2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų narių ir
tarybų narių - merų rinkimai
Plungės rajono savivaldybėje
Plungės rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 35 informacinis leidinys

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Leidinį spaudai paruošė Plungės rajono savivaldybės Nr. 35 rinkimų komisija.
Tiražas - 15000 egz. Spausdino UAB „LODVILA“
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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, viešosios
tvarkos. Ateikite ir išrinkite. Neleiskite kitiems spręsti, kas svarbiausia Jums.
Nutarkite, kas ketveriems metams taps Jūsų savivaldybės meru. Nuspręsite Jūs, o ne
Tarybos nariai. Ateikite ir išrinkite savo valdžią.
Vyriausioji rinkimų komisija

2

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;
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• 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.
4

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.
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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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Lietuvos centro partijos iškelto
kandidato į Plungės merus
ARŪNO ALŠAUSKIO
rinkimų programa
UŽ VISIEMS LYGIAI TEISINGĄ PLUNGĘ

Naglio Puteikio vadovaujamos Lietuvos centro partijos ginamos vertybės:
1. mes visomis išgalėmis giname visuomenės interesus,
2. mes piktinamės tokia valdžia, kuri tyčiojasi iš žmonių ir žemina piliečių orumą,
3. mes mitinguojame kartu su visuomene, palaikome mokytojus, medikus, pareigūnus,
valstybės tarnautojus ir siekiame, kad jie gautų orius atlyginimus,
4. mes pasisakome prieš vaikų atiminėjimą iš šeimų,
5. mes kategoriškai prieštaraujame apsimetėlių pabėgėlių invazijai,
6. mes nenorime, kad Lietuvos vaikai būtų išvežami į užsienį tarsi eksporto prekė,
7. mes saugome Lietuvos vaikus ir Lietuvos miškus.
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!
Mes kviečiame ir Jus stoti į bendrą kovą už visiems vienodai teisingą ateities Lietuvą!
Lietuvos centro partijos pirmininkas - Naglis Puteikis

7

Tėvynės sąjungos - Lietuvos
krikščionių demokratų
iškeltos kandidatės į Plungės rajono
savivaldybės merus
ASTOS BEIERLE EIGIRDIENĖS
rinkimų programa
VISADA DIRBU JŪSŲ LABUI

Į tiesioginius mero rinkimus einu turėdama didelę darbo savivaldoje patirtį, stiprią
atsinaujinusią kompetentingų ir sąžiningų žmonių komandą. Pasižadu savo ryžtą ir gebėjimus
skirti plungiškių labui, kad savivalda tarnautų žmonėms.
Kartu su koalicijos partneriais, dirbdama administracijos direktore, atnaujinome net 6-is
vaikų darželius, daug bendruomeninių ir kultūros įstaigų pastatų, pastatėme bibliotekąlaikrodinę Plungėje, nutiesėme dviračių takus aplink Platelių ežerą, miesteliuose įrengėme
vandentiekio ir nuotekų tinklus. Suprojektavome tunelį po geležinkeliu. Savivaldybė tarp
rajonų užėmė 5-ąją ir 2-ąją vietas.
Dirbdama opozicijoje taryboje visada pritariau konstruktyviems pasiūlymams.
Nesvarbu, kur tektų dirbti – valdančiojoje daugumoje ar opozicijoje, – įsipareigoju gerinti
švietimo ir gydymo įstaigų būklę. Rūpinsiuosi, kad būtų suteikta pagalba visoms vaikus
auginančioms šeimoms, kuriama palanki aplinka neįgaliesiems, kad kiekvienas galėtų
įsitraukti į miesto ar rajono valdymą, palaikysiu jaunimą. Mano palaikymo visada sulauks
investuotojai, kuriantys naujas, gerai apmokamas darbo vietas. Plungės rajoną matau
sutvarkytomis viešosiomis erdvėmis, keliais, šaligatviais. Kad klestėtų bendruomenės
gyvenimas mano palaikymo visada sulauks kultūra, sportas ir visos kitos gražios iniciatyvos.
Turiu didelį ryžtą dar sparčiau tęsti pradėtus darbus. Įsipareigoju dirbti gyventojams, o ne
įvaizdžiui. Manau, svarbiausia – vietinės valdžios ir piliečių pasitikėjimas, nes demokratija
man yra pamatinė vertybė, besiremianti skaidrumo ir sąžiningumo principais.
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Visuomeninio rinkimų komiteto „Vieninga Plungė“
iškeltos kandidatės į Plungės rajono
savivaldybės merus
VIDOS BONDAUSKIENĖS
rinkimų programa

