m. kovo 3 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI
L I E P A I Č I Ų SAVIVALDYBĖ NR. 61
RINKIMŲ

Apylinkės rinkimų
komisijos, savivaldybės
rinkimų komisijos ar
Vyriausiosios rinkimų
komisijos antspaudo vieta
Biuletenis privalo būti antspauduotas

PAŽYMĖKITE TIK V I E N Ą S Ą R A Š Ą , UŽ KURĮ BALSUOJATE

V

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

S

2

MIŠKO PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

5

BERŽO PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

6

KLEVO PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

9

VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„JŪRATĖ IR KASTYTIS“

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

12

DREBULĖS PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

13

PARTIJŲ KOALICIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

16

UOSIO PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

18

PAPARČIO PARTIJA

21

GILĖS PARTIJA

22

GRIAUSTINIO PARTIJA

26

PERKŪNO VISUOMENINIS
RINKIMŲ KOMITETAS

P

A

V

Y

Z

D

Y

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

PIRMUMO BALSAI

Į šiuos langelius aiškiai įrašykite penkių
kandidatų numerius iš to sąrašo, už kurį
balsavote. Kandidatų pavardžių nerašykite.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Gargždų
Gargždų
Gargždų
Gargždų
Endriejavo
Judrėnų
Žadeikių
Daukšaičių
Pėžaičių
Šalpėnų
Veiviržėnų
Girininkų
Lapių
Tilvikų
Vėžaičių
Priekulės
Agluonėnų
Dovilų
Ketvergių
Šiūparių
Dauparų
Kvietinių
Girkalių
Kretingalės
Plikių
Drevernos
Kalotės
Venckų
Jakų
Slengių
Dituvos
Karklės
Gindulių

9-12
10-14
7-10
10-14
5-8
5-8
5-6
5-6
5-8
5-6
5-8
5-8
5-8
5-6
7-10
7-10
5-8
7-10
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
9-12
7-10
5-8
5-8

Apyl. Apylinkės Komisijos
narių
Nr. pavadinimas skaičius

P.Cvirkos g. 19, Gargždai
Kvietinių g. 28, Gargždai
Vingio g. 6, Gargždai
Klaipėdos g. 15, Gargždai
Mokyklos g. 1, Endriejavo k.
Mokyklos g. 8, Judrėnų k.
Liepos g. 8, Žadeikių k.
Mokyklos g. 4, Daukšaičių k.
Aisės g. 3, Pėžaičių k.
Draugystės g. 23, Šalpėnų k.
Mokyklos g. 1, Veiviržėnai
Mokyklos g. 6,Girininkų k.
Žvelsos g. 17, Lapių k.
Žvelsos g. 1, Tilvikų k.
Gargždų g. 25, Vėžaičiai
Klaipėdos g. 14, Priekulė
Priekulės g. 4, Agluonėnų k.
Minijos g. 2, Dovilų mstl.
Klaipėdos g. 6, Ketvergių k.
Mokyklos g. 4, Šiūparių k.
Kaštonų g. 4, Gobergiškės k.
Jaunimo g. 5, Kvietinių k.
Draugystės g. 11, Girkalių k.
Klaipėdos g. 12, Kretingalė
Mokyklos g. 4, Plikių k.
Žemaičių g. 2, Drevernos k.
Tauro g.1, Kalotės k.
Kintų g. 33, Venckų k.
Pergalės g. 2, Jakų k.
Saulės g. 1, Slengių k.
Dituvos g. 41, Derceklių k.
Placio g. 54, Karklės k.
Liepų g. 15, Gindulių k.

Balsavimo patalpos
adresas
120
160
80
160
40
40
20
20
40
20
40
40
40
20
80
80
40
80
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
120
80
40
40

95,10
197,10
201,67
221,67
140,10
140,39
63,11
39,47
61,40
37,59
63,04
69,44
72,71
65,35
67,14
70,43
163,39
44,39
67,10
152,17
51,62
61,75
116,90
66,35
72,29
122,31
42,57
44,29
90,74
69,29
38,73
42,57
39,83

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6-7
7-8
4-6
7-8
3-4
3-4
2-3
2-3
3-4
2-3
3-4
3-4
3-4
2-3
4-6
4-6
3-4
4-6
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
6-7
4-6
3-4
3-4

5
6
4
6
3
3
2
3
2
2
3
2
3
2
4
5
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Balsavimo patalpų Balsavimo Pastato aukštas, Balsavimo kabinų Balsavimo
Ar yra
Ar yra Galimybės
plotas m2, pagal patalpų plotas
kuriame yra
skaičius pagal kabinų skaičius metalinė interneto balsuoti
2
normatyvą
m , esamas balsavimo patalpa normatyvą
esamas
spinta (seifas) ryšys neįgaliesiems

INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ
APYLINKIŲ BALSAVIMO PATALPAS
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ APYGARDA
Numeris:

21

Adresas:

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai

Telefonas:

211 116

Faksas:

