2019 M. KOVO 3 D.
SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ
NARIŲ IR MERŲ

RINKIMAI
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
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Mažeikių rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 26 informacinis leidinys
Leidinio tiražas 25 000
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

Mielas rinkėjau,
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, švietimo ir viešosios tvarkos. Neleiskite kitiems spręsti, kas svarbiausia Jums. Tiesioginiai mero rinkimai vyksta antrą kartą, nuspręskite Jūs, kas
ketveriems metams taps savivaldybės meru. Ateikite ir išsirinkite savo valdžią.
Vyriausioji rinkimų komisija
Informacija rinkėjui
Balsavimo būdai:
1. Balsavimas iš anksto savivaldybėje;
2. Balsavimas namuose;
3. Balsavimas specialiuose punktuose;
4. Balsavimas rinkimų dieną.
Balsavimas iš anksto savivaldybėje
Rinkėjai, kurie dėl įvairių priežasčių, rinkimų dieną (2019 m. kovo 3 d., pakartotinis
balsavimas kovo 17 d.) negalės atvykti ir balsuoti rinkimų apylinkėje, turės galimybę
balsuoti iš anksto visose savivaldybėse. Balsavimas iš anksto bus organizuojamas visų savivaldybių pastatuose vasario 27 ir 28 dienomis nuo 8 iki 20 valandos (pakartotinis
balsavimas kovo 13 ir 14 dienomis).
Rinkėjai, kurie balsuos iš anksto, rinkimų organizatoriams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Balsavę gaus voko priėmimo kvitą su užklijuotu specialiu
ženklu.
Balsavimas namuose
Rinkėjai, kuriems rinkimų dieną bus sukakę 70 metų, neįgalūs rinkėjai ar laikinai nedarbingi, užpildę Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintą formą P6 ir įtraukti į namuose
balsuojančių rinkėjų sąrašą, galės balsuoti 2019 m. kovo 1 ir 2 dienomis namuose nuo 8
iki 20 valandos (pakartotinis balsavimas kovo 15 ir 16 dienomis).
Rinkėjai, kurie balsuos namuose, komisijos nariams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir balsavę gaus voko priėmimo kvitą su užklijuotu specialiu ženklu.
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Balsavimas specialiuose punktuose
Rinkėjai, esantys Lietuvos teritorijoje sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ir globos įstaigose, kariniuose vienetuose, bausmių vykdymo įstaigose, galės balsuoti
2019 m. vasario 27, 28 ir kovo 1 dienomis šiose įstaigose sudarytuose specialiuose
punktuose įrengtose balsavimo vietose pagal grafiką nustatytomis darbo valandomis
(pakartotiniame balsavime kovo 13, 14 ir 15 dienomis).
Rinkėjai, kurie balsuos specialiame punkte, komisijos nariams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, balsavę gaus voko priėmimo kvitą su užklijuotu specialiu ženklu.
Balsavimas rinkimų dieną
Rinkimų dieną – 2019 m. kovo 3 d. – balsavimas rinkimų apylinkėse vyksta nuo 7 iki
20 val. (pakartotinis balsavimas 2019 m. kovo 17 d.).
Rinkėjai, atvykę balsuoti į rinkimų apylinkę, rinkimų organizatoriams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Gyvenamosios vietos deklaravimas
Gyvenamoji vieta deklaruojama (registruojama) seniūnijoje.
Savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, arba savivaldybių teritorijose, kurios nepriskirtos seniūnijoms, deklaravimo įstaigos funkciją įgyvendina kitas savivaldybės administracijos padalinys, kuriam pavesta atlikti deklaravimo įstaigos funkciją.
Deklaravimo įstaiga asmens prašymu išduoda jo deklaruotą gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą, o gyvenamosios vietos neturinčio asmens, į apskaitą įtraukto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, prašymu – pažymą, patvirtinančią, kad šis asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Šioje pažymoje nurodoma savivaldybė, kurioje tas asmuo gyvena.
Deklaruoti savo gyvenamąją vietą galima ir internetu „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje adresu www.epaslaugos.lt.
Rinkėjų papirkimas
Prasidėjus 2019 m. vyksiančių rinkimų politinėms kampanijoms, rinkimų organizatoriai
sulaukia pranešimų apie galimus rinkėjų papirkimo atvejus. Vyriausioji rinkimų komisija
primena, kad savivaldybių tarybų, Respublikos Prezidento rinkimų bei rinkimų į Europos
Parlamentą politinės kampanijos laikotarpiais ir rinkimų dienomis yra draudžiama tiek
tiesiogiai, tiek netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus.
Rinkėjo papirkimas tai – dovanos ar kitoks materialus ir nematerialus atlygis: pinigai,
buities reikmenys, tam tikri mokami darbai, mokamos paslaugos, koncertai, kultūriniai
renginiai, skatinimas rinkėją dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už
arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą. Taip pat draudžiama žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų
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turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų, visuomeninių komitetų,
kandidatų arba asmenų, kuriuos planuojama kelti kandidatais ir taip trukdyti piliečiams
įgyvendinti rinkimų teisę.
Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad 2018 m. pakeitus rinkimų įstatymus buvo atsisakyta
mažareikšmių daiktų dalijimo. Nepaisant to, teisės aktai įtvirtina, kad rinkėjų papirkimu
nelaikoma spausdintos medžiagos (veiklos ar rinkimų programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų), pažymėtos politinės
partijos, visuomeninio rinkimų komiteto, kandidatų sąrašo, kandidato ar asmens, numatomo kelti ar numatančio išsikelti kandidatu į savivaldybių tarybų rinkimus, Respublikos
Prezidento rinkimus ir rinkimus į Europos Parlamentą, simbolika, neatlygintinas platinimas.
Rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu rinkėjams draudžiama dalinti mažareikšmius
daiktus (pavyzdžiui, tušinukus, rašiklius, užrašų knygutes, bloknotus, ženkliukus, magnetukus, saldainius, arbatos pakelius, maišelius su partijų ir (ar) kandidatų logotipais, raktų
pakabukus, augalų sėklas, atšvaitus – juosteles, puodelius ir t. t.).
Administracinių nusižengimų kodekso 90(5) straipsnis numato, kad rinkėjo balsavimas
už atlygį, siūlymasis balsuoti už atlygį ar kurstymas balsuoti už atlygį rinkimuose ar referendume – užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
Baudžiamojo kodekso 172 straipsnis numato, kad jei asmuo, kuris prieš kitą asmenį, turintį teisę rinkti arba dalyvauti referendume, panaudojo psichinę prievartą, apgaulę arba
jį papirko, siekdamas paveikti jo valią realizuojant savo teisę rinkti ar nuo jos susilaikyti
arba dalyvauti referendume, arba šiuos veiksmus atliko prieš asmenį, turintį teisę būti
išrinktam, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba
areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. Asmuo, kuris aukščiau numatytus
veiksmus organizavo, juos atliko sistemingai arba jeigu dėl to rinkimai ar referendumas
buvo pripažinti negaliojančiais, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki šešerių
metų. Už šias nusikalstamas veikas atsako ir juridinis asmuo.
Vyriausioji rinkimų komisija, nustačius šiurkščius rinkimų įstatymų pažeidimus, gali priimti sprendimą dėl kandidatų sąrašo paskelbimo atšaukimo ar kandidato registravimo
panaikinimo ir spręsti dėl rinkimų pripažinimo negaliojančiais.
Asmenys, norintys pranešti apie galimą rinkimų įstatymų pažeidimą, tai gali padaryti
bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 arba Vyriausiajai rinkimų komisijai el. paštu
rinkim@vrk.lt.
Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt
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Iškėlė
LIETUVOS CENTRO
PARTIJA

