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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,
vaiko teisių apsaugos ir viešosios tvarkos. Neleiskite kitiems spręsti,
kas svarbiausia Jums. 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 de2
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klaravo 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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BALSAVIMAS
Išankstinis balsavimas
Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti
balsuoti į rinkimų apylinkę.

Kaip balsuojama iš anksto:

1) rinkėjui išduodamas Išankstinio balsavimo lakštas;
2) užpildomi rinkimų biuleteniai;
3) užpildyti rinkimų biuleteniai įdedami į vidinį balsavimo voką;
4) užklijuojamas vidinis balsavimo vokas;
5) vidinis balsavimo vokas kartu su rinkėjo kortele, paimta iš Išankstinio balsavimo lakšto, įdedamas į išorinį balsavimo voką;
5) užklijuojamas išorinis balsavimo vokas.
Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiais rinkėjo kortele, vidiniu balsavimo voku ir ten esančiais rinkimų biuleteniais) rinkėjas įteikia rinkimų komisijos nariui.
Šis, gavęs rinkėjo įteiktą voką, šį voką rinkėjo akivaizdoje užklijuoja specialiu ženklu ir
išduoda rinkėjui šio voko priėmimo kvitą.
Visus šiuos veiksmus rinkėjas atlieka pats. Jeigu rinkėjas dėl fizinių trūkumų šių
veiksmų pats atlikti negali, jo prašymu juos atlieka rinkėjo pasirinktas asmuo. Šis asmuo
rinkimų biuletenį privalo užpildyti rinkėjo akivaizdoje pagal jo nurodymą ir išsaugoti
balsavimo paslaptį.
Draudžiama priimti iš rinkėjų neužklijuotus išorinius balsavimo paštu vokus.
Rinkėjams draudžiama išsinešti rinkimų biuletenius, balsavimo vokus ar juos perduoti kitiems asmenims.
Balsavimas iš anksto savivaldybių pastatuose vyks 2019 m. vasario 27-28 dienomis (per pakartotinį balsavimą kovo 13-14 dienomis) nuo 8 iki 20 val.

Balsavimas namuose
Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai,
sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti
rinkimų dieną į rinkimų apylinkę, yra pateikę Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos
formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose (P6 forma) ir yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus. Prašymai balsuoti namuose pateikiami apylinkės rinkimų komisijai.
Balsavimas namuose vyks 2019 m. kovo 1-2 dienomis (pakartotinis balsavimas kovo
15-16 dienomis).

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 tarny4
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bą 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 savosavivaldybės 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.ltir 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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KANDIDATŲ Į PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MERUS PROGRAMOS

Vaidas
Bendaravičius
Partija Tvarka ir teisingumas

Pagėgiai keičiasi! prisijunk ir tu.
Kiekvieno žmogaus prigimtinis tikslas yra gerovės siekimas ir kūrimas. Tikslo vedami
žmonės telkiasi, renkasi lyderius. Turėdamas darbo savivaldoje patirties, žinau, kad Pagėgių krašto gerovę kurti galime kartu. Todėl atsakingai įsipareigoju:
Netoleruoti nepagarbos žmogui, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.
Inicijuoti aktyvų ir pastovų Tarybos narių, administracijos dialogą su gyventojais.
Telkti seniūnijų, bendruomenių, mokyklų, kultūros, kitų įstaigų ir verslo atstovus,
gyventojus vietos reikalų sprendimui.
Užtikrinti, kad savivaldybės interesai būtų deramai atstovaujami sprendžiant klausimus su valstybiniais administraciniais subjektais, teisėsaugos institucijomis, užsienio
partneriais.
Inicijuoti palankios verslui investicinės aplinkos kūrimą.
Sudaryti sąlygas efektyvesniam savivaldybės valdomo turto panaudojimui.
Užtikrinti rezultatyvų darbą rengiant paraiškas prioritetinių projektų finansavimui.
Inicijuoti viešųjų erdvių atnaujinimą, dviračių takų įrengimą, efektyvią gatvių ir kelių priežiūrą.
Užtikrinti kokybišką ugdymą, švietimo darbuotojų sąlygų gerinimą. Plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą, daugiafunkcinių centrų veiklą.
Plėsti socialinių paslaugų teikimą, gerinti kokybę, dalį jų perduoti NVO.
Sudaryti sąlygas neįgaliems integruotis į bendruomenę, pritaikyti objektus ir erdves jų poreikiams.
Išlaikyti sveikatos priežiūros įstaigų tinklą, gerinti paslaugų prieinamumą bei kokybę.
Modernizuoti UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“, užtikrinti efektyvų darbą, paslaugų
kokybę, kainų pagrįstumą.
Yra dar daug darbų Pagėgių krašto gerovei, kuriuos galime atlikti kartu.
Prašau Jūsų pasitikėjimo, mano kandidatūros ir partijos „Tvarka ir teisingumas“ komandos palaikymo.
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Kęstutis
Gedminas
Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys demokratai

