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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę
kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Bendra informacija apie rinkimus
Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius turi nuolatiniai šios
savivaldybės gyventojai (toje savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravę savo gyvenamąją vietą 90 dienų
iki rinkimų dienos, tai yra, iki 2018 m. gruodžio 3 d.), kuriems
rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Taip pat rinkti savivaldybės
tarybos narius gali ir teisę gyventi Lietuvos Respublikoje turintis
kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo
šios savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje, arba
kitas asmuo, kuris turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
ir turi šią teisę patvirtinantį dokumentą ir kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios
savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje.
Savivaldybės tarybos nariu, savivaldybės meru gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų
dieną yra sukakę 18 metų ir kuris savo gyvenamąją vietą pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos.
Kandidatus į savivaldybės tarybos narius, merus gali kelti politinės partijos, visuomeniniai rinkimų komitetai ir į merus gali
išsikelti patys asmenys.
Rinkėjo kortelė
Rinkėjo kortelė išrašoma pagal rinkėjų sąrašo sudarymo metu
deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu konkreti gyvenamoji vieta
nedeklaruota, panaikinta ar rinkėjas deklaravo išvykimą į užsienį,
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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 – 07.0020.00 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 va4

dovaujantis 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.
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.
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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 at6

ėmimo bausmę ar yra areštinėse, tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose), gali balsuoti specialiai balsavimui sudarytuose
specialiuose balsavimo punktuose jų darbo valandomis 2019 m.
vasario 27 – kovo 1 dienomis (pakartotinis balsavimas kovo 13-15
dienomis).
Balsavimas rinkimų dieną
Rinkimų dieną balsavimas vyksta rinkimų apylinkėje nuo 7 iki
20 val. Rinkėjas balsuoja toje rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų
sąrašus jis yra įrašytas. Rinkėjas gali balsuoti ir kitoje savo savivaldybės rinkimų apylinkėje, jeigu abi šios rinkimų apylinkės yra
elektroninių ryšių priemonėmis prisijungusios prie elektroninio
rinkėjų sąrašo ir apylinkių rinkimų komisijos gali patvirtinti, kad
rinkėjas nėra balsavęs nė vienoje iš rinkimų apylinkių, o rinkimų
apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas šis rinkėjas, rinkimų
komisija patvirtino, kad šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše yra
padarytas įrašas apie šio rinkėjo atvykimą balsuoti į kitą rinkimų
apylinkę ir rinkėjo balsas, jeigu bus gautas balsavimo paštu voke,
nebus skaičiuojamas.
Informacija rinkėjams su negalia
Rinkimų įstatymuose yra nustatyta, jog balsavimo patalpa turi
būti pritaikyta rinkėjams su negalia. Už balsavimo patalpų įrengimą ir jų pritaikymą neįgaliesiems yra atsakingos savivaldybių
administracijos.
Rinkimų apylinkių, pritaikytų rinkėjams su negalia, sąrašą galima rasti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje
www.vrk.lt ir portale www.rinkejopuslapis.lt Jei rinkėjo rinkimų
apylinkė nėra pritaikyta rinkėjui su negalia, tai toks rinkėjas gali
balsuoti artimiausioje neįgaliesiems pritaikytoje rinkimų apylinkėje.
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Kandidatė į Palangos miesto savivaldybės merus

Svetlana Grigorian
Iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija

Palanga, kuri rūpi

Aš tikiu, kad Palanga bus sėkminga tiek, kiek sukurs galimybių savo
gyventojams. Todėl pirmiausia ketinu užtikrinti, kad kiekvienas gyventojas
galėtų laisvai išreikšti savo nuomonę dėl savivaldybės priimamų sprendimų ir
pasiūlyti jiems alternatyvą.
Mano tikslas – teisinga ir auganti. Visa Palanga.
Mano pagrindiniai įsipareigojimai:
• Inicijuosiu „Palangos Snow Arenos“ statybos projektą Palangos m. savivaldybės ribose. Esu tikra, kad šis projektas sąlygos didesnius turistų srautus
žiemą, skatins į mūsų kraštą vykti slidinėjimo sportą mėgstančius tautiečius ir
užsieniečius.
• Inicijuosiu įspūdingiausio Baltijos šalyse Apžvalgos bokšto statybos projektą, kuris taps Palangos miesto pažiba ir kurorto vizitine kortele.
• Inicijuosiu, kad žiemą Palangos miesto centrinėje aikštėje būtų atidaryta
ledo čiuožykla po atviru dangumi, o aplink ją įsikurtų Kalėdinis miestelis.
• Inicijuosiu pirmųjų viešų elektromobilių krovimo stotelių įrengimą:
5-ių Palangoje ir 3-jų Šventojoje.
• Užtikrinsiu, kad kiekvienam pradinukui rugsėjo 1-ąją būtų įteiktas
kanceliarinių prekių rinkinys.
• Įsteigsiu „Metų mokytojo“ nominaciją. Privalome viešai pagerbti mokytojus už jų švietėjišką darbą.
• Raginsiu verslą teikti didesnes nuolaidas gyventojams, įsigijusiems „Palangiškio kortelę“.
• Inicijuosiu, kad susisiekimas „Palanga-Šventoji“ gyventojams būtų nemokamas.
• Sudarysiu galimybes savivaldybės darbuotojams dirbti nuotoliniu
būdu.
• Gyventojų priėmimus organizuosiu ne sau, o jiems patogiu laiku, po
darbo valandų. Ne tik Palangoje, bet ir Šventojoje.
• Organizuosiu išvažiuojamuosius Palangos miesto tarybos ir savivaldybės administracijos posėdžius Šventojoje.
Pasiryžkime įgyvendinti drąsius tikslus ir būkime atviri viskam, kas nauja!
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Kandidatas į Palangos miesto savivaldybės merus