MORALI POLITIKA
Plungės ateitis priklauso nuo žmonių, kurie pasikliauja tiesa ir kilniais moralės principais:
sąžine, dora, pagarba, teisingumu. Būdama mere, besąlygiškai vadovaučiausi šiais principais
ir prisiimčiau didesnę moralinę atsakomybę, nes politikui rinkėjai suteikia pasitikėjimą ir
atstovavimą, galimybę priimti sprendimus. Moralios politikos reikalaučiau iš savo komandos,
valdančiosios koalicijos ir administracijos darbuotojų.
REALI SAVIVALDA
Stipri valstybė, brandi demokratija neįmanoma be veiksmingos savivaldos. Mūsų
kasdienybe taptų atviros bendruomenės, viešas tarimasis visais klausimais su savivaldybės
žmonėmis, pilietinių iniciatyvų skatinimas. Veiksmų skaidrumas sugrąžintų žmonių
pasitikėjimą savivaldybe.
AIŠKI VIZIJA
Plungė – palanki, patogi, patraukli.
Ji tokia bus, nes plungiškiai:
- išlaikys aukštą kultūrą,
- puoselės kūrybišką švietimo aplinką,
- gerins infrastruktūrą,
- telks atvirą, atsakingą bendruomenę,
- bus draugiški iniciatyviam jaunimui,
- kurs sveiką ir saugų kraštą.
GERA KOMANDA
Būčiau atvira ir nuoširdi merė, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, su pagarba įsiklausanti į
skirtingas nuomones, pritarianti visiems konstruktyviems pasiūlymams.
Subūriau ir ateityje burčiau kompetentingus, greitai ir atsakingai sprendimus priimančius,
nuolat besimokančius ir tobulėjančius žmones.
Popiežius Jonas Paulius II rašė: “Kiekvienas iš mūsų priklausome didžiulei šeimai, kurioje
kiekvienas turime savo vietą ir mums patikėtą vaidmenį“ (Jonas Paulius II „Pamokymai
gyvenimui“).
Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieninga Plungė“ patikėjo manimi. Jei Plungės krašto
žmonės manimi patikės, garbingai prisiimsiu pareigas ir atsakomybę.
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
iškelto kandidato į Plungės rajono
savivaldybės merus
MANTO ČESNAUSKO
rinkimų programa

Pokyčiai, kurių visi laukėme 30 metų, prasidėjo – tęskime juos ir savivaldoje!
Darnus žmogus
- Elektroninė informavimo, įtraukimo ir atgalinio ryšio su gyventojais sistema. Jaunimas –
bendruomenėje, politikoje, savanorystėje.
- Efektyvi bendravimo su emigrantais sistema. Bendradarbiaujant „išnaudojamas“ išvykusių
plungiškių potencialas. Būstas lengvatinėmis sąlygomis jauniems specialistams.
- Trumposios maisto grandinės – sveikas ir natūralus maistas ugdymo įstaigose.
Darni visuomenė ir aplinka
- Socialinių paslaugų plėtra ir stiprinimas. Universalaus dizaino principai projektuose.
- Efektyvi konsultavimo – komunikavimo, buhalterinių, organizacinių klausimų, pagalbos
bendruomenėms sistema.
- Nuoseklus kelių būklės gerinimas. Miesto ir kaimo kelių priežiūros sulyginimas žiemos
metu.
Darnus švietimas ir kultūra
- Kokybiško vaikų darželių ir mokyklų tinklo rajone užtikrinimas. Geras susisiekimas bei
mokymosi kokybė. Naujausių technologijų diegimas ugdymo įstaigose.
- Neformalaus vaikų švietimo plėtra, išnaudojant regiono kultūrinius išteklius.
- Teisingesnis kultūros centrų finansavimas, užtikrinant sąžiningą konkurenciją tarp kaimo
ir miesto kultūros įstaigų.
Darni ekonomika
- Verslo informavimo - konsultavimo sistema. SVV fondo tąsa ir finansavimo didinimas
pagal galimybes.
- Turizmo skatinimas, išnaudojant esamus resursus, kuriant naujus bei didinant jų
patrauklumą Lietuvos ir užsienio rinkose.
- Žemės ūkio produkcijos gamybos ir perdirbimo skatinimas, kooperacijos idėjų sklaida tarp
ūkininkų ir smulkiųjų gamintojų.
Darnus valdymas
- Seniūnijų pajėgumų stiprinimas, sudarant sąlygas normaliam funkcionavimui.
- Seniūnijų veikla - naudojantis vietos gyventojų resursais, paslaugomis.
- Skaidrus, objektyvus, abejonių nekeliantis ir tik žmogaus kompetencijomis paremtas
priėmimas į pareigas.
Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos.
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Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
iškelto kandidato į Plungės rajono
savivaldybės merus
AUDRIAUS KLIŠONIO
rinkimų programa

Plungės liberalai kurs Plungės kraštą, kuriame vyktų pokyčiai bei būtų patogu gyventi
visiems:
- mažins ekonominius – socialinius skirtumus tarp atskirų rajono vietovių
- sieks, kad gyventojai gautų kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas
- didins kultūros projektų ir programų finansavimą
- gerins pėsčiųjų – dviračių takų ir gatvių dangų kokybę
- įgyvendins Babrungo slėnio - Laisvės alėjos ir Plungės jūros pakrantės sutvarkymą
- įgyvendins sporto komplekso statybą Plungės mieste
- tęs M. Oginskio dvaro sodybos ir parko infrastruktūros tvarkymo darbus
- bendradarbiaus tvarkant ir remontuojant bažnyčias
- tęs Kulių gimnazijos atnaujinimą
- baigs atnaujinimą Senamiesčio mokykloje
- pradės irklavimo bazės atnaujinimą
- rėmėjams, teikiantiems paramą sportui, teiks mokesčių lengvatas
- atnaujins sporto aikštynus mieste ir rajone
- atnaujins ir plės vaikų žaidimo aikšteles
- didins finansavimą jaunimo projektų programoms
- skirs finansavimą kaimo bendruomenių veiklai
- skatins ir rems melioracijos įrenginių atnaujinimą
- skatins ir rems gyvenamojo būsto renovavimą, jo aplinkos sutvarkymą
- parengs daugiabučių namų transporto parkavimo aikštelių praplėtimo programą
- steigs, atsiradus bendruomenių poreikiams, vaikų dienos centrus
- steigs savarankiško gyvenimo namus senyvo amžiaus ar negalią turintiems asmenims
- plės integralią pagalbą vienišiems žmonėms
Plungės liberalų privalumas - stipri komanda ir pasitikėjimas savo nariais, kurie yra
aktyvūs, veiklūs, nevengiantys atsakomybės bendruomenės nariai.
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Lietuvos socialdemokratų partijos
iškelto kandidato į Plungės rajono
savivaldybės merus
TADO ŠETKAUSKIO
rinkimų programa