VITALIJUS BALTUTIS
UŽ VISIEMS LYGIAI TEISINGUS MAŽEIKIUS

Aš, VITALIJUS BALTUTIS, esu Lietuvoje centro partijos atstovas ir kandidatas į Mažeikių
rajono savivaldybės tarybos mero pareigas. Mano nuostatos ir siekiai sutampa su mūsų
partijos siekiais ir tikslais, todėl kandidatuodamas į rajono tarybos mero pareigas pasisakau ir laikau tai mano rinkiminės programos nuostatomis.
Lietuvoje centro partija vadovaujama Naglio Puteikio ginamos vertybės yra:
visomis išgalėmis giname visuomenės interesus;
mes mitinguojame kartu su visuomene, palaikome mokytojus, medikus, pareigūnus,
valstybės tarnautojus ir siekiame, kad jie gautų orius atlyginimus;
mes pasisakome prieš vaikų atiminėjimą iš šeimų;
mes skelbiame karą politinei korupcijai ir siekiame, kad visi kyšininkai vagiantys Lietuvos žmonių pinigus atsidurtų už grotų;
mes sakome, kad tie, kurie uždirba mažesnes algas, turi mokėti mažiau mokesčių, o
turtuoliai daugiau;
mes sakome, kad mažas pensijas gaunantiems pensininkams pensijos turi būti didinamos daugiausiai;
mes pasisakome už socialinės ir ekonominės atskirties mažinimą – tai yra mūsų pagrindinis tikslas!
Ir pagaliau – mano ir mūsų komandos prioritetai:
švietimas, lavinimasis ir nacionalinės savimonės kūrimas visą gyvenimą;
sveikata – žmogaus asmeninės gerovės pradžia;
nacionalinis ūkis, kurio pamatas – stiprus ir iniciatyvus nacionalinis verslas;
kaimas – su savo verslais, kooperacija ir moderniais ūkiais;
jaunimas – su valstybine pagalba kiekvienam čia gyvenančiam ir norinčiam įsikurti jaunam žmogui.
Mes, centristai, turime aiškią savivaldos atkūrimo ir plėtojimo viziją, todėl gerai žinome
ką ir kaip reikia daryti šioje srityje.
Mes kviečiame ir Jus stoti į bendrą kovą už visiems vienodai teisingą ateities
Lietuvą, už vienodai lygiai teisingus Mažeikius!
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Iškėlė
DARBO PARTIJA

ALVYDAS GUDUNAVIČIUS
ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!

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.
Tapęs meru – sieksiu, kad vietos valdžia taptų žmonių valdžia, o savivalda – realia. Inicijuosiu gyventojų apklausas, priimdamas svarbius sprendimus, remsiuosi žmonių nuomone. Reikalausiu seniūnų atsakingai eiti savo pareigas, tarnauti gyventojams.
Šalinsiu prielaidas ir priežastis korupcijai atsirasti ir plisti. Savivaldybės tarnautojai už
savo sprendimus turės prisiimti atsakomybę savo turtu ir atlyginimu. Bendradarbiausiu
su žiniasklaida ir visuomene, atskleidžiant korupcijos atvejus ir piktnaudžiavimą pareigomis.
Sieksiu užtikrinti mokymo kokybę prieinamumą ir efektyvumą. Todėl esant poreikiui pertvarkant mokyklų tinklą, pirmiausiai atsižvelgsiu į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių
gyventojų poreikius.
Nustatysiu aiškius biudžeto išlaidų prioritetus ir neleisiu švaistyti pinigų. Todėl prioritetinėmis vietos biudžeto išlaidų sritimis laikysiu mediciną, švietimą ir kultūrą, teisingą socialinę paramą, komunalinių paslaugų plėtrą, gatvių ir kiemų tvarkymą
Remsiu jaunas šeimas – padėsiu joms gaunant lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant
būstą padėsiu gauti kompensacijas palūkanoms.
Sieksiu gerinti socialinių paslaugų teikimo sistemą, kad ji realiai padėtų likusiam be tėvų
vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai, senjorui, gauti reikiamas paslaugas ir pagalbą bendruomenėje.
Bendraudamas su verslo ir žemdirbių atstovais, kursiu kuo palankesnes sąlygas investuoti mūsų rajone. Remsiu smulkųjį ir vidutinį verslą, kaimo bendruomenes bei nevyriausybines organizacijas, kuriančias naujas darbo vietas.
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Iškėlė
PARTIJA TVARKA IR
TEISINGUMAS

VIDMANTAS MACEVIČIUS
ATSAKINGA SAVIVALDA – STIPRI
ŠEIMA – SAUGI BENDRUOMENĖ
Mieli kraštiečiai,
Nors gimiau netoli poliarinio rato Intoje, užaugau Punios miestelyje Alytaus rajone, bet
jau 40 metų gyvenu Mažeikiuose. Vadovavau stambioms ir svarbioms įmonėms, šiuo
metu Energetikos ministerijoje einu viceministro pareigas. Esu partijos „Tvarka ir teisingumas“ į merus iškeltas kandidatas ir turiu aiškią Mažeikių rajono ateities viziją. Mano
tikslas – atsakinga savivalda, stipri šeima ir saugi bendruomenė.
Žinau savivaldos problemas. Norint įgyvendinti iškeltus tikslus, būtina tvirta, patikima ir
stabili – tokia yra suburta partijos „Tvarka ir teisingumas“ – komanda.
Tikiu, kad turime palankių galimybių šalia įmonės „ORLEN Lietuva“ teritorijos plėsti įvairias gamybines erdves. Rasime būdų, kaip Mažeikių rajoną padaryti patrauklų investuotojams, kad daugėtų gerai apmokamų darbo vietų, kad mūsų rajonas būtų ta vieta, į
kurią norėtų sugrįžti emigravusieji, kurioje būtų gera gyventi ir kurti gerovę kiekvienam.
Asmeniškai kontroliuosiu kaip bus įgyvendinamos priemonės, kad rajono miestai, miesteliai ir kaimai taptų žali ir švarūs, apšviesti ir saugūs.
Skatinsiu tęsti gerus, anksčiau pradėtus darbus.
Mano pažadai konkretūs, jų vykdymą matys ir vertins rajono gyventojai. Jeigu būsiu išrinktas dirbsiu negailėdamas jėgų, panaudodamas ilgametę darbo patirtį visų Mažeikių
rajono žmonių labui, neišskirdamas nei tautybės, nei religijos, nei politinių pažiūrų ar
socialinės padėties.
Tiesioginiai mero rinkimai vykdomi antrąkart. Esu įsitikinęs, kad visuomenė tikės ir pasitikės ne tuo kandidatu, kuris gausiai dalys pažadus, o tuo, kuris išties galės įgyvendinti
rinkėjų lūkesčius. Tokiu žmogumi, kurio žodžiai ir darbai yra ir bus harmoningi.
Tariu Jums AČIŪ UŽ PASITIKĖJIMĄ ir garantuoju ketverius gerų pokyčių metus.
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Iškėlė
TĖVYNĖS SĄJUNGA –
LIETUVOS KRIKŠČIONYS
DEMOKRATAI

