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Lietuvos Respublikos

SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR
MERŲ RINKIMAI
Kretingos rajono savivaldybėje

Mielas rinkėjau,
2019 m. kovo 3 d. vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai.
Dalyvaukite! Balsuokite už tuos, kuriais pasitikite
ir manote, kad būtent jie pateisins Jūsų lūkesčius.
Vietos valdžia – arčiausiai Jūsų, todėl gali ir privalo
atstovauti Jūsų bendruomenei. Tarnauti žmonėms.
Spręsti kasdienius, Jums svarbius klausimus –
aplinkosaugos ir kultūros, savivaldybės teritorijų planavimo
ir tvarkymo, socialinius ir švietimo,
žemės ūkio ir viešosios tvarkos.
Ateikite ir išrinkite.
Neleiskite kitiems spręsti, kas svarbiausia Jums.
Nutarkite, kas ketveriems metams taps
Jūsų savivaldybės meru.
Nuspręsite Jūs, o ne Tarybos nariai.
Ateikite ir išrinkite savo valdžią.
Vyriausioji rinkimų komisija

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.
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Naudojimosi paslauga sąlygos
Norėdami gauti išsamią informaciją apie Jūsų įrašymą į rinkėjų sąrašą, būsite paprašyti
pasakyti savo asmens kodą, vardą, pavardę. Paskambinę šiuo numeriu, sužinosite rinkimų
apylinkę, savo rinkėjo kortelės numerį ir kt. Informacija teikiama vadovaujantis teisės aktais,
reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą, todėl rinkėjo adreso skelbimas yra
apribotas. Tik patys pasakę savo adresą, Jūs galėsite pasitikslinti, ar tikrai tokiu adresu esate
įrašytas į rinkėjų sąrašą, ar tokiu adresu Jums yra išrašyta rinkėjo kortelė.
Nusiskundimų registracija
Telefonu 1855 galite pranešti apie rinkimų įstatymų pažeidimus. Taip pat galite pranešti,
kad gyvenate deklaruotu adresu, bet negavote rinkėjo kortelės. Jūsų nusiskundimas bus
perduotas savivaldybės rinkimų komisijai. Skundai registruojami prisistačius, o Jums
atsisakius pranešti savo vardą ir pavardę, skundai nebus nagrinėjami.

Išankstinis balsavimas
Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į
rinkimų apylinkę.
Kaip balsuojama iš anksto:
1) rinkėjui išduodamas Išankstinio balsavimo lakštas;
2) užpildomi rinkimų biuleteniai;
3) užpildyti rinkimų biuleteniai įdedami į vidinį balsavimo voką;
4) užklijuojamas vidinis balsavimo vokas;
5) vidinis balsavimo vokas kartu su rinkėjo kortele, paimta iš Išankstinio balsavimo
lakšto, įdedamas į išorinį balsavimo voką;
5) užklijuojamas išorinis balsavimo vokas.
Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiais rinkėjo kortele, vidiniu balsavimo
voku ir ten esančiais rinkimų 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
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rinkėjo prašymą balsuoti namuose (P6 forma) ir yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų
sąrašus. Prašymai balsuoti namuose pateikiami apylinkės rinkimų komisijai. Balsavimas
namuose vyks 2019 m. kovo 1-2 dienomis (pakartotinis balsavimas kovo 15-16 dienomis).

Balsavimas specialiuose balsavimo punktuose
Rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus
ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją karo tarnybą
ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka tikrąją karo tarnybą, valstybės
tarnybą ar dirba pagal darbo sutartis tarptautinėse karinėse operacijose užsienyje, arba
atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse, tardymo izoliatoriuose (sulaikymo
namuose), gali balsuoti specialiai balsavimui sudarytuose specialiuose balsavimo punktuose
jų darbo valandomis 2019 m. vasario 27 – kovo 1 dienomis (pakartotinis balsavimas kovo
13-15 dienomis).

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

Informacija rinkėjams su negalia
Rinkimų įstatymuose yra nustatyta, jog balsavimo patalpa turi būti pritaikyta rinkėjams
su negalia. Už balsavimo patalpų įrengimą ir jų pritaikymą neįgaliesiems yra atsakingos
savivaldybių administracijos.
Rinkimų apylinkių, pritaikytų rinkėjams su negalia, sąrašą galima rasti Vyriausiosios
rinkimų komisijos interneto svetainėje www.vrk.lt ir portale www.rinkejopuslapis.lt Jei
rinkėjo rinkimų apylinkė nėra pritaikyta rinkėjui su negalia, tai toks rinkėjas gali balsuoti
artimiausioje neįgaliesiems pritaikytoje rinkimų apylinkėje.
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KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS

Virginijus DOMARKAS
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija

UŽ NAUJAS GALIMYBES IR
DARBŲ TĘSTINUMĄ
Nuoseklumas yra geresnės žmonių gyvenimo kokybės, gerų rezultatų garantas,
todėl prioritetu laikau darbų tęstinumą, žmonių lūkesčius ir matydamas naujas
galimybes Kretingos kraštui:
• užtikrinsiu skaidrų ir racionalų biudžeto, investicijų naudojimą. Sieksiu verslo,
ES, valstybės lėšų pritraukimo, savivaldybės biudžeto investicijų didinimo į kelius,
gatves, dviračių ir pėsčiųjų takus, apšvietimą, daugiabučių kiemus.
• skatindamas modernios aplinkos kūrimą, remsiu verslą, ūkininkus, miesto
ir kaimo, religinių bendruomenių, jaunimo veiklą, švietimo, kultūros, laisvalaikio,
turizmo paslaugų, sporto ir jaunimo erdvių įrengimą, žaidimų aikštelių plėtrą.
• sieksiu, kad optimizuojant savivaldybės įstaigų tinklą, sutaupytos lėšos būtų
nukreiptos į kokybiškesnių paslaugų teikimą, darbuotojų atlyginimų didinimą.
• dėsiu pastangas, kad nemažėtų teikiamos sveikatos ir švietimo paslaugos, jų
kokybė ir prieinamumas, būtų nukreiptos į vaiką ir šeimą, gerinant įstaigų finansavimą.
• sieksiu išlaikyti ir plėsti socialines paslaugas, vyresniems ir negalią turintiems
žmonėms.
• pasieksiu, kad savivaldybės įmonės užtikrintų aukštą paslaugų kokybę,
nedidindamos kainos, teiktų daugiabučių administravimo paslaugą.
• dėsiu pastangas, kad į savivaldybės infrastruktūrą būtų integruoti kolektyviniai
sodai.
• įtrauksiu visuomenę į sprendimų priėmimą, sudarant galimybes teikti siūlymus,
kelti problemas, gauti atsakymus, matyti projektų eigą.
Savivaldybės sėkmė priklauso nuo gyventojų ir vietinės valdžios bendro požiūrio,
sutelkto darbo. Mano komandoje jauni, veržlūs, turintys patirties žmonės, pasirengę
tęsti ir imtis naujų darbų. Kviečiu kiekvieną gyventoją prisidėti prie Kretingos krašto
gerovės, jo ateities.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS

Antanas KALNIUS
iškėlė visuomeninis rinkimų komitetas
„Kretingos kraštas“

PASITIKĖJIMAS PER SKAIDRUMĄ!!!
• Koordinuosiu administracijos ir tarybos bendradarbiavimą bei veiklų
skaidrumą priimant rajonui naudingus sprendimus.
• Įtakosiu, kad gyventojai būtų įtraukti į rajono biudžeto skirstymą – kur
panaudoti dalį biudžeto (iki 1%) spręs tik gyventojai.
• Garantuosiu, kad savivaldybės įmonės dirbtų rajono naudai, o ne
atskiroms partijoms.
• Sieksiu, kad strateginiu rajono prioritetu būtų paskelbtas kelių, gatvių
tvarkymas ir dviračių takų tiesimas.
• Inicijuosiu, kad būtų sukurtos kasdien veikiančios viešosios erdvės
jaunimui, moksleivių ir jaunimo idėjų inkubatorius.
• Įtakosiu, kad būtų sudarytos sąlygos senjorams bei žmonėms su negalia
savivaldybės kultūros ir sporto objektuose lankytis nemokamai.
• Remsiu bendruomenių ir NVO veiklą. Rūpinsiuos, kad būtų sukurta
skaidri šių organizacijų finansavimo tvarka.
• Kuruosiu sporto, aktyvaus laisvalaikio ir vaikų žaidimo aikštelių
infrastuktūros gerinimą ir plėtrą.
• Inicijuosiu viešojo transporto pertvarką.
• Įtakosiu, kad būtų sukurta palanki aplinka esamam ir naujai ateinančiam
verslui.
Kurkime naujus ryšius tarp visuomenės, politikų ir valdžios atstovų!!!
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

MUMS REIKIA PERMAINŲ IR
PASITIKĖJIMO
Pokyčiai, kurių visi laukėme Kretingos rajone prasideda – tęskime juos kartu
Svarbiausi klausimai, kuriuos spręsiu tapusi mere:
Skatinsiu ir rajono politikus, administracijos darbuotojus, rajono verslininkus ieškoti
investuotojų, sukursiančių naujų darbo vietų ir prisidėsiančių prie miesto bei rajono
infrastruktūros atnaujinimo.
Nuolat kontroliuosiu, kad laiku ir efektyviai būtų įsisavinamos Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšos bei įgyvendinami nauji projektai.
Telksiu Rajono tarybą, kad būtų skirtos lėšos kelionės išlaidų kompensavimui vykstant
į darbą kaimo vietovėse mokytojams, kultūros, socialinės srities darbuotojams, mokamos
išmokos toms šeimoms, kurių vaikai, dėl vietų stokos vaikų darželiuose, negali jų lankyti.
Skatinsiu, kad būtų įkurtas Jaunimo centras, rengiamos naujos žaidimų aikštelės vaikams,
poilsio zonos neįgaliesiems ir senjorams.
Pasitarusi sudarysiu tvarkomų miesto ir kaimų gatvių, pėsčiųjų takų, remontuojamų
objektų sąrašą. Ieškosiu investicijų naujų dviračių takų įrengimui ir esamų sutvarkymui.
Skatinsiu kasmet rajono biudžete numatyti lėšų daugiabučių gyvenamų namų kiemų,
automobilio stovėjimo vietų, pėsčiųjų takų, apšvietimo ir želdynų tvarkymui Kretingos
mieste ir seniūnijose.
Inicijuosiu Kretingos miesto centrinės dalies rekonstrukciją, pritaikant verslui ir pėsčiųjų
poilsio erdvėms. Gėlynų atnaujinimą, kontroliuosiu parkų ir skverų priežiūrą.
Skatinsiu aktyviau plėtoti turizmą rajone, sutvarkant lankomų vietų ženklinimą, prieigas
prie paveldo objektų.
Sieksiu savivaldybės darbuotojų atsakomybės už jiems pavestus darbus, kovosiu su
korupcija.
Strateginius sprendimus priimsiu tik pasitarusi su gyventojais ir gavusi jos pritarimą.
Kartą per ketvirtį už nuveiktus darbus atsiskaitysiu gyventojams.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS

Dalia MARTIŠAUSKIENĖ

KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS

Vytautas ROČYS
iškėlė Darbo partija

Esu įsitikinęs, 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 sieksiu, kad
savivaldybėms būtų perduota atsakomybė, funkcijos ir ištekliai, susiję su vietos gyventojų
poreikių tenkinimu.
Užtikrinsiu mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Todėl, pertvarkant
mokyklų tinklą, pirmiausiai atsižvelgsiu į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių gyventojų
poreikius.
Skatinsiu kultūrinį lavinimą. Todėl užtikrinsiu kultūros, kuri turi įtakos asmenybės
dvasinių vertybių formavimui, tinkamą finansavimą ir jos prieinamumą visiems.
Organizuosiu ir teiksiu tik kokybiškas socialines paslaugas. Todėl optimizuosiu
socialinių paslaugų sistemą, kad ji realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui, neįgaliajam ar jo
šeimai, senjorui.
Sutelksiu dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą. Todėl prioriteto tvarka
finansuosiu jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus.
Sukursiu palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir
prieinamumui gerinti. Todėl stiprinsiu šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendinsiu
skatinimo priemones sveikatos priežiūros specialistams, ypač jauniems, dirbti miesteliuose,
atokesnėse nuo savivaldybės centro gyvenvietėse.
Remsiu verslą, kuriantį naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas. Todėl
didinsiu smulkaus ir vidutinio verslo fondą, iš jo remsiu darbo vietas savivaldybėje kuriantį
smulkųjį verslą.
Atsakau už savo žodžius!
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