Laisvė, lygios galimybės, žmogaus orumas, socialinis teisingumas bei solidarumas – tai
vertybės, kuriomis vadovaujuosi, siekdamas tapti meru. Ši programa – tai mano planas
Plungės rajonui tapti moderniu, socialiai teisingu, patraukliu jaunimui ir senjorams.
Skatinsiu jaunų šeimų kūrimąsi rajone. Sieksiu užtikrinti kokybišką ir visiems prieinamą
vaikų ugdymą ikimokyklinėse įstaigose; rūpinsiuosi, kad vaikai augtų ir būtų ugdomi
saugioje aplinkoje; sieksiu įrengti daugiau vaikų žaidimų ir sporto aikštelių; rūpinsiuosi, kad
visi rajono vaikai ugdymo įstaigas pasiektų saugiai; plėtosiu vaikų ir jaunimo neformaliojo
ugdymo galimybes.
Rūpinsiuos saugios socialinės ir palankios žmogaus sveikatai aplinkos kūrimu.
Stengsiuosi daugiau dėmesio ir lėšų skirti skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti, aplinkai
pritaikyti neįgaliesiems; sieksiu, kad priminės sveikatos priežiūros paslaugos būtų prieinamos
visiems gyventojams; stengsiuos užtikrinti gydytojų rezidentų finansinę paramą, siekdamas
pritraukti dirbti rajonui reikalingus specialistus.
Skatinsiu palankios pramonei ir verslui aplinkos kūrimą. Stengsiuos sumažinti mokesčių
naštą naujai įsikūrusiems verslo subjektams; konsultuodamasis su ekspertais, spręsiu klausimą
dėl laisvosios ekonominės zonos ar pramonės parko steigimo Plungės rajone; stengsiuos
užmegzti ryšius su potencialiais investuotojais.
Didinsiu atstovavimo savivaldybės gyventojams efektyvumą. Skatinsiu Savivaldybės
administracijos, jai pavaldžių įstaigų ir kitų institucijų bendradarbiavimą; reikalausiu viešojo
sektoriaus darbuotojų atsakomybės; skatinsiu e. paslaugų plėtrą ir taip mažinsiu administracinę
naštą.
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Lietuvos socialdemokratų darbo partijos iškelto
kandidato į Plungės rajono savivaldybės merus
ALBINO TAMKEVIČIAUS
rinkimų programa
DIRBAME JUMS IR SU JUMIS

Savivaldybių tarybų rinkimai yra labai svarbus etapas mūsų demokratijos įtvirtinime. Kaip
savo miesto patriotas esu už efektyvesnę savivaldą, žmonių gyvenimo gerinimą ir ekonomikos
plėtrą regione.
Esu už rūpinimąsi žmogumi, už atvirą ir stiprią savivaldą. Intensyviai ir tiesiogiai bendrauju
su Plungės rajono gyventojais, domiuosi jų poreikiais, kylančiomis problemomis. Mano
siekis – kad Plungės mieste ir rajone būtų gera ir saugu gyventi, mokytis, dirbti.
Esu įsitikinęs, kad mero darbas yra komandinis. Tik sėkmingo bendradarbiavimo ir
tarpusavio susikalbėjimo dėka galima pasiekti reikšmingų rezultatų, spręsti esmines vietos
savivaldos problemas ir siūlyti efektyvius bei rezultatyvius sprendimų kelius, tęsti pradėtus
darbus.
Įsipareigoju Jums:
- Spręsti esmines vietos savivaldos problemas ir siūlyti efektyvius bei rezultatyvius
sprendimų kelius, tęsti pradėtus darbus;
- Viešinti ir skatinti socialiai atsakingą verslą;
- Pritraukti į rajoną investicijas, skatinti naujų verslo įmonių kūrimąsi bei darbo vietų
steigimą;
- Teikti atvirų, atskaitingų ir veiksmingų sprendimų priėmimą;
- Viešai informuoti apie svarbius priimamus sprendimus;
- Sutvarkyti viešąsias erdves ir jas plėsti, nuosekliai gerinti miesto ir rajoninių kelių būklę;
- Padidinti prieinamumą prie sveikatos gydymo įstaigų rajono gyventojams;
- Skatinti turizmo plėtrą̨, sudaryti sąlygas mūsų rajono lankomų objektų populiarinimui ir
patrauklumo didinimui;
- Plėsti kultūrinę veiklą, skatinti jaunimo, vyresnio amžiaus žmonių užimtumą, skirti
daugiau lėšų projektinei veiklai;
- Ypatingą dėmesį skirti socialinių paslaugų plėtrai ir jų teikimui neįgaliems bei vyresnio
amžiaus asmenims.
Tikiu, kad mes visi kartu galime pasiekti, kad Plungė būtų mūsų svajonių miestas.
Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos.
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
kandidatų į Plungės rajono savivaldybės
tarybą rinkimų programa