Darius KUBILIUS

Iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

„Vienas eini greitai, kartu einame toli“
Mieli palangiškiai,
Siekiant tenkinti Palangos miesto bendruomenės poreikius ir porinkiminius lūkesčius dėl Palangos miesto plėtros – būtina sąžininga ir
darniai organizuota savivaldos administracijos ir Tarybos narių veikla,
paremta kompetencijos bei tarpusavio pagarbos principu. Šalyje prasidėjusi antikorupcinė banga turi tęstis ir Palangos savivaldoje. Žinau,
kaip tai įgyvendinti ir esu tikras savo sėkme, kurios tikslas – Palangos miesto ir jos bendruomenės gerovė.
Palanga turi visas galimybes tapti europinio lygio Baltijos regiono
patraukliausiu kurortu bei kultūros traukos centru, todėl būtinanauja
miesto plėtros koncepcija. Jos įgyvendinimui subursiu kompetetingą
komandą, kurių dėka bus sukurta nauja Palangos kurorto vizija.
Viena iš mero funkcijų – būti savo miesto ambasadoriumi, reprezentuojant jį vietiniame, regioniniame ar tarptautiniame lygmenyje, garsinant savo krašto žmones, kultūros ir kraštotyros pasiekimus bei dalinantis gerąja praktika su kitais miestais. Atsižvelgiant į tai, pirmiausia
skatinsiu tautiškumą mūsų bendruomenėje, palaikysiu etninės kultūros
viešinimo programą ir jos įgyvendinimą.
Bendruomenė, gerbianti ir puoselėjanti savo istoriją, kultūrą, papročius – nusipelno pagarbos!
Pagarbiai
Darius KUBILIUS
Jūsų kandidatas į Palangos miesto merus
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Kandidatas į Palangos miesto savivaldybės merus

Vilius Martusevičius

Iškėlė visuomeninis rinkimų komitetas „Pirmyn, Palanga ir Šventoji!”

Aš, Vilius Martusevičius, myliu Palangą ir palangiškius. Pats gyvenu šiame mieste, puikiai žinau palangiškių problemas ir suprantu, kaip jas spręsti.
DIRBSIU PALANGOS IR ŠVENTOSIOS ŽMONĖMS
Palanga taps gražiausiu, ekologiškiausiu ir visų mylimiausiu miestu,
o vasarą – Lietuvos sostine.
• Bus patogu gyventi ir dirbti vietos gyventojams ir investuotojams.
• Palanga taps lygiaverte Europos kurortų konkurente.
• Deklaruojantiems nuolatinę gyvenamąją vietą Palangoje – išskirtinės
sąlygos naudojantis miesto infrastruktūra ir mažesni mokesčiai.
• Palanki investicinė aplinka verslininkams, pirmenybė – vietiniam verslui.
• Nebus protekcionizmo. Bus užkirstas kelias formuojamai išrinktųjų
kastai.
• Palanga taps pavyzdiniu, nepolitizuotu miestu, kuriame, nepriklausomai nuo religijos, tautinės kilmės, socialinės padėties, politinių pažiūrų,
visiems bus sudarytos vienodos sąlygos.
• Jaunimui patrauklus, saugus miestas.
PRIORITETAI
• Valdžia – Žmogui, pagarba – vienas kitam.
• Socialinių garantijų užtikrinimas.
• Skaidrūs, vieši, gyventojams suprantami sprendimai. Miestiečių apklausos sprendžiant svarbius klausimus.
• Palangoje – išskirtinė kultūra.
• Gyventojų savarankiškumo ir bendruomeniškumo skatinimas.
• Sąlygos oriam senjorų ir neįgaliųjų gyvenimui.
• Visiems be išimčių draugiškas miestas.
• Kompetentingi savivaldybės tarnautojai, kokybiškos paslaugos.
• Tarptautinių ryšių, ekonomikos, sporto ir kultūros plėtra.
Aš, kaip šachmatininkas ir verslininkas, esu už permainas, konkurenciją
ir pagarbą vienas kitam.
ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS. Nuoširdžiai tikiu tai pasiekti ir būtinai pasieksiu!
Pagarbiai
Vilius Martusevičius – Jūsų kandidatas į Palangos merus
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Kandidatas į Palangos miesto savivaldybės merus