LINA RIMKIENĖ
ŽMONIŲ PUSĖJE

Įrodžiau – nuosekliai dirbant galima pasiekti, kad būtų sustabdyta korupcija Sodų pagrindinėje mokykloje; išreikalauti daugiabučių kiemų renovacijos; išardyti vaikus žalojantį „Skate“ parką; nutraukti ydingą daugiabučių namų administratorių bandymą papildomai apmokestinti gyventojus ir t.t.
Visada buvau, esu ir būsiu žmonių pusėje. Neieškau paramos „verslo ryklių“ bendruomenėse, nesislepiu už įtakingų partijos bičiulių nugarų. Kartu mes siekiame tartis su politinėmis partijomis bei bendruomenėmis dėl objektyvių ir racionalių, savivaldybei naudingų tikslų. Esame pasiryžę kurti socialinę gerovę mažeikiškiams ir kiekvienam sąžiningam
darbdaviui palankią investicinę aplinką.
Veiksime šiomis kryptimis:
1. Sprendimų greitis ir tikslumas. Net geros iniciatyvos, tokios, kaip medienos klasteris,
sporto ir pramogų arena, paskęsta biurokratiniame liūne. Mūsų principas – jei sprendimas priimtas, judame pirmyn! Sprendimų priėmimo greitį pajus kiekvienas, turintis reikalų su savivaldybe.
2. Finansavimas iš Vilniaus. Pasisakome už verslą ir naujas darbo vietas bei racionalų
pramogų centrą, tačiau dabartinė savivaldybės vadovybė nesugebėjo apginti rajono interesų. Šią senosios valdžios praktiką ryžtingai nutrauksime. Padarysiu viską, ką reikės,
važiuosiu, įrodinėsiu, teiksiu pasiūlymus, kad Mažeikių rajonas Vilniui taptų svarbus.
3. Pramonė ir investicijos. Dėl politinio ir administracinio neveiklumo beviltiškai praradome medienos klasterį bei 1000 darbo vietų. Mano tikslas – užtikrinti greitus infrastruktūrinius sprendinius, kokybišką ir greitą pagalbą, reikalingą investuotojams, kursiantiems Mažeikių savivaldybėje pramonės įmones.
Veikiant šiomis kryptimis pasieksime tai, ką mūsų komanda žada visiems Mažeikių savivaldybės žmonėms.
Rinkimuose kviečiu palaikyti mūsų planą.
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Iškėlė
LETUVOS VALSTIEČIŲ IR
ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

EIMANTAS SALATKA
KARTU MES GALIME

Realiai vertindamas esamą padėtį ir suprasdamas, kaip tvarkyti rajono ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, sutelkti rajono gyventojus kaimo ir miesto problemoms spręsti, turėdamas Jūsų, gerbiami rinkėjai, pasitikėjimą sieksiu:
1. Visų politinių jėgų, kurios pasiryžusios dirbti rajono žmonių labui, bendradarbiavimo.
2. Stiprinti vietos savivaldą, siekiant visiško seniūnijų savarankiškumo.
3. Visokeriopai remti tik naudingus miestui ir rajonui projektus.
4. Ypatingą dėmesį skirti Savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų kontrolei.
5. Užtikrinti tinkamą švietimo ir kultūros įstaigų finansavimą iš Savivaldybės biudžeto.
6. Savivaldybės institucijų veiklos skaidrumo, viešojo administravimo tapimo aiškiu ir suprantamu gyventojams.
7. Sudaryti kuo palankesnes sąlygas rajone smulkiam ir vidutiniam verslui bei naujų darbo vietų kūrimui.
8. Tinkamo rajono interesų atstovavimo Lietuvos Respublikos ministerijose, Vyriausybėje
ir Seime, sprendžiant iškilusias problemas.
9. Kuo racionalesnio Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų įgyvendinimo Mažeikių rajone.
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Iškėlė
LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

ANTANAS TENYS
ŽMONIŲ VARDU

Socialdemokratai, tiki, kad žmonės mato atliktus darbus bei siekius ir eina į savivaldos
rinkimus su priimtu įsipareigojimu – „Žmonių vardu“.
Svarbiausiu prioritetu laikau gyventojų interesus ir tikiu, kad kartu su Savivaldybės taryba, įgyvendinsime mūsų visų bendrą siekiamybę – „Mažeikiai – rajonas, kuriame gera
gyventi“.
Savikritiškai pripažįstu, kad per praėjusius ketverius vadovavimo rajono tarybai metus,
spėjome įgyvendinti ne visus planuotus projektus.
Savivalda nėra absoliuti ir net svarbiausius rajonui projektus tenka ilgai derinti, praeiti
viešųjų pirkimų procedūras, kovoti dėl lėšų skyrimo ministerijose. Džiugu, kad jau esame
pasiruošę statyti pramogų ir sporto centrą, viaduką per geležinkelį.
Mūsų pradėti ir įgyvendinami projektai dar labiau priartins Mažeikius prie europinių
gyvenimo kokybės standartų. Prie to prisideda sėkmingai užbaigti projektai – žiedinių
sankryžų įrengimas, Stoties, Sedos gatvių rekonstrukcijos, pusšimčio kiemų asfaltavimo
darbai, 50 nupirktų ir įrengtų butų socialiai remtinoms šeimoms.
Kviečiu visus aktyviai reikšti savo nuomonę tiek rengiant visus skelbiamus planavimo dokumentus, tiek juos svarstant ir prižiūrint jų įgyvendinimą. Jūsų visų įtraukimas į rajono
valdymą – būtinas ir prioritetinis mano siekis.
Džiaugiuosi gerėjančiu bendradarbiavimu su verslo atstovais, nuoširdžiai dėkingas AB
„ORLEN Lietuva“ už paramą savivaldybei.
Sieksiu ne tik išlaikyti aukštus savivaldybių indekso, verslo laisvės indekso, savivaldybių
gerovės indekso įvertinimus, bet kartu su Jumis, juos pagerinti.
Kandidatuodamas į merus prieš 4 metus, nežadėjau nieko nerealaus. Nekeičiu šios nuostatos ir šiandien: tikiu, kad žmonės pasirinks ne pažadus, o darbus, ne aroganciją, o patirtį, veržlumą ir nuoširdumą.
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PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS

Nr. 1

Mes už stiprią
Mažeikių bendruomenę!