iškėlė Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys demokratai

Darbe vadovausiuosi viešumo, skaidrumo, pagarbos kiekvienam rajono gyventojui
principais. Kretingos rajono savivaldybės mero darbo sėkmė priklauso nuo savivaldybės
administracijos ir išrinktos tarybos kryptingos veiklos. Vykdydamas Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatyme merui priskirtus įpareigojimus:
• koordinuosiu atstovaujamosios ir vykdomosios valdžios veiksmus, kad savivaldybės
administracija ir išrinkta taryba dirbtų kryptingai, užtikrindama priimtų sprendimų
vykdymą ir numatytų priemonių įgyvendinimą;
• sieksiu veiklos tęstinumo, įgyvendinant pradėtus darbus ir Kretingos rajono
savivaldybės 2014–2020 m. plėtros plane bei Kretingos rajono savivaldybės 2019–2020 m.
strateginiame veiklos plane numatytus tikslus ir uždavinius;
• didinsiu savivaldybės atvirumą visuomenei, socialiniuose tinkluose, savivaldybės
interneto puslapyje, rajoninėje spaudoje informuosime gyventojus apie tarybos ir
administracijos projektus, planus, programas, viešuosius pirkimus;
• kontroliuosiu, kad skaidriai ir efektyviai būtų naudojamos savivaldybės biudžeto, ES
struktūrinės paramos, kitų finansavimo šaltinių lėšos, skirtos rajono žmonių gyvenimo
sąlygų, artimiausios aplinkos gerinimui;
• sieksiu į savivaldybę pritraukti kuo daugiau investicijų, sudaryti palankias sąlygas
naujų verslo įmonių įsikūrimui;
• remsiu iniciatyvas investuoti į kaimo bendruomenių verslumo ir lyderystės projektus;
• deramai atstovausiu savivaldybei valdžios ir valstybės institucijose, regiono plėtros
taryboje, sprendžiant savivaldybei aktualius klausimus.
Kurdamas pastovų ryšį tarp vietos valdžios ir žmonių netoleruosiu korupcijos,
kyšininkavimo, viešųjų ir privačiųjų interesų painiojimo. Man labai svarbu, kad būtų
išklausytas ir išgirstas kiekvienas rajono bendruomenės narys.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS

Dangiras SAMALIUS

KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS

Danutė SKRUIBIENĖ
iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Gyvenu ir dirbu Kretingoje, todėl man rūpi, kad Kretingos kraštas klestėtų, taptų
patrauklus dirbti ir užsidirbti, šeimoms – auginti vaikus ir turiningai leisti laisvalaikį. Todėl,
išrinkta Mere, pažadu sąžiningai dirbti Kretingos krašto žmonėms, dirbti, kad kiekvienas
žmogus jaustųsi gerbiamas ir būtų savo krašto šeimininku. Mano veiklos prioritetai:
• suvienyti visas politines partijas bendram darbui ir priimant sprendimus, tartis su
vietos gyventojais;
• užtikrinti, kad biudžeto lėšos būtų naudojamos skaidriai ir efektyviai;
• užtikrinti, kad savivaldybės valdomų įmonių paslaugos būtų kokybiškos ir teikiamos
už geriausią kainą;
• sudaryti palankias sąlygas verslų kūrimuisi ir plėtrai, pritraukti į rajoną kuo daugiau
investicijų;
• sparčiau asfaltuoti gatves ir kelius, tiesti dviračių takus, modernizuoti miesto ir gerinti
gyvenviečių apšvietimą, atnaujinti viešąsias erdves, plėsti vaizdo stebėjimo tinklą;
• rekonstruoti sporto aikštynus ir aikšteles. Baigti sporto komplekso statybą;
• renovuoti vaikų darželius, modernizuoti mokyklų bazes, įkurti visos dienos mokyklas;
• įkurti jaunimo centrą, skatinti jaunimo organizacijų veiklą, sudaryti palankias sąlygas
dirbti atvykstantiems jauniesiems specialistams;
• plėsti socialines paslaugas, pasitelkiant nevyriausybines organizacijas, įsteigti bendro
gyvenimo namus žmonėms su negalia;
• stiprinti kultūros centrų ir jų skyrių materialinę bazę, skatinti gyventojus dalyvauti
kultūros produktų kūrime, puoselėti kultūros paveldo objektus, plėsti kultūrinį turizmą;
• užtikrinti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;
• remti žemdirbių ir sodininkų bendrijų iniciatyvas;
• atsakingai atstovauti savivaldybei valdžios ir valstybės institucijose, Regiono plėtros
taryboje, sprendžiant rajonui aktualius klausimus.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

iškėlė Partija Tvarka ir teisingumas

Mieli Kretingos rajono gyventojai,
Kretingos rajonas gali tapti klestintis ir unikalus.
Kad tuo keliu eitume, miesto valdžia turi būti protinga,
sąžininga ir be „lygesnių už lygius“. Jei patikėsite šias
pareigas man, sieksiu, kad savivaldybė veiktų efektyviai ir skaidriai. Kviesiu geranoriškus ir
aktyvius piliečius realiais darbais gerinti rajono socialinę, kultūrinę, švietimo ir ekonominę
situaciją.
Prioritetai:
Efektyvus miesto valdymas:
• Užtikrinti savivaldybės teikiamų paslaugų kokybę.
• Skirstyti ir naudoti biudžeto lėšas skaidriai, efektyviai.
Efektyvios socialinės paslaugos:
• Plėtoti savanorystę, užtikrinant paslaugas socialiai jautrioms gyventojų grupėms.
• Viešąsias miesto erdves, paslaugas pritaikyti žmonių, turinčių negalią, poreikiams.
Kultūros iniciatyvų skatinimas:
• Palaikyti jaunimo kūrybinių verslų vystymąsi.
• Vystyti meną viešosiose erdvėse.
Švietimo paslaugų kokybės gerinimas:
• Kurti kiekvienam prieinamą kokybišką švietimą, saugią mokyklą.
• Didinti mokytojo prestižą.
Draugiška verslui ir investicijoms aplinka:
• Kartu su „Investuok Lietuvoje“ sukurti ir įgyvendinti bendrą regiono investicijų
pritraukimo strategiją.
Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros prieinamumas:
• Sveikatinimo poreikiams panaudoti savivaldybei priklausančias erdves: stadionus,
sales, parkus, aikštes.
• Skatinti verslą kurti sporto ir laisvalaikio infrastruktūrą mieste.
Saugi, švari, jauki rajono aplinka:
• Sutvarkyti ir įrengti sporto bei vaikų žaidimo aikšteles.
• Apšviesti kiemus, gatves ir sutvarkyti privažiavimo kelius, žaliąsias erdves.
• Į miesto visavertį gyvenimą integruoti sodų bendrijas.
Korupcijos prevencija:
• Didinti viešųjų pirkimų bei miesto finansinių rodiklių viešumą ir skaidrumą.
• Depolitizuoti savivaldybės įmonių ir įstaigų valdymą.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS

Jolita VAICKIENĖ

PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ RINKIMŲ KOMITETŲ PROGRAMOS

PARTIJA
TVARKA IR
TEISINGUMAS

SĄRAŠO NR.

1

Mieli Kretingos rajono gyventojai,
Kretingos rajonas gali tapti klestintis ir unikalus. Kad tuo keliu eitume, miesto valdžia
turi būti protinga, sąžininga ir be „lygesnių už lygius“. Jei patikėsite šias pareigas mums,
sieksime, kad savivaldybė veiktų efektyviai ir skaidriai. Kviesime geranoriškus ir aktyvius
piliečius realiais darbais gerinti rajono socialinę, kultūrinę, švietimo ir ekonominę situaciją.
Prioritetai:
Efektyvus miesto valdymas:
• Užtikrinti savivaldybės teikiamų paslaugų kokybę.
• Skirstyti ir naudoti biudžeto lėšas skaidriai, efektyviai.
Efektyvios socialinės paslaugos:
• Plėtoti savanorystę, užtikrinant paslaugas socialiai jautrioms gyventojų grupėms.
• Viešąsias miesto erdves, paslaugas pritaikyti žmonių, turinčių negalią, poreikiams.
Kultūros iniciatyvų skatinimas:
• Palaikyti jaunimo kūrybinių verslų vystymąsi.
• Vystyti meną viešosiose erdvėse.
Švietimo paslaugų kokybės gerinimas:
• Kurti kiekvienam prieinamą kokybišką švietimą, saugią mokyklą.
• Didinti mokytojo prestižą.
Draugiška verslui ir investicijoms aplinka:
• Kartu su „Investuok Lietuvoje“ sukurti ir įgyvendinti bendrą regiono investicijų
pritraukimo strategiją.
Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros prieinamumas:
• Sveikatinimo poreikiams panaudoti savivaldybei priklausančias erdves: stadionus,
sales, parkus, aikštes.
• Skatinti verslą kurti sporto ir laisvalaikio infrastruktūrą mieste.
Saugi, švari, jauki rajono aplinka:
• Sutvarkyti ir įrengti sporto bei vaikų žaidimo aikšteles.
• Apšviesti kiemus, gatves ir sutvarkyti privažiavimo kelius, žaliąsias erdves.
• Į miesto visavertį gyvenimą integruoti sodų bendrijas.
Korupcijos prevencija:
• Didinti viešųjų pirkimų bei miesto finansinių rodiklių viešumą ir skaidrumą.
• Depolitizuoti savivaldybės įmonių ir įstaigų valdymą.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

LIETUVOS
VALSTIEČIŲ IR
ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

SĄRAŠO NR.

2

Pokyčiai, kurių visi laukėme, Kretingos rajone prasideda – tęskime
juos kartu!
Savivaldybės lėšomis skatinsime jaunas ir nepasiturinčias šeimas. Dėsime
pastangas Kretingos ligoninės kaip savarankiškos įstaigos išlikimui, skirdami
lėšų naujos medicininės įrangos įsigijimui. Rūpinsimės finansine ir technine
parama sodininkų bendrijoms. Rūpinsimės smulkiais ūkininkais bei
skatinsime Šeimos ūkių plėtrą.
Aktyviai ieškosime investuotojų, sukursiančių naujų darbo vietų
ir prisidėsiančių prie miesto bei rajono infrastruktūros gerinimo.
Kontroliuosime, kad laiku būtų įsisavinamos Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšos. Sudarysime tvarkomų miesto ir kaimų gatvių, šaligatvių,
remontuojamo apšvietimo objektų sąrašą ir nuosekliai įgyvendinsime
suplanuotus darbus.
Kasmet rajono biudžete suplanuosime lėšas daugiabučių gyvenamų namų
kiemų tvarkymui Kretingos mieste ir seniūnijose. Kiemuose įrengsime
automobilių stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų takus, inicijuosime apšvietimo
ir apželdinimo sutvarkymą. Pertvarkysime esamus gėlynus miesto centre.
Ieškosime investicijų dviračių takų įrengimui. Užbaigsime Sporto ir
sveikatingumo komplekso statybą.
Užtikrinsime optimalų švietimo lėšų paskirstymą, skirsime dėmesį
neformaliam mokinių ugdymui. Skirsime lėšas kelionės išlaidų
kompensavimui vykstant į darbą kaimo vietovėse mokytojams, kultūros,
socialinės srities darbuotojams.
Materialiai skatinsime tautodailininkus ir liaudies menininkus. Aktyviau
plėtosime turizmą rajone, lankomų vietų ženklinimą, prieigas prie objektų.
Savivaldybėje ne vieta pažintims, „saviems“ neskaidriems pirkimams.
Visa informacija apie savivaldybės administracijos darbą turi būti aiški ir
vieša. Gyventojai bus skatinami aktyviai dalyvauti sprendimu priėmime ir
jų vykdyme.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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KANDIDATAI
Į SAVIVALDYBĖS
TARYBOS
NARIUS –PROGRAMOS
MERUS
PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ
RINKIMŲ
KOMITETŲ

MUMS REIKIA PERMAINŲ IR PASITIKĖJIMO

Visuomeninis rinkimų
komitetas

„KRETINGIŠKIAI –
UŽ BOČIUS, TĖVUS
IR VAIKUS“

SĄRAŠO NR.