Šarūnas Vaitkus

Iškėlė Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai

Netruko prabėgti ketveri metai, kai balsuodama tiesioginiuose
rinkimuose Palangos bendruomenė mane įpareigojo dirbti miesto
gerovei.
Pačiam sudėtinga įvertinti, kaip sekėsi vadovauti miestui. Per tą
laikotarpį Palangos ir Šventosios pokyčiai gerų atsiliepimų sulaukė ne
tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, tačiau visada atrodo, kad buvo galima
kai ką padaryti geriau ir daugiau.
Tikrąjį mano darbo įvertinimą kovo 3 dieną duos Palangos rinkėjai,
kurių išreikštas pasitikėjimas tiesioginiuose mero rinkimuose nulems,
ar man bus leista tęsti užsibrėžtus darbus.
Per dvi mano kaip miesto mero kadencijas Palanga pasikeitė ir vis
dar keičiasi. Dar yra kur keistis – Palanga ir Šventoji yra dar ne visų
atrastų galimybių kurortas.
Mūsų miestas prie jūros dar turi kur plėstis, gražėti, tapti žinomu
visoje Europoje ir iš viso pasaulio vilioti svečius ne vien tik vasarą.
Tai visiems mums, palangiškiams, duos daugiau darbo, sotesnį ir dar
patogesnį gyvenimą. Nuvykę svetur mes didžiuosimės sakydami, kad
esame iš Palangos.
Paskutiniu metu Palangą lydinčią sėkmę lėmė valdžios pastovumas.
Tik šitaip, nesiblaškant, galima siekti savo svajonių, kurioms
įgyvendinti reikia daugiau laiko, nei vieną kadenciją trunkantys ketveri
metai.
Kovo 3-ąją rinkitės mane ir mano komandą – mes jau įrodėme, kad
žinome, ko dar reikia mūsų miestui ir jo gyventojams. Žinome ir kaip
tai pasiekti.
Jūsų Šarūnas Vaitkus
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Rinkimų į Palangos m. savivaldybės 2019-2023 m. tarybą programa

Nr. 1

Partija Tvarka ir teisingumas

„DArbAi tĘsiAMi, bet ForMuoJAMi NAuJi
beNDruoMeNės, ŠeiMos, kurorto stiPriNiMui“
Palanga 2019–2022 metais – lankomiausias Lietuvos miestas

Veiklos metu bus inicijuojami projektai lankomumui skatinti, didelį dėmesį skiriant geresnėms sąlygoms žmogui, šeimai, verslui.
Lankomumo didinimas ir sąlygų įsikurdinimui formavimas – prioritetinis tikslas.
Iniciatyviam žmogui – visapusiškas savivaldos palaikymas
Skatinsime kiekvieno iniciatyvas. Visi sulauks palaikymo, pagalbos tiek, kiek įmanoma. Laikas lengvinti sąlygas kuriančiajam pridėtinę vertę. Plėtrai užtikrinti būtina bendruomenės diskusija.
Infrastruktūra: sutvarkyti visą infrastruktūrą.
Paslaugos: išplėsti esamas, kurti naujas paslaugas.
Verslas: lengvatomis skatinti verslo pritraukimą.
Švietimas: užbaigti visų ugdymo įstaigų, jų teritorijų modernizavimą, skatinti mokyklų bendruomenes.
Sveikata: gerinti teikiamų sveikatos paslaugų kokybę, remti sveikatinimo programas.
Aplinka: ieškoti kurorto unikalumą išryškinančių sprendinių.
Sezoniškumas: pramogų, sporto kompleksų statyba likviduotų sezoniškumą.
Darbo jėga: dalintis gerąja patirtimi, lengvatomis sugrąžinti bent
dalį emigravusiųjų.
Šeimai: darbo vietos pirmiausiai palangiškiams, suteikiant lengvatas naudotis paslaugų paketu.
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Diferencijuojami mokesčiai: deklaruotų gyventojų ir nekilnojamąjį turtą čia turinčių mokesčiai.
Jaunimas: emigravusio jaunimo sugrąžinimo planas su aiškia
perspektyvine plėtra.
Prioritetiniai darbai: šeima skatinama materialiai; aplinka modernėja; senjoras gauna viešas paslaugas nemokamai; optimizuojamas savivaldybės įmonių darbo efektyvumas; inicijuojamas bent
vienas užimtumą ir laisvalaikį įvairinantis kompleksas.