Mes keičiamės, atsinaujinam ne tik žmonėmis, bet ir idėjomis. Mūsų tikslas – stiprios savivaldos kūrimas.
SAVIVALDOJE

Skatinsime ir remsime bendruomenių veiklą Stiprinsime seniūnijų finansinį savarankiškumą Remsime jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų veiklą Remsime kultūros ir
sporto iniciatyvas Skatinsime ir remsime verslo iniciatyvas Ieškosime galimybių pasinaudoti įvairiais finansavimo šaltiniais Kursime dialogu ir bendradarbiavimu grindžiamą
komunikaciją.
ŠVIETIME

Kursime optimalų, bendruomenei patogų ugdymo įstaigų tinklą Sieksime tolygaus
mokyklų aplinkos finansavimo lėšų paskirstymo Sieksime įgyvendinti Mažeikių politechnikos mokykloje profesinio dualinio mokymo sistemą Išlaikysime ir stiprinsime neformalaus ugdymo įstaigas.
SVEIKATOS APSAUGOJE

Sieksime, kad rajone būtų teikiamos kokybiškos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Skatinsime ir remsime sveikatos priežiūros prevencijos programas ir iniciatyvas.
INFRASTRUKTŪROJE

Tęsime viešųjų erdvių priežiūrą Sieksime sodininkų bendrijų kelių sutvarkymo Inicijuosime nemokamą pavėžėjimą viešuoju transportu.
Kviečiame Mažeikių krašto žmones būti atsakingais bei pilietiškais, dalyvauti rinkimuose ir
patikėti partijos „Tvarka ir teisingumas“ komanda. Tvirtai žinome, kokių pokyčių bendruomenei reikia, kokiomis priemonėmis įgyvendinsime mūsų pasiūlymus ir iniciatyvas. Sieksime, kad būtų remiami pradėti darbai, kuruosime jau įgyvendintus projektus. Tikime, kad
dirbdami visi kartu, būsime bendruomene, kuri didžiuojasi savo kraštu.
Tariame Jums ačiū už pasitikėjimą ir garantuojame gerus pokyčius!
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LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR
ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

Nr. 2

Kartu mes galime

Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjungos Mažeikių skyrius, realiai vertindamas esamą padėtį ir turėdamas supratimą, kaip tvarkyti rajono ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, siekia sutelkti rajono gyventojų ir Tarybos narių pastangas kaimo ir miesto problemoms
spręsti. Mes norime, kad artėjančiuose Savivaldybių rinkimuose į Tarybą būtų išrinkta
kuo daugiau gabių, energingų ir dorų žmonių, sumaniai galėsiančių spręsti tiek kaimo,
tiek miesto gyventojų problemas. Esame pasiruošę bendradarbiauti su visomis politinėmis jėgomis, kurios nori dirbti rajono žmonių labui.
2019-2023 metų kadencijoje, tęsdami ir plėtodami pradėtus darbus savivaldybės taryboje, įsipareigojame:
Stiprinti vietos savivaldą, siekiant pilno seniūnijų savarankiškumo;
Išlaikyti ir stiprinti kaimo infrastruktūrą;
Sudaryti sąlygas visų rajono gyventojų grupėms puoselėti sveiką gyvenimo būdą;
Visokeriopai remti jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų veiklą;
Užtikrinti tinkamą švietimo ir kultūros įstaigų finansavimą iš Savivaldybės biudžeto;
Puoselėti mūsų krašto tradicijas, bažnyčios ir visuomenės bendradarbiavimą ugdant
dorovę ir kultūrinį išprusimą;
Visokeriopai remti tik naudingus Mažeikių miesto ir rajono bendruomenei projektus,
pieš tai juos aptariant su vietos bendruomenėmis;
Skirti ypatingą dėmesį Savivaldybės biudžeto išlaidų analizei, pinigų panaudojimo
efektyvumui ir teisėtumui;
Formuoti Mažeikių miesto ir rajono patrauklų įvaizdį, siekiant pritraukti kuo daugiau
investicijų.
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LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJA

Nr. 4

Žmonių vardu

Mes, Mažeikių socialdemokratų kandidatai, pasiryžę tęsti pradėtus darbus ir priimti naujus
laikmečio iššūkius, dirbti savivaldybės gyventojų gerovei.
Mūsų strateginis tikslas „Mažeikiai – rajonas, kuriame gera gyventi“.
Siekdami šio tikslo pasižadame:
Didinti lėšas verslo vystymui, darbo vietų kūrimo skatinimui, formuoti palankią aplinką investuotojams.
Užbaigti Algirdo g. transporto mazgo rekonstrukciją įrengiant viaduką per geležinkelį, žiedines sankryžas, gatves su šaligatviais, dviračių takais ir apšvietimu, rekonstruoti Pavenčių
gatvę, įrengti triukšmą ribojančias sieneles pagal geležinkelį, tęsti daugiabučių kiemų ir kolektyvinių sodų kelių renovacijos darbus.
Tęsti infrastruktūros gerinimo darbus. Didinti lėšas žvyrkelių asfaltavimo, miestų, miestelių
ir kaimų apšvietimo programoms.
Plėsti ir rekonstruoti vandentiekio, lietaus nuotekų bei kanalizacijos tinklus, modernizuoti
miesto vandenvietę.
Efektyvinti bendrovių valdymą, griežtai kontroliuoti paslaugų kainodarą ir paslaugų kokybę.
Išlaikyti kultūros įstaigų tinklą, palaikyti kūrybines iniciatyvas, remti mėgėjišką ir profesionalų sportą. Pastatyti pramogų ir sporto centrą, užtikrinti jo finansinį gyvybiškumą.
Pertvarkyti kaimo mokyklų tinklą užtikrinant ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ugdymą
kuo arčiau namų ir mokinių pavėžėjimą. Mokytojams – finansinė parama keliant kvalifikaciją,
vykstant dirbti į kaimo mokyklą.
Išlaikyti regioninio lygio ligoninę, padėti finansiškai gydymo įstaigoms pritraukti trūkstamus
gydytojus, įsigyti medicininę aparatūrą.
Prisidėti prie pedagogų, kultūros ir socialinių bei kitų viešojo sektoriaus darbuotojų algų
didinimo.
Remti Vietos veiklos grupes, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, kūrybinius susivienijimus, rajoną garsinančius menininkus, sportininkus ir kolektyvus.
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TĖVYNĖS SĄJUNGA – LIETUVOS
KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

Nr. 6

Žmogiška. Atvira. Drąsi.

