Jono Danausko nuotrauka

2019 METŲ KOVO 3 DIENOS
SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR
MERŲ RINKIMAI PAKRUOJO
RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Pakruojo rajono savivaldybės Nr. 30 rinkimų
komisijos informacinis leidinys

Bendra informacija
apie rinkimus
Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius turi
nuolatiniai šios savivaldybės gyventojai (toje
savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravę savo gyvenamąją vietą 90
dienų iki rinkimų dienos, tai yra, iki 2018 m.
gruodžio 3 d.), kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Taip pat rinkti savivaldybės tarybos
narius gali ir teisę gyventi Lietuvos Respublikoje turintis kitos Europos Sąjungos valstybės
narės pilietis, kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje arba kuris yra
įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje, arba kitas
asmuo, kuris turi teisę nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje ir turi šią teisę patvirtinantį dokumentą ir kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios
savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas
į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje.
Savivaldybės tarybos nariu, savivaldybės
meru gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų dieną yra
sukakę 18 metų ir kuris savo gyvenamąją vietą
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos.
Kandidatus į savivaldybės tarybos narius,
merus gali kelti politinės partijos, visuomeniniai rinkimų komitetai ir į merus gali išsikelti
patys asmenys.

Rinkėjo kortelė
Rinkėjo kortelė išrašoma pagal rinkėjų sąrašo sudarymo metu deklaruotą gyvenamąją
vietą. Jeigu konkreti gyvenamoji vieta nedeklaruota, panaikinta ar rinkėjas deklaravo išvykimą
į užsienį, bet gyvena Lietuvoje, dėl įrašymo į rinkėjų sąrašus jis turi kreiptis į apylinkės rinkimų
komisiją pagal savo faktinę gyvenamąją vietą.
Rinkėjo kortelė yra neprivaloma. Rinkėjui,
einant balsuoti, reikia turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės
kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar kitą
dokumentą, kuriame yra nuotrauka ir asmens
kodas).

Informacija rinkėjui
trumpuoju telefono
numeriu 1855
Kviečiame naudotis Vyriausiosios rinkimų komisijos informaciniu telefono numeriu
1855. Informacinė paslauga veiks nuo 2019 m.
vasario 6 d. Informacinės linijos darbo laikas –
07.00-20.00 val.
Trumpuoju numeriu 1855 galima skambinti iš visų Lietuvoje veikiančių operatorių
tinklų. Skambučio kaina – kaip į savo tinklą
pagal savo plano tarifus.
Telefonu 1855 sužinosite:
• ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus;
• kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuoti;
• ar rinkimų apylinkė pritaikyta rinkėjams
su negalia;
• apie galimybę balsuoti iš anksto, jeigu
rinkimų dieną nebūsite savo rinkimų apylinkėje;
• kaip balsuoti, jeigu susirgote ir rinkimų
dieną negalėsite nuvykti į savo rinkimų apylinkę;
• kaip susisiekti su savivaldybės ar apylinkės rinkimų komisija, komisijos adresą.
Naudojimosi paslauga sąlygos
Norėdami gauti išsamią informaciją apie
Jūsų įrašymą į rinkėjų sąrašą, būsite paprašyti pasakyti savo asmens kodą, vardą, pavardę.
Paskambinę šiuo numeriu, sužinosite rinkimų
apylinkę, savo rinkėjo kortelės numerį ir kt. Informacija teikiama vadovaujantis teisės aktais,
reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą, todėl rinkėjo adreso skelbimas
yra apribotas. Tik patys pasakę savo adresą,
Jūs galėsite pasitikslinti, ar tikrai tokiu adresu
esate įrašytas į rinkėjų sąrašą, ar tokiu adresu
Jums yra išrašyta rinkėjo kortelė.
Nusiskundimų registracija
Telefonu 1855 galite pranešti apie rinkimų
įstatymų pažeidimus. Taip pat galite pranešti,
kad gyvenate deklaruotu adresu, bet negavote rinkėjo kortelės. Jūsų nusiskundimas bus
perduotas savivaldybės rinkimų komisijai.
Skundai registruojami prisistačius, o Jums atsisakius pranešti savo vardą ir pavardę, skundai nebus nagrinėjami.

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 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.

SAULIAUS GEGIECKO
LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGOS
(LIBERALŲ)
kandidato į Pakruojo rajono
savivaldybės tarybos narius –
merus
RINKIMŲ PROGRAMA

Stipri valstybė neįmanoma be savarankiškos veiksmingos savivaldos ir atviros bendruomenės. Meras ir taryba turi būti atviri
pažangioms idėjoms, iniciatyvoms ir sugebėti
išlaisvinti, sujungti bei paremti kūrybines bendruomenės galias.
Mero pareigos – tai įsipareigojimas bendruomenei ir pažadas, kad mūsų užsibrėžti
tikslai – bus pasiekti.
Žingsniai link tikros savivaldos:
- mero ir tarybos tiesioginė atsakomybė ir
reali pagalba pritraukiant investuotojus,
- viešojo ir privataus sektorių partnerystės
(PPP) skatinimas,
- efektyvus į vietos ekonomiką ir kultūrą nukreiptas ES paramos įsisavinimas,
- smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas,
- inovatyvių projektų skatinimas,
- efektyvaus energijos vartojimo didinimas,
protingai išnaudojant visas galimas priemones,
- sporto įrenginių, aktyvaus poilsio ir laisvalaikio zonų atnaujinimas ir įrengimas,
- daugiabučių kiemų, pravažiavimų sutvar-

kymas, kaimų gatvių asfaltavimas ir apšvietimas,
- sveikatos įstaigų išsaugojimas rajone,
- optimalus ugdymo sistemos pertvarkymas,
- skaidrus, efektyvus socialinės sistemos pritaikymas,
- sąlygų pagyvenusių žmonių užimtumui
ir dalyvavimui visuomenės gyvenime sudarymas,
- privačių iniciatyvų švietimo, kultūros ir
sporto srityse rėmimas,
- jaunimo integracijos skatinimas, jaunimo
nevyriausybinių organizacijų stiprinimas,
- etninio kultūros paveldo savitumo išsaugojimas, tęstinumas ir sklaida.
Padarysiu viską, kad mūsų savivaldybė taptų viena geriausių Lietuvoje, kad joje būtų jauku, gera, saugu ir smagu gyventi.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

GEDIMINO GRYBĖS
PARTIJOS TVARKA IR
TEISINGUMAS
kandidato į Pakruojo rajono
savivaldybės tarybos narius –
merus
RINKIMŲ PROGRAMA