Kurkime kartu!
1. Pagrindiniai mano darbo principai:
• Įsiklausymas ir išgryninimas, kas yra svarbiausia, siekiant telkti Pagėgių savivaldybės visuomenę.
• Veiklos prioritetų nustatymas pagal realias finansines galimybes.
• Darbas komandoje, ieškant efektyviausių konkrečios problemos sprendimo
būdų, prioritetu laikant profesionalumą.
2. Mokymasis visą gyvenimą, sistemingas tobulėjimas yra viena pagrindinių kiekvieno žmogaus asmeninė siekiamybė - viena svarbiausių prielaidų naujų darbo vietų sukūrimui bei ateities progresui.
3. Bendradarbiavimas su švietimo ir kultūros įstaigomis (kaip pvz.: kultūrinių renginių, edukacinių projektų suaugusiems ir vaikams rėmimas, skatinant jų saviraišką ir
gerus tarpusavio santykius ir pan.) padėtų stiprinti šeimas – stiprios valstybės garantą.
4. Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis, savanoriškomis organizacijomis (kurios įvairiapusiškai globoja garbaus amžiaus vienišus senjorus, padeda neįgaliesiems ar
asocialių šeimų vaikams bei jų tėvams integruotis į visuomenę), padėtų mažinti savižudybių skaičių ir puoselėtų labiausiai apleistų žmonių orumą.
5. Bendradarbiavimas su šio krašto verslininkais, ūkininkais ir kitais rėmėjais (plėtojant ir remiant įvairias sporto šakas, turizmą šiame regione, kuris būtų patrauklus ir
prieinamas įvairaus amžiaus žmonėms) padėtų stiprinti bendruomeniškumą, skatintų
sveiką gyvenimo būdą bei naujų darbo vietų kūrimą.
6. Bendradarbiavimas su šio krašto iškiliomis asmenybėmis ar sėkmingais, sąžiningais verslininkais (galimais menų, amatų, kūrybinių dirbtuvių jaunimui ir pan. mecenatais ar rėmėjais) - mažintų nusikalstamumą, padėtų jaunimui geriau pažinti save, padėtų susipažinti su naujomis galimybėmis bei paskatintų tapti aktyviais savo ateities
kūrėjais!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Donatas
JANČARAS
Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

Atėjo mūsų laikas!
Pagėgių savivaldybėje bus visiems vienodai taikomi Lietuvoje galiojantys įstatymai .
Darnus žmogus
Sieksiu, kad stiprėtų šeimos, savivalda turi plėtoti kompleksines paslaugas, padėti
įsikurti jaunoms šeimoms, o senjorams ir neįgaliesiems užtikrinti lygias galimybes dalyvauti socialiniame gyvenime.
Turi būti sukurta efektyvi pavėžėjimo iki nacionalinių sveikatos centrų sistema. Savivaldybės turi skatinti sveiką gyvenseną, aktyvų laisvalaikį, tęsti alkoholio vartojimo
mažinimo politiką.
Darnus švietimas ir kultūra
Turime užtikrinti optimalų švietimo lėšų paskirstymą, skirti dėmesį neformaliam ugdymui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.
Savivaldos tikslas – į regionų gyvenimą integruoti įvairius kūrybos sektorius, skatinti
visų gyventojų saviraišką, bendruomeninius kultūros projektus.
Darni ekonomika
Nors ekonomika auga, savivalda gali dar labiau prisidėti prie gerovės kūrimo: skatinsiu konkurencingą kaimiškų vietovių ekonomiką, siūlysiu išnaudoti įkurtą laisvąją ekonominę zoną, rūpintis infrastruktūra, peržiūrėti vietines rinkliavas ir kt., darant vietoves
patraukliomis verslui.Savivaldybės skelbiami viešieji pirkimai turi būti prieinami kuo
platesniam verslininkų skaičiui. Net mažos apimties pirkimai turės būti skelbiami per
centrinį viešųjų pirkimų portalą, taip bus mažinama korupcija viešuosiuose pirkimuose.
Skatinsiu nuotolinių darbo vietų kūrimą.
Darnus valdymas
Šalyje prasidėjusi antikorupcinė banga turi tęstis ir savivaldoje. Čia ne vieta nepotizmui, neskaidriems viešiesiems pirkimams. Ypač svarbiais klausimais organizuosiu
gyventojų apklausas, kaip tą numato vietos savivaldos įstatymas.
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Kęstas
KOMSKIS
Visuomeninis rinkimų
komitetas
„Pagėgių krašto vardan“

Sugrįžau dirbti Pagėgių krašto
žmonių gerovei!
Mano tikslas – didėjančios Pagėgių gyventojų pajamos ir gerėjantis gyvenimas.
Manoužduotis – pažadinti Pagėgius iš žiemos miego.
Atėjo metas investuoti ne į geležį ir betoną, o į Pagėgių žmones, į jų galimybes užsidirbti,
čia auginti vaikus. Ir tam skirti didelius Savivaldybės resursus.
Teisingi mokesčiai
Mokesčiai (taip pat ir už komunalines paslaugas), kurių dydį gali įtakoti Savivaldybė, bus
aiškūs, pagrįsti ir vienodai teisingi visiems.
Jaunoms šeimoms
Parama įsigyjant būstą.
Kūdikio susilaukusioms šeimoms – naujagimio kraiteliai.
Verslui
Lengvatomis ir finansine parama skatinamas smulkaus, šeimos verslo kūrimas. Įgyvendinama darbo vietų kūrimo, investicijųpritraukimo programa.
Specialistų pritraukimo programa
Fondas specialistams – mokytojams, medikams, inžinieriams, kultūros, meno ir sporto
ugdytojams – pritraukti.
Mokytojams ir moksleiviams
Mokytojams – premijos ir kelionės išlaidų kompensavimas.
Pirmenybė – vaikų užimtumui ir ugdymui po pamokų.
Vaikų pavežėjimas ir į pamokas, ir iš užsiėmimų būreliuose.
Gyvenimo kokybės gerinimas
Stipresnės socialinės paslaugos šeimoms, senjorams, neįgaliesiems.Steigiami dienos
centrai.
Didesni nuoširdžiai dirbančių socialinių darbuotojų atlyginimai.
Vieša ir skaidri veikla
Reikalausiu asmeninės tarnautojų atsakomybės, skaidrių konkursų, viešumo, efektyvaus
ir skaidraus lėšų panaudojimo.
Rengsiu gyventojų apklausas svarbiausiais rajono gyvenimo klausimais.
Depolitizuosiu Savivaldybės įmones bei įstaigas.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Virginijus
KOMSKIS
Visuomeninis rinkimų
komitetas
„Kartu – Pagėgių kraštui“