3

SAUGUMO VAIKAMS, UŽDARBIO TĖVAMS IR
SVEIKATOS SENAM

PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ RINKIMŲ KOMITETŲ PROGRAMOS

Norime užtikrinti darnią jūsų namų aplinką rūpinantis pagyvenusiais
žmonėmis ir sunkiai besiverčiančiomis šeimomis, suteiksime jums būtiniausias
socialines paslaugas ir saugumą. Spręsdami svarbiausius savivaldybės klausimus
visuomet atsiklausime jūsų nuomonės, todėl esame įsitikinę, kad bendri
mūsų sprendimai patenkins visų Kretingos rajono gyventojų poreikius pagal
nusistovėjusią gyvenimo aplinką ir įpročius.
Ekonomika
Komercinių savivaldybės įmonių statusą keisime į ne pelno siekiančių, kad
sumažintume būtiniausių paslaugų įkainius už vandenį, šilumą ir komunalines
paslaugas.
Šeimoms auginančioms vaikus, neatlygintinai skirsime žemės namų valdai
įkurti, bei kompensuosime būsto paskolos palūkanų mokėjimą.
Tvarkysime kaimo gyvenviečių kelius ir šaligatvius, įrengsime papildomą
apšvietimą ir transporto greitį ribojančias priemones.
Mažindami transporto eismą Kretingoje, įrengsime naują aplinkkelį KlaipėdaŠiauliai.
Sumažinsime žemės mokestį mažas pajamas gaunantiems gyventojams ir ūkio
subjektams.
Savivaldybės ūkinę veiklą užtikrinsime vengdami skolinimosi iš komercinių
struktūrų.
Mažinsime savivaldybės darbuotojų skaičių ir sprendimų priėmimo trukmę.
Švietimas ir kultūra
Išskirtinį dėmesį skirsime švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės srities
darbuotojų sąlygų gerinimui ir darbo užmokesčio didinimui.
Remsime sporto, meno ir kultūros kolektyvus, kaimo bendruomenių veiklą.
Įrengsime vaikų žaidimų, sporto ir poilsio aikštynus.
Žemės ūkis
ES fondų pagalba, finansuosime rajono infrastruktūros atnaujinimo darbus,
ūkinę ir gamybinę veiklą, bei naujų darbo vietų kūrimą kaimiškose vietovėse.
Remsime smulkiuosius ūkininkus vystant žemės ūkio produkcijos gamybą.
Skirsime lėšų infrastruktūrai, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJA

SĄRAŠO NR.

4

Mes, kandidatai į tarybos narius, įsipareigojame dirbti kiekvienam
Kretingos rajono žmogaus labui bei įgyvendinti šias pagrindines programos
nuostatas:
• Užtikrinsime atsakingą ir racionalų biudžeto bei investicinių lėšų
naudojimą, kuriant saugią socialinę aplinką, plėtojant smulkųjį ir vidutinį
verslą, remiant ūkininkus, pritraukiant investicijas, gerinant susisiekimo ir
viešąją infrastruktūrą.
• Sieksime optimizuoti savivaldybės įstaigų tinklą, sutaupytas lėšas
nukreipiant tos srities paslaugų kokybės gerinimui, inovacijoms ir darbuotojų
atlyginimų didinimui.
• Užtikrinsime teikiamų sveikatos, socialinių paslaugų kokybę ir
prieinamumą, kokybiškas švietimo paslaugas, nukreiptas į vaiko ir šeimos
poreikius, gerinant šių įstaigų finansavimą.
• Tęsime patrauklios ir modernios gyvenamosios aplinkos kūrimą,
inicijuojant kultūros, laisvalaikio, turizmo paslaugų, sporto infrastruktūros,
žaidimų aikštelių plėtrą, jaunimo erdvių įrengimą.
• Užtikrinsime savivaldybės įmonių teikiamų paslaugų, daugiabučių
administravimo kokybės kontrolę, nedidinant kainų.
• Įgyvendinsime prioritetinius Sporto ir sveikatingumo komplekso,
Salantų gimnazijos, M. Tiškevičiūtės mokyklos, futbolo aikštės ir dirbtinės
dangos įrengimo investicinius projektus bei sutvarkysime Vilniaus gatvę ir
Rotušės aikštę.
• Teiksime teisės aktų pakeitimus ir sieksime, kad kolektyvinių sodų
infrastruktūra būtų integruota į bendrą savivaldybės infrastruktūrą.
• Priimsime sprendimus tik atsižvelgę į visuomenės nuomonę bei
poreikius.
Mes galime, mes gebame, mes padarysime.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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KANDIDATAI
Į SAVIVALDYBĖS
TARYBOS
NARIUS –PROGRAMOS
MERUS
PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ
RINKIMŲ
KOMITETŲ

MŪSŲ DARBAI –
KIEKVIENAM KRETINGOS KRAŠTO ŽMOGUI

TĖVYNĖS
SĄJUNGA –
LIETUVOS
KRIKŠČIONYS
DEMOKRATAI

SĄRAŠO NR.

6

PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ RINKIMŲ KOMITETŲ PROGRAMOS

Prioritetinis tikslas – veiklos tęstinumas, įgyvendinant pradėtus ir
numatytus darbus Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. strateginiame
veiklos plane. Rengdami Kretingos rajono savivaldybės 2021-2027 m. plėtros
planą, akcentuosime viešųjų paslaugų kokybės gerinimą, palankios aplinkos
verslui, turizmui ir žemės ūkiui kūrimą, kultūringos, išsilavinusios, sveikos
bei saugios visuomenės puoselėjimą ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimą.
• Tobulinsime administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo procesus,
trumpindami paslaugų teikimo laiką ir mažindami teikimo sąnaudas.
• Atviriau organizuosime savivaldybės viešuosius pirkimus ir stiprinsime
sutarčių įgyvendinimo priežiūrą. Didinsime savivaldybės atvirumą
visuomenei.
• Sieksime pritraukti kuo daugiau investicijų, sudaryti palankias sąlygas
verslo, steigimui. Skatinsime žemės ūkio modernizavimą, ekonominės
veiklos įvairinimą kaime.
• Didinsime rajono patrauklumą turistams, svečiams, diegdami turizmo
objektų ženklinimo sistemą.
• Gerinsime sąlygas kokybiškam ugdymui, rūpinsimės rajono ugdymo
įstaigų aplinkų atnaujinimu.
• Visomis priemonėmis sieksime, kad Kretingos ligoninėje būtų teikiamos
pirminio ir antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugos.
• Užbaigsime nakvynės namų statybą ir inicijuosime bendro gyvenimo
namų kūrimą.
• Gerinsime sąlygas visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti.
Remsime projektus, ypač skirtus etninės kultūros plėtrai ir nepriklausomos
Lietuvos kūrėjų, savanorių, partizanų ir laisvės gynėjų atminimo įamžinimui.
• Plėtosime sporto ir sveikatinimo prieinamumą.
• Skatinsime jaunųjų šaulių veiklą, sudarydami sąlygas jaunuoliams save
realizuoti karybos, sporto ir kitose srityse.
Kviečiame visus rinkėjus bendram darbui, bendriems įsipareigojimams ir
tarpusavio atsakomybei.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