Priėmiau partijos „Tvarka ir Teisingumas“
Pakruojo skyriaus narių siūlymą siekti mero
pareigų.
Visada esu ir būsiu tiesos ir teisingumo pusėje.
Mano tikslas – iš esmės peržiūrėti komunalinių atliekų, vandens, šilumos teikiamų paslaugų kainas, kurios šiuo metu kaip buvo, taip
ir liko bene didžiausios Lietuvoje.
Man nebuvo leista dirbti žmonių gerovei.
Mačiau, kad valdžioje nėra skaidrumo, teisingumo, moralės. Nesėdėjau dėl mero pavaduotojo atlyginimo. Pasirinkau geriau būti
opozicionieriumi rajono valdžiai.
Siekdamas mero posto žinojau, kas manęs
laukia, bet sunkumų nebijojau. Partijoje įgijau

daug patirties. Man rūpi žmonių gyvenimo
kokybė. Remsiu smulkų ir vidutinį verslą, ūkininkus.
Visada sprendžiu gyventojų problemas.
Sieksiu partijos „Tvarka ir Teisingumas“ Pakruojo skyriaus rinkimų programoje numatytų pagrindinių tikslų:
- imtis iniciatyvos, kad būtų sukurtos darbo
vietos visiems norintiems ir galintiems dirbti,
taip pat kartu išsprendžiant esamų mokyklų,
ambulatorijų, ligoninės išlaikymą, peržiūrėti
komunalinių atliekų, vandens, šilumos teikiamų paslaugų kainas. Spręsiu rajono gyventojų
problemas iš karto vietoje.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

ERIKOS KIŽIENĖS
TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ
kandidatės į Pakruojo rajono
savivaldybės tarybos narius merus
RINKIMŲ PROGRAMA

Atstovauju politinei jėgai, kurios vertybės
visiškai sutampa su mano: šeima, bendruomeniškumas, visapusiškas šalies stabilumas.
Noriu tvirtai ir aiškiai pasakyti, kad esu ir
visada būsiu laisvę branginančių, ateičiai neabejingų žmonių pusėje. Įsiklausysiu į Jūsų
nuomonę, spręsdama aktualias Pakruojo rajono ir kiekvieno gyventojo problemas. Tarsiuos
su bendruomenėmis dėl prioritetų ir strateginių projektų.
Kartu galime pasiekti, kad bet kuris Pakruojo rajono žmogus, kur jis begyventų,
kokios lyties, išsilavinimo ar turtinio statuso
bebūtų, jaustų, kad gyvena europietiškoje
valstybėje, kuri geba visiems garantuoti europietiško standarto paslaugas.
Dirbsiu gyventojams, o ne įvaizdžiui. Mane
pristatys geri sprendimai ir į bendrą gėrį nukreipti darbai.
Įsipareigoju veikti atvirai, skaidriai, kons-

truktyviai bendradarbiauti su kitomis politinėmis jėgomis Savivaldybės taryboje.
Būsiu nepakanti bet kurioms politinės korupcijos apraiškoms, greitai ir principingai į tai
reaguosiu.
Inicijuosiu projektus darančius Pakruojo
rajoną patrauklesnį investuotojams ir patogesnį gyventojams.
Sieksiu, kad Pakruojo rajono gyventojai
didžiuotųsi gyvendami čia: užtikrintu darbu,
geru susisiekimu, kokybiškomis medicinos
ir socialinės paslaugomis, patogia infrastruktūra, įvairialype veikla ir kultūriniu gyvenimu.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

SAULIAUS MARGIO
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJOS
kandidato į Pakruojo rajono
savivaldybės tarybos narius –
merus
RINKIMŲ PROGRAMA

KARTU KURKIME SĖKMINGĄ
PAKRUOJO RAJONĄ
Pakruojis – mano gimtinė. Nuo 2011 m.
esu Pakruojo seniūnas. Žinau rajono skaudulius, įsisenėjusias problemas, moku jas spręsti.
Esu tvirtai apsisprendęs dirbti dėl socialinės,
kultūrinės bei finansinės gerovės prisiimdamas asmeninę atsakomybę ir pasiruošęs tinkamai atstovauti rajono žmonėms.
Mano, kaip socialdemokrato ir kandidato į
rajono merus, pagrindiniai vertybiniai principai yra dėmesys žmogui, socialinio teisingumo ir lygių galimybių užtikrinimas, saugios ir
demokratiškos aplinkos kūrimas.
Vadovaudamasis jais įsipareigoju:
telkti ir vienyti savivaldybės tarybą bei
administraciją, nevyriausybines organizacijas,
verslo atstovus ir gyventojus spręsti rajono
problemas;
siekti, kad kokybiškos sveikatos priežiūros
paslaugos būtų visiems pasiekiamos;
plėtoti socialinių paslaugų teikimą;
gerinti švietimo paslaugų kokybę;
pritraukti kuo daugiau investicijų į rajoną,
sudaryti palankias sąlygas verslui, kuris kurtų

naujas darbo vietas ūkio, paslaugų, turizmo
sektoriuose;
pritraukti jaunų specialistų, remti studijas
jaunuolių, įsipareigojusių vėliau dirbti Pakruojo rajone;
gerinti rajono infrastruktūrą – daugiabučių namų kiemus, gatves, šaligatvius, kelius,
apšvietimą, geriamojo vandens ir nuotekų
tinklus. Ypatingą dėmesį skirti kaimiškosioms
seniūnijoms;
remti jaunimo idėjas, skatinti ir palaikyti
jaunimo organizacijų veiklą;
įgyvendinti sporto ir laisvalaikio infrastruktūros gerinimo projektus;
siekti teisingų mokesčių už savivaldybės
įmonių teikiamas paslaugas;
tęsti pradėtus investicinius projektus, remti renginius, skatinti naujas kultūros iniciatyvas;
užtikrinti savivaldybės veiklos skaidrumą ir
efektyvų viešinimą.
Tikiu, kad galima sąžiningai vadovauti stiprinant bendruomeniškumą. Kartu kurkime
sėkmingą Pakruojo rajoną sau ir savo vaikams!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

Romo medzvecko*
savarankiškai išsikėlusio
kandidato į Pakruojo rajono
savivaldybės tarybos narius –
merus
Rinkimų programa

