Mielas rinkėjau,
2019 m. kovo 3 d. vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai.
Dalyvaukite! Balsuokite už tuos, kuriais pasitikite
ir manote, kad būtent jie pateisins Jūsų lūkesčius.
Vietos valdžia – arčiausiai Jūsų, todėl gali ir privalo
atstovauti Jūsų bendruomenei. Tarnauti žmonėms.
Spręsti kasdienius, Jums svarbius klausimus –
aplinkosaugos ir kultūros, savivaldybės teritorijų planavimo
ir tvarkymo, socialinius ir švietimo,
vaiko teisių apsaugos ir viešosios tvarkos.
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

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
RINKIMŲ KOMISIJOS NR. 36 KONTAKTAI
el. p. rinkimai@prienai.lt

Sonata LABANAUSKIENĖ

Pirmininkė

+37068615045

Vaida STASYTIENĖ

Pavaduotoja

+37067454728

Rasa ABRAITIENĖ

Sekretorė

+37061142762

Daiva GRINIENĖ

Narė

+37061067804

Aldona KRUŠINSKIENĖ

Narė

+37068301278

Diana MARTUSEVIČIENĖ

Narė

+37060753885

Inga MIELIAUSKĖ

Narė

+37060639097

Regina STIEGALIUK

Narė

+37064717690
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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, 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;
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• 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 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.
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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.ltir portale www.rinkejopuslapis.lt Jei rinkėjo
rinkimų apylinkė nėra pritaikyta rinkėjui su negalia, tai toks rinkėjas gali balsuoti artimiausioje neįgaliesiems pritaikytoje rinkimų apylinkėje.

5

BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDYS
2019 m. kovo 3 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ MERŲ RINKIMAI
L I E P A I Č I Ų SAVIVALDYBĖ NR. 61
RINKIMŲ

Apylinkės rinkimų
komisijos, savivaldybės
rinkimų komisijos ar
Vyriausiosios rinkimų
komisijos antspaudo vieta
Biuletenis privalo būti antspauduotas

PAŽYMĖKITE TIK V I E N Ą K A N D I D ATĄ , UŽ KURĮ BALSUOJATE

V

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

MEDŽIŲ PARTIJA

Dobilas BERŽAS

MIŠKŲ PARTIJA, PIEVŲ PARTIJA

Drebanti DREBULYTĖ

IŠSIKĖLĖ PATI

Klevas KLEVAUSKAS
Pušis PUŠIENĖ
Uosis UOSYS

P

A

Z

D

Y

VISUOMENINIS RINKIMŲ
KOMITETAS „ŽALTYS“

Eglė EGLAITĖ
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S

Alksnis ALKSNIENIS

V

Y

IŠSIKĖLĖ PATS, EGLIŲ PARTIJA
SPYGLIUOČIŲ PARTIJA
UOSIO PARTIJA

BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDYS
2019 m. kovo 3 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI
L I E P A I Č I Ų SAVIVALDYBĖ NR. 61
RINKIMŲ

Apylinkės rinkimų
komisijos, savivaldybės
rinkimų komisijos ar
Vyriausiosios rinkimų
komisijos antspaudo vieta
Biuletenis privalo būti antspauduotas

PAŽYMĖKITE TIK V I E N Ą S Ą R A Š Ą , UŽ KURĮ BALSUOJATE

V

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

S

2

MIŠKO PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
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BERŽO PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
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KLEVO PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
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VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„JŪRATĖ IR KASTYTIS“

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

12

DREBULĖS PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
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PARTIJŲ KOALICIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

16

UOSIO PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

18

PAPARČIO PARTIJA

21

GILĖS PARTIJA

22

GRIAUSTINIO PARTIJA

26

PERKŪNO VISUOMENINIS
RINKIMŲ KOMITETAS

P

A

V

Y

Z

D

Y

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

PIRMUMO BALSAI

Į šiuos langelius aiškiai įrašykite penkių
kandidatų numerius iš to sąrašo, už kurį
balsavote. Kandidatų pavardžių nerašykite.