LIETUVOS
RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS

SĄRAŠO NR.

10

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Kretingos skyriaus tikslas – užtikrinti, kad žmonės
būtų savo krašto šeimininkai, ir jiems čia būtų gera gyventi.
Tikslo sieksime:
• sudarysime palankias sąlygas verslų kūrimuisi. Tobulinsime verslo skatinimo
programą, norintiems pradėti savo verslą;
• užtikrinsime, kad savivaldybės valdomų įmonių paslaugos būtų kokybiškos ir
teikiamos už geriausią kainą;
• rekonstruosime Kretingos m. Rotušės a., remontuosime gatves ir kelius,
modernizuosime miesto ir gerinsime gyvenviečių apšvietimą, tiesime dviračių takus,
plėsime vaizdo stebėjimo tinklą;
• atnaujinsime viešąsias erdves: Dvaro, Pastauninko parkus, Kretingos miesto estradą,
baigsime tvarkyti „Šeimos slėnį“, pritaikant aktyviam poilsiui;
• Rekonstruosime sporto aikštynus ir aikšteles, pritaikant daugiafunkciniam naudojimui.
Baigsime sporto komplekso statybą;
• renovuosime vaikų darželių pastatus, baigsime rekonstruoti Salantų gimnaziją.
Įkursime visos dienos mokyklas;
• įkursime jaunimo centrą, skatinsime jaunimo organizacijų veiklą;
• plėsime socialines paslaugas, pasitelkiant nevyriausybines organizacijas. Steigsime
bendro gyvenimo namus žmonėms su negalia;
• stiprinsime kultūros centrų skyrių materialinę bazę, skatinsime gyventojus dalyvauti
kultūros produktų kūrime, puoselėsime kultūros paveldo objektus, plėsime kultūrinį
turizmą;
• užtikrinsime kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, stiprinsime sveikatos
priežiūros įstaigų materialinę bazę. Atokiose rajono vietovėse užtikrinsime sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą;
• toliau tęsime Savivaldybės vykdomus projektus.
• priimant sprendimus, tarsimės su vietos gyventojais, darysime viską, kad žmogus
jaustųsi pats kuriantis savo krašto ateitį.
Mūsų jėga – tvirtoje šeimoje, aktyvioje bendruomenėje, atsakingoje savivaldoje.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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KANDIDATAI
Į SAVIVALDYBĖS
TARYBOS
NARIUS –PROGRAMOS
MERUS
PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ
RINKIMŲ
KOMITETŲ

LAISVĖ SPRĘSTI PATIEMS!

Visuomeninis rinkimų komitetas

„KRETINGOS KRAŠTAS“

SĄRAŠO NR.

11

PASITIKĖJIMAS PER SKAIDRUMĄ!!!

PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ RINKIMŲ KOMITETŲ PROGRAMOS

„Kretingos krašto“ siekiai:
• Įtrauksime gyventojus į rajono biudžeto skirstymą – kur panaudoti
dalį biudžeto (iki 1%) spręs tik gyventojai.
• Strategiškai svarbius rajonui naujų statybų sprendimus priimsime
atsižvelgdami į gyventojų daugumos nuomonę, pasitelkdami
bendruomenes ir apklausas.
• Garantuosime, kad savivaldybės įmonės dirbtų rajono naudai, o
ne atskiroms partijoms.
• Paskelbsime strateginiu prioritetu rajono kelių, gatvių tvarkymą ir
dviračių takų tiesimą.
• Sukursime kasdien veikiančias viešąsias erdves jaunimui,
moksleivių ir jaunimo idėjų inkubatorių.
• Sudarysime sąlygas, kad senjorai bei žmonės su negalia
savivaldybės kultūros ir sporto objektuose galėtų lankytis nemokamai.
• Sukursime senjorų poreikiams pritaikytas laisvalaikio ir
susibūrimo vietas.
• Remsime bendruomenes ir NVO. Sukursime skaidrią šių
organizacijų finansavimo tvarką.
• Užtikrinsime sporto, aktyvaus laisvalaikio ir vaikų žaidimo
aikštelių infrastuktūros gerinimą ir plėtrą.
• Inicijuosime viešojo transporto pertvarką.
• Sukursime palankią aplinką esamam ir naujai ateinančiam verslui.
• Grąžinsime moksleivių maitinimo paslaugą mokykloms, kad
mūsų vaikai gautų kokybišką, sveiką ir skanų maistą.
Kurkime naujus ryšius tarp visuomenės, politikų ir valdžios
atstovų!!!
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

SĄRAŠO 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.
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 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.
Sukursime palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų
kokybei ir prieinamumui gerinti. Todėl stiprinsime šeimos gydytojo instituciją
ir įgyvendinsime skatinimo priemones sveikatos priežiūros specialistams.
Remsime verslą, kuriantį naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo
vietas. Todėl didinsime smulkaus ir vidutinio verslo fondą, iš jo remsime
darbo vietas savivaldybėje kuriantį smulkųjį verslą.
Atsakau už savo žodžius!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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KANDIDATAI
Į SAVIVALDYBĖS
TARYBOS
NARIUS –PROGRAMOS
MERUS
PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ
RINKIMŲ
KOMITETŲ

DARBO
PARTIJA

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITINIŲ PARTIJŲ,
VISUOMENINIŲ RINKIMŲ KOMITETŲ IŠKELTŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAI
SĄRAŠO NR.