KVIEČIU DIRBTI KARTU – PAGĖGIŲ KRAŠTUI!
Gimiau, augau ir gyvenimą kūriau čia, Pagėgių krašte. Žinau šio savito krašto istoriją,
kultūrą ir tradicijas, pažįstu šio krašto žmones. Dešimties metų Pagėgių savivaldybės
mero, Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidento ir Europos Sąjungos Regionų
komiteto nario patirtis bei įgytos žinios formavo mane kaip politiką gebantį spręsti ne
tik vietos savivaldos, bet ir europines: ekonomikos, regionų plėtros, socialinės ir teritorinės sanglaudos problemas. Įgyta patirtis suformavo tam tikrus aukštos politinės
kultūros ir etikos principus, iš kurių vieną pagrindinių laikau – politinį dialogą. Politinis
dialogas, kuris grindžiamas, viešojo intereso atstovavimo įstatymo nustatytose ribose,
o ne siaurų grupių interesams. Šį principą laikau esminiu, siekiant susikalbėjimo ir veiksmų derinimo tarp politikų.
Rinkimuose dalyvauju su visuomeniniu rinkimų komitetu „KARTU – PAGĖGIŲ KRAŠTUI“. Visuomeninis rinkimų komitetas jungia aktyvius Pagėgių krašto žmones, kurie
susibūrė bendram tikslui – atstovauti Pagėgių savivaldybės gyventojams, vykdant ir
gerbiant pagrindinius Vietos savivaldos principus, kurie įgyvendinami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Europos vietos savivaldos chartijos nuostatomis.
Sieksiu pradėtų darbų tąsos bei darnaus bendradarbiavimo su tarybos nariais, Savivaldybės administracija, vietos verslininkais, žemdirbiais, jaunimu, bendruomenių atstovais ir vietos gyventojais.
Tegul per mūsų atliktus darbus Pagėgiai keičiasi deramai laikantis įstatymų, kuriant
pažangą visose gyvenimo srityse.
KVIEČIU DIRBTI KARTU – PAGĖGIŲ KRAŠTUI!
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
KANDIDATŲ Į PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MERUS PROGRAMOS

Edvinas
KRIŠČIŪNAS
Darbo partija

ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
Esu įsitikinęs, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsakomybė už priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga, siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą.
Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia, o savivalda – realia.
Todėl sieksiu, kad savivaldybei būtų perduota atsakomybė, funkcijos ir ištekliai, susiję su vietos gyventojų poreikių tenkinimu.
Sieksiu užkirsti kelią korupcijai ir švogerizmui.
Todėl savivaldybės tarnautojai už savo sprendimus turės prisiimti atsakomybę.
Sieksiu užtikrinti mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą.
Todėl, pertvarkant mokyklų tinklą, pirmiausiai atsižvelgsiu į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių gyventojų poreikius.
Sutelksiu dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą.
Todėl prioriteto tvarka finansuosime jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
projektus. Remsime jaunas šeimas .
Sieksiu sudaryti sąlygas grįžusiems emigrantams.
Todėl kreipsiu dėmesį į naujų darbo vietų kūrimą, gerbūvio kėlimą, kad grįžtų emigrantai,ir savo gerovę kurtų čia.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
KANDIDATŲ Į PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MERUS PROGRAMOS

Edgaras
KUTURYS
Visuomeninis
rinkimų komitetas
„E. Kuturio komanda
„Už permainas
Pagėgių krašte“

Už permainas pagėgių krašte!
Sieksiu:
• kovoje su korupcija efektyvaus valstybės ir savivaldybės lėšų naudojimo, įstaigų
vadovų asmeninės atsakomybės už korupcines apraiškas, svarbiausias tikslas - prevencinis atsparumo korupcijai darbas;
• kad priimami sprendimai būtų skaidrūs, visiems teisingi, kad savivaldybės įstaigų
veiklos neįtakotų politikai. Sieksiu savivaldybės vadovų atskaitomybės už nuveiktus
darbus.
• kad gyventojų problemos būtų sprendžiamos greitai ir kokybiškai, o tarnautojai
savo pareigas atliktų nepriekaištingai;
• mažinti savivaldybės įsiskolinimus, atsisakyti nuostolingų sutarčių, pertvarkyti etatų struktūrą atsisakant dubliuojančių pareigybių;
• kad būtų stiprinamos gyventojų medicininės paslaugos, atnaujinama stacionarios
socialinės globos paslaugų bazė, sukurta šio sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimo programa, mažinama neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių socialinė atskirtis;
• sumažinti vandens, šildymo mokesčius bei komunalinių atliekų rinkliavas;
• atkurti mokytojo prestižą tinkamai įvertinant jų pastangas ir rezultatus;
• švietimo įstaigas įjungti į krašto bendruomenės gyvenimą, steigti suaugusiųjų
švietimo namus.
• kad permainos ateitų į mūsų kraštą visose gyvenimo srityse.
• Didelį dėmesį skirsiu krašto ekonominei plėtrai, žemės ūkio ir verslo skatinimui panaudojant Europos ir savivaldybės resursus. Būtina kurti naujas darbo vietas, pritraukti
investitorius į Pagėgių laisvąją ekonominę zoną.
• Būtinas krašto dvasinis atgimimas, kad Pagėgių krašte gyventų žmonės be baimės
ir įtampos.
Aš pasirengęs spręsti Jūsų problemas ir prikelti Pagėgių kraštą šviesiam, skaidriam gyvenimui!
12

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
KANDIDATŲ Į PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MERUS PROGRAMOS

Aušra
ZONGAILIENĖ
Lietuvos
socialdemokratų partija

Už Pagėgius – kuriems rūpi kiekvienas!