Nr. 2
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. Paslaugos – kuo arčiau gyvetojų.
Reikalinga efektyvi pavėžėjimo iki nacionalinių sveikatos 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.
Darnus švietimas ir kultūra
Savivaldybė 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 gyventojų saviraišką, bendruomeninius kultūros projektus.
Darni ekonomika
Nors ekonomika auga, savivalda gali dar labiau prisidėti prie gerovės kūrimo: skatinti
kaimiškų vietovių konkurencingumą, 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.
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Lietuvos socialdemokratų partijos
kandidatų į Plungės rajono savivaldybės
tarybą rinkimų programa

Nr. 4
Socialdemokratų pamatinės vertybės yra socialinis teisingumas, galimybių lygybė ir
solidarumas. Socialdemokratų tikslas – gerovės visiems valstybė, kurioje nėra vietos skurdui,
nedarbui, socialinei nelygybei ir žmogaus teisių pažeidimams.
Subūrę veržlią, atsinaujinusią ir kupiną idėjų komandą, mes sieksime:
- plėtoti slaugos ir medicinos paslaugų prieinamumą kaimiškų vietovių gyventojams;
- remti neįgaliųjų organizacijų veiklas;
- gerinti socialinių paslaugų teikimą ir prieinamumą kaimo gyventojams;
- remti jaunimo verslumo ir užimtumo, nevyriausybinių organizacijų programas, skatinančias
pozityvią jaunimo veiklą;
- investuoti į naujas moksleivių neformaliojo švietimo formas;
- formuoti optimalų rajono švietimo tinklą, siekiant patenkinti visuomenės poreikį ugdytis
nuo gimimo ir mokytis visą gyvenimą;
- vykdyti miesto ir rajono mokyklų bei darželių vidaus erdvių atnaujinimo darbus;
- plėsti dviračių takų tinklą rajone;
- įrengti daugiau vaikų žaidimų aikštelių, poilsio ir laisvalaikio zonų mieste ir rajone;
- įrengti nemokamo bevielio interneto (Wi-Fi) zonas rajono gyventojų susibūrimo vietose;
- investuoti į rajone esančių piliakalnių sutvarkymą ir pritaikymą turizmo bei laisvalaikio
reikmėms;
- užtikrinti nemokamą viešąjį transportą rajono gyventojams, pritaikyti autobusų
tvarkaraščius gyventojų poreikiams;
- skirti lėšų rajono gyventojų mokymams steigiant pirmąjį verslą;
- atverti galimybes Plungėje įsikurti naujiems stambiems investuotojams;
- investuoti į rajono priešgaisrinės tarnybos pastatų atnaujinimą ir techninį aprūpinimą;
- sumažinti 50 procentų neasfaltuotų gatvių skaičių Plungės mieste;
- rūpintis sodų bendrijų, kaimų gatvėmis;
Mes dirbsime Žmonių vardu.
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Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių
demokratų
kandidatų į Plungės rajono savivaldybės
tarybą rinkimų programa

Nr. 6
MES JŪSŲ PUSĖJE
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Plungės skyrius į tarybos ir tiesioginius
mero rinkimus eina su stipria, atsinaujinusia kompetentingų, sąžiningų ir idealizmo vedamų
žmonių komanda. Nenorime savyje užsisklendusios valdžios. Mes pasižadame savo ryžtą,
principingumą ir patirtį skirti Plungės rajono žmonėms.
Turime darbo patirties koalicijoje, daug nuveikėme rajono žmonių gerovei: renovavome
vaikų darželius Plungėje, Babrungo seniūnijos ir Savivaldybės pastatus, Gegrėnų, Stanelių
bendruomenių namus, Žlibinų, Kantaučių, Aleksnandravo ir Šateikių kultūros centrus, Platelių
daugiafunkcį centrą, Platelių ir Alsėdžių mokyklas. Sutvarkėme Oginskio dvaro prieigas,
pastatėme rajono perlą biblioteką-laikrodinę ir nutiesėme dviračių takus aplink Platelių ežerą.
Parengėme tunelio per geležinkelį projektą.
Būdami opozicijoje palaikėme gerus darbus ir nepritarėme bendruomenei netinkantiems
sprendimams: Krizių centro pertvarkymui, knygyno uždarymui Plungėje, boikotuodami
posėdį, – socialinių būstų steigimui Narvaišiuose. Netoleruojame prastos gatvių ir kelių
taisymo kokybės, viešųjų pirkimų ir įdarbinimo viešose įstaigose politikos.
Mūsų tikslai: pagalba vaikus auginančioms šeimoms, jaunimo palaikymas ir rėmimas,
palanki aplinka kiekvienam neįgaliajam, galimybė kiekvienam įsitraukti į miesto ir rajono
valdymą. Investuotojams visada žalia šviesa, kuriant naujas darbo vietas ir didinant žmonių
pajamas.
Tobulinsime bendruomenės gyvenimą puoselėdami kultūrą, sportą, sveikatos apsaugą ir
švietimą. Kursime rajono ir miesto stilių, žalias erdves, tvarkysime kelius ir šaligatvius.
Plungiškiai to verti!