Matydamas susiklosčiusią situaciją rajone,
valdant dabartinei daugumai, nutariau kelti
savo kandidatūrą savarankiškai į Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narius.
Neramu ir tai, kad nieko nebesigirdi apie
naujai rengiamus infrastruktūros, vandentiekio
ir kitus projektus.
Tai vieni iš motyvų, kurie ir paskatino mane,
turintį daug patirties ir noro dirbti Pakruojo
labui, kelti savo kandidatūrą į Pakruojo rajono
savivaldybės tarybos narius.
Tapęs Pakruojo r. savivaldybės tarybos nariu-meru dalyvaudamas valdančiojoje koalicijoje, sieksiu:
1. Infrastruktūra:
Ir toliau tvarkyti Pakruojo m., Linkuvos m.,
Klovainių, Rozalimo, Žeimelio, Pašvitinio, Lygumų miestelių ir kaimų gatves bei šaligatvius.
Išasfaltuoti kelius: Pakruojis-Preičiūnai,
Pakruojis-Lygumai, Linkuva-Dvariukai, Lauksodis-Pašvitinys. Kad rajone neliktų nė vienos
neasfaltuotos gyvenvietės, kuriose gyvena 15 ir
daugiau žmonių.
Sutvarkyti automobilių stovėjimo aikšteles
prie daugiabučių namų, vaikų žaidimo aikšteles kaimuose ir miesteliuose.
Spartinti daugiabučių ir kitų namų renovaciją, kuri šiuo metu vyksta nepakankamai gerai.
2. Sveikatos apsauga:
Jokiu būdu neuždaryti Pakruojo ligoninės,

pagerinti joje teikiamų paslaugų kokybę.
Pagerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą,
kurias teikia PSPC.
3. Socialinė apsauga:
Pasirūpinti kiekvienu rajono gyventoju,
kiekvienam norinčiam suteikti darbą pagal jo
kvalifikaciją.
Plėsti socialinių paslaugų, senelių namų tinklą.
4. Švietimas:
Išsaugoti visas likusias mokyklas, vaikų darželius ir kultūros įstaigas.
Plėtoti kokybišką vaikų ugdymą mokslo,
meno, kultūros ir sporto srityse.
Tai tik nedidelė dalis mano planuojamų atlikti darbų, platesnę veiklos programą pateiksiu
vėliau.

*(teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veiklos)
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

MARIAUS SENULIO
DARBO PARTIJOS
kandidato į Pakruojo rajono
savivaldybės tarybos narius –
merus
RINKIMŲ PROGRAMA

Mero pareiga įgyvendinti savivaldos principus, nuostatus, saugoti ir ginti piliečių teises
bei teisėtus jų interesus, atstovauti Pakruojo
rajono savivaldybei valstybės institucijose, organizuoti Pakruojo rajono savivaldybės veiklą
taip, kad būtų operatyviai priimami rajonui
reikalingi sprendimai ir efektyviai įgyvendinami.
Todėl sieksiu:
Gerinti rajono vietinių kelių būklę.
Plėsti kultūrinę veiklą, skatinti jaunimo, vyresnio amžiaus ir neįgalių žmonių užimtumą,
skirti daugiau lėšų projektinei veiklai.
Inicijuoti projektų sukūrimą, kad kuo daugiau būtų panaudota tikslinių Europos Sąjungos lėšų, skirtų Pakruojo rajono savivaldybei.
Kad gyventojai gautų reikalingas, kokybiš-

kas medicinos paslaugas.
Emigracijos mažinimą, kuriant naujas darbo vietas, aktyviai bendraujant ir bendradarbiaujant su verslininkais, sukuriant gerą gyvenamąją aplinką.
Remti jaunimo iniciatyvas.
Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo fondo
programą.
Kad viešasis transportas būtų racionaliai
panaudojamas rajono gyventojams.
Mero darbas yra komandinis darbas. Tik
sėkmingo bendradarbiavimo ir tarpusavio susikalbėjimo dėka galima pasiekti reikšmingų
rezultatų.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

GINTARO ŠURNOS
LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDŽIO
kandidato į Pakruojo rajono
savivaldybės tarybos narius –
merus
RINKIMŲ PROGRAMA

Naujos galimybės. Užtikrinsiu, kad nebūtų daromos kliūtys norintiems dirbti ir kurti.
Skatinsiu nereikalingų leidimų ir procedūrų
mažinimą. Užtikrinsiu, kad būtų naikinamos
neprotingos kliūtys investicijoms, kviesiu investuotojus. Mano vizija: laisvoji ekonominė
zona Pakruojo rajone.
Savivalda - atvira, skaidri ir demokratiška. Jausdamas atsakomybę už geriausių
sprendimų savivaldybėje priėmimą, užtikrinsiu, kad būtų tariamasi su vietos gyventojais.
Visus sprendimams priimti naudojamus duomenis viešinsime internete patogiu ir gyventojams suprantamu formatu.
Švietimas. Skatinsiu mokymo įstaigas,
verslą ir savivaldybės administraciją kurti bendrus projektus.
Konkurencija ir atsakingai tvarkomas
savivaldos ūkis. Ypatingą dėmesį skirsiu savivaldybės teikiamoms paslaugoms ir ūkiui. Bus
įvesti modernios vadybos standartai. Paslau-

gos bus kokybiškesnės ir teikiamos geriausia
kaina. Bus sudarytos lygios konkurencinės sąlygos viešąsias paslaugas teikti ne tik savivaldybės, bet ir privačioms įmonėms.
Darni aplinka. Užtikrinsiu, kad gyventojai
ir įmonės, būtų skatinami naudoti atsinaujinančią energiją patalpų šildymui, elektros
energijos ir karšto vandens gamybai.
Pagalba žmogui. Skatinsiu, kad socialinių
paslaugų teikimas būtų vykdomas per nevyriausybines organizacijas. Sieksiu, kad būtų
plečiamos paslaugos, kurios padėtų spręsti
esamas socialines problemas.
Kultūra. Rūpinsiuosi, kad būtų išlaikytas
balansas tarp profesionalaus ir mėgėjiško
meno. Užtikrinsiu, kad būtų numatytas ilgalaikis finansavimas ilgametes tradicijas turintiems renginiams. Skatinsiu bendruomenių
vietos tradicijų puoselėjimą.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

ALVYDO ŽUVININKO
LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR
ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS
kandidato į Pakruojo rajono
savivaldybės tarybos narius merus
RINKIMŲ PROGRAMA