7

GINTAUTAS BARTULIS
KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS

Iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Laisvė spręsti patiems!
PRIENŲ SAVIVALDYBĖS NAUJAS KELIAS
1. Savivaldybės valdymas. Pasieksiu, kad
tarnautojai būtų į pareigas atrenkami pagal gebėjimus, o ne pagal partinę priklausomybę. Strateginis mūsų tikslas – Prienų
savivaldybės naujas kelias – didėjantis
gyventojų skaičius savivaldybėje, augantis viešųjų paslaugų kiekis bei gerėjanti jų
kokybė.
2. Verslas, investicijos. Sutelksiu savivaldybės pastangas ne tik skatinti naujų
verslų atsiradimą, naujų darbo vietų kūrimą, bet ir žymiai didesnį dėmesį skirti jau
veikiančio verslo įmonių palaikymui, naujų
investicijų pritraukimui. Pasieksiu, kad suvieniję jėgas su Birštono ir Alytaus savivaldybėmis įtikintume atsakingas Lietuvos
institucijas pradėti kelio Kaunas–Prienai
rekonstrukciją.
3. Švietimas. Sieksiu, kad būtų stiprinama mokyklų materialinė bazė. Būtų gerinama mokymo kokybė bei plečiamas neformalusis švietimas mokinių užimtumui
po pamokų ir vasarą didinti.
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4. Sveikatos apsauga. Sieksiu, kad sveikatos paslaugų prioritetu taptų ne tik ligų
gydymas, bet profilaktika, sveikata, jos išsaugojimas ir stiprinimas.
5. Kultūra, sportas. Į kultūros ir sporto
politikos formavimą ir lėšų paskirstymą
įtrauksiu bendruomenes, visuomeninių organizacijų atstovus.
6. Žemės ūkis. Pritarsiu ir remsiu visų
ekonomiškai žemdirbiams naudingų idėjų
įgyvendinimą.
7. Saugumas. Plėtosiu ir visokeriopai
palaikysiu „Saugios kaimynystės“ idėją.
Įrengsime vaizdo stebėjimo sistemas Prienuose, Jiezne, Balbieriškyje ir Veiveriuose.
8. Politika. Sutelksiu visas linkusias politines jėgas bendradarbiauti, siekti bendrų
visuomenei naudingų tikslų ir atsisakyti
savitikslio, savanaudiško politikavimo bei
beprasmių rietenų.

LORETA JAKINEVIČIENĖ

Stipri šeima – Saugi bendruomenė –
Atsakinga savivalda!
Mieli kraštiečiai,
gimiau ir užaugau Prienuose, čia augo
trys mylimos dukros, dvi iš jų kuria šeimas. Atstovaudama Jums Prienų rajono
savivaldybės taryboje, kartu su Jumis rašiau mylimo krašto istoriją ir žinau, kad
dirbdama atsakingai, pelniau Jūsų pasitikėjimą.

Man svarbu piliečių savivalda, piliečių,
bendruomenių įtraukimas į savivaldos
valdymą, seniūnų ir seniūnaičių galių didinimas sprendžiant ūkinius ir finansavimo
klausimus, biudžeto lėšų subalansavimas,
jų naudojimo efektyvumas, kuriantis ir mokantis verslas, darbo vietų kūrimas.