Mūsų tikslas – Mažeikiai – Vakarų Lietuvos pramonės centras, kuriuo pagrįstai galėsime
didžiuotis.
Infrastruktūriniai sprendimai ir įsipareigojimai
Iš pagrindų sutvarkysime daugiabučių namų kiemus, gerinsime gatvių apšvietimo kokybę Išasfaltuosime miestelių ir sodo bendrijų gatves. Greitai ir tikslingai atnaujinsime
rajono kelius Įrengsime požemines atliekų surinkimo aikšteles, užtikrinsime švarą ir
tvarką visoje savivaldybėje.
Ekonominiai įsipareigojimai
Mažeikiai bus patrauklus miestas verslui, inovacijoms ir investicijoms. Sąžiningiems ir
ambicingiems darbdaviams padėsime pritaikyti savivaldybės infrastruktūrą verslo plėtrai.
Bendradarbiaudami su investuotojais, pradėsime įgyvendinti pramoninio parko idėją.
Šeimai, sveikatai ir sportui
Modernizuosime Mažeikių ligoninę. Joje bus teikiamos tik kokybiškos paslaugos Pastatysime racionaliais finansiniais skaičiavimais paremtą sporto ir pramogų centrą su kino teatru; pastatysime riedlenčių parką vaikams Įrengsime Pavenčių poilsio ir pramogų zoną,
dviračių takais sujungtą su renovuotu Juodpelkio parku.
Švietimo gerinimo sistema
Inicijuosime atviro visoms mokykloms mokslinio centro-laboratorijos steigimą Proporcingai skirstysime lėšas visoms švietimo įstaigoms.
Savivaldybės teikiamų paslaugų kokybės gerinimas
Vertinsime savivaldybės skyrių ir įstaigų vadovus pagal darbo rezultatus. Įvesime motyvacinę sistemą, kuri skatins efektyviai spręsti savivaldybės problemas Nesitaikstysime su
bet kokia korupcija.
Seniūnijos ir bendruomenės
Decentralizuosime dalį sprendimų. Seniūnijos galės savarankiškai skelbti viešuosius pirkimus ir disponuoti lėšomis ten, kur jų labiausiai reikia Įtrauksime miesto ir aplinkinių
miestelių bei kaimų bendruomenes į politinių sprendimų priėmimo procesus.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ
SĄJŪDIS

Nr. 10

Laisvė spręsti patiems!

Mūsų tikslas užtikrinti, kad žmonės būtų savo miesto šeimininkai, savivaldos teikiamos
paslaugos būtų kokybiškos, žmonėms savo mieste būtų gera gyventi.
Savivalda – atvira, skaidri, demokratiška. Jausdami atsakomybę už geriausių sprendimų priėmimą, tarsimės su gyventojais, visus sprendimams priimti naudojamus duomenis viešinsime patogiu, gyventojams suprantamu formatu.
Naujos galimybės, naujos darbo vietos. Mažinsime nereikalingų leidimų, procedūrų
skaičių, šalinsime neprotingas kliūtis mažam šeimyniniam verslui ir didiesiems investuotojams.
Švietimas – mūsų veiklos prioritetas. Padarysime viską, kad vaikai užaugtų ateičiai
pasiruošusios savarankiškos, atsakingos asmenybės. Kad mūsų vaikai mokytųsi, o mokytojai dirbtų jaukiose mokyklose.
Konkurencija ir atsakingai tvarkomas savivaldos ūkis. Savivaldybių paslaugos ir
ūkis bus tvarkomi pagal modernios vadybos standartus.
Judėjimo kokybė. Skatinsime darnų judumą, bevariklį bei elektrinį transportą mieste.
Susisiekimo infrastruktūrą pritaikysime žmonių su negalia poreikiams.
Darni aplinka. Teritorijų plėtra vyks suderinant kultūros paveldo puoselėjimą, apleistų
industrinių teritorijų pritaikymą šiandienos poreikiams, naujų poilsio, sporto, prekybos
ar pramonės zonų atsiradimą.
Pagalba žmogui. Socialinių paslaugų teikimą patikėsime nevyriausybinėms organizacijoms. Diegsime programas, kurios padės spręsti neigiamos emocinės aplinkos ir jos
padarinių – savižudybių, žalingų įpročių paplitimo ir kt. priežastis.
Kultūra. Savivaldybėse įtvirtinsime įtraukiančiosios kultūros principą. Gyventojai dalyvaus kultūros produktų kūrime savo idėjomis ir iniciatyvomis.
Atlaikysime nacionalinės politikos nenuoseklumo, trumparegiškumo rizikas.
Valstybės jėga – stiprioje šeimoje, bendruomenėje, savivaldoje, kompetentingoje centrinėje valdžioje.
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DARBO PARTIJA

Nr. 12

Atsakau už savo žodžius!

Esame įsitikinę, kad asmeninė valdžios atsakomybė už priimtus sprendimus, rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga, siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis ir įtraukti juos į valstybės valdymą.
Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia, o savivalda – realia. Sieksime, kad savivaldybėms būtų perduotos funkcijos ir ištekliai, susiję su vietos gyventojų poreikių tenkinimu.
Užkirsime kelią korupcijai ir švogerizmui. Savivaldybės tarnautojai už savo sprendimus turės prisiimti atsakomybę savo turtu ir atlyginimu.
Užtikrinsime mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Pertvarkant mokyklų
tinklą, pirmiausiai atsižvelgsime į mokyklos bendruomenės ir gyventojų poreikius.
Skatinsime kultūrinį lavinimą. Užtikrinsime kultūros, kuri įtakoja asmenybės vertybių
formavimą, tinkamą finansavimą ir prieinamumą.
Organizuosime ir teiksime tik kokybiškas socialines paslaugas. Optimizuosime socialinių paslaugų sistemą, kuri realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui, neįgaliajam ar jo
šeimai, senjorui.
Sutelksime dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą. Prioriteto tvarka finansuosime jaunimo ir su juo dirbančių organizacijų projektus. Remsime jaunas šeimas –
padėsime gaunant lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant būstą, padėsime gauti kompensacijas palūkanoms.
Sukursime palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti. Stiprinsime šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendinsime skatinimo
priemones specialistams, ypač jauniems, dirbti atokesnėse savivaldybės gyvenvietėse.
Remsime verslą, kuriantį naujus gaminius, paslaugas, darbo vietas. Didinsime smulkaus ir vidutinio verslo fondą, iš kurio remsime smulkųjį verslą.
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VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„MAŽEIKIŲ PAVASARIS“

Nr.14

Mes už Mažeikius!