1

PARTIJA TVARKA IR
TEISINGUMAS

1 Jolita Vaickienė
2 Alvydas Jonaitis
3 Edmundas Valantiejus
4 Virgilijus Kniška
5 Gintaras Steponas
6 Rimantas Macius
7 Svetlana Užandenienė
8 Renata Bumblienė
9 Vilma Čijauskienė
SĄRAŠO NR.

2

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos)

6 Vytautas Gerikas
7 Danutė Šorienė

3

8 Gediminas Venckus
9 Gintautas Žiulpys
10 Karolis Gailius
11 Juozapas Maksvytis
12 Virginija Vermontaitė
13 Alfonsas Algimantas
Zaliapugas
14 Gedeminas Stonys

15 Alfonsas Grikšas
16 Vincas Jonikas
17 Liucija Lengvinienė
18 Viktorija Daktarienė
19 Albinas Kazlauskas
20 Vilda Kumpienė

VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„KRETINGIŠKIAI – UŽ BOČIUS, TĖVUS IR VAIKUS“

1 Marius Šileika (Teismo
nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu
dėl nusikalstamos veikos)
2 Severina Konstancija
Petkuvienė
3 Vytautas Šarka
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18 Lukrecija Gabrėnienė
19 Justas Kubilius
20 Monika Jasevičienė
21 Simonas Kontenis
22 Lina Pomerancevaitė
23 Dovilė Tarvydaitė
24 Vilma Martinkuvienė
25 Algirdas Viršilas

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR
ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

1 Dalia Martišauskienė
2 Konstantinas Skierus
3 Vitalija Valančiutė
4 Stasys Kaniava
5 Algimantas Šoblinskas

SĄRAŠO NR.

10 Martynas Viluckas
11 Žiba Bumblienė
12 Stasys Remigijus Medutis
13 Vida Staugienė
14 Evaldas Romualdas
Jodkonis
15 Jolanta Lukošiūtė
16 Silva Narvydė
17 Edita Guščienė

4 Miroslava Bružienė
5 Vilija Šileikienė
6 Darius Žilinskas
7 Mantas Adomaitis
8 Daiva Stončienė
9 Arvydas Puškorius

10 Jurgita Puškorienė
11 Kostas Valaitis
12 Alma Andrulienė
13 Romas Viluckas
14 Vaida Puškorienė
15 Viktoras Vizgirdas

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITINIŲ PARTIJŲ,
VISUOMENINIŲ RINKIMŲ KOMITETŲ IŠKELTŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAI
SĄRAŠO NR.

4

LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

1 Virginijus Domarkas
2 Valerijonas Kubilius
3 Augenija Juknevičienė
4 Rimvydas Šakinis
5 Jolanta Gedvilaitė
6 Steponas Baltuonis
7 Vladas Baltuonis
8 Arimantas Mikaločius
9 Tomas Abelkis
10 Rita Beržanskienė
SĄRAŠO NR.

6

10

21 Aldona Būtienė
22 Marijus Lingys
23 Gediminas Šiaulys
24 Kęstutis Butrimas
25 Albertas Martinkus
26 Anzelmas Surblys
27 Aleksandra Puškorienė
28 Audronė Puidienė
29 Arūnė Putvinienė
30 Ona Vaičienė

TĖVYNĖS SĄJUNGA – LIETUVOS KRIKŠČIONYS
DEMOKRATAI

1 Dangiras Samalius
2 Juozas Mažeika
3 Vaidas Kuprelis
4 Dovydas Bajoras
5 Raimundas Puškorius
6 Arūnas Abželtis
7 Julius Kanarskas
8 Asta Machmajeva
9 Tomas Lapė
10 Audrius Leščiauskas
11 Virgilijus Beržanskis
12 Jūratė Sofija Laučiūtė
13 Elvyra Mažutienė
14 Alioyzas Pocius
SĄRAŠO NR.

11 Evaldas Rumbutis
12 Artūras Toliušis
13 Arkadijus Roščinas
14 Valerijonas Černeckis
15 Pranas Liaučius
16 Kęstutis Motijauskas
17 Dalius Vitkus
18 Algimantas Pranaitis
19 Ada Mažeikytė
20 Irina Vigelienė

15 Mindaugas Razma
16 Lina Pudžiuvelytė
17 Birutė Viskontienė
18 Jonas Leščiauskas
19 Andrius Trakis
20 Bronius Milius
21 Reda Pilelienė
22 Virgina Šleiniutė
23 Rolandas Žiubrys
24 Kęstutis Valiukas
25 Antanas Gedminas
26 Rolandas Paškauskas
27 Kristina Paulauskienė
28 Jonas Benetis

29 Tomas Pocius
30 Sandra Katkuvienė
31 Virginija Valiūnienė
32 Remigija Žiubrienė
33 Tomas Andriukaitis
34 Silvija Geležinienė
35 Sigita Šimkutė
36 Donatas Lubys
37 Kleva Giedrienė
38 Daiva Malakauskienė
39 Jurgita Anužytė
40 Alvydas Simanovičius

LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS

1 Danutė Skruibienė
2 Paulius Ruškus
3 Romualdas Jablonskis
4 Vytautas Lukauskas
5 Renata Eitavičienė
6 Almantas Skruibys
7 Aida Mikutienė
8 Paulius Vaniuchinas

9 Marius Meškauskas
10 Airida Jonkuvienė
11 Andrius Kazlauskas
12 Ramūnas Korsakas
13 Lina Valančauskienė
14 Vytautas Šližius
15 Arūnas Bučys
16 Donatas Žilinskas

17 Sandra Laukytė-Korsakė
18 Marius Šteinys
19 Kazimieras Latakas
20 Lina Rimkuvienė
21 Vytautas Radzevičius
22 Jūratė Meškienė
23 Aurimas Bajoras
24 Danguolė Lekstienė
21

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITINIŲ PARTIJŲ,
VISUOMENINIŲ RINKIMŲ KOMITETŲ IŠKELTŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAI
SĄRAŠO NR.

11

VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„KRETINGOS KRAŠTAS“

1 Darius Petreikis
2 Vilius Adomaitis
3 Antanas Kalnius
4 Vaida Jakumienė
5 Simas Končius
6 Ieva Latakienė
7 Romandas Žiubrys
8 Jurgita Gimbutienė
SĄRAŠO NR.