Partija Tvarka ir teisingumas
1. Masalskas Justinas

7. Danielienė Dana
8. Roškovskaja Lolita
9. Juška Vigintas
10. Valančauskienė Virginija
11. Masalskienė Rasa
12. Gestautas Nerijus
13. Vilkaitis Benjaminas

Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos

2. Levickas Linas
3. Eidintas Šarūnas
4. Lagunavičienė Jovita
5. Žemaitis Tadas
6. Lapinskienė Daiva

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius
kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius
kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Rinkimų į Palangos m. savivaldybės 2019-2023 m. tarybą programa

Nr. 2

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

„Vienas eini greitai, kartu einame toli“
Darni bendruomenė elgiasi ne vartotojiškai (išnaudojant kitą) ir
nesiekia asmeninės naudos, bet puoselėja bendrąjį gėrį – tautiškumą,
kultūrą, tradicijas, nuoširdų bendravimą – paremtą pagarba žmogui
ir jo aplinkai.
• Sieksime demokratiško, veiksmingo savivaldos modelio, optimizuojant įstaigų tinklą ir valdymą, suteikiant realias galias seniūnaičiams ir bendruomenių atstovams.
• Užtikrinsime, kad nuosavybės teisių atkūrimo reformos proceso
išbaigtumas atitiktų palangiškių savininkų teisėtus lūkesčius.
• Sudarysime pilnavertes sąlygas tautinės kultūros ir etninės kultūros plėtotei bei tautinių mažumų kultūros puoselėjimui.
• Bendruomenę motyvuosime rūšiuoti ir įrenginėsime požeminius
šiukšlių surinkimo konteinerius.
• Skirsime ypatingą dėmesį Palangos miesto teritorijų gatvių apšvietimo, viešojo transporto sustojimo stotelių tinkamo įrengimo ir
naujų kelio dangų padengimo (Būtingės, Šventosios, Monciškės,
Kunigiškių, Nemirsetos seniūnaitijose) įgyvendinimui.
• Reikalausime vidaus audito tarnybos veiklos viešumo.
• Ypatingą dėmesį skirsime antikorupcinės programos įgyvendinimui.
• Gerinsime sergantiems ir neįgaliems žmonėms priežiūros ir slaugos paslaugas.
• Skirsime didesnį dėmesį šeimoms, turinčioms socialinės rizikos
požymių.
• Visose seniūnaitijose įkursime vaikų, jaunimo poilsio ir pramogų
zonas, aikšteles.
• Sieksime didinti ambulatorinio gydymo prieinamumą.
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• Skatinsime reabilitacinio gydymo kokybės ir paslaugų teikimo
įvairoves.
• Gerinsime vaikų sveikatos paslaugų profilaktiką ir priežiūrą.
• Palaikysime naujo pramogų ir poilsio centro (SPA) pastatymo
idėją.
• Skatinsime jaunimo verslumą ir aktyvumą.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
1. Kubilius Darius
2. Skirpstė Palmira
3. Mitkuvienė Raimonda
4. Čilinskas Eugenijus
5. Mitkus Vidmantas

Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu
dėl nusikalstamos veikos

6. Zubernienė Ingrida
7. Juškevičius Deimantas
8. Žutautas Antanas

9. Skirpstas Tomas
10. Šlepetys Zigmantas
11. Vaitilavičius Algimantas
12. Katkutė Rytė
13. Skirpstas Robertas
14. Grakauskas Robertas
15. Lukaitis Liucijus
16. Ruigienė Genutė

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Rinkimų į Palangos m. savivaldybės 2019-2023 m. tarybą programa

Nr. 4

Lietuvos socialdemokratų partija

PAlANgA, kuri rūPi

Palangos socialdemokratai tiki, kad Palanga bus sėkminga
tiek, kiek sukurs galimybių savo gyventojams. Todėl ketiname
užtikrinti, kad kiekvienas gyventojas galėtų laisvai išreikšti savo
nuomonę dėl savivaldybės priimamų sprendimų ir pasiūlyti jiems
alternatyvą.
Mūsų tikslas – teisinga ir auganti. Visa Palanga.
Mūsų pagrindiniai įsipareigojimai:
• Užtikrinsime, kad dėl dalies biudžeto lėšų panaudojimo būtų
leista apsispręsti patiems gyventojams.
• Įpareigosime miesto administraciją dėl planuojamų atlikti strateginių miestui darbų tartis su gyventojais.
• Remsime bendruomenių programas ir iniciatyvas.
• Tapsime aktyviais tarpininkais skatinant verslą teikti didesnes
nuolaidas gyventojams, įsigijusiems Palangiškio kortelę.
• Išplėsime antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas
Palangos pirminės sveikatos priežiūros centre.
• Didinsime socialinių darbuotojų skaičių ir mažiausiai 10 procentų didinsime jų atlyginimus.
• Plėsime socialinį būstą.
• Inicijuosime, kad susisiekimas „Palanga-Šventoji“ gyventojams būtų nemokamas.
• Vykdysime užmarštyje paliktų prastos būklės Palangos ir Šventosios gatvių atnaujinimą.
• Įrengsime pirmąsias viešas elektromobilių krovimo stoteles:
5-ias Palangoje, 3-is Šventojoje.
• Užtikrinsime, kad kiekvienam pradinukui rugsėjo 1-ąją būtų
įteiktas kanceliarinių prekių rinkinys.
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• Įsteigsime „Metų mokytojo“ nominaciją.
• Remsime Trečiojo universiteto veiklą.
• Sieksime, kad augtų gyventojų pajamos iš darbo ir verslo.
• Inicijuosime periodinius susitikimus su verslo bendruomene.
• Modernizuosime šilumos ūkį, mažinant šilumos energijos tiekimo sąnaudas ir gyventojų išlaidas.
• Padidinsime „pagalvės“ mokestį, pirmąją nakvynės dieną svečiui papildomai apmokestinus 1-nu euru.