47 20 05

El. paštas:

it@erdves.lt

Apygardos rinkimų komisija:
Vardas

Pavardė

Pasiūlė

Pareigos

Kontaktai

ZIGMAS

BITINAS

Lietuvos socialdemokratų partija

pirmininkas

8 687 92330,
klubas.mintis@gmail.com

JULIUS

ADOMKUS

Partija Tvarka ir teisingumas

narys

8 686 87298,
julius@adomkus.lt

VILMA

DAUKŠIENĖ

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

pirmininko
pavaduotoja

8 652 80800,
vilma.dauksiene@gmail.com

VITA

GIRDVAINIENĖ

Teisingumo ministras

narys

8 606 45837,
vita.girdvainiene@teismas.lt

VILMA

GUDAITĖ

Lietuvos teisininkų draugija

narys

8 676 71047,
vilmazir@gmail.com

VAIDOTAS

JASAS

Administracijos direktorius

narys

8 686 35459,
vaidotas.jasas@klaipedos-r.lt

AUDRIUS

KAMPAS

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai sekretorius

8 698 19898, d.471930,
audrius.kampas@gmail.com

RASA

MARTINKIENĖ

Žemaičių partija

narys

8 650 15960,
rasadabkeviciene@gmail.com

narys

8 685 53030,
rimantas49@gmail.com

narys

8 612 78876,
linavilimiene@yahoo.com

buhalterė

8 616 14901, d.452287,
azuoliukas.buhalterija@gmail.com

RIMANTAS RAMANAUSKAS Lietuvos socialdemokratų darbo partija
LINA

VILIMIENĖ

RIMA

RUSTEIKIENĖ

VYTAUTAS

TIREVIČIUS

KRISTINA

KAČERAUSKIENĖ

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

686 32135,
kompiuterininkas 8vytautas.tirevicius@klaipedos-r.lt
46) 472017,
kompiuterininkas (8
kristina.kacerauskiene@klaipedos-r.lt
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ APYGARDA
Apylinkių rinkimų komisijų pirmininkai:
Apylinkės
numeris

Apylinkės pavadinimas

Pirmininko vardas, pavardė

Telefono Nr.

Apylinkės adresas

1

Gargždų 1-oji

MANTAS DIRGĖLAS

8 607 61645

P.Cvirkos g. 19, Gargždai

2

Gargždų 2-oji

EMILIJA UKTVERIENĖ

8 674 24996

Kvietinių g. 28, Gargždai

3

Gargždų 3-oji

VAIDA VARNELYTĖ

8 615 75114

Vingio g. 6, Gargždai

4

Gargždų 4-oji

JURINDA JASEVIČIENĖ

8 618 26707

Klaipėdos g. 15, Gargždai

5

Endriejavo

PRANAS BENIULIS

8 605 51165

Mokyklos g. 21, Endriejavo k.

6

Judrėnų

JUZEFA BRUŽIENĖ

8 616 41135

Mokyklos g. 8, Judrėnų k.

7

Žadeikių

VIDA PADLECKIENĖ

8 618 85929

Liepos g. 8, Žadeikių k.

8

Daukšaičių

LORETA TOLEIKIENĖ

8 618 26599

Mokyklos g. 4, Daukšaičių k.

9

Pėžaičių

VIOLETA BARBŠIENĖ

8 655 07549

Aisės g. 3, Pėžaičių k.

10

Šalpėnų

DIANA RADŽIENĖ

8 685 35842

Draugystės g. 23, Šalpėnų k.

11

Veiviržėnų

LIDIJA MAŽUTYTĖ

8 616 43131

Mokyklos g. 1, Veiviržėnai

12

Girininkų

GINTARĖ KAREIVAITĖ

8 683 82538

Mokyklos g. 6,Girininkų k.

13

Lapių

RENATA MILAŠEVIČIENĖ

8 670 92341

Žvelsos g. 17, Lapių k.

14

Tilvikų

LEONAS PEČKAUSKAS

8 698 48147

Žvelsos g. 1, Tilvikų k.

15

Vėžaičių

VAIDA BOČKUVIENĖ

8 652 75268

Gargždų g. 28, Vėžaičiai

16

Priekulės

RŪTA ZUBIENĖ

8 674 96987

Turgaus g. 4, Priekulė

17

Agluonėnų

MARIJONA RUIGIENĖ

8 614 18619

Priekulės g. 4, Agluonėnų k.

18

Dovilų

ROMAS VYŠNIAUSKAS

8 640 35643

Minijos g. 2, Dovilų mstl.

19

Ketvergių

INGRIDA DVARIJONIENĖ

8 684 27750

Klaipėdos g. 6, Ketvergių k.

20

Šiūparių

DAIVA SKIOTIENĖ

8 610 23880

Mokyklos g. 4, Šiūparių k.

21

Dauparų

AUDRĖ MOCKUVIENĖ

8 607 73137

Kaštonų g. 4, Gobergiškės k.

22

Kvietinių

JANINA DAPKIENĖ

8 615 42583

Jaunimo g. 5, Kvietinių k.

23

Girkalių

DANGUOLĖ URBIENĖ

8 686 11937

Draugystės g. 11, Girkalių k.

24

Kretingalės

JURGITA ALČAUSKIENĖ

8 614 18778

Klaipėdos g. 12, Kretingalė

25

Plikių

AUDRONĖ VAIČIULIENĖ

8 676 32185

Mokyklos g. 4, Plikių k.

26

Drevernos

ŠARŪNAS VAIČIULIS

8 647 17017

Žemaičių g. 2, Drevernos k.

27

Kalotės

LORETA URBUTĖ

8 614 36412

Tauro g.1, Kalotės k.

28

Venckų

RASA RIMKUTĖ

8 675 38142

Kintų g. 33, Venckų k.

29

Jakų

ERIKA KNIUKŠTAITĖ

8 690 87668

Pergalės g. 2, Jakų k.

30

Slengių

DANGUOLĖ DAMBRAUSKIENĖ

8 682 20915

Saulės g. 9, Slengių k.

31

Dituvos

RASA BAKAITIENĖ

8 655 13825

Dituvos g. 41, Derceklių k.

32

Karklės

ARVYDAS URBIS

8 606 88851

Placio g. 54, Karklės k.

33

Gindulių

ANTANAS ALČAUSKIS

8 642 98448

Liepų g. 15, Gindulių k.
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UŽRAŠAMS
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UŽRAŠAMS
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Viršelyje – Andriaus Jokubaičio nuotr.

PARUOŠĖ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ KOMISIJA NR. 21. Tiražas 23700 egz.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