Aš pasisakau už integruotą teritorijų plėTurėdama ilgametę darbo savivaldoje,
vadybinės, politinės, bendruomeninės vei- trą, o ne siaurą sektorinį planavimą, versklos patirtį drąsiai sakau, kad dirbsiu sąži- lo, turizmo plėtrą, už iniciatyvumą ieškant
galimybių pasinaudoti įvairiais galimais
ningai ir pateisinsiu Jūsų lūkesčius.
finansavimo šaltiniais. Nuoširdžiai tikiu,
Atsinaujinusi partija Tvarka ir teisin- kad Prienų kraštas taps patrauklus verslui,
gumas su pirmininku Remigijumi Že- turizmui, gražės ir jame gyvens stiprios
maitaičiu priešakyje yra vertybių partija, šeimos, saugios bendruomenės.
orientuota į įvairius gyventojų sluoksnius,
Partija, rinkimai, politika, eiti, balsuoti,
į visus žmones bei jų šeimas.
rinkti – tai žodžiai, kurie bus dažni visų
Mes pasisakome už stiprią šeimą, sau- Lietuvos žmonių kasdienybėje. Koks bus
gią bendruomenę ir atsakingą savivaldą. Jūsų pasirinkimas? Aš raginu patikėti ir
Suformuota nauja, stipri, ir darni komanda pasitikėti manimi, mano komanda, nes
žino, kaip kurti atvirą bendruomenei, pa- mes žinome, kokių pokyčių reikia Prienų
žangią ir efektyvią vietos savivaldą, nes kraštui, kaip įgyvendinti mūsų pasiūlymus
savivalda – žmogus, žmogus – savivalda. ir iniciatyvas.
Tariu Jums ačiū už pasitikėjimą ir garantuoju ketverius gerų pokyčių metus
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KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS

Iškėlė Partija Tvarka ir teisingumas

KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS

VYTAUTAS JONELIS
Iškėlė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai

MES JŪSŲ PUSĖJE!

Tvirtai pasisakau už savivaldos stipri- laikiškas miestas ir miestelis gali sumažinti
nimą bei vietos bendruomenių įtraukimą į gyventojų emigraciją į didžiuosius šalies
savivaldos lygmens problemų sprendimą, miestus bei pritraukti naujakurių.
organizuosiu daugiau gyventojų apklausų,
Akivaizdu, kad Prienų miesto ir viso
pasitarimų su bendruomenėmis.
rajono gerovės kūrimas labai priklauso
Sieksiu gerinti švietimo įstaigų būklę, nuo investicijų mūsų rajone srauto bei
aplinką, mokymosi priemones su ypatingu galimybių gyventojams pasiūlyti gerai
apmokamą darbą. Todėl sieksiu tobulinti
dėmesiu mokytojams bei jaunajai kartai.
investicijų paiešką regiono bei savivaldyBus įgyvendinama reali pagalbos jau- bės lygmenyje, koordinuojant veiksmus
noms šeimoms sistema, kuri prasidės nuo tarpinstitucinėse bei nevyriausybinėse
papildomos finansinės paramos, gimus struktūrose.
vaikui, taip pat užtikrins psichologinę, sociĮsipareigoju dirbti gyventojams, o ne
alinę pagalbą tėvams.
įvaizdžiui, sieksiu, kad rūpinimasis žmoguSieksiu, kad vykdant sveikatos įstaigų mi būtų veiksmas, ne tik graži idėja.
tinklo optimizavimą būtų priimami tik benUž stiprią, žmonėms tarnaujančią savidruomenėms naudingi sprendimai.
valdybę, kuri geba sutelkti, greitai ir atsaIšskirtinis dėmesys parkų, skverų ir kitų kingai spręsti problemas bei atveria naujas
žaliųjų erdvių sutvarkymui ir pritaikymui galimybes kiekvienam savo bendruomenės
bendruomenių reikmėms. Tik patogus, šiuo- nariui.
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Iškėlė Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

Stipri valstybė –
savarankiška, veiksminga savivalda
kartu su atvira bendruomene!
Mero pareigos – tai atsakomybė ir įsipareigojimas bendruomenei, kad užsibrėžti
tikslai sukurti saugų, patogų ir jaukų miestą, rajoną bus pasiekti.
Pagrindinis tikslas – suvienyti įvairių partijų savivaldybės tarybos narius, įstaigas ir
organizacijas, bendruomenes ir verslą bendram darbui.
Mano, kaip mero, veiklos prioritetas – reali pagalba pritraukti investuotojus. Skirsiu
dėmesį investicijoms patrauklių teritorijų
vystymui.
2019 m. parengsim naują strateginį veiklos planą, atitinkantį dabartinės visuomenės poreikius.
Kontroliuosiu, kad savivaldybės biudžetas būtų subalansuotas, lėšos naudojamos
efektyviai.
Skatinsiu kofinansuoti verslus, ypač kaimo vietovėse. Iš smulkaus ir vidutinio verslo programos kofinansuosim paraiškų rengimo paramai gauti išlaidas.
Savivaldybės įmonės dirbs pelningai, o
savivaldybei priklausantį turtą valdys racionaliai.
Regionų plėtros taryboje ir savivaldybių asociacijoje sieksiu, kad visi sprendi-