Lietuvos socialdemokratų partija
1. Grigorian Svetlana
2. Gružauskas Mindaugas
3. Surblytė Renata
4. Anužis Bernardas
5. Lubys Tautvydas

Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos

6. Šakalys Povilas
7. Užameckytė Skaistė
8. Viluckis Paulius
9. Sabaliauskas Artūras
10. Bušmaitė Monika
11. Skuodas Aldas

12. Samauskas Pranciškus
13. Aleknienė Dalia
14. Bučionienė Danutė
15. Tamašauskienė Nijolė
16. Prakapas Jonas
17. Alekna Romualdas
18. Šlyžius Gintautas
19. Laureckaitė Aurelija
20. Bučionis Mindaugas
21. Bankov Alan
22. Maštarienė Živilė
23. Arakelyan Artur

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus
ir išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Rinkimų į Palangos m. savivaldybės 2019-2023 m. tarybą programa

Nr. 6

Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai

Norite įgyvendinti svajones? Balsuokite už Tėvynės sąjungos–
Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatus.
Palangos kurortą keičianti TS–LKD komanda ateinantiems ketveriems metams parengė mūsų miesto plėtrą tęsiančią programą.
Kurorto centre atgimusi istorinė Grafų Tiškevičių alėja, miestą
puošianti nauja erdvė, kuria pagerbti Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signatarai, pėstiesiems skirta poilsio oazė ir pradėta pagrindinės aikštės rekonstrukcija Šventojoje – tai tik didelio miesto
tvarkymo pradžia.
Esame numatę nemažai Palangos erdvių, kurios per ateinančius
ketverius metus turėtų pasikeisti neatpažįstamai.
Toliau bus rūpinamasi miesto daugiabučių namų kiemais.
Prasidės medinės Kurhauzo dalies atgimimas, kurio visi palangiškiai laukia nuo sovietmečio.
Palanga atgavo Šventosios uostą, kurortą garsinusius teniso
kortus. Šiems objektams numatę skirti didelį dėmesį, kad jie kuo
greičiau pradėtų duoti naudą mūsų miestui, mums ir kurorto svečiams.
Antrą dešimtmetį Lietuvą kamuoja emigracija, kuri lyg maras
retina mūsų šalies miestų ir kaimų gyventojus. Palanga yra vienas
iš nedaugelio Lietuvos miestų, galintis pasigirti stabiliu gyventojų skaičiumi.
Tačiau mums atėjo laikas augti. Esame numatę priemones, kurios finansiškai skatins ne tik į Palangą sugrįžti kadaise iš čia išvažiavusius į kitus Lietuvos miestus bei užsienio šalis, bet ir kurortą pasirinkti savo gyvenimo miestu.
Prie miesto vairo ketverius metus buvusi TS–LKD komanda
palangiškiams įrodė, kad moka ir gali įgyvendinti užsibrėžtas užduotis, prieš 10 metų rožinėmis svajonėmis atrodžiusius sumanymus paversti realybe.
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Nepasiduokite to dar nedariusių vilionėms. Vėl rinkitės mus –
patikrintus ir patikimus. Ir mes įgyvendinsime, ką esame numatę.

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
21. Šatkauskienė Irena
22. Girininkas Martynas
23. Seibutis Vytautas
24. Sendrauskas Adolfas
25. Žulkus Vladas
26. Bajoras Andrius
27. Podlipskytė Aurelija
28. Eimanavičienė Daina
29. Kerulis Alfredas Juozas
30. Žulkus Justas
31. Kondratas Laimutis
32. Vaišvilas Nerijus
33. Mockuvienė Birutė
34. Barkus Paulius
35. Gabriolaitė Banga
36. Juozapavičienė Valdonė
37. Brigmanas Edvardas
38. Valatkienė Dovilė
39. Martinaitis Albertas
40. Korsakas Vytautas
41. Sebeckas Antanas

1. Vaitkus Šarūnas
2. Žeimys Pranas
3. Skritulskas Mindaugas
4. Želvys Dainius
5. Mikalkėnas Rimantas
Antanas
6. Kilijonienė Akvilė
7. Žulkus Julius Tomas
8. Simė Saulius
9. Elijošius Donatas
10. Šimaitis Vaidas
11. Dočkus Arvydas
12. Drungilas Dainius
13. Pociuvienė Ilona
14. Švanienė Irena
15. Kulikauskienė Sondra
16. Šeštokas Ramutis
17. Vaitkus Bronius
18. Gečas Gediminas
19. Rojus Paulius
20. Galdikienė Irena