Mielieji,
atstovauju Lietuvos socialdemokratų partijai, kurios didžiausia vertybė yra žmogus.
Gimiau, užaugau, sukūriau šeimą, dirbu ir gyvenu čia – Pagėgiuose. Dvidešimt dvejus
metus dirbu pedagoginį darbą, dalyvauju visuomeniniame, bendruomenės gyvenime,
tad žinau, kuo gyvena mūsų savivaldybės žmonės.
Mano tikslas, kad čia mūsų šeimoms būtų saugu, patogu, gera gyventi, kad galėtumėme dirbti mėgstamą darbą, suteikti gerą išsilavinimą savo vaikams, padėti senatvėje
tėvams. Siekdama šio tikslo vadovausiuosi Lietuvos socialdemokratų partijos Pagėgių
skyriaus programa. Gerai mokėdama užsienio kalbas, padėsiu pritraukti į mūsų kraštą
užsienio verslo investuotojų. Dėsiu visas pastangas, kad augtų ir stiprėtų esami ir kurtųsi nauji smulkieji ir vidutiniai verslai. Juk būtent sėkmingos verslo bendrovės kuria
ir išlaiko darbo vietas, stabdo jaunimo emigraciją, generuoja ženklią dalį savivaldybės
biudžeto.
Mano uždavinys, kad kiekvienas Pagėgių savivaldybės gyventojas būtų išgirstas,
kad jis jaustųsi saugus ir kad į sprendimų priėmimo procesą būtų įtraukta kuo daugiau
bendruomenės narių.
Imuosi šios atsakomybės, eidama keliu, kuriuo žengia gausus būrys atsinaujinusios
mūsų partijos bendraminčių ir bendražygių.
Kviečiu visus ateiti į rinkimus, balsuoti ir išrinkti politikus, norinčius pokyčių savivaldoje, teisingesnio, turtingesnio gyvenimo visiems žmonėms.

Juk Pagėgiai – mūsų visų!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ RINKIMŲ KOMITETŲ RINKIMŲ PROGRAMOS

Partija Tvarka ir teisingumas

Nr. 1
Pagėgiai keičiasi! Prisijunk ir tu.

Mes – atsinaujinusios politinės partijos „Tvarka ir teisingumas“ nariai padarysime
viską, nesžinome-Pagėgiai gali suklestėti kaip modernus pasienio miestas, su smulkaus
verslo plėtra, darbo vietų steigimu ir kitais miesto, kuriame gera gyventi, elementais.
Patikiname kiekvieną pagėgiškį, kad praeities autokratinio valdymo klaidos ištisą dešimtmetį formavusios Pagėgių įvaizdį, kaip miestą – autsaiderį jau skaudi praeitis.
Esame pasirengę dirbti efektyviai ir skaidriai, o pagrindinis tikslas – rūpintis Pagėgių
krašto žmonių gerove. Tik gavę Jūsų pasitikėjimą ir dirbdami kartu mes pažadame, kad:
• Aktyviau įtrauksime gyventojus, seniūnaičius į sprendimų priėmimo procesus
vietos lygmeniu, savivaldybės vadovai dažniau lankysis seniūnijose, sieks dialogo su
gyventojais;
• Sieksime kokybiško ugdymo, švietimo darbuotojų sąlygų gerinimo.Plėtosime neformalųjį suaugusiųjų švietimą, daugiafunkcinių centrų veiklą
• Sieksime, kad krašto gyventojai gautų greitą ir efektyvią pagalbą įvairiais socialinės
paramos klausimais;
• Visokeriopai skatinsime vietos bendruomenių iniciatyvas, didinsime nevyriausybinių organizacijų programos finansavimą.
• Sieksime saugios savivaldybės statuso ir bendradarbiaujant su policija, pasienio
apsaugos tarnyba skatinsime Saugios kaimynystės grupių steigimą;
• Skatinsime dialogą tarp savivaldos ir verslo atstovų, ūkininkų, palankios investicinės aplinkos sukūrimui, inovatyvaus verslo kūrimąsi, smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą;
• Skatinsime turizmą Pagėgių krašte. Inicijuosime lankytinų objektų Pagėgių mieste
įkūrimą;
• Bendradarbiaujant su šalies, užsienio partneriais sieksime, ne vien švenčių lankymo, bet ir skatinsime įvairias bendradarbiavimo programas švietimo, sveikatos, jaunimo užimtumo ir socialinės apsaugos srityse.
14

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ RINKIMŲ KOMITETŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAI

Nr. 1
Partija
Tvarka ir teisingumas
1. VAIDAS BENDARAVIČIUS
2. REMIGIJUS ŠPEČKAUSKAS
3. SIGITAS STONYS
4. LIGITA KAZLAUSKIENĖ
5. VYTAUTAS STANIŠAUSKAS
6. RIČARDAS MAŽUTIS
7. VYGANDAS KERPĖ
8. ANTANAS LEVICKAS
9. DAINA KORŽENKIENĖ
10. LORETA KUISIENĖ
11. ADELIJA TRUŠKAUSKIENĖ
12. ŽYDRŪNAS MASEVIČIUS
13. VAIDAS VALAUSKAS
14. LAIMA BAGDONIENĖ

15. ANASTAZIJA KUBILIENĖ
16. DALIJA IRENA EINIKIENĖ
17. AUDRONĖ PAKALNIŠKIENĖ
18. ŽIVILĖ KASILIAUSKIENĖ
19. JANINA ALIŠKEVIČIENĖ
20. ARŪNAS BUŠNIAUSKAS
21. PETRAS KUIZINAS
22. LEONAS MIŠEIKIS
23. RASA ŠLAJIENĖ
24. AIDA ŠIMKAITIENĖ
25. ALVYDAS MONTRIMAS
26. DANGUOLĖ VIRŠILIENĖ
27. VLADAS BAUBKUS
28. NIJOLĖ LAUGALIENĖ
29. ŽYDRONĖ ŠIMKIENĖ
30. AUGENIJA SMIRINENKIENĖ
31. BIRUTĖ KAČIULIENĖ
32. DARIUS VIDUTIS

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ RINKIMŲ KOMITETŲ RINKIMŲ PROGRAMOS

Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

Nr. 2
Atėjo mūsų laikas!
Tęsdami pradėtus ir plėtodami naujus prasmingus darbus savivaldybių tarybose,
įsipareigojame:
• atsakingai spręsti švietimo, sveikatos apsaugos, sieksime šeimų stabilumą,
padėti įsikurti jaunoms šeimoms, tęsime alkoholio vartojimo mažinimą,
skatinti kultūrini ir dvasinį žmogaus ugdymą;
• formuoti patrauklų Pagėgių krašto įvaizdį;
• sukurti palankesnę aplinką verslui ir investicijų pritraukimui.
• Mūsų prioritetas – ne deklaratyvūs šūkiai, o konkrečios politinės, ekonominės, socialinės priemonės.
Taryboje remsime siūlymus dėl regiono plėtros paspartinimo. Skatinsime investicijų
pritraukimą, naujų darbo vietų kūrimąsi, pasisakysime už tai, kad būtų mažinami žemės nuomos mokesčiai darbo vietų kūrėjams.
Skirsime ypatinga dėmesį korupcijai ir viešiesiems pirkimams.
Užtikrinti švietimo ir kultūros optimalų lėšų paskirstymą.
Skatinsime kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų veiklą.
Sieksime, kad pagaliau būtų pakankamai skiriama lėšų kaimo kelių remontui ir priežiūrai.
Didelį dėmesį skirsime vandens kokybės gerinimui kaime;sieksime sumažinti mokestį už geriamą vandenį.
Remsime Pagėgių savivaldybės kultūros paveldo atstatymą ir išsaugojimą.
Puoselėsime kaimo žmonių tradicijas, visuomenės bendravimą, ugdant dorovinį ir
kultūrinį gyventojų išprusimą.
Mūsų tikslas – saugi gerovė miestui ir kaimui. Mes sieksime, kad kiekviena šeima
gyventų geriau,kad jaunas ir senas asmuo būtų visapusiškai saugus, kad krašto patrauklumas ir investicijų srautas sudarytų realią galimybę kiekvienam iš mūsų didžiuotis
Pagėgių kraštu.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ RINKIMŲ KOMITETŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAI

Nr. 2
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
1 PETRAS UBARTAS
2 DONATAS JANČARAS
3 REMIGIJUS KELNERIS
4 SAULIUS RUKŠTELIS
5 RAMŪNAS DAUKILAS
6 INDRĖ KELNERYTĖ- VASILIAUSKIENĖ
7 TONIS DARGELIS
8 ELENA RINDOKIENĖ
9 JUOZAPAS STŪRONAS

10 ARŪNAS KRIŠČIŪNAS
11 DANUTĖ KASILIAUSKIENĖ
12 ARŪNAS VITKUS
13 DANUTĖ DARGELIENĖ
14 RIČARDAS ČIUŽAS (teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

15 LINAS STANEVIČIUS
16 DANGUOLĖ KEMĖRIENĖ
17 RAMUTĖ ALIŠKEVIČIENĖ
18 VACLOVAS ALGIRDAS MIŠEIKIS

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ RINKIMŲ KOMITETŲ RINKIMŲ PROGRAMOS

Visuomeninis rinkimų komitetas
„Kartu – Pagėgių kraštui“

Nr. 3
Visuomeninis rinkimų komitetas jungia aktyvius Pagėgių krašto žmones, kurie susibūrė bendram tikslui –atstovauti Pagėgių savivaldybės gyventojams, vykdant ir gerbiant pagrindinius Vietos savivaldos principus, kurie įgyvendinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Europos vietos savivaldos chartijos nuostatomis.
Tegul per mūsų atliktus darbus Pagėgiai keičiasi deramai laikantis įstatymų, kuriant
pažangą visose gyvenimo srityse.
Sieksime:
• kad savivaldybės lėšos būtų valdomos skaidriai ir atsakingai;
• kad mokesčiai būtų paskirstomi efektyviai, lanksčiai ir teisingai;
• kad savivaldybėje teikiamos paslaugos būtų visiems žinomos, lengvai prieinamos
ir kokybiškos;
• kad būtų skiriamas tinkamas dėmesys žmogaus socialinėms reikmėms;
• kad gydymo paslaugos priartėtų prie žmogaus ir būtų skatinamas sveikas gyvenimo būdas;
• kad švietimas, sportas ir kultūra taptų kiekvieno Pagėgių krašto žmogaus pilnaverčio gyvenimo poreikiu;
• kad turizmo plėtra skatintų gyventojų verslumą, svetingumą ir pasididžiavimą
krašto istorija, etonokultūra;
• kad būtų steigiamas jaunimo skatinimo fondas, padedantis įsikurti ir dirbti Pagėgių krašte;
• kad Pagėgiai taptų lygiaverčiais partneriais regioninės ekonomikos plėtroje.
Nuoširdžiai ir sąžiningai dirbdami kartu sieksime pilnaverčio ir oraus Pagėgių krašto
žmonių gyvenimo.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ RINKIMŲ KOMITETŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAI

Nr. 3
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Kartu – Pagėgių kraštui“
1. Virginijus Komskis
2. Gražina Jankauskienė
3. Vladimiras Gorodeckis
4. Rita Vidraitė
5. Giedrė Skipitienė
6. Mindaugas Karklelis
7. Vitalija Golovko
8. Jūratė Daugalienė
9. Rimantas Vidra
10. Diana Gorodeckaja
11. Danutė Bardauskienė
12. Nomeda Gečienė
13. Jurgita Genutienė
14. Virginijus Lacis
15. Natalija Gorodeckaja
16. Kazė Gerbatavičienė
17. Elena Ulberkienė

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ RINKIMŲ KOMITETŲ RINKIMŲ PROGRAMOS