16

Lietuvos socialdemokratų darbo
partijos
kandidatų į Plungės rajono savivaldybės
tarybą rinkimų programa

Nr. 8
DIRBAME JUMS IR SU JUMIS
Savivaldybių tarybų rinkimai yra labai svarbus etapas mūsų demokratijos įtvirtinime. Kaip
savo miesto patriotas esu už efektyvesnę savivaldą, žmonių gyvenimo gerinimą ir ekonomikos
plėtrą regione.
Esu už rūpinimąsi žmogumi, už atvirą ir stiprią savivaldą. Intensyviai ir tiesiogiai bendrauju
su Plungės rajono gyventojais, domiuosi jų poreikiais, kylančiomis problemomis. Mano
siekis – kad Plungės mieste ir rajone būtų gera ir saugu gyventi, mokytis, dirbti.
Esu įsitikinęs, kad mero darbas yra komandinis. Tik sėkmingo bendradarbiavimo ir
tarpusavio susikalbėjimo dėka galima pasiekti reikšmingų rezultatų, spręsti esmines vietos
savivaldos problemas ir siūlyti efektyvius bei rezultatyvius sprendimų kelius, tęsti pradėtus
darbus.
Įsipareigoju Jums:
- Spręsti esmines vietos savivaldos problemas ir siūlyti efektyvius bei rezultatyvius
sprendimų kelius, tęsti pradėtus darbus;
- Viešinti ir skatinti socialiai atsakingą verslą;
- Pritraukti į rajoną investicijas, skatinti naujų verslo įmonių kūrimąsi bei darbo vietų
steigimą;
- Teikti atvirų, atskaitingų ir veiksmingų sprendimų priėmimą;
- Viešai informuoti apie svarbius priimamus sprendimus;
- Sutvarkyti viešąsias erdves ir jas plėsti, nuosekliai gerinti miesto ir rajoninių kelių būklę;
- Padidinti prieinamumą prie sveikatos gydymo įstaigų rajono gyventojams;
- Skatinti turizmo plėtrą, sudaryti sąlygas mūsų rajono lankomų objektų populiarinimui ir
patrauklumo didinimui;
- Plėsti kultūrinę veiklą, skatinti jaunimo, vyresnio amžiaus žmonių užimtumą, skirti
daugiau lėšų projektinei veiklai;
- Ypatingą dėmesį skirti socialinių paslaugų plėtrai ir jų teikimui neįgaliems bei vyresnio
amžiaus asmenims.
Tikiu, kad mes visi kartu galime pasiekti, kad Plungė būtų mūsų svajonių miestas.
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Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
kandidatų į Plungės rajono savivaldybės
tarybą rinkimų programa

Nr. 10
Plungės liberalai, įgyvendindami savo ilgalaikį programinį siekį - kurti tokį Plungės
kraštą, kuriame vyktų pokyčiai bei būtų patogu gyventi visiems:
- mažins ekonominius – socialinius skirtumus tarp atskirų rajono vietovių;
- sieks, kad gyventojai gautų kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;
- didins kultūros projektų ir programų finansavimą;
- gerins pėsčiųjų – dviračių takų ir gatvių dangų kokybę;
- įgyvendins Babrungo slėnio - Laisvės alėjos ir Plungės jūros pakrantės sutvarkymą;
- įgyvendins sporto komplekso statybą Plungės mieste;
- tęs M. Oginskio dvaro sodybos ir parko infrastruktūros tvarkymo darbus;
- bendradarbiaus tvarkant ir remontuojant bažnyčias;
- tęs Kulių gimnazijos atnaujinimą;
- baigs atnaujinimą Senamiesčio mokykloje;
- pradės irklavimo bazės atnaujinimą;
- rėmėjams, teikiantiems paramą sportui, teiks mokesčių lengvatas;
- atnaujins sporto aikštynus mieste ir rajone;
- atnaujins ir plės vaikų žaidimo aikšteles;
- didins finansavimą jaunimo projektų programoms;
- skirs finansavimą kaimo bendruomenių veiklai;
- skatins ir rems melioracijos įrenginių atnaujinimą;
- skatins ir rems gyvenamojo būsto renovavimą, jo aplinkos sutvarkymą;
- parengs daugiabučių namų transporto parkavimo aikštelių praplėtimo programą;
- steigs, atsiradus bendruomenių poreikiams, vaikų dienos centrus;
- steigs savarankiško gyvenimo namus senyvo amžiaus ar negalią turintiems asmenims;
- plės integralią pagalbą vienišiems žmonėms;
Plungės liberalų privalumas - stipri komanda ir pasitikėjimas savo nariais, kurie yra
aktyvūs, veiklūs, nevengiantys atsakomybės bendruomenės nariai.
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Darbo partijos
kandidatų į Plungės rajono savivaldybės
tarybą rinkimų programa