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Rinkimų į Palangos m. savivaldybės 2019-2023 m. tarybą programa

Nr. 8 Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Darnus darbas - visų mūsų gerovė

Atliksime įgyvendintų ir vilkinamų projektų auditą.
Vykdysime privačių gyvenamųjų namų kvartalų inžinerinės infrastruktūros plėtrą.
Sutvarkysime priekopio ir paplūdimių infrastruktūrą.
Nustatysime nemokamą paslaugą vietiniam viešajam transportui,
10 centų rinkliavą už 1 h automobilių stovėjimą turintiems Palangiškio kortelę.
Taikysime nuomojantiems gyvenamas patalpas iki 20 kv.m 1 euro
tarifą verslo liudijimui, neapmokestinsime šiukšlių išvežimo mokesčiu.
Sumažinsime šiukšlių išvežimo mokestį vienišiems, mažas pajamas
turintiems asmenims.
Numatysime žemės mokesčio neapmokestinamąjį dydį 0,20 ha
asmenims turintiems iki 40 proc. darbingumą, pensininkams, kai nėra
šeimoje darbingų asmenų.
Įsteigsime dienos centrą senjorams.
Skirsime daugiau lėšų socialinių būstų įsigijimui.
Teiksime mokestines lengvatas verslininkams, neįvesime naujų
vietinių mokesčių.
Rekonstruosime „Kupetos“ pastatą, įrengiant inovatyvias erdves
menui ir verslui.
Atkursime senąją tilto akmenų buną-bangolaužį
Įrengsime mineralinio vandens biuvetę, atnaujinsime Rotondos
aplinką Birutės parke, modernų atrakcionų ir pramogų parką, futbolo
aikštę su dirbtine danga, uždarą lauko teniso aikštyną, Skateparką jaunimui, privažiavimų prie jūros ir nuleidimo/iškėlimo infrastruktūrą
žvejams, vandens sporto mėgėjams, eksperimentinę buną ties Gelbėjimo stotimi.
Inicijuosime Nemirsetos rytinės dalies gyvenamųjų teritorijų melioraciją bei miškų išvalymą.
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Šventojoje įgyvendinsime Šventosios jūrų uosto ir jo prieigų infrastruktūros atstatymo projektus.
Įkursime Šventosios Bendruomenės namus.
Inicijuosime Šventosios „Stella Maris“ koplyčios rekonstrukciją.
Įrengsime Šventosios upės vingių pakrantėse pasivaikščiojimo takus, poilsio zonas. Jūros gatvėje ir jos prieigose laisvalaikio parką,
fizioterapijos kabinetą ambulatorijos patalpose.
Mes Jūsų nenuvilsime!

Lietuvos socialdemokratų darbo partija
17. Leišys Gediminas
18. Slaboševičienė Salomėja
19. Laučienė Auksė
20. Drungilas Mantas
21. Šalčius Romaldas
22. Žuolys Donatas Artūras
23. Balčiūnienė Regina
24. Aleksandravičius Vaclovas
25. Lipskienė Alma
26. Normantas Jonas
27. Aukselis Laimutis
28. Jeskevičius Valdas
29. Kaliužnas Džeraldas
30. Rasikas Saulius
31. Ivancienė Daiva
32. Pivoris Jonas

1. Kuznecova Elena
2. Jurevičius Domininkas
3. Židanavičius Eimutis

Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos

4. Jokūbauskas Aleksandras
5. Rumšas Rolandas
6. Kažys Žilvinas
7. Makauskas Remigijus
8. Skripnikienė Oksana
9. Beniušis Adrijus
10. Karteškina Adelė
11. Saldūnas Darius
12. Tamošauskas Dainius
13. Vasiliauskienė Natalja
14. Pocius Rimas
15. Bulaitis Gražvydas
16. Petrošius Dovydas

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus
ir išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Rinkimų į Palangos m. savivaldybės 2019-2023 m. tarybą programa

Nr. 11

Visuomeninis rinkimų komitetas
„Palangiškiai“

Mes, laisvi Palangos piliečiai, susivieniję į visuomeninį rinkimų komitetą, dalyvavimą savivaldos rinkimuose grindžiame
moralinėmis nuostatomis, kurios neatsiejamos nuo tradicinių
žmogiškųjų vertybių.
• Mes pasisakome už tikrą demokratiją, tačiau prieš vienos
politinės partijos diktatūrą ir vienos asmenybės kultą;
• Mes už toleranciją ir pagarbą kitokiai nuomonei, tačiau
prieš persekiojimą ir spaudimą už kitokią nuomonę;
• Mes už spartų Palangos ir Šventosios vystymą, tačiau prieš
neracionalų ir neskaidrų mokesčių mokėtojų pinigų naudojimą;
• Mes už miestiečių gerovės augimą, tačiau prieš mokesčių
didinimą miestiečiams;
• Mes už racionalų ir skaidrų miesto valdymą, tačiau prieš
perdėtą biurokratizmą valdžios administracijoje, korupciją bei
nepotizmą.
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Visuomeninis rinkimų komitetas „Palangiškiai“
1. Simutis Eugenijus
2. Rimolaitis Tadas
3. Martinkėnas Arvydas
4. Gecas Viktoras
5. Macijauskas Kęstutis
6. Bagdonas Saulius
7. Gliožeris Vytautas
8. Stainytė Loreta
9. Juozauskas Mindaugas
10. Šeputis Stepas
11. Simutis Jonas
Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus
ir išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Rinkimų į Palangos m. savivaldybės 2019-2023 m. tarybą programa