Mažeikiai jau daugelį metų išgyvena sąstingį, todėl išeitį gali rasti tik stipri, bendram tikslui susitelkusi Mažeikių rajono bendruomenė.
Mus jungia bendras tikslas – meilė ir darbas Mažeikiams, todėl nusprendėme skirti savo
jėgas, energiją ir laiką tam, kad Mažeikių rajonas atgimtų ir taptu miestu, kuriame būtų
perspektyvu, pažangu ir patrauklu gyventi, todėl:
Aktyviai dalyvausime investicijų pritraukimo ir naujų darbo vietų Mažeikių rajone kūrimo procese bei atsakingai žiūrėsime į investicinius projektus.
Sieksime daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymo bei gatvių ir kelių sutvarkymo Mažeikių rajone.
Skirsime dėmesį miesto erdvių sutvarkymui įrengiant aikštynus skirtus sporto ir laisvalaikio praleidimui.
Sieksime neprarasti ryšio su jaunimu, įtraukiant jaunus žmones į Mažeikių bendruomenės veiklą, suteikiant jiems galimybę dalyvauti miesto gyvenimo vystyme bei valdyme.
Dalyvausime jaunimo projektų įgyvendinime ir sieksime jaunų išsilavinusių žmonių grįžimo į Mažeikių miestą.
Sieksime, kad sveikatos paslaugų prioritetu taptų ne ligų gydymas ir profilaktika, bet
sveikatos stiprinimas ir jos išsaugojimas.
Efektyviai išnaudosime savivaldybėms priklausančius sporto infrastruktūros objektus,
siekdami juos padaryti prieinamus kiekvienam bei skatinsime privačias investicijas į
sporto infrastruktūrą, sukursime naują sporto valdymo struktūrą Mažeikių rajone.
Į kultūros politikos formavimą bei lėšų paskirstymą įtrauksime bendruomenes, visuomeninių kultūros ir meno organizacijų atstovus siekiant aktyvinti bendruomenių veiklą
ir jų bendradarbiavimą.
Sieksime centralizuoti savivaldybei pavaldžių įmonių ir biudžetinių įstaigų administravimo kaštus.
Užtikrinsime valdymo viešumą.
Balsuokite už „Mažeikių pavasarį“!
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LIETUVOS CENTRO PARTIJA

Nr. 18

Už visiems lygiai teisingus Mažeikius

Mes gyvename Mažeikiuose tarp savo draugų, kolegų ir artimųjų, mūsų rinkimų į savivaldybės tarybą programa yra suformuota vertybiniu pagrindu, tad mums ypač svarbu, kad
ji būtų realiai įgyvendinta.
Žmogaus saugumas
1. Tamsiu paros metu, maksimaliai turi būti apšviesti kiemai, gatvės, kaimai vietovės, viešosios erdvės. 2. Esant finansinėms galimybėms, didinsime stebėjimo kamerų skaičių mieste
ir gyvenvietėse.
Komunalinis ūkis
3. Įteisinsime rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą, apskaičiuojamą nuo gyventojų
skaičiaus bute arba name. 4. Mūsų gatvės, įvažiavimai į kiemus, gatvių apšvietimas, šaligatvių sutvarkymas ir racionalus transporto eismo organizavimas taps prioritetais savivaldybės ūkinėje veikloje.
Švietimas, kultūra ir sportas
5.Nuolat rūpinsimės ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis, jas modernizuosime. 6. Skirsime
pakankamai lėšų vaikų papildomam ugdymui, vasaros poilsiui, socializacijai. 7. Išskirtinis
dėmesys – jaunimui, šeimai, kalbai, kultūrai ir sportui. 8. Remsime patriotiškumą, šeimos
vertybių akcentavimą ir įtvirtinimą. 9. Finansiškai skatinsime kultūros, sporto, švietimo geriausius atstovus, garsinančius rajoną Respublikoje ir už jos ribų.
Ekonomika, užimtumas ir darbo vietų kūrimas
10. Skatinsime vietos verslininkų iniciatyvą, savivaldybės biudžete numatysime lėšas teikti
lengvatinius kreditus verslo pradžiai.
Žemės ūkis
11. Didelį dėmesį skirsime seniūnaičių, bendruomenių veiklai. Remsime projektus, kurie
įtraukia gyventojus į vietos problemų sprendimą.
Darbas savivaldybėje
12. Savivaldybės biudžeto formavimas ir vykdymas bus skaidrus ir viešas. 13. Netoleruosime vieno asmens, klano, ar partijos interesų. 14. Korupcijos prevencijai ypatingas dėmesys.
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2019 M. KANDIDATŲ Į MAŽEIKIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS SĄRAŠAS
Sąrašo Nr.

1

PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS
1. Vidmantas MACEVIČIUS
2. Saulius ŠIURYS
3. Sigutė BERNOTIENĖ
4. Jonas ŽIČKUS
5. Vidmantas VISMINAS
6. Milda ZUBAVIČIENĖ
7. Virginija EIDIMTIENĖ
8. Zita ŠAULIENĖ
9. Jonas RAUDONIS
10. Česlovas ČYŽAS
11. Lina KOZIENĖ
12. Dalia POLIAKAITĖ
13. Ilona NORVILIENĖ
14. Laimutė DAPKŪNIENĖ
15. Virmantas JUCIUS
16. Dijana BALČIŪNIENĖ BALČIAUSKIENĖ
17. Rasa ŠIMKUVIENĖ
18. Sandra MAČĖNĖ
19. Violeta CHRAMELIENĖ
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20. Evelina RADVILAITĖ-BUDRECKIENĖ
21. Justina PADSKOČIENĖ
22. Edita BUTKUVIENĖ
23. Birutė VAIČKUVIENĖ
24. Vaidotas GIRGŽDYS
25. Indrė JAGĖLAITĖ
26. Sigita KONTRIMIENĖ
27. Rolandas NARUTAVIČIUS
28. Darius BUKNYS
29. Algyra MILIEŠKIENĖ
30. Edvardas PERMINAS
31. Sigitas BAČIULIS
32. Meilė JUDICKIENĖ
33. Diana DAUKANTIENĖ
34. Nerijus VALANČIUS
35. Zita BARANAUSKIENĖ
36. Paulius PETKINIS
37. Vidmantas JOTKA

Sąrašo Nr.

2

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA
1. Rimantas GRAMAS
2. Eimantas SALATKA
3. Milda ŠUKIENĖ
4. Kazimieras ŽILĖNAS
5. Paulius POCEVIČIUS
6. Andriejus VIRKUTIS
7. Stasys KUPLIAUSKAS
8. Vidmantas KRAKYS
9. Jonas STRAZDAUSKAS
10. Reda ŠIAULIENĖ
11. Kęstutis DVARŽECKIS
12. Leonas MITKUS
13. Gintautas ČEPAS
14. Jolanta ŽUTIENĖ
15. Ilona PADERVINSKIENĖ
16. Birutė BUDRECKIENĖ
17. Janina CICĖNIENĖ
18. Paulius ŠVERBA
19. Audrius VANAGAS
20. Eligijus POCEVIČIUS
21. Romaldas PARADNIKAS
22. Klemas INTA
23. Valdas STANCEVIČIUS
24. Pranas ŠEFRONAS
25. Jolanta KAMINSKIENĖ
26. Klemas SOBUTAS
27. Dainora BUTKUVIENĖ
28. Žydrūnas VOLSKIS

29. Jonas BERŽONSKIS
30. Antanas VALTAS
31. Povilas SEREPINAS
32. Irma BARAUSKĖ
33. Danutė BALSIENĖ
34. Gediminas GRYGOLAITIS
35. Edvardas MINEIKIS
36. Liuda LIEKIENĖ
37. Egidijus LUINYS
38. Benita VAIZGĖLIENĖ
39. Vaidas KRAKYS
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Sąrašo Nr.