Nr. 12
Svarbiausius savivaldybės rengiamus teisės aktus svarstysime viešai, taip geriau
nustatydami jų poveikį bendruomenei, gyventojams. Stiprinsime savivaldos finansinę galią
vietos mokesčiais ir rinkliavomis, kurie sudaro savivaldybės pajamų pagrindą, nedidindami
mokesčių gyventojams ir verslui.
Bendradarbiausime su žiniasklaida ir visuomene, atskleisdami korupcijos atvejus ir
pranešdami apie piktnaudžiavimą pareigomis.
Stiprinsime seniūnijų finansinį savarankiškumą, kad jos galėtų efektyviau atlikti savo
funkcijas ir bendruomenės stiprėtų. Įtrauksime vietos bendruomenes ir nevyriausybines
organizacijas į aktyvesnę seniūnaitijų veiklą.
Sumažinsime nepagrįstai dideles šilumos ir kitų komunalinių paslaugų kainas. Užtikrinsime
skaidrų ir racionalų vietos biudžeto naudojimą.
Sukursime veiksmingą atliekų tvarkymo sistemą. Skatinsime alternatyvių energijos šaltinių
naudojimą.
Užtikrinsime gyventojams reikalingų socialinių paslaugų teikimo tęstinumą bei galimybes
plėsti naujas socialinių paslaugų rūšis.
Skatinsime kultūrinį lavinimą. Todėl sudarysime sąlygas nuo mažens ugdyti žmogaus
gebėjimus dalyvauti kultūroje, puoselėti savo kūrybiškumą, žinoti savo tikrą prigimtį.
Užtikrinsime kultūros prieinamumą visiems.
Sieksime aktyvesnio policijos, gyventojų, bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų
bendradarbiavimo. Remsime prevencinius projektus nusikalstamumui mažinti.
Stiprinsime kaimą ir sudarysime išskirtines sąlygas kurtis ir plėstis smulkiems ir vidutiniams
ūkiams.
ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
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Lietuvos centro partijos
kandidatų į Plungės rajono savivaldybės
tarybą rinkimų programa

Nr. 18
UŽ VISIEMS LYGIAI TEISINGĄ
PLUNGĘ
Naglio Puteikio vadovaujamos Lietuvos centro partijos ginamos vertybės:
1. mes visomis išgalėmis giname visuomenės interesus,
2. mes piktinamės tokia valdžia, kuri tyčiojasi iš žmonių ir žemina piliečių orumą,
3. mes mitinguojame kartu su visuomene, palaikome mokytojus, medikus, pareigūnus,
valstybės tarnautojus ir siekiame, kad jie gautų orius atlyginimus,
4. mes pasisakome prieš vaikų atiminėjimą iš šeimų,
5. mes kategoriškai prieštaraujame apsimetėlių pabėgėlių invazijai,
6. mes nenorime, kad Lietuvos vaikai būtų išvežami į užsienį tarsi eksporto prekė,
7. mes saugome Lietuvos vaikus ir Lietuvos miškus.
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!
Mes kviečiame ir Jus stoti į bendrą kovą už visiems vienodai teisingą ateities Lietuvą!
Lietuvos centro partijos pirmininkas - Naglis Puteikis
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Visuomeninio rinkimų komiteto
„Vieninga Plungė“
kandidatų į Plungės rajono savivaldybės
tarybą rinkimų programa

Nr. 20
MUS VIENIJA MEILĖ PLUNGEI
Mes, aktyvūs Plungės krašto piliečiai, esame įsitikinę, kad savivalda - tai viešas tarimasis
su bendruomenėmis, žmonių norų ir nuomonių išklausymas, bendras darbas visų labui.
Mūsų būsimi darbai Plungei:
- Intensyviau asfaltuoti žvyruotas ir kokybiškai remontuoti asfaltuotas gatves.
- 2019-2021 m. pakeisti visų susidėvėjusių šaligatvių dangas.
- Padidinti autobusų maršrutų dažnumą Plungėje ir priemiesčių kryptimis; etapais iki 2021
m. įdiegti nemokamą viešąjį transportą visame rajone.
- Pastatyti sporto kompleksą su baseinu.
- Rekonstruoti ir išplėsti miesto bei gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklus, keičiant senus
šviestuvus į LED šviestuvus.
- Kovoti su korupcija; naujus projektus, visuomenei svarbius sprendimus ir savivaldybės
pirkimus viešinti socialiniuose tinkluose bei žiniasklaidos priemonėse suprantamai ir aiškiai.
- 3 % biudžeto lėšų, skiriamų aplinkos tvarkymui, leisti paskirstyti pačioms
bendruomenėms.
- Užtikrinti Oginskių dvaro sodybos sutvarkymo tęstinumą.
- Padidinti pagalbos senyviems ir neįgaliems žmonėms jų namuose programos apimtis.
- Kaimuose, kur uždarytos ambulatorijos, žmonėms suteikti pirmines sveikatos priežiūros
paslaugas, naudojant mobilias ambulatorijas.
- Parengti ir vykdyti gabių vaikų ugdymo bei skatinimo už gerus rezultatus kultūros,
mokslo, muzikos, sporto srityse programas.
- Remti mokyklas, steigiančias dienos centrus, užtikrinančius vaikų saugumą, kryptingą ir
įdomią ugdomąją veiklą.
- Mažinti vaikų skaičių ikimokyklinio ugdymo grupėse.
- Skatinti „Saugios kaimynystės“ programos dalyvius, apmokant programai reikalingų
priemonių įsigijimą.
- Įpareigoti savivaldybei pavaldžias įstaigas vykdyti praktikos suteikimo funkciją
studentams/ jauniems specialistams.
- Įdiegti nemokamą WiFi lankytinose rajono vietose.
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KANDIDATŲ Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS SĄRAŠAI
Nr. 2, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
1. Mantas Česnauskas (teismo nuosprendžiu buvo
pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)
2. Daina Martišienė
3. Marijus Kaktys (teismo nuosprendžiu buvo
pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)
4. Jonas Mockūnas
5. Raimonda Bieliauskienė
6. Vitalija Gladiševa
7. Rūta Endrijauskienė
8. Agnė Alčauskienė