Nr. 15

Visuomeninis rinkimų komitetas
„PIRMYN, PALANGA IR ŠVENTOJI!“

Mes telkiame visus išsivaduoti iš Palangoje įsišaknijusios politizuotos vienvaldystės gniaužtų, laisvai ir veržliai judėti PIRMYN,
kuriant šiuolaikišką kurortą, sudarant sąlygas užsidirbti, turtingai gyventi ir turiningai leisti laisvalaikį.
• Palangoje ar Šventojoje gyvenamąją vietą deklaravusiems:
* lengvatos naudojantis pramogų, sveikatingumo, sporto infrastruktūra ir paslaugomis: koncertai, baseinas, sporto salės, automobilių stovėjimo aikštelės vasarą, miesto pirtis ir kt.;
* savivaldybės teritorijoje – nemokamas viešasis transportas;
* iki 30 proc. sumažintos komunalinių paslaugų ir atliekų surinkimo kainos;
* kuriantiems verslą verslo liudijimas – 1 euras;
* lengvatinės sąlygos jaunoms šeimoms būstui įsigyti;
* kompensuota iki 30 proc. išlaidų, patirtų ženklinant augintinius.
• Modernizuotas Palangos pirminės sveikatos priežiūros centras.
• Sukurtos sąlygos pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti.
• Šventojoje – atstatytas uostas, sutvarkytos krantinės, sukurta
infrastruktūra žvejams, poilsiui ir pramogoms, rekonstruota miesto
aikštė.
• Parama verslui, kuriančiam naujas darbo vietas.
• Jaunimo iniciatyvų skatinimas ir rėmimas.
• Pedagogams už kiekvieną atliekamą veiklą – sureguliuotas etatinis apmokėjimas.
• Per gamtos mokslų, tiksliųjų ir humanitarinių dalykų pamokas –
iki 15 mokinių.
• Mokiniams – nemokami pietūs.
24

• Visą dieną nemokamas mokinių užimtumas mokykloje: būreliai,
pamokų ruoša ir kt.
• Atnaujinti vaikų darželių lauko įrenginiai.
• Neįgaliesiems lengvatinės sąlygos visose gyvenimo srityse.
• Pilnatvės namai pagyvenusių ir vienišų žmonių užimtumui.
• Negalintiems apsitarnauti žmonėms – efektyvi ir kokybiška socialinė pagalba.
BALSUOKITE UŽ MUS!
PRISIDĖKITE PRIE MŪSŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO!

Visuomeninis rinkimų komitetas
„PIRMYN, PALANGA IR ŠVENTOJI!“
1. Krasauskienė Genoveita
2. Krasauskas Edmundas
3. Martusevičius Vilius
4. Padvariškienė Jolanta
5. Juškėnas Jonas
6. Eidukaitytė Lina
7. Tamošauskienė Aušra
8. Janušonis Rolandas
9. Kokorevič Oksana
10. Gramauskienė Tatjana
11. Grinevičienė Nijolė
12. Jašinskienė Aušra

13. Pociutė Rolanda
14. Dronseikienė Birutė
15. Kaupienė Gema
16. Balsys Vaclovas
17. Petkevičienė Birutė
18. Intienė Birutė
19. Kripaitė Agnė
20. Paulauskas Petras
21. Jonaitienė Neringa
22. Juškėnaitė Aurika
23. Žiubrys Donatas

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Rinkimų į Palangos m. savivaldybės 2019-2023 m. tarybą programa

Nr. 18

Lietuvos centro partija
UŽ VISIEMS LYGIAI TEISINGĄ PALANGĄ!