4

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA
1. Antanas TENYS
2. Jonas JURKUS
3. Rūta MATULAITIENĖ
4. Bronius KRYŽIUS
5. Irena MACIJAUSKIENĖ
6. Deivydas VYNIAUTAS
7. Laurynas JONAUSKAS
8. Laima NAGIENĖ
9. Viktoras BUGNEVIČIUS
10. Kristina JUŠKEVIČIENĖ
11. Giedrius PETRULEVIČIUS
12. Algimantas ČEPYS
13. Viliuėta RIAUKIENĖ
14. Juozas KELMELIS
15. Albinas SUJETA
16. Tatjana KINČINIENĖ
17. Audronė ŠIMKUVIENĖ
18. Judyta TEKINGUNDUZ
19. Artūras KURILAVIČIUS
20. Saulius MATULAITIS
21. Audronė VAITIEKIENĖ
22. Petras KEKYS
23. Ramūnas STEPONAVIČIUS
24. Laima PETRAUSKIENĖ
25. Alius KONTRAUSKAS
26. Vitolda GARALIENĖ
27. Dalia KESMINIENĖ
28. Vaida NORKUTĖ

29. Jolanta KRIAUČIŪNIENĖ
30. Sigitas PETRIKAS
31. Linas LIGEIKIS
32. Erika PUSVAŠKĖ
33. Modestas ČESNAUSKAS
34. Vygintas LIGEIKIS
35. Jolita BUTKIENĖ
36. Rolandas AURYLA
37. Viktorija ZIBERTIENĖ
38. Arūnas KONČIUS
39. Gintaras ŽIAUGA
40. Rimvydas JUCIUS
41. Darius ZIBERTAS
42. Anita AVDALJAN
43. Ilona LUKOŠIENĖ

22

Sąrašo Nr.

6

TĖVYNĖS SĄJUNGA – LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI
1. Lina RIMKIENĖ
2. Paulius AURYLA
3. Pranas TRAKINIS
4. Odeta JASMONTIENĖ
5. Nerijus BAUŽYS
6. Darius EREMINAS
7. Gvidas ROZGA
8. Genoveita GRICIENĖ
9. Elena GRINCEVIČIŪTĖ
10. Laimonas TERASIUS
11. Birutė ŠNEIDERAITIENĖ
12. Erikas POCIUS
13. Rolandas TUBUTIS
14. Rolandas VOLKOVAS
15. Laimonas URBIETIS
16. Rima DANILEVIČIENĖ
17. Asta KLIOBIENĖ
18. Jadvyga BALVOČIŪTĖ
19. Vilma BERŽINIENĖ
20. Arvydas RIMKUS
21. Gintaras GRICIUS
22. Julius MEŠKYS
23. Julius ČERKASAS
24. Aldona ŠTILINIENĖ
25. Jūratė TRIMAILOVIENĖ
26. Leonas Vytautas DERKINTIS
27. Danutė KOMOVIENĖ
28. Regina STONKUVIENĖ

29. Emilija ADOMAITIENĖ
30. Silvijus JAUGA
31. Jūratė TERASIENĖ
32. Stasys PAULIUKAS
33. Voldemaras KINAS
34. Aurelijus MIKUTIS
35. Martynas BUTKUS
36. Martynas ŽIEDAS
37. Zita GUŽAUSKIENĖ
38. Angelė KONTENIENĖ
39. Andrius GOLUBOVAS
40. Laimutė MAŽRIMIENĖ
41. Daiva BRUŽIENĖ
42. Daina SKAROLSKYTĖ
43. Eleonora KIRKILIENĖ
44. Bronislava TUBUTIENĖ
45. Ona BUČIENĖ
46. Ramunė SKIPSKIENĖ
47. Algis LIPNIUS
48. Birutė JONAITIENĖ
49. Jadvyga JAGMINIENĖ
50. Andrius GRAKAUSKAS
51. Erika LIEKMANĖ
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Sąrašo Nr.

10

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS
1. Virgilijus EIDIMTAS
2. Paulius PETROŠIUS
3. Gintautas JAUTAKIS
4. Viktoras MALŪKAS
5. Daiva SKERSTONIENĖ
6. Tomas PETKUS
7. Silva BULAUSKIENĖ

9. Laura GAURILAVIČIENĖ
10. Birutė BARANAUSKIENĖ
11. Nerijus GERIKA
12. Olgerts BULAUSKIS
13. Edvardas MOTUŽIS
14. Paulius TRUMPIS
15. Audrius GRAKAUSKAS
16. Simona LIMAIKO

8. Remigijus KENSTAVIČIUS

Sąrašo Nr.

12

DARBO PARTIJA
1. Alvydas GUDUNAVIČIUS – Teismo

8. Vytautas ROČYS
9. Svajūnas GRINEVIČIUS
10. Stasys KAČERAUSKAS
11. Ilona BUBILIENĖ
12. Saulius MICKEVIČIUS
13. Vilma PERMINĖ
14. Genovaita JOMANTIENĖ
15. Donatas GABALIS
16. Marius GUDUNAVIČIUS

nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu
dėl nusikalstamos veiklos

2. Genovaitė PERMINIENĖ
3. Edmantas VAIŠVILA
4. Sandrija MOCKUVIENĖ
5. Diana BARANOVIENĖ
6. Arnoldas MILIS
7. Benjaminas MILIS
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Sąrašo Nr.

14

VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„MAŽEIKIŲ PAVASARIS“
1. Ona KELPŠIENĖ
2. Michail ANDREIČIK
3. Linas MEMYS
4. Virginijus SUNGAILA
5. Vytenis KINČINAS
6. Vaida GURECKYTĖ
7. Nerijus GULBINAS
8. Daiva GABALIENĖ
9. Kristina OSINSKIENĖ
10. Martyna GRICIŪTĖ
11. Rimantas UOSIS
12. Mindaugas VAITKEVIČIUS
13. Regina TORCKUE ZAANEN
14. Alvydas TENYS
15. Dovydas MUNIUS
16. Mažvydas LUKOŠIUS
17. Alina ERLICKIENĖ
18. Algirdas VIDEIKA

19. Rimantė VAIŠVILAITĖ
20. Nedas JANČIAUSKAS
21. Dovydas JAKŠTAS
22. Arūnas ANDRIJAUSKAS
23. Adomas VIČIUS
24. Ivan BEREZOVSKIJ
25. Artūras INTA
26. Justas BALYS
27. Asta TUPIKIENĖ
28. Donatas POŠKUS
29. Rasa VAITIEKIENĖ
30. Dovydas ANDRIJAUSKAS
31. Mantas RIMEIKIS
32. Egidijus NAVICKAS
33. Rimas MITRAS
34. Edmundas BERŽINIS
35. Ilona MATUTYTĖ

Sąrašo Nr.