mai būtų orientuoti į rajono ekonomikos
augimą.
Aktyviai bendradarbiausiu su LR Seimo
nariais, Vyriausybės, kitų institucijų atstovais.
Rūpinsiuosi, kad Prienų ligoninė dirbtų toliau ir teiktų plataus profilio paslaugas.
Nuolat veiks atvira jaunimo erdvė Prienuose, sudarysim sąlygas jaunimo erdvių
įkūrimui visose seniūnijose.
Skatinsiu kurti darbo vietas, jaunų žmonių verslumą, vykdysiu palankią mokesčių
politiką verslui ir žemdirbiams, kompensuosim dalį padidėjusio žemės mokesčio
ūkininkams.
Skirsime daugiau lėšų seniūnijų kelių remontui ir priežiūrai iš savivaldybės
biudžeto.
Inicijuosiu mokyklų materialinės bazės
stiprinimą, reikalausiu atsakingai ir tikslingai naudoti švietimui skirtas lėšas.
Raginsiu plėsti aukštos kokybės socialines paslaugas rajone.
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KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS

ALGIS MARCINKEVIČIUS

KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS

DOVILĖ RUČYTĖ
Iškėlė visuomeninis rinkimų komitetas
„Už Prienų kraštą“

Atėjo metas investuoti į žmogiškąjį
kapitalą, į galimybes čia užsidirbti,
čia auginti vaikus. Ir tam skirti
visus įmanomus Prienų rajono
savivaldybės resursus
Kultūra
Savivaldybės kultūros politika turi būti nukreipta į dinamišką meno, kultūros ir moksMano užduotis – pažadinti Prienų krašto lo bendruomenių atsinaujinimą ir glaudų
bendradarbiavimą.
gyventojus iš žiemos miego.

Mano tikslas – didėjančios Prienų gyventojų pajamos ir gerėjantis gyvenimas.

Mokytojams ir moksleiviams
Teisingi mokesčiai
Mokytojams – premijos ir kelionės išlaiMokesčiai (taip pat ir už komunalines
paslaugas), kurių dydį gali paveikti Savival- dų kompensavimas.
Pirmenybė – vaikų užimtumui ir ugdymui
dybė, bus aiškūs, pagrįsti ir vienodai teisinpo pamokų.
gi visiems.
Vaikų pavežėjimas ir į pamokas, ir iš užsiėmimų būreliuose.
Jaunoms šeimoms
Parama įsigyjant būstą.
Gyvenimo kokybės gerinimas
Kūdikio susilaukusioms šeimoms – nauStipresnės socialinės paslaugos šeijagimio kraiteliai.
moms, senjorams, neįgaliesiems.
Steigiami dienos centrai.
Verslui
Didesni nuoširdžiai dirbančių socialinių
Vietos ekonomikos stiprinimas, verslo
darbuotojų atlyginimai.
aplinkos gerinimas.
Lengvatomis ir finansine parama skatiVieša ir skaidri veikla
namas smulkaus, šeimos verslo kūrimas.
Reikalausiu asmeninės tarnautojų atĮgyvendinama darbo vietų kūrimo, investisakomybės, skaidrių konkursų, viešumo,
cijų pritraukimo programa.
efektyvaus ir skaidraus lėšų panaudojimo.
Rengsiu gyventojų apklausas svarbiauSpecialistų pritraukimo programa
Fondas specialistams – mokytojams, siais rajono gyvenimo klausimais.
Depolitizuosiu Savivaldybės įmones bei
medikams, inžinieriams, kultūros, meno ir
įstaigas.
sporto ugdytojams – pritraukti.
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ALVYDAS VAICEKAUSKAS