Atstovauju Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai, kuri įrodė, kad nebijo sunkumų, iššūkių, yra atvira pokyčiams. Kandidatuodamas
į Pakruojo rajono savivaldybės merus, turiu
tikslą - Pakruojis bus patrauklus žemės ūkio,
verslo, kultūros ir turizmo lyderis Šiaurės Lietuvoje.
Esu įsitikinęs:
- meras ir taryba turi būti atviri pažangioms
idėjoms ir iniciatyvoms;
- socialiniai, ekonominiai, aplinkosauginiai
projektai prieinami visuomenei;
- ugdymo įstaigose tik kokybiškas, šiuolaikinėmis technologijomis paremtas mokymas;
- sveikatos priežiūros kokybė turi atitikti
gyventojų poreikius;

- šeimos saugumo, gyvenimo kokybės gerėjimo užtikrinimas ir tęstinumas;
- komunaliniai mokesčiai turi atitikti suteiktos paslaugos vertę, o nebūtų mokesčiu,
skirtu išlaikyti tas paslaugas teikiančias įmones;
- bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į sprendžiamų priemonių
procesą aktualiais klausimais.
Kad visa tai pasiektume – svarbiausia bendrauti ir bendradarbiauti. Jūs, atviri, veiklūs ir
reiklūs rajono bei miesto gyventojai, būsite didžiausi mano pagalbininkai ir nuveiktų darbų
vertintojai.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

Sąrašo Nr. 1

PARTIJOS TVARKA IR
TEISINGUMAS
Pakruojo skyriaus

RINKIMŲ PROGRAMA

Atsakinga savivalda – Stipri
šeima – Saugi bendruomenė –
Darbo vietų kūrimas
Mieli kraštiečiai,
Atsinaujinusi partija Tvarka ir teisingumas
su pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu priešakyje yra vertybių partija, orientuota į įvairius
gyventojų sluoksnius, į visus žmones bei jų
šeimas.
Mes keičiamės, atsinaujinam ne tik žmonėmis, bet ir idėjomis. Mes pasisakome už
atsakingą savivaldą, stiprią šeimą ir saugią
bendruomenę, rajono tarybos iniciatyvas
dėl naujų darbo vietų kūrimo.
Mes raginame patikėti ir pasitikėti partijos
Tvarka ir teisingumas komanda, nes mes žinome, kokių pokyčių reikia Pakruojo kraštui, kaip
įgyvendinti mūsų pasiūlymus ir iniciatyvas –
mes nelauksime naujų įstatymų, nurodymų iš
„sostinės“, o spręsime gyventojų problemas iš
karto vietoje.

Mes dirbdami taryboje imsimės iniciatyvos:
- kad būtų per trejus metus sukurtos darbo
vietos visiems norintiems ir galintiems dirbti
atsisakant mokamų pašalpų darbingiems asmenims;
- neuždaryti esamos ligoninės, ambulatorijų. Panaikinti eiles pas gydytojus, pacientui
pageidaujant įvesti „skubios apžiūros mokestį“;
- neuždaryti mokyklų, kuriose mokosi daugiau nei 40 mokinių, apjungiant į vieną objektą ambulatorijas, bibliotekas, bendruomenės
namus ir mokyklas;
- suteikti vienodas lengvatas šildymui tiek
miesto, tiek kaimo gyventojams;
- suteikti gyvenamą būstą visiems gyventojams, suremontuojant uždarytas mokyklas
ir kitus savivaldybės pastatus;
- rajono gyventojais rūpintis taip, kaip tėvas privalo rūpintis vaikais.
Tariame Jums ačiū už pasitikėjimą ir garantuojame ketverius gerų pokyčių metus.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

Sąrašo Nr. 2

LIETUVOS
VALSTIEČIŲ IR
ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS
Pakruojo skyriaus

RINKIMŲ PROGRAMA

Pokyčiai, kurių visi laukėme 30
metų, prasidėjo – tęskime juos ir
savivaldoje!
Darnus žmogus
Stiprindama šeimą, savivalda turi plėtoti
kompleksines paslaugas, padėti įsikurti jaunoms šeimoms, o senjorams ir neįgaliesiems
užtikrinti lygias galimybes dalyvauti socialiniame gyvenime.
Regionai nusipelno kokybiškos sveikatos
priežiūros. Kai dėl paslaugų sudėtingumo jų
neįmanoma suteikti vietoje, turi būti sukurta
efektyvi pavėžėjimo iki nacionalinių centrų
sistema. Savivaldybės turi skatinti sveiką gyvenseną, aktyvų laisvalaikį, tęsti alkoholio vartojimo mažinimo politiką.
Darni visuomenė ir aplinka
Lietuva – savo kraštą mylinčių, jo gerove
besirūpinančių žmonių šalis. Savivaldos užduotis – sudaryti sąlygas atskleisti šį potencialą, suteikiant galią bendruomenėms, verslui
ir NVO. Išskirtinis rūpestis – sveikos ir patrauklios gyventi aplinkos kūrimas, aplinkosaugos
reikalavimų paisymas.
Darnus švietimas ir kultūra
Etatinis modelis sprendžia moksleivių skai-

čiaus mažėjimo problemą, tačiau jis nebus tinkamai įgyvendintas be paramos savivaldoje. Ji
turi užtikrinti optimalų švietimo lėšų paskirstymą, skirti dėmesį neformaliam ugdymui,
mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.
Regionų tarybos suteikia postūmį kultūrai,
nes regiono atstovai skirsto valstybės lėšas
tame regione vykdomiems projektams. 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: skatinti
konkurencingą kaimiškų vietovių ekonomiką,
laisvąsias ekonomines zonas, rūpintis infrastruktūra, peržiūrėti vietines rinkliavas ir kt., darant vietoves patraukliomis verslui.
Darnus valdymas
Šalyje prasidėjusi antikorupcinė banga turi
tęstis ir savivaldoje. Čia ne vieta nepotizmui,
neskaidriems viešiesiems pirkimams. Informacija, kuria disponuoja savivaldybės, turi būti
maksimaliai atveriama visuomenei, o bendruomenės – skatinamos aktyviai dalyvauti
sprendimų priėmime.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