9. Donatas Kaktys
10. Valentinas Charitonovas
11. Petras Jucius
12. Jovita Mikalauskienė
13. Gediminas Bartkevičius
14. Paulius Bartkevičius
15. Vidmantas Petrauskas
16. Jolanta Miliuvienė
17. Vaida Petrikienė
18. Vilma Šarnienė

Nr. 4, Lietuvos socialdemokratų partija
1. Tadas Šetkauskis
2. Marė Valaitienė
3. Juozas Šlepetis
4. Virginijus Švoba
5. Anastasija Bojog
6. Simas Martinkus
7. Vidmantas Domarkas
8. Jolanta Urbšienė
9. Ilona Kučinskytė

10. Ramūnas Lydis
11. Audrius Petrikas
12. Svetlana Pronina
13. Stanislovas Tutlys
14. Zita Lukauskienė
15. Stasys Buitkus
16. Stanislovas Vyšniauskas
17. Tomas Prišmontas

Nr. 6, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
1. Asta Beierle Eigirdienė
2. Judita Stankutė
3. Julius Nekrašas
4. Vaidotas Skierus
5. Adomas Zamulskis
6. Virginijus Brezgys
7. Vitalija Lukavičienė
8. Darius Sausdravas
9. Vida Tamkevičienė
10. Kęstutis Buividas
11. Janina Nurijeva
12. Vaida Navickytė
13. Dainora Vaičikauskienė
14. Idalija Alminienė
15. Giedrius Ramanauskas
16. Stasys Steponavičius
17. Rusnė Erminaitė
18. Agnietė Lizdenytė
19. Petras Smilgevičius
20. Lina Macijauskienė
21. Martynas Miliauskas
22. Lijana Stabingienė

23. Ingrida Tamošauskienė
24. Edvardas Tarvydas
25. Virginijus Gailius
26. Linas Senkus
27. Donatas Giržadas
28. Irena Stražinskaitė-Glinskienė
29. Vaclovas Strazdas
30. Eglė Vagnorienė
31. Arminas Budžys
32. Jūratė Karalienė
33. Petras Stonkus
34. Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė
35. Vida Navickienė
36. Tadas Šilinskas
37. Viliutė Gotautienė
38. Jonas Petronis
39. Jovita Saudargienė
40. Aniceta Grikšienė
41. Margarita Gedvilienė
42. Adelė Gedmontienė
43. Irena Žebrauskienė
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KANDIDATŲ Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS SĄRAŠAI
Nr. 8, Lietuvos socialdemokratų darbo partija
1. Saulius Arlauskas
2. Albinas Tamkevičius (teismo nuosprendžiu buvo
pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)
3. Daiva Žinė
4. Dmitrijus Bušnevas
5. Mindaugas Vaitkus
6. Jūratė Žadeikytė
7. Robertas Bušnevas
8. Irma Jonušienė
9. Asta Andriekė
10. Rasa Vaitkevičienė
11. Birutė Armalienė
12. Jonas Norkus
13. Jūratė Katkutė

14. Monika Gremmelspacher
15. Vitalija Burvienė
16. Sandra Batavyčienė
17. Erika Labžentienė
18. Vaida Bendė
19. Vanda Dubinskienė
20. Lina Staigvilaitė
21. Daiva Macienė
22. Rita Šlimienė
23. Stasys Staigvilas
24. Laura Narbutaitė
25. Alvyta Latakaitė
26. Donatas Andriekus

Nr. 10, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
1. Audrius Klišonis
2. Aidas Kėsas
3. Algirdas Pečiulis
4. Audrius Misiūnas
5. Tomas Raudys
6. Česlovas Kerpauskas
7. Žydrūnas Purauskis
8. Valerijus Stonkus
9. Irena Taučienė
10. Gediminas Norvaišas
11. Ričardas Jocys
12. Stasys Pronckus
13. Gintas Orda (teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos)
14. Gintarė Drackienė
15. Artūras Urniežius
16. Vygandas Ivanauskas

17. Gediminas Šumskas
18. Darius Saukalas
19. Rimantas Petkus
20. Alina Vičienė
21. Arvydas Trumpickas
22. Aušra Juškienė
23. Vida Laurinkienė
24. Inga Bumblauskaitė
25. Dalytė Stonkienė
26. Remigijus Striaupa
27. Jurgita Anužienė
28. Petras Drackis
29. Andrius Kasmauskas
30. Viktoras Momkus
31. Stepas Petrauskis
32. Saulius Vengalis

Nr. 12, Darbo partija
1. Vytautas Mazrimas
2. Mindaugas Jurčius
3. Karolis Galdikas
4. Rigonda Pereverzeva
5. Rasa Skurvydienė
6. Ilona Mockė
7. Gediminas Česnauskis

8. Kęstutis Buivydas
9. Danutė Jašmontienė
10. Mindaugas Šeinis
11. Arvydas Trakumas
12. Zinaida Jablonskytė
13. Liucija Liaudanskienė
14. Angelina Kapickienė
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KANDIDATŲ Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS SĄRAŠAI
Nr. 18, Lietuvos centro partija
1. Eglė Poškuvienė
2. Diana Petkienė
3. Asta Stonkuvienė
4. Stanislovas Guščius
5. Angėlė Simanauskienė
6. Živilė Verenkevičienė
7. Ugnė Stroputė
8. Arūnas Zubavičius
9. Loreta Kairienė