18

LIETUVOS CENTRO PARTIJA
1. Vitalijus BALTUTIS
2. Pranas NOREIKA
3. Diana STRAVINSKIENĖ
4. Rolandas GERULSKIS
5. Antanas MEŠKYS
6. Irutė GEDUTIENĖ
7. Jolanta GAGILIENĖ
8. Gražina KRAULIENĖ
9. Monika ČEPELYTĖ
10. Albinas UIKYS

11. Romualdas LAPKUS
12. Aušra ANIULIENĖ
13. Petra JONUŠIENĖ
14. Danutė VIRŠILIENĖ
15. Paulikas JURJONAS
16. Kristina JONAUSKIENĖ
17. Virginija VAITKEVIČIENĖ
18. Valerija MISIŪNIENĖ
19. Liudvika PRIALGAUSKIENĖ
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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.
Mažeikių rajono savivaldybės apylinkių rinkimų komisijos
Apylinkės
pavadinimas

Neįgaliesiems
pritaikytos
apylinkės

Pirmininkas (ė)

Mob.
telefonas

Apylinkės adresas

1. M. Račkausko

Reda Guerrero

8 618 01 423 Laisvės g. 10, Mažeikiai

2. Senamiesčio

Dalė Balčiūnienė

8 616 88 737 Vydūno g. 6, Mažeikiai

4. Gabijos

Rytis Diržininkas

8 686 71 345 Gabijos takas 1, Mažeikiai

6. Reivyčių

Ingrida Mitrijevienė

8 620 26 799 Energetikų g. 2, Mažeikiai

7. Pavasario

Ligita Diržininkienė

8 611 31 855 Pavasario g. 53, Mažeikiai

8. Naftininkų

Vaida Kazakevičienė

8 676 33 047 Naftininkų g. 11, Mažeikiai

9. Pavenčių

Dalia Keršytė

8 687 54 246 Pavenčių g. 15, Mažeikiai

10. Sodų

Irena Pakulienė

8 651 71 128 Sodų g. 16, Mažeikiai

11. Kalnėnų

Silvija Kazakauskaitė 8 670 90 945 Pavenčių g. 3, Mažeikiai

12. Ventos

Virginija Šlianderytė

13. Sedos

8 655 33 456 Dariaus ir Girėno g. 4,
Sedos m., Mažeikių r.
8 617 08 403 D. Poškos g. 52, Žemalės k.,
Vilma Stancevičienė
Mažeikių r.
8 618 61 472 Vyšnių g. 1, Šerkšnėnų k.,
Rūta Narmontienė
Mažeikių r.
8 688 80 174 Mokyklos g. 3, Plinkšių k,
Edita Kleinauskienė
Mažeikių r.
8 610 17 965 J. Janonio g. 7, Tirkšlių
Diana Kostkevičienė
mstl., Mažeikių r.
8 687 67 640 Mokyklos g. 1, Balėnų k.,
Virginija Galdikienė
Mažeikių r.
Ąžuolų g. 2, Užlieknės k.,
Virginijus Žalkauskas 8 687 43 466 Mažeikių r.
8 611 22 642 Mokyklos g. 1, Buknaičių k.,
Rasa Petkuvienė
Mažeikių r.
8 600 35 007 Leckavos g. 20, Leckavos
Sandra Samoškienė
mstl., Mažeikių r. sav.
8 673 92 969 Aušros g. 8, Auksūdžio k.,
Ingrida Braziulienė
Mažeikių r.
8 681 11 969 Mokyklos g. 6, Dagių k.,
Diana Girdvainytė
Mažeikių r.
8 615 46 031 Dvaro g. 2, Renavo k.,
Renata Vindašienė
Mažeikių r.

14. Žemalės
15. Šerkšnėnų
16. Plinkšių
17. Tirkšlių
18. Balėnų
19. Užlieknės
20. Buknaičių
21. Leckavos
22. Auksūdžio
23. Dagių
24. Renavo

Nijolė Jovaišienė
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8 622 77 868 Ventos g. 18, Mažeikiai

Neįgaliesiems
pritaikytos
apylinkės

Apylinkės
pavadinimas

Mob.
telefonas

Pirmininkas (ė)

Apylinkės adresas

8 686 49 008 Kaubrių g. 12, Pikelių mstl.,
Mažeikių r.
8 626 19 682 Topolių g. 2, Račalių k.,
Vida Abrasonienė
Mažeikių r
Taikos
g. 6, Ukrinių k.,
8 682 19 436
Jūratė Šiaulienė
Mažeikių r.
8 686 41 639 M. Pečkauskaitės g. 28,
Rasa Dargvainienė
Židikų mstl., Mažeikių r.
Saulės
g. 3, Urvikių k.,
8 617 29 310
Agnė Misiūnienė
Mažeikių r.
8 611 20 352 B. Kauno-Kaunackio g. 18,
Loreta Dimienė
Bugenių k., Mažeikių r.
8 611 11 506 Pauliankos g. 46, Krakių k.,
Audronė Šimkuvienė
Mažeikių r.
8 614 70 708 Saulės g. 22, Purvėnų k.,
Artūras Pekauskas
Mažeikių r.
8 628 21 018 Dariaus ir Girėno g. 20,
Laižuvos mstl., Mažeikių r.
Angelė Klemenienė
Mokyklos
g. 14, Ritinės k.,
8 629 67 805
Vilma Sendrauskienė
Mažeikių r.,
8 618 46 814 Žalioji g. 1, Pievėnų k.,
Daiva Juškaitė
Mažeikių r.
8 682 10 288 Rupūžkalnio g. 8, Kapėnų
Audronė Rudienė
k., Mažeikių r.
8 682 52 057 Santeklių g. 16, Palnosų k.,
Silva Poškienė
Mažeikių r.
8 610 18 041 Tilto g. 20, Viekšniai,
Adelija Vėlavičienė
Mažeikių r.

25. Pikelių

Margarita Pukštienė

26. Račalių
27. Ukrinų
28. Židikų
29. Urvikių
30. Bugenių
31. Krakių
32. Purvėnų
33. Laižuvos
34. Lūšės
35. Pievėnų
36. Kapėnų
37. Palnosų
38. Viekšnių

Mažeikių rajono savivaldybės rinkimų komisija Nr. 26
Vardas, Pavardė

Pareigos

Mob. telefonas

pirmininkė

8 655 96 437

pavaduotojas

8 610 43 672

sekretorė

8 652 16 673

Jovita Baltinienė

narė

8 685 41 525

Nerijus Rapšys

narys

8 656 43 141

Rūta Končiutė-Mačiulienė

narė

8 699 58 582

Laura Samoškaitė

narė

8 652 18 836

Justina Ungeitė

narė

8 656 74 542

Dovilė Milienė

narė

8 630 55 913

Alvyda Purauskytė
Romualdas Milevičius
Inga Gužienė
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Adresas: Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai
El. paštas: rinkimai@mazeikiai.lt
Telefonas (8 443) 98 200; mob. 8 655 96 437