Sąrašo Nr. 4

LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJOS
Pakruojo skyriaus

RINKIMŲ PROGRAMA

Kartu kurkime sėkmingą
Pakruojo rajoną
Esame aktyvių, atsakingų ir nebijančių prisiimti asmeninę atsakomybę socialdemokratų
komanda. Žinome savivaldybės problemas,
galimybes ir realią dabartinę padėtį. Pasiryžę
atsakingai ir sąžiningai dirbti, įsiklausydami
į kiekvieno iš Jūsų nuomonę, kad kartu, bendromis jėgomis sukurtume gerovę Pakruojo
rajono žmonėms.
Kadencijos laikotarpiu įsipareigojame:
užtikrinti efektyvų Tarybos ir Savivaldybės
darbą;
siekti, kad kiekvienas gyventojas galėtų
laisvai išreikšti savo nuomonę dėl priimamų
sprendimų, pasiūlyti jiems alternatyvų;
plėtoti švietimo, sveikatos, socialinių paslaugų teikimą ir prieinamumą rajono gyventojams;
sudaryti palankias sąlygas investicijų pritraukimui ir verslui, kuris išsaugotų esamas ir
kurtų naujas darbo vietas ūkio, paslaugų, turizmo sektoriuose;
sukurti paslaugų, lengvatų, konsultacijų
ir kitų priemonių paketą pradedantiesiems,

smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams;
pritraukti jaunus specialistus, remti jų studijas, jeigu jie įsipareigos vėliau dirbti Pakruojo rajono įstaigose;
gerinti rajono infrastruktūrą – daugiabučių namų kiemus, gatves, šaligatvius, kelius,
apšvietimą, geriamojo vandens ir nuotekų
tinklus. Ypatingą dėmesį skirti kaimiškosioms
seniūnijoms;
užtikrinti patogų susisiekimą visame rajone;
skatinti ir palaikyti jaunimo organizacijų
veiklą, remti pozityvias jų idėjas;
įgyvendinti sporto ir laisvalaikio infrastruktūros projektus;
siekti teisingų, objektyviai pagrįstų, mokesčių už savivaldybės įmonių teikiamas paslaugas (šildymo, vandens tiekimo ir nuotekų,
komunalinių atliekų tvarkymo);
tęsti pradėtus investicinius projektus, remti renginius, skatinti naujas kultūros iniciatyvas;
puoselėti kultūros paveldą;
užtikrinti savivaldybės skaidrumą ir viešinimą.
Mes už sėkmingą Pakruojo rajoną sau ir
savo vaikams!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

Sąrašo Nr. 6

TĖVYNĖS SĄJUNGOSLIETUVOS
KRIKŠČIONIŲ
DEMOKRATŲ
Pakruojo skyriaus

RINKIMŲ PROGRAMA

Mes Jūsų pusėje!
Turime neišnaudoto potencialo, esame
darbšti ir atkakliai tikslo siekianti tauta. Tikrai
galime ištrūkti iš korupcijos ir skurdžios kasdienybės pelkės. Todėl pradėkime nuo artimiausios aplinkos – nuo žmonėms tarnaujančios savivaldos.
Įsiklausysime į Jūsų nuomonę, spręsdami
aktualias Pakruojo rajono ir kiekvieno gyventojo problemas.
Veiksime atvirai, skaidriai, būsime nepakantūs politinei korupcijai.
Sieksime, kad didesnis finansavimas būtų
skiriamas keliams prižiūrėti, kapitališkai remontuoti ir asfaltuoti.
Gerinsime rajono gyvenviečių apšvietimą,
diegiant energiją taupančias technologijas.
Sieksime, kad nebūtų uždaryta Pakruojo ligoninė, kad sveikatos paslaugų teikimas
būtų derinamas prie gyventojų poreikių.
Renovuosime stadionus, sporto aikštynus.

Remsime rajono bendruomenių, jaunimo,
nevyriausybinių organizacijų veiklą užimtumo, švietimo, sporto ir socialinės integracijos
srityse.
Sieksime užtikrinti palankias sąlygas jauniems žmonėms kurti verslą, skatinsime juos
finansiškai.
Užtikrinsime pagalbą šeimoms susiduriančioms su sunkumais. Atsakingai vertinsime kiekvieną šeimą, kuriai reikalinga pagalba.
Sieksime plėsti savivaldybės socialinio
būsto fondą.
Vandentiekos ir vandenvalos infrastruktūros gerinimas bus vienas iš prioritetų.
Prikelsim naujam gyvenimui Pakruojo spaustuvės, Senosios gaisrinės pastatus,
rekonstruosime Pakruojo turgelio aikštę.
Ieškosime finansavimo Linkuvos karmelitų
vienuolyno pastato restauravimui. Pakruojo,
Linkuvos kultūros centrų ir filialų, Pakruojo
sporto centro renovacijai. Modernizuosime
Pakruojo rajono bibliotekas.
Skatinsime naujus ir tradicinius kultūrinius projektus.
Turėdami aiškų planą ateičiai, tęsdami
pradėtus darbus ir Jūsų palaikomi, galime
visa tai įgyvendinti!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

Sąrašo Nr. 7

LIETUVOS LAISVĖS
SĄJUNGOS
(LIBERALŲ)
Pakruojo skyriaus

RINKIMŲ PROGRAMA

Už laisvą žmogų atviroje
visuomenėje!
Mes tikime, jog laisvas žmogus atviroje
visuomenėje gali užtikrinti stiprią valstybę,
o kartu ir veiksmingą, dinamišką, inovatyvią,
žmonėms tarnaujančią savivaldą.
Lietuvos visuomenei, jos savivaldybėms
šiandien būtinos naujos idėjos, proveržio
perspektyva, pasitikėjimas savimi ir savo
šalimi, patrauklios sąlygos investicijoms,
plėtrai ir ekonominės bei socialinės gerovės
kūrimui, prioritetinis dėmesys švietimui ir
kultūrinei raiškai, iniciatyvų palaikymas.
Šeši mūsų žingsniai link tikros savivaldos:

- Išlaidų mažinimas – didesnės galimybės kurti bendrą gerovę,
- Sveikata, švietimas ir kultūra – tikrasis
rūpestis savo gyventojais,
- Neleisti žmogui ar šeimai atsidurti užribyje,
- Bendruomenių skatinimas, rūpestis jaunomis šeimomis ir pagyvenusiais žmonėmis,
- Gana dulkančių žvyrkelių: saugūs ir
šiuolaikiški keliai ir gatvės,
- Savivaldai – tikrą šeimininką: merą ir
tarybą.
Ir toliau darysime viską, kad mūsų savivaldybė būtų viena geriausių Lietuvoje, joje
būtų jauku, gera, saugu ir smagu gyventi.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

Sąrašo Nr. 10

LIETUVOS
RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDŽIO
Pakruojo skyriaus