Lietuvos
socialdemokratų partija

Nr. 4
Už Pagėgius –
kuriems rūpi kiekvienas!
Mūsų rinkimų programos prioritetas – ne asfalto, trinkelių klojimas, o dėmesys
kiekvienam savivaldybės žmogui, jo gyvenimo sąlygoms, medicininiam aptarnavimui,
švietimui, išsilavinimui, užimtumui, galimybei kurti darbo vietas, pasinaudoti socialinėmis paslaugomis bei pasirūpinti oria senatve.
Mes esame UŽ:
• investicijas, palankesnę aplinką verslui ir darbo vietoms;
• jaunimo įtraukimą į savivaldybės politinį, visuomeninį gyvenimą;
• prieinamą švietimo sistemą, kokybiškas žinias moksleiviams, tinkamas darbo sąlygas ir orų atlygį ne tik mokytojams, bet ir kitiems specialistams bei darželių auklėtojams;
• kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, jų prieinamumą, pagarbą, dėmesį,
kiekvienam pacientui;
• palaikomojo gydymo bei slaugos ligoninės patalpų, įrangos atnaujinimą, tinkamas darbo sąlygas ir didesnį atlygį čia dirbantiems;
• socialinių paslaugų plėtrą neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, teikiant pagalbos namuose bei trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos paslaugas, orią senatvę senjorams. Tinkamas darbo sąlygas ir didesnį atlygį čia dirbantiems;
• tinkamas darbo sąlygas ir didesnį atlygį bibliotekininkams, kultūros įstaigų darbuotojams;
• pagalbą vaikus auginančioms šeimoms. Vaikų dienos centrų ar prailgintų grupių
mokyklose plėtrą;
• laiku suteiktą pagalbą kiekvienai savivaldybės šeimai/asmeniui, iškilus bet kokiam
gyvenimo sunkumui, ir realią pagalbą priklausomybių turintiems asmenims ir jų
šeimos nariams;
• dėmesį žemdirbiams;
• kaimo ir miesto bendruomenių, NVO ir jaunimo organizacijų skatinimą, rėmimą.
Kiekvienas geras darbas Pagėgių krašto labui yra priimtinas, todėl negali būti baigtinio siekių ir tikslų sąrašo.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ RINKIMŲ KOMITETŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAI

Nr. 4
Lietuvos socialdemokratų
partija
1. AUŠRA ZONGAILIENĖ
2. NIJOLĖ KOVALIOVA
3. VILIJA KRIUČOKIENĖ
4. ALGIMANTAS SUDEIKIS
5. RASA RAMANAUSKIENĖ
6. GABRIELĖ CHASIJEVA
7. VYTAUTAS JUŠKEVIČIUS
8. GINTARAS RAMANAUSKAS
9. JŪRATĖ KUIZINIENĖ
10. VYTAUTAS MAŽUTIS
11. IRENA ARMONIENĖ
12. STASYS JOKIMČIUS
13. AKVILĖ STEPONKUTĖ

14. SIGITAS RAMANAUSKAS (teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos
veikos)

15. GIEDRĖ GRIGAITIENĖ
16. GRITA PETKIENĖ
17. INGA ŪSELIENĖ
18. ARŪNAS ŠALTMERIS
19. GINTAUTAS KASILIAUSKAS
20. SIGITAS ZANDOVAS
21. ALGIRDAS KUISYS
22. ANATOLIJUS KRASIKOVAS
23. STANISLOVAS MALIŠAUSKAS
24. DANUTĖ BURMIJ

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną.
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Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys demokratai

Nr. 6
Kurkime kartu!
Mes, Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai partija, jungianti plačią
bendraminčių bendruomenę, siekiančią kurti ateitį kartu.
Tačiau šiandien turime konstatuoti, kad jau kuris laikas Lietuva yra įstrigusi neapibrėžtume. Tai ryškiausiai įrodo vis labiau besiverianti praraja tarp valdžios ir žmonių.
Šioje situacijoje mes norime tvirtai ir aiškiai pasakyti, kad esame ir visada būsime
laisvę branginančių žmonių pusėje. Mes atsinaujiname, keičiamės, mokomės iš praeities klaidų ir norime būti visų Lietuvos žmonių partija.
Didžioji galimybė Lietuvai – pasiekti, kad bet kuris Lietuvos žmogus jaustų garantuotą europietišką gerovę.
Žmonėms tarnaujanti savivaldybė – tai stipri savivalda, gebanti greitai ir atsakingai spręsti jų problemas.
Nuoseklus visų žmonių gyvenimo gerinimas – tai pasitikėjimo atkūrimas tarp
vietinės valdžios ir piliečių, t.y. bendradarbiauti ir būti Jūsų pusėje. Tvirtai pasisakome už savivaldos stiprinimą bei vietos bendruomenių įtraukimą į savivaldos lygmens
problemų sprendimą. Tačiau taip pat norime įvardinti keletą bendrų siekių:
• kokybiško vidurinio išsilavinimo kiekvienam;
• kokybiškų sveikatos paslaugų;
• patogaus lengvai pasiekiamo sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų tinklo
seneliams, vienišiems bei neįgaliems žmonėms.
• visapusiškos pagalbos sistemos sukūrimas vaikus auginančioms šeimoms;
• psichologinės pagalbos kiekvienam;
• galimybės kiekvienam įsitraukti į savivaldybės valdymą (dalyvaujant diskusijose,
rengiant įvairias programas, remiant įvairias iniciatyvas bei mecenavimą);
• darbo kartu, kad būtų kuriamos palankios sąlygos verslui, asmeniniam tobulėjimui
bei naujų darbo vietų kūrimui.
• projektų, kuriančių poilsio, sporto, kultūros, turizmo infrastruktūrą, įgyvendinimas.
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Nr. 6
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
1. KĘSTUTIS GEDMINAS
2. KRISTUPAS GRUŽAS
3. ROMUALDAS JARUSEVIČIUS
4. AIRIDA ČIUŽAUSKAITĖ
5. GODA JANECKYTĖ
6. ANTANAS ČIUŽAUSKAS
7. ALEKSANDRAS RAUDONIUS
8. NIJOLĖ SOKOLOVA
9. TERESĖ ŠABASEVIČIENĖ
10. REGINA KRICKAJA
11. IRENA ŠAPALIENĖ
12. ZINA BUDGINIENĖ
13. LAIMUTĖ POPENDIKIENĖ
14. VIRGINIJUS JANČAUSKAS