10. Raimundas Zubavičius
11. Arūnas Alšauskis
12. Elvyra Alšauskienė
13. Voldemaras Ščepanovas
14. Rasa Venckienė
15. Vaclovas Venckus
16. Paulius Miknys
17. Henrika Valiūtė

Nr. 20, Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieninga Plungė“
1. Liudas Skierus
2. Vida Bondauskienė
3. Robertas Endrikas
4. Rimas Dužinskas
5. Gintaras Bagužis
6. Raimondas Doviltis
7. Jolanta Skurdauskienė
8. Saulė Bulavaitė
9. Algirdas Šimkevičius
10. Mindaugas Pocius
11. Renata Gudienė
12. Jūratė Kubilienė
13. Algirdas Kliauza
14. Eugenijus Timofejevas
15. Mindaugas Stropus
16. Rolandas Šimonis
17. Tomas Domarkas
18. Viktorija Kaunienė
19. Robertas Martinkus

20. Dalia Jankauskienė
21. Egidijus Vaškelevičius
22. Irma Gruinienė
23. Vilma Vaitkevičienė
24. Artūras Jokužys
25. Margarita Niedvaraitė
26. Alidas Žukauskas
27. Andrius Jonikas
28. Antanas Sirtautas
29. Tomas Mašeckis
30. Rima Razguvienė
31. Artūras Rudgalvis
32. Vaidotas Gusčius
33. Romutė Daračienė
34. Mindaugas Girčys
35. Romualdas Rimeikis
36. Ugnė Ribačevskaitė
37. Kęstutis Mažrimas

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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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ KOMISIJA NR. 35
Adresas: Vytauto g. 12, Plungė
Pareigos

Vardas, pavardė

Tel. Nr.

Komisijos pirmininkas

Vytautas TUMAS

+370 614 76110

Pavaduotoja

Ilona MEŠKAUSKIENĖ

+370 610 46926

Sekretorė

Airida MONTVYDIENĖ

+370 610 08410

Narė

Saulena GASIŪNIENĖ

+370 618 33143

Narė

Vitalija POCIUTĖ

+370 686 99396

Narė

Zina PRANSKIETIENĖ

+370 61418907

Narė

Irena RIMKUTĖ

Narys

Stanislovas STAIGVILAS

+370 686 28984

Narė

Lija TOLPEGINA

+370 671 23929

Narys

Darius TRIŠAUSKAS

+370 626 74773

Narys

Stasys ŽILINSKAS

+370 684 20718
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RINKIMŲ APYLINKĖS
Rinkimų apylinkė

Rinkėjų
skaičius

Patekimas
neįgaliesiems

Adresas

Telefono nr.

1. Birutės

1781

Birutės g. 25B, Plungė

867679059

2. Dariaus ir Girėno

1470

Dariaus ir Girėno g. 38E, Plungė

861541784

3. A.Jucio

2926

Laisvės g. 69, Plungė

869802179

4. Laisvės

2589

Minijos g. 5, Plungė

861574578

5. V.Mačernio

2531

J. Tumo-Vaižganto g. 88, Plungė

867533730

6. Senamiesčio

1710

Senamiesčio a. 3, Plungė

864853736

7. A.Vaišvilos

2316

A.Vaišvilos g. 32, Plungė

860053970

8. Aleksandravo

342

Sodų g. 6, Aleksandravo k., Plungės r.

864633719

9. Alsėdžių

950

Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r.

862092830

11. Didvyčių

412

Ateities takas 1, Lieplaukalės k., Plungės r.

861591872

12. Gegrėnų

480

Dvaro g. 8, Gegrėnų k., Plungės r.

861175061

14. Gintališkės

357

Parko g. 6, Gintališkės k., Plungės r.

861860879

15. Glaudžių

794

Dvaro g. 2, Glaudžių k., Plungės r.

861021427

16. Grumblių

404

Atžalyno g. 8, Grumblių k., Plungės r.

868658529

17. Karklėnų

620

Lakštingalų g. 28, Karklėnų k., Plungės r.

869813344

18. Kontaučių

539

Plungės g. 14, Kantaučių k., Plungės r.

861476171

19. Kulių

942

J.Tumo-Vaižganto g. 6, Kulių mstl., Plungės r.

868669230

21. Milašaičių

319

Mokyklos g. 10, Milašaičių k., Plungės r.

861064841

23. Narvaišių

580

Liepgirių g. 27, Narvaišių k., Plungės r.

861539500

24. Nausodžio

1538

Kulių g. 72, Varkalių k., Plungės r.

867112395

26. Platelių

1224

Mokyklos g. 3, Platelių mstl., Plungės r.

869859791

29. Stalgėnų

478

Žalioji g. 5, Stalgėnų k., Plungės r.

868811700

30. Stanelių

550

Mokyklos g. 3A, Stanelių k., Plungės r.

867642411

31. Šateikių

958

Žemaitės g. 14, Šateikių k., Plungės r.

867625921

32. Truikių

749

Platelių g. 21, Babrungo k., Plungės r.

861254468

34. Žemaičių
Kalvarijos

1059

Gardų a. 9, Žemaičių Kalvarijos mstl.,
Plungės r.

861530901

35. Žlibinų

575

Žarėnų g. 46, Žlibinų sen., Plungės r.

868839123

37. Prūsalių

1098

Kaštonų al. 7, Prūsalių k., Plungės r.

868586091
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