SUFORMUOSIU PROFESIONALIĄ
KOMANDĄ, SU KURIA
ĮGYVENDINSIME ŠIĄ PROGRAMĄ!
GYVENIMO APLINKOS GERINIMAS
• Užtikrinsime pradėtų projektų ir veiklų tęstinumą.
• Dirbdami su Vyriausybės atstovais, Seimo
nariais pritrauksime daugiau ES ir valstybės lėšų.
• Bendrausime su verslo atstovais, skatinsime kurti darbo vietas, plėtoti socialinį verslą. Remsime pradedančiuosius verslininkus,
ūkininkus. Sukursime Prieniečio nuolaidų
kortelę.
• Rėmimo programas skirsime bendruomenių verslumui, edukacinėms veikloms.
• Investuosime į gyvenamosios aplinkos
gerinimą sodų bendrijose.
• Remontuosime gatves, kelius, pėsčiųjų takus mieste ir seniūnijose, reikalausime savininkų atsakomybės už apleistus pastatus.
• Sutvarkysime viešąsias erdves Jiezne,
Prienuose, Veiveriuose ir kt. seniūnijose.
ŠVIETIMAS
• Užtikrinsime, kad kiekvienoje seniūnijoje
būtų bent viena švietimo įstaiga, stiprinsime mokyklų materialinę bazę.
• Užtikrinsime, kad didžiosiose seniūnijose
vasaros atostogų metu dirbtų bent viena
ikimokyklinė grupė.
• Stiprinsime ir remsime Trečiojo amžiaus
universiteto veiklą.

SOCIALINĖS PASLAUGOS,
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
• Išlaikysime esamą sveikatos priežiūros
įstaigų tinklą.
• Didinsime socialinių paslaugų įvairovę,
prieinamumą ir pasiekiamumą atokesnių
vietovių gyventojams.
KULTŪRA, SPORTAS, TURIZMAS
• Organizuosime mobilius kultūros renginius atokių vietovių gyventojams.
• Remsime privačias sporto iniciatyvas, didinsime sporto bazės prieinamumą visiems.
• Įrengsime poeto Just. Marcinkevičiaus
atminimo įamžinimo erdvę prie bibliotekos.
• Įsteigsime Turizmo ir verslo informacijos
centrą, ieškosime investuotojų viešbučiui
Prienuose įkurti.
• Plėsime dviračių takų tinklą, remsime veiklas Nemuno pakrantėje, pramoginę laivybą.
SAVIVALDYBĖS VALDYMAS
• Nuolat susitiksime ir tarsimės su gyventojais, seniūnaičiais, vykdysime apklausas.
• Organizuosime atvirų durų dienas savivaldybėje ir seniūnijose.
• Užtikrinsime, kad skaidriai būtų naudojamos savivaldybės, valstybės ir ES lėšos.
• Sutelksime tarnautojus ir pavaldžias įstaigas tenkinti gyventojų poreikius, reikalausime atsakomybės už darbo rezultatus.
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KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS

Iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija

ARŪNAS VAIDOGAS
KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS

Iškėlė Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Už progresą Prienų krašte

Tarp Lietuvos miestų kasmet aštrėjanti
konkurencija dėl investicijų, darbo vietų,
gyventojų pritraukimo reikalauja vis aukštesnių politinių kompetencijų, didesnės
atsakomybės, plataus požiūrio ir profesionalumo, ko neretai pasigendu kaip aktyvus vietos savivaldos Tarybos narys. Keldamas daugeliui nepatogius klausimus ir
reikalaudamas teisingų atsakymų visada
atstovavau ir atstovausiu visuomeninį interesą, nes neatsakingas požiūris į svarbius klausimus mūsų rajone ne sprendžia,
o gilina įsisenėjusias problemas. Tai neleidžia mūsų kraštui progresuoti ir konkuruoti su kitais Lietuvos miestais. Ir tai
yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl
priėmiau sprendimą kandidatuoti į Prienų
rajono savivaldybės mero pareigas.