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną.
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Visuomeninis rinkimų komitetas
„Pagėgių krašto vardan“

Nr. 9
Mūsų tikslas - bundantis Pagėgių kraštas!
Atėjo metas investuoti ne į geležį ir betoną, o į Pagėgių žmones, į jų galimybes užsidirbti, čia auginti vaikus. Ir tam skirti didelius Savivaldybės resursus.
Mūsų užduotis – pažadinti Pagėgius iš žiemos miego.
Mūsų tikslas – didėjančios žmonių pajamos ir gerėjanti gyvenimo kokybė.
Teisingi mokesčiai
Mokesčiai (taip pat ir už komunalines paslaugas), kurių dydį gali įtakoti Savivaldybė,
bus aiškūs, pagrįsti ir vienodai teisingi visiems.
Jaunoms šeimoms
Parama įsigyjant būstą.
Kūdikio susilaukusioms šeimoms –naujagimio kraiteliai.
Verslui
Lengvatomis ir finansine parama skatinsime smulkaus, šeimos verslo kūrimą. Sukursime darbo vietų kūrimo, investicijųpritraukimo programą ir ją įgyvendinsime.
Specialistų pritraukimo programa
Sukursime fondą ir sąlygas rajonui reikalingiems specialistams – mokytojams, medikams, inžinieriams, kultūros, meno ir sporto ugdytojams – pritraukti.
Mokytojams ir moksleiviams
Mokytojams – premijos ir kelionės išlaidų kompensavimas.
Pirmenybę skirsime vaikų užimtumui ir ugdymui po pamokų.
Organizuosime vaikų pavežėjimą ir į pamokas, ir iš užsiėmimų būreliuose.
Gyvenimo kokybės gerinimas
Stiprinsime socialines paslaugas šeimoms, senjorams, neįgaliesiems.Steigsime dienos centrus, pritaikysime aplinką neįgaliųjų ir vaikų vežimėliams.
Didės nuoširdžiai dirbančių socialinių darbuotojų atlyginimai.
Vieša ir skaidri veikla
Reikalausime asmeninės tarnautojų atsakomybės, skaidrių konkursų, viešumo,
efektyvaus ir skaidraus lėšų panaudojimo.
Rengsime gyventojų apklausas svarbiausiais rajono gyvenimo klausimais.
Depolitizuosime Savivaldybės įmones bei įstaigas.
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Nr. 9
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Pagėgių krašto vardan“
1. Kęstas Komskis
2. Sandra Danauskienė
3. Valdas Gečas
4. Kristina Stumbrienė
5. Vytautas Stanišauskas
6. Dainora Butvydienė
7. Jelena Jankauskienė
8. Bronius Ramanauskas
9. Loreta Vytuvienė
10. Ingrida Dargelienė
11. Raimonda Tutlienė
12. Algis Vitkus
13. Vygantas Jurkutaitis
14. Algimantas Šležas
15. Bronius Vaitkus

16. Raminta Bladytė
17. Živilė Žilinskaitė
18. Gintaras Motūzas
19. Marija Urbienė
20. Lina Augustinavičiūtė
21. Radik Ambarcumian
22. Vida Šveikauskienė
23. Simona Gedgaudaitė
24. Arūnas Skvirba
25. Aivaras Pocius
26. Rimas Bagavičius
27. Jūratė Srūgienė
28. Eimantas Zavistauskas
29. Angelė Skirmantienė
30. Ingrida Mačernienė

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną.
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Darbo partija

Nr. 12
Kurkime kartu!
Mes, Darbo partija, esame įsitikinę, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsakomybė
už priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga, siekiant
grąžinti žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis bei įtraukti juos į valstybės
valdymą.
Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia, o savivalda – realia. Todėl sieksime, kad
savivaldybėms būtų perduota atsakomybė, funkcijos ir ištekliai, susiję su vietos gyventojų poreikių tenkinimu.
Užkirsime kelią korupcijai. Todėl savivaldybės tarnautojai už savo sprendimus turės prisiimti atsakomybę.
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. Remsime jaunas šeimas - padėsime joms gaunant lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant būstą,
kompensuosime arba padėsime gauti kompensacijas palūkanoms.
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!
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Nr. 12
Darbo partija

1. ALGIS GRUBLYS
2. EDVINAS KRIŠČIŪNAS
3. LINA KARNAUSKIENĖ
4. ROMAS JUNKARIS (teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

5. KĘSTUTIS GRUBLYS (teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

6. DOVILĖ ŠEPUTYTĖ
7. SAULIUS KONDROTAS
8. RITA NORVILIENĖ
9. GINTARAS REKAŠIUS (teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

10. JUSTINAS LENGVENIS
11. KAZIMIERA GUDAITIENĖ

12. SIGITAS GUDELIŪNAS
13. MARIUS SKERSIS
14. VIKTORAS VASILIAUSKAS
15. ARTŪRAS GUDAVIČIUS
16. EGLĖ VYTAUTĖ OTIENĖ
17. ANDŽELIKA ALACHVERDIJEVA
18. RENATAS KARNAUSKAS
19. ŠARŪNAS BENDIKAS (teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

20. EDGARAS PANKAUSKIS
21. SIGITAS USELIS
22. BRONISLAVAS KINDERYS
23. DAIVA LENGVENIENĖ
24. ROBERTA ALEŠKEVIČIŪTĖ

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną.
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Visuomeninis rinkimų komitetas
„E. Kuturio komanda
„Už permainas Pagėgių krašte“