RINKIMŲ PROGRAMA
Naujos galimybės. Nedarysime kliūčių
norintiems dirbti ir kurti, aktyviai padėsime
žmonėms kurti savo gerovę. Mažinsime nereikalingų leidimų ir procedūrų skaičių, šalinsime neprotingas kliūtis investicijoms, kviesime
investuotojus. Vizija: laisvoji ekonominė zona
Pakruojo rajone.
Savivalda - atvira, skaidri ir demokratiška. Jausdami atsakomybę už geriausių sprendimų savivaldybėje priėmimą tarsimės su
vietos gyventojais, visus sprendimams priimti
naudojamus duomenis viešinsime internete
patogiu ir gyventojams suprantamu formatu.
Švietimas. Skatinsime verslą, mokymo įstaigas ir savivaldybės administraciją kurti bendrus projektus.
Konkurencija ir atsakingai tvarkomas
savivaldos ūkis. Savivaldybių paslaugų ir
ūkio tvarkymas pagal modernios vadybos
standartus. Paslaugos bus kokybiškesnės ir

teikiamos geriausia kaina. Sudarysime lygias
konkurencines sąlygas viešąsias paslaugas
teikti ne tik savivaldybės, bet ir privačioms
įmonėms.
Darni aplinka. Skatinsime gyventojus ir
įmones naudoti atsinaujinančią energiją patalpų šildymui, elektros energijos ir karšto
vandens gamybai.
Pagalba žmogui. Socialinių paslaugų teikimą skatinsime vykdyti nevyriausybinėms
organizacijoms. Plėsime paslaugas, kurios padėtų spręsti esamas socialines problemas.
Kultūra. Rūpinsimės kultūriniu gyvenimu
siekdami balanso tarp profesionalaus ir mėgėjų meno. Skirsime padidintą dėmesį kultūros
židinių išlikimui rajone ir jų kokybiškam atsinaujinimui. Sieksime užtikrinti ilgalaikį finansavimą ilgametes tradicijas turintiems renginiams. Skatinsime bendruomenes puoselėti
vietos tradicijas.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

Sąrašo Nr. 12

Darbo
partijos

Pakruojo skyriaus

RINKIMŲ PROGRAMA
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, 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
Sukursime palankias sąlygas pirminės
sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir
prieinamumui gerinti. Todėl stiprinsime
šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendinsime
skatinimo priemones sveikatos priežiūros
specialistams, ypač jauniems, dirbti miesteliuose, atokesnėse nuo savivaldybės centro
gyvenvietėse.
Remsime smulkųjį verslą kuriantį naujas darbo vietas.
ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

Sąrašo Nr. 18

LIETUVOS CENTRO
PARTIJOS
RINKIMŲ PROGRAMA

Naglio Puteikio vadovaujamos Lietuvos
centro partijos ginamos vertybės:
• mes visomis išgalėmis giname visuomenės
interesus,
• mes piktinamės tokia valdžia, kuri tyčiojasi
iš žmonių ir žemina piliečių orumą,
• 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 kategoriškai prieštaraujame apsimetėlių pabėgėlių invazijai,
• mes nenorime, kad Lietuvos vaikai būtų išvežami į užsienį tarsi eksporto prekė,
• mes saugome Lietuvos miškus,
• mes palaikome profesines sąjungas, ginančias darbuotojų darbo sąlygas ir siekiančias
didesnio darbo užmokesčio.

I. Mes skelbiame karą politinei korupcijai ir
siekiame, kad visi kyšininkai vagiantys Lietuvos žmonių pinigus atsidurtų už grotų.
II. Mes sakome, kad tie, kurie uždirba mažesnes algas, turi mokėti mažiau mokesčių, o
turtuoliai daugiau.
III. Mes sakome, kad mažas pensijas gaunantiems pensininkams pensijos turi būti didinamos daugiausiai.
IV. Socialinės ir ekonominės atskirties mažinimas - mūsų pagrindinis tikslas!
Mūsų jaunos komandos tikslas –
permainos Pakruojo rajone!
Atgaivinkime šį kraštą, kad gyventi čia
būtų gera!
Lietuvos centro partijos pirmininkas
Naglis Puteikis

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

Kandidatų sąrašai
Partija Tvarka ir teisingumas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gediminas Grybė
Rimantas Pašakinskas
Rita Vitkienė
Raminta Simonaitienė
Kristina Gelažienė
Juozas Mackevičius

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kęstutis Žalys
Valdas Jankauskas
Lina Kremenskienė
Marius Jurevičius
Vida Žarskienė
Saulius Žičevičius

Sąrašo Nr. 1
13.
14.
15.
16.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alvydas Žuvininkas
Rimvidas Gasparavičius
Antanas Indriulis
Vida Remeikienė
Gediminas Čiulada
Edita Užiūnienė
Saulius Stasiukaitis
Aušra Žukauskienė
Alfonsas Butkevičius
Zina Mišeikienė

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Irmantas Pėželis
Audronė Kibildienė
Ramūnas Matas Valiušis
Audrutė Skudrienė
Eligijus Strazdas
Alanta Medinskienė
Jonas Petrevičius
Laima Valienė
Zenonas Jonas Kevėnas
Dalia Stakėnienė

Sąrašo Nr. 2
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Lietuvos socialdemokratų partija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Saulis Margis
Virginijus Kacilevičius
Edikas Drupas
Aušra Dvelienė
Ilona Gelažnikienė
Virginijus Grigonis
Justinas Macijauskas
Robertas Ašmanavičius
Mindaugas Gudas
Dalė Valantinienė
Rasutė Anušauskienė
Romualdas Staišiūnas
Ramūnas Livanas
Virginija Jocienė
Dainius Jurgaitis
Austėja Miknevičiūtė

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

Renata Žiedienė
Ramūnas Ražauskas
Vytautas Almonaitis
Gediminas Macijauskas
Kazimiera Bacevičienė
Rolandas Pupinis
Austėja Lipskytė
Valdas Kanišauskas
Genovaitė Jaškulienė
Saulius Laurikietis
Laimutė Kanišauskienė
Modestas Ušinskas
Augenija Lipienė
Vitalijus Matickas
Adelė Dobilienė
Jūratė Paslavičienė

Robertas Adomaitis
Mantas Kremenskas
Jelena Žėkienė
Almontas Antanas
Maskoliūnas

Giedrė Židonienė
Algirdas Deržinauskas
Loreta Bunkienė
Gintaras Grigas
Lineta Šukienė
Eduardas Ventis
Vidmantas Vaitiekūnas
Valentinas Valiulis

Sąrašo Nr. 4
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Remigijus Giedraitis
Gintaras Jakūbaitis
Rimantas Lapšis
Alma Bajalienė
Ramunė Šumskienė
Airidas Malinauskas
Ričardas Gerbenis
Daiva Ožalaitė
Jūratė Vasiliauskienė
Kęstutis Kabalinskas
Virginija Kaminskienė
Dovydas Adomavičius
Daiva Bukienė
Audrius Grigaliūnas
Darius Martišius
Nijolė Žiūkienė

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
1.
2.
3.
4.
5.