• Palanga – visų mūsų namai ir Lietuvos šeimų poilsio rezidencija!
Čia gera būti kiekvienam!
• Savivaldybės gyventojas – visateisis savivaldybės šeimininkas. Jis
išlaiko ir kontroliuoja valdžią, o valdžia tarnauja ir atsiskaito už kiekvienus kalendorinius metus jų pabaigoje.
• Mes už tvirtą, teisingą, moralią, atvirą ir finansiškai savarankišką
savivaldą, kurios sprendimus lemtų daugumos palangiškių nuomonė.
• Mes už komunalinių paslaugų kainų skaidrumą ir teisingą jų nustatymą.
• Kiekvienas miesto gyventojas XXI a. savo namus turi pasiekti apšviestomis gatvėmis, tvarkingais šaligatviais ir asfaltuotais keliais.
• Kiekvienam nuosavų namų gyventojui turi būti tiekiama elektra,
įvestas vandentiekis, lietaus ir nuotekų kanalizacija, dujos.
• Autobusų stotyje, informacijos centre, aerouoste įrengsime informacines švieslentes apie laisvas apgyvendinimo vietas.
• Baigsime žemių grąžinimą ir teisingą atsiskaitymą už turėtą turtą
visiems teisėtiems savininkams.
• Ekonominių sprendimų skaidrumas – vienintelis būdas atkurti teisingus ekonominius santykius; tik viešumu užkirsime kelią korupciniams
sandoriams, apginsime sąžiningą verslą ir vartotojus.
• Mes už kokybišką daugiabučių namų kvartalinę renovaciją, daugiabučių modernizavimo darbus ir bendrijų kūrimąsi. Už laisvą namų
administratoriaus pasirinkimą.
• Mes už kultūros, meninės saviraiškos, tradicinių renginių, kultūrinio
ir istorinio paveldo išsaugojimui, vystymui ir sklaidai reikalingą finansavimą; investicijų į viešąją kultūros, sporto ir poilsio infrastruktūrą pritraukimą ir efektyvų jų valdymą.
• Mes už tautines vertybes puoselėjančią, saugią, kokybišką ir efektyvią švietimo sistemą.
• Mes už sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę reikiamu laiku.
• Tobulinsime be artimųjų rūpesčio likusių senolių socialinės globos
modelį. Palanga – be apleistų žmonių!
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• Mes už paramą smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai. Teikti kiek galima daugiau ir įvairių paslaugų atvykstantiems poilsiauti svečiams, taip
sukuriant daugiau darbo vietų.
• Nuolatinį dėmesį skirsime turizmo ir sveikatinimo paslaugų plėtrai,
kurorto žinomumo didinimui Europos Sąjungos bendrijoje.
• Įstatymas – vienintelis veiklos ar neveikimo vertinimo matas; jis
turi būti taikomas vienodai visiems; visų piliečių lygybė prieš įstatymą
privalo tapti realybe, kurioje nebūtų nė vienos išimties.
• Mes rūpinsimės investicijų pritraukimu ir tinkamų sąlygų investuoti sukūrimu.
• Mes už vardinį ir viešą Tarybos narių balsavimą bei realią asmeninę
atsakomybę.
• Esame atsakingi, rimti, sąžiningi, darbštūs, patikimi, darbo ir gyvenimo patirtį turintys žmonės, reiklūs sau ir kitiems. Vertiname komandinį darbą.
• Balsuodami už Mus, Jūs balsuojate už augančią, atsinaujinančią,
investuojančią, teisingus sprendimus priimančią ir nuolat gražėjančią
Palangą!

Lietuvos centro partija
1. Čekauskienė Audronė
2. Kasparė Nijolė
3. Duonėla Vytautas
4. Stankevičius Ramutis
5. Butavičius Viktoras
6. Narmontienė Jolanda Marija
7. Stankuvienė Genė

8. Galdikas Kazys
9. Vėbra Česlovas
10. Meilūnas Paulius
11. Stankevičienė Daiva
12. Stankevičius Darius
13. Jaloninas Evaldas

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus
ir išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Balsavimo biuletenio pavyzdys
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Balsavimo biuletenio pavyzdys
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Palangos miesto savivaldybės (Nr. 31) rinkimų komisija
Adresas: Gintaro g. 33A, Palanga
Pirmininkas: Zigmas Staniulis
El.p. staniuliszigmas@gmail.com
Tel. 8 613 34 996
PAVADINIMAS

1. Kaštonų

ADRESAS

PIRMININKO TELEFONAS

Vasario 16-osios g. 6,
Palanga

Vilma Vorienė
vilma.b@gmail.com
Tel. 8 683 47 223

2. Ateities

Kretingos g. 21, Palanga

3. Saulės

Sodų g. 50, Palanga

4. Vilniaus

Jūratės g. 13,
Palanga

5. Aikštės

Ganyklų g. 18,
Palanga

6. Kauno

Žvejų g. 1,
Palanga

Žaneta Blochina
zaneta.blochina@gmail.com
Tel. 8 656 10 560
Alma Slaboševičienė
almagalb@gmail.com
Tel. 8 674 37 100
Lina Levickienė
linas.servisas@gmail.com
Tel. 8 600 29 872
Kristina Markauskaitė-Dikšaitė
kristina.markauskaite@gmail.com
Tel. 8 670 37 258
Milda Kucevičienė
kumilda@gmail.com
Tel. 8 681 43 489

7. Jūros

Mokyklos g. 10,
Palanga

Jūratė Macienė
jmm.jurate@gmail.com
Tel. 8 614 65 144
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Tiražas 7100
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Nuotrauka fotografės Kristinos Nutautienės