Nr. 23
už permainas Pagėgių krašte!
Sieksime:
• kad krašto įstaigų ir įmonių veiklos neįtakotų politikai, Tarybos sprendimai būtų
skaidrūs ir naudingi krašto žmonėms, jų problemos būtų sprendžiamos kokybiškai ir
greitai, organizuojamos gyventojų apklausos, savivaldybės vadovai atsiskaitytų bendruomenei už nuveiktus darbus;
• šalinti biurokratines kliūtis smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, mažinti žemės mokesčius, gerinti kaimo kelių būklę, pritraukti investuotojus į Pagėgių laisvąją ekonominę
zoną;
• stiprinti ir atnaujinti jau turimą stacionarios medicinos paslaugų bazę, kurti socialinio sektoriaus įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą, sveikos
bendruomenės kūrimo, kaip krašto gyvasties pagrindo, priemonių įgyvendinimo;
• pagarbaus požiūrio į pedagogų darbą, jų nuopelnus ir pasiekimus, švietimo įstaigas įjungti į krašto bendruomenės gyvenimą;
• sudaryti sąlygas krašto jauniems žmonėms drąsiai įsijungti į atsinaujinančio, tvaraus ir augančio krašto gyvenimą, vykdyti socialinės atskirties mažinimo, lygių galimybių, visuomenės teisės į savivaldos sprendimų prieinamumą ir kt. socialines švietėjiškas
programas;
• sukurti atvirą Kultūros tarybą, kuri formuotų ilgalaikę savivaldybės kultūros plėtotę, puoselėti krašto išskirtinumo tradicijas, sudaryti sąlygas bendruomenės saviraiškai,
aktyvinti kultūros mecenatų paieškas.
• Pasitelkę įvairių sričių specialistus kursime Pagėgių miesto ir krašto dvasinio atgimimo programą, skatinsime vystyti meną viešosiose erdvėse, mažosios architektūros
ženklais įprasminti ir įamžinti kraštui aktualius ir svarbius istorijos įvykius, visuomenės
veikėjus, prikelsime Pagėgius kaip įdomų, patrauklų ir lankytiną objektą, skatinsime
išeivius įsilieti į Pagėgių atgaivinimo darbą.
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Nr. 23
Visuomeninis rinkimų
komitetas „E. Kuturio
komanda „Už permainas
Pagėgių krašte“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

EDGARAS KUTURYS
ELENA STANKEVIČIENĖ
RAMUTĖ VALANČIENĖ
RASA ŽULPIENĖ
EUGENIJUS DARGUŽAS
DAINIUS KINDERIS
VIDA GEČIENĖ
VALDAS ARMONAS
RASA PETRIKAITIENĖ
ASTA ROLANDA BIETIENĖ
JUOZAS ŽUKLIJA
EGIDIJUS ANDRIEKUS
EMILIJA PETRAUSKAITĖ

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

GITANA TAMAŠAUSKIENĖ
DONATA ŠAULYTĖ
VYTAUTAS BUKAUSKAS
DIJANA SUDEIKIENĖ
INGRIDA JUCIŪTĖ
BRONIUS ARNAŠIUS
ELENA NAUSĖDIENĖ
SANDRA UPARTIENĖ
RAMUTĖ PEČIOKIENĖ
DALIA KRIŠČIŪNIENĖ
ANTANAS MERKEVIČIUS
ROBERTAS MAZILIAUSKAS
REMIGIJUS BARDAUSKIS
EDMUNDAS JAŠINSKAS
ALVYRA JANKANTIENĖ
VALDEMARAS JURKŪNAS
GRETA MAMKUTĖ
MARIUS RUTKAUSKAS
TOMAS RUKŠNAITIS
REMIGIJUS KEDECKIS
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RINKIMŲ APYLINKĖS
Adresas

Komisijos
pirmininkas

Nr.

Pavadinimas

Telefonas

1.

PAGĖGIŲ

Vilniaus g. 3, Pagėgiai

RASA STONIENĖ

868216839

2.

PANEMUNĖS

Donelaičio g. 5,
Panemunė, Pagėgiai

REDA ŠEPUTIENĖ

868717131

3.

KENTRIŲ

Eglių g. 6, Kentrių k.

RITA VIDRIENĖ

865626131

4.

NATKIŠKIŲ

Zosės Petraitienės g. 7,
Natkiškių k.

LAIMUTĖ
KESARAUSKIENĖ

865872920

5.

PAGĖGIŲ
KAIMIŠKOJI

Jaunimo g. 3, Pagėgiai

VIRGINIJA DROŽEANIENĖ

863856656

6.

PIKTUPĖNŲ

Liepų g. 1, Piktupėnų k.

LINA VIDRIENĖ

868445054

7.

STONIŠKIŲ

Klaipėdos g.1, Stoniškių k.

MARIUS PALECKIS

861263522

8.

ŠILGALIŲ

Mokyklos g. 1, Šilgalių k.

RAIMONDA
STALNIONIENĖ

865522031

9.

RAMBYNO

Rambyno g. 22, Lumpėnų k.

JOLITA BAČIULIENĖ

865028563

10.

VILKYŠKIŲ

PranoLukošaičio g. 18,
Vilkyškių miestelis

KRISTINA BARDAUSKIENĖ

865555891

11.

ŽUKŲ

Viliaus Gaigalaičio g. 25,
Žukų k.

ALVINA BUCIENĖ

865485208

SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ KOMISIJA
Vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktai

Rūta KATAUSKIENĖ

pirmininkė

8 685 80959
pagėgiai.rinkimai@gmail.com

Stefa KATUTIENĖ

pavaduotoja

8 650 94580
s.katutiene@gmail.com

Palmira KINDERIENĖ

sekretorė

8 65698775
p.kinderiene@pagegiai.lt

Rima AUŠTRIENĖ

narė

8 69949846

Virginija KUBILIENĖ

narė

8 67606445

Vida MARTIŠAUSKIENĖ

narė

8 65252061

Apolinaras PETRAUSKAS

narys

8 65252040

Jurgita ŠTUIKIENĖ

narė

8 68130081

Pritaikyta neįgaliesiems

Tiražas: 3800