Erika Kižienė
Povilas Karvelis
Jonas Jurgeliūnas
Svajūnas Kižys
Alvidas Vasiliauskas (teismo nuosprendžiu buvo
pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veiklos)
6. Mykolas Arcimavičius
7. Genė Juodytė

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gintautas Lebeda
Kazimieras Raila
Jadvyga Korsakienė
Stasys Šulskis
Jonas Polimaitis
Laimutė Veličkienė
Andrius Dapšys
Eufrozina El-Khatib
Vytautas Jukna
Daiva Šakenienė

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Saulius Gegieckas
Artūras Jacevičius
Rūta Sausienė
Vidutis Skirmantas
Jonas Juozapaitis
Algirdas Adomaitis
Žydrūnas Zederštremas
Valentinas Misiūnas
Zenonas Pekelis
Kęstutis Razumas
Laisvida Badauskienė
Algirdas Beniušis
Saulius Dumbrys
Aldona Jasnauskienė
Kęstutis Abromaitis
Ramunė Pociuvienė
Erikas Druktenis (teismo
nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veiklos)

18. Marijus Zaveckas
19. Janina Kacilevičienė
20. Gintautas Dūdėnas (teismo nuosprendžiu buvo
pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veiklos)
21. Tomas Jankus (teismo
nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veiklos)
22. Vytautas Arūna
23. Donata Gegieckaitė
24. Emilija Pukevičiūtė
25. Stanislovas Zuokas
26. Danutė Bronislava Tamošauskienė
27. Daiva Kazokaitienė
28. Aldona Dukauskienė
29. Irma Šerkšnė
30. Regyna Rakauskė

Sąrašo Nr. 6

Rasa Drupienė
Gitana Maasienė
Paulius Kačerauskas
Renata Baltokienė
Rūta Labanauskienė
Erika Maurušaitienė
Rimantas Jucius
Raimonda Grockė
Regina Kasiulienė
Aleksas Pašuškevičius
Sąrašo Nr. 7

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Vydmantas Čepaitis
Saida Paklovanskienė
Nida Rudzinskienė
Rita Jovaišienė
Vida Ignatjevienė
Dovilė Pašakinskienė
Saulius Kučas
Virgilijus Sausis
Saulius Liukpetris
Aleksas Katkevičius
Arūnas Malinauskas
Danutė Banienė
Lina Linkaitė
Rita Mikoliūnienė
Kristina Pšalgauskienė
Vilis Gaižauskas
Rimantas Jankauskas
Sandra Gegieckienė

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gintaras Šurna
Audrius Kazlauskas
Kęstutis Malinauskas
Virginija Kazlauskienė
Rokas Venckus
Algirdas Vepštas
Albinas Navickas
Anatolij Šichovcov
Žygimantas Macevičius
Arturas Stankevičius
Ona Morkūnaitė
Petras Balčiūnas
Lina Rutkevičienė
Vida Grigaliūnienė
Jolanta Gutauskienė

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Dovydas Grinius
Svajūnas Ragaišis
Diana Freibergienė
Mintarė Simonaitytė
Jonas Kaupas
Birutė Jonaitienė
Sandra Bučienė
Modestas Mackonis
Vytautas Švereika
Lina Račienė
Audrius Gailiūnas
Robertas Špakis
Aušra Spudienė
Gintaras Narkevičius
Agnė Kasperavičienė

Sąrašo Nr. 10
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Darbo partija
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vytautas Kilčiauskas
Marius Senulis
Algirdas Navickas
Inga Jankauskienė
Ona Matuzienė
Romas Urbas

Sąrašo Nr. 12
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dovilė Timinskaitė
Vytautas Lataitis
Radvilė Abromaitytė
Marius Juodikis
Alvyra Abromaitienė
Karolis Lataitis

13.
14.
15.
16.

Lietuvos centro partija
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mindaugas Juknis
Erika Lindaitė
Jonas Bajoriūnas
Justinas Galčius
Aušra Pečetauskaitė
Milda Beniušytė

Gintautas Navickas
Dana Jokubaitienė
Marius Lukošiūnas
Monika Bartkevičiūtė
Ilma Jusevičienė
Rasma Grigienė
Marija Šukienė
Vilma Čeponienė
Vidmantas Jonaitis
Petras Krasauskas
Danutė Molienė
Ramunė Vaitkevičiūtė
Laurynas Garbštas
Gitana Ruginienė

Dainius Girdvilis
Mantas Spudas
Kristina Navickienė
Birutė Kilčiauskienė

Sąrašo Nr. 18
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Raminta Pečetauskaitė
Neringa Balašauskienė
Lidija Pečetauskaitė
Judita Knizikevičiūtė
Aušvydas Smailis
Ramutė Beniušienė

13.
14.
15.
16.

Daiva Bogužienė
Stasys Januševičius
Virginija Gudauskienė
Birutė Žilinskienė

Savivaldybės rinkimų komisija
Vardas, pavardė
LEONAS NORKUCKIS
BIRUTĖ VANAGIENĖ
ASTA PLATKEVIČIENĖ
ANTANAS JASNAUSKAS
DAIVA JUODINIENĖ
KAZIMIERA KLABIENĖ
DOVILĖ KUPČIŪNIENĖ

Pareigos
Pirmininkas
Pavaduotoja
Sekretorė
Narys
Narys
Narys
Narys

LORETA KURAUSKIENĖ
DANUTĖ PAŠAKINSKIENĖ
NIJOLĖ ŠPEJERIENĖ

Narys
Narys
Narys

Pasiūlė
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Administracijos direktorius
Teisingumo ministras
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
Darbo partija
Lietuvos socialdemokratų partija
Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Partija Tvarka ir teisingumas
Teisininkų draugija

Kontaktai
+370 614 81262
+370 615 33407
+370 600 17711
+370 608 91586
+370 683 23019
+370 672 36052
+370 614 09642
+370 615 33056
+370 698 09023
+370 686 49570

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ Į PAKRUOJO
RAJONO TARYBĄ RINKIMŲ APYLINKIŲ SĄRAŠAS
Apyl. Apylinkės
Nr. pavadinimas
1.