12

9 Tomas Virbalis
10 Kęstutis Trakimas
11 Vilma Preibienė
12 Gintaras Šeštokas
13 Arvydas Balsevičius
14 Rokas Venckus
15 Dalia Bieliauskienė
16 Remigijus Medutis

17 Aivaras Bružas
18 Žilvinas Jurgutis
19 Kęstutis Kisielis
20 Vidas Misius
21 Benedikta Vasiliauskienė
22 Algirdas Rimkus
23 Vida Jonauskienė
24 Laimonas Žemaitis

9 Indrė Ivoncienė
10 Robertas Šilgalis
11 Irena Petrauskienė
12 Birutė Zenkevičienė
13 Juozas Rimkus
14 Danguolė Aleksiukaitienė
15 Tomas Klapatauskas
16 Vida Taujenienė

17 Jūratė Bružienė
18 Aleksandra Einikienė
19 Giedrė Kniukštienė
20 Edvardas Gikaras
21 Aušrutis Jankauskas
22 Rolandas Bružas
23 Arūnas Piečius
24 Paulius Kaltauskas

DARBO
PARTIJA

1 Vytautas Ročys
2 Antanas Puodys
3 Adomas Gikaras
4 Inga Tirevičiutė
5 Janina Aniulienė
6 Gintaras Pucas
7 Antanas Juškėnas
8 Nijolė Andriuškytė

Pastaba. 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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KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NR. 22 RINKIMŲ KOMISIJA
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, el.paštas rinkimai@kretinga.lt
Pirmininkas Mindaugas MICKUS
Pavaduotoja Dalia KATAUSKIENĖ
Sekretorė Renata JONAUSKIENĖ
Nariai: Vytautė ANIULIENĖ

+370 684 64000
+370 698 15580
+370 672 03854
+370 608 86194

Jurgita MARMUKONIENĖ

+370 610 00177

Jonas PETRIKAS

+370 659 07910

Antanas PUIDOKAS

+370 698 77621

Snieguolė ŠLYŽIUVIENĖ

+370 611 16779

Alma VOVERAITIENĖ

+370 698 21039

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NR. 22 RINKIMŲ KOMISIJOS
RINKIMŲ APYLINKIŲ INFORMACIJA
1

Parko



J.Pabrėžos g. 1, Kretinga

2

M.Daujoto



Vilniaus g. 12, Kretinga

3

J.Pabrėžos



Savanorių g. 56, Kretinga

4

Vytauto

5

S.Daukanto

6

Kretingos

7

Salantų

8

Darbėnų

Laukžemės g. 9, Darbėnų mstl., Kretingos r.

9

Lazdininkų

Naujo gyvenimo g. 2, Lazdininkų k., Kretingos r.

Mėguvos g. 16, Kretinga



Palangos g. 25, Kretinga
F.Janušio g. 14, Kretinga



A.Salio g. 4, Salantai, Kretingos r.

10 Kašučių

Liepų g. 3, Šukės k., Kretingos r.

11 Kumpikų

Liepų g. 6, Kumpikų k., Kretingos r.

12 Grūšlaukės

Mokyklos g. 2, Grūšlaukės k., Kretingos r.

13 Mančių

A.Mončio g. 9, Plokščių k., Kretingos r.

14 Laukžemės

Saulėtekio g. 1, Laukžemės k., Kretingos r.

15 Piliakalnio

K.Skroblio g. 1, S.Įpilties k., Kretingos r.

16 Žvainių

Piliakalnio g. 13, Žvainių k., Kretingos r.

17 Laivių

Platelių g. 26, Laivių k., Kretingos r.
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KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NR. 22 RINKIMŲ KOMISIJOS
RINKIMŲ APYLINKIŲ INFORMACIJA
18 Juodupėnų



Mokyklos g. 2, Juodupėnų k., Kretingos r.

19 Erlėnų

Beržų g. 1, Erlėnų k., Kretingos r.

20 Kalnalio

M.Valančiaus g. 4, Kalnalio k., Kretingos r.

21 Kartenos



22 Kalniškių
23 Kurmaičių

Alanto g. 4, Kalniškių k., Kretingos r.



24 Dvaro
25 Padvarių

Plungės g. 2, Kartenos mstl., Kretingos r.
Darželio g. 1, Kurmaičių k., Kretingos r.
Darželio g. 1, Padvarių k., Kretingos r.



26 Kretingsodžio

Vilties g. 12, Padvarių k., Kretingos r.
Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.

27 Rūdaičių



Ežero g. 3, Rūdaičių k., Kretingos sen., Kretingos r.

28 Vydmantų



Atžalyno g. 4, Vydmantai, Kretingos r.

29 Kūlupėnų

Mokyklos g. 5, Kūlupėnų k., Kretingos r.

30 Nasrėnų

M.Valančiaus g. 9, Nasrėnų k., Kretingos r.

31 Baublių

Mokyklos g. 17, Baublių k., Kretingos r.

32 Budrių

Sodžiaus g. 15, Budrių k., Kretingos r.

33 Mikoliškių



L.Bronišo g. 3, Mikoliškių k., Kretingos r.

34 Dupulčių



Bendrabučio g. 3, Dupulčių k., Kretingos r.

35 Raguviškių

Raguvos g. 1, Raguviškių k., Kretingos r.

36 Rubulių

Žalioji g. 12, Rubulių k., Kretingos r.

37 Jokūbavo

Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r.

38 Valėnų

Šilo g. 20, Valėnų k., Kretingos r.

39 Leliūnų

Dvaro g. 4, Leliūnų k., Kretingos r.

40 Bajorų



Klaipėdos g. 133 C, Kretinga

41 M.Tiškevičiūtės



Savanorių g. 58, Kretinga
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Balsavimas iš anksto vyks
2019 m. vasario 27-28 dienomis (per pakartotinį balsavimą kovo 13-14 dienomis)
nuo 8 iki 20 val.
Kretingos rajono savivaldybės pastate (Savanorių g. 29A, Kretinga).
Maloniai kviečiame atvykti!

Kretingos rajono savivaldybės Nr. 22 rinkimų komisijos
informacinis leidinys
Tiražas 15 000 egz.