Balsių

2.

Bardiškių

3.

Degesių

4.

Degučių

5.

Draudelių

6.

Dvariškių

7.

Gačionių

8.

Gedučių

9.

Guostagalio

10.

Grikpėdžių

11.

Klovainių

12.

Kalpokų

13.

Kauksnujų

Apylinkių rinkimų komisijų
adresai ir pirmininkai

Pavardė
vardas

Senoji g. 9, Balsių k., Klovainių sen.,
Audronė
Pakruojo r.
Elinauskienė
Vytauto Didžiojo g. 1, Bardiškių k.,
Audronė
Pakruojo r.
Krištopaitienė
Mokyklos g. 1, Degesių k.,
Genė
Pakruojo r.
Martinaitienė
Topolių g. 2, Degučių k., Lygumų sen.,
Eglė Derevianko
Pakruojo r.
Pašvitinio g. 12, Draudelių k., Pašvitinio Gintautas Usonis
sen., Pakruojo r.
Kruojos g. 45, Dvariškių k., Lygumų sen., Inesa Skurdelienė
Pakruojo r.
Beržų g. 2, Gačionių k.,
Irena Ulkytė
Klovainių sen., Pakruojo r.
Žalioji g. 23, Butniūnų k., Guostagalio
Reda Gurkšnienė
sen., Pakruojo r.
Centrinė g. 7, Guostagalio k.,
Lina Mateliūnienė
Pakruojo r.
Darželio g. 16, Grikpėdžių k., Pakruojo r.
Irma
Norkevičienė
Žalioji g. 19, Klovainių mstl.,
Dijana
Pakruojo r.
Vyšniauskaitė
Dariaus ir Girėno g. 45, Kalpokų k.,
Beatričė Sutkienė
Pakruojo r.
Upės g. 2, Kauksnųjų k., Pakruojo r.
Edita Daknienė

Telefonas
8 620 15 148
8 616 58 930
8 622 01848
8 673 92 776
8 623 56 435
8 648 66 507
8 614 56 369
8 600 97 785
8 612 06 350
8 620 72 787
8 615 52 353
8 602 02 391
8 614 25 725

14.

Laipuškių

15.

Linksmučių

16.

Linkuvos

17.

Linų

18.

Lygumų

19.

Mažeikonių

20.
21.

Mikniūnų
Medikonių

22.

Mikoliškio

23.

Naujamiesčio

Centrinė g. 3, Mikoliškio k.,
Pakruojo r.
P. Mašioto g. 45, Pakruojis

24.

Pakruojo

Vienybės a. 3, Pakruojis

25.

Pamūšio

26.
27.

Pašvitinio
Peleniškių

28.

Preičiūnų

30.
31.

Plaučiškių
Rimkūnų

32.
33.

Rozalimo
Stačiūnų

34.

Sosdvario

35.

Šukionių

36.

Triškonių

37.

Ūdekų

38.

Žeimelio

39.

Žvirblonių

Mokyklos g. 4, Laipuškių k.,
Pakruojo r.
Miško g. 2, Linksmučių k.,
Pakruojo r.
Varpo g. 16, Linkuva, Pakruojo
r.
Kuntapliškio g. 11, Pamūšio k., Pakruojo r.

Audra Svidrienė

8 620 12 174

Greta Jankienė

8 619 13 869

Sonata
Montvydaitė
Silvija
Barzdonaitė
Asta Gasiūnienė

8 625 54 980

8 612 36 514

Rita Ušackaitė

8 621 67 743

Inga Bužavienė
Iveta
Janušauskienė
Regina
Grunskienė
Vytautas
Girdzijauskas
Solveiga Naglienė

8 616 90 851
8 615 69 133

Mokyklos g. 21, Pamūšio k., Pašvitinio
Dina Matickienė
sen., Pakruojo r.
Joniškio g. 3, Pašvitinio k., Pakruojo r.
Inga Butkutė
Piliakalnio g. 34, Peleniškių k., Pašvitinio
Angelija
sen., Pakruojo
Svirplienė
Gintarė
Liepų g. 1, Preičiūnų k.,
Jankūnienė
Pakruojo sen., Pakruojo r.
Šeduvos g. 18, Plaučiškių k., Pakruojo r.
Ona Šideikienė
Tiesioji g. 10, Rimkūnų k., Linkuvos sen., Romaldas Sabas
Pakruojo r.
Upės g. 4, Rozalimo mstl., Pakruojo r.
Ingrida Bulskienė
Renata Budrienė
M. Vasiliausko g. 7, Stačiūnų k.,
Lygumų sen., Pakruojo r.
Kranto g. 18, Sosdvario k., Pašvitinio sen., Eglė Lebedienė
Pakruojo r.
Raimonda
J. Noreikos g. 48, Šukionių k.,
Janulienė
Lygumų sen., Pakruojo r.
Darželio g. 18, Triškonių k., Pakruojo r.
Dangirūta
Šimkūnienė
Albinas Valys
Pušyno g. 23, Ūdekų k.,
Pakruojo r.
Vytauto Didžiojo g. 23, Žeimelio k.,
Kęstutis
Pakruojo r.
Valentinavičius
Rozalimo g. 11, Žvirblonių k., Rozalimo
Dalia Poškienė
sen., Pakruojo r.

8 610 03 561

Naujamiesčio g. 4, Lygumų mstl.,
Pakruojo r.
Žemdirbių g. 7A, Pakruojo k.,
Pakruojo sen., Pakruojo r.
Trivalakių g. 8, Mikniūnų k., Pakruojo r.
Miškadvario 7, Medikonių k., Pakruojo r.

8 625 07 516

8 692 70 034
8 656 88 998
8 622 56 784

8 607 35 472
8 659 53 291
8 613 76 645
8 640 30 115
8 616 80 562
8 670 54 707
8 614 98 014
8 628 68 579
8 684 98 726
8 614 56 970
8 673 28 751
8 614 67 741
8 679 95 951

Rinkimų apylinkių ribas galima rasti Vyriausiosios rinkimų komisijos tinklalapyje: www.vrk.lt

2019 METŲ KOVO 3 DIENOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR
MERŲ RINKIMAI PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Pakruojo rajono savivaldybės Nr. 30 rinkimų komisijos
informacinis leidinys
Spausdino UAB „Lodvila“.
Tiražas 8700 egz.