gresuoti, ir einamuosius, kad nenutolčiau
nuo kasdieninių savivaldybės gyventojų
problemų ir prisidėčiau prie teisingų sprendimų priėmimo. Tuo pačiu bus itin svarbu
stiprinti viso Prienų krašto konkurencingumą ir patrauklumą, didinti gyventojų užimtumą, skatinti verslumą, efektyvų bendruomenių finansavimą, pritraukti į mūsų kraštą
kuo daugiau progresyvių ir inovatyvių idėjų,
sudaryti visas sąlygas jas įgyvendinti.

Net neabejoju, tai leis išspręsti pagrindinį Prienų krašto iššūkį, kai būdami patogioje geografinėje padėtyje tarp didžiųjų
Lietuvos miestų ir pagrindinių kelių, nukenčiame tiek investicijų, tiek protų nutekėjimo konkurencinėje kovoje. Tai yra mūsų
silpnybė, bet kartu ir stiprybė, nes turime
dar labai daug neišnaudotų galimybių ir
Tapęs Prienų rajono savivaldybės meru neužpildytų nišų. Prienų krašte kiekvienas
savo darbus skirstysiu į dvi kategorijas – turi ką nuveikti, jeigu tik turi motyvacijos
strateginius, be kurių kraštas negali pro- siekti teigiamų pokyčių.

Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos
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EGIDIJUS VISOCKAS

- ir toliau renovuoti mokyklas, darželius,
Mieli Prienų miesto ir krašto žmonės,
kad ir kur Jūs šiandien esate, noriu kreip- kultūros centrus, įrengti vaikų žaidimų aikštis į Jus, kaip į tikruosius mūsų gimtojo teles, atnaujinti sporto aikštynus miesto ir
Prienų krašto šeimininkus ir bendražy- rajono seniūnijose;
- siekti, kad informacija, kuria disponuoja
gius.
savivaldybė, būtų maksimaliai atveriama
MŪSŲ JĖGA VIENYBĖJE, TODĖL KARTU visuomenei, o bendruomenės skatinamos
aktyviai dalyvauti sprendimų priėmime;
MES GALIME:
- užtikrinti kokybiškas ir visiems prieina- sukurti pozityvią socialinę – kultūrinę
atmosferą, saugią, funkciškai patogią bei mas pirmines ir stacionarines sveikatos
priežiūros paslaugas.
estetiškai gražią aplinką;
Mūsų kraštas yra puikioje geografinėje
- teikti prioritetą projektams, kurie padės
aktyvinti verslumą ir sukurti naujas darbo vietovėje, o jo žmonės darbštūs, protingi ir
ambicingi. Bendradarbiaudami su Birštovietas;
no savivaldybe, galime tapti Pietų vidurio
- efektyvinti seniūnijų veiklą;
- užtikrinti, kad savivaldos institucijų dar- Lietuvos regiono lyderiais, kuriant sporto ir
bas atitiktų gyventojų poreikius ir lūkesčius; sveikatos rekreacijos dipolį, kuris kryptingai
- rūpintis, kad vietiniai keliai būtų efekty- generuotų turizmo srautus iš visos Lietuvos, Europos ir pasaulio.
viai prižiūrimi ir tvarkomi;
Būdami drąsūs ir vieningi sieksime savo
- užtikrinti, kad savivaldybės biudžetas
būtų naudojamas sąžiningai, pagrįstai, ra- išsikeltų tikslų, kursime tokią aplinką, kurioje galėsime jaustis saugūs ir laimingi.
cionaliai ir efektyviai;
Tikiu, kad mūsų numatyti darbai Prienų
- sudaryti reikiamas sąlygas rajono ūkininkų gaminamos produkcijos platinimui ir kraštą padarys tokiu regionu, kuriame bus
gera mums visiems gyventi.
vartojimui;
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KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS

Iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

RIMA ZABLACKIENĖ
KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS

Iškėlė Darbo partija

Atsakau už savo žodžius!
Mano prioritetai:
Gyventojų saugumas. Aš užtikrinu, kad
bus įrengtos stebėjimo kameros Prienuose
ir Jiezne, tamsiuoju paros metu apšviestos miestų, miestelių ir gyvenviečių gatvės,
įrengti saugūs pėsčiųjų ir dviračių takai ne
tik miestuose, bet ir visose didesnėse gyvenvietėse. Aptvertos visų rajono mokyklų
ir vaikų darželių teritorijos, įrengtos saugumą užtikrinančios stebėjimo kameros bei
modernūs sporto ir žaidimų aikštynai.
Gyventojų patogumas. 100 proc. patenkintas vaikų darželių poreikis visame rajone bei įdiegtas tėvų poreikius atitinkantis
darželių lankymo grafikas. Sutvarkyti keliai
seniūnijose ir sodų bendrijose. Optimizuo-

ti viešojo transporto maršrutai, užtikrinantys visų savivaldybės žmonių susisiekimą
su rajono centru. Savivaldybės administracijos ir įstaigų tarnautojai dirbs principu: „Kiekvienas mūsų rajono žmogus ir jo
problema – mums pati svarbiausia!“.
Rajono patrauklumas. Nemuno pakrantės bus prieinamos ir pritaikytos poilsiui,
įrengta mažų laivelių prieplauka, leisianti
skatinti vandens turizmą, naujam gyvenimui prikeltas „Revuonos“ viešbutis, atgaivinta senoji Prienų estrada, įrengti patrauklūs ir saugūs parkai. Išskirtinis dėmesys
bus skiriamas mūsų rajono verslui ir
žemdirbiams, realiai ir ženkliai remiant
darbo vietų kūrimą.

Užtikrinsiu, kad kiekvienas savivaldybės biudžeto euras darbams ir investicijoms
būtų išleistas labai tikslingai, kad viešieji pinigai būtų panaudoti tik pagal paskirtį,
o rangovai darbus atliktų maksimaliai gerai ir kokybiškai, kad už išleistas lėšas
žmonės gautų geriausią įmanomą produktą ar paslaugą
Pradėti darbai ir nauji, principingi bei greiti sprendimai turi eiti kartu. Neturime
laiko trypčioti vietoje, o aš turiu kompetencijos, ryžto ir drąsos priimti principingus
sprendimus, kurie gyvybiškai reikalingi mūsų rajono žmonėms – čia ir dabar!
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PARTIJA
TVARKA IR TEISINGUMAS

1

Atsakinga savivalda – Stipri šeima –
Saugi bendruomenė

Mieli kraštiečiai,
savivaldos istoriją, kaip ir šeimos, bendruomenės, kuria kiekvienas žmogus.
Mes kviečiame Prienų krašto žmones ne
tik kurti, bet kartu rašyti mūsų krašto savivaldos istoriją.
Į savivaldos rinkimus keliaujame ryžtingai, tikėdami, kad bus pateisinti žmonių lūkesčiai dėl galimybės dirbti, gauti orų atlyginimą, aukšto lygio prieinamas viešąsias
paslaugas.
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, atsinaujiname ne tik
žmonėmis, bet ir idėjomis, ir pasisakome
už atsakingą savivaldą, stiprią šeimą ir
saugią bendruomenę. Išpažįstamų bendrų vertybių pagrindu deleguoti į savivaldą
žmonės žino, kaip kurti atvirą bendruomenei, atsakingą, pažangią ir efektyvią vietos
savivaldą.
Turėdami aiškią savivaldos ateities viziją, mes pritariame piliečių savivaldai, pilie-

čių, bendruomenių įtraukimui į savivaldos
valdymą, seniūnų ir seniūnaičių galių didinimui sprendžiant ūkinius ir finansavimo
klausimus, biudžeto lėšų subalansavimui,
jų naudojimo efektyvumui, kuriančiam ir
mokančiam verslui, darbo vietų kūrimui.
Mums svarbu integruota teritorijų plėtra, o
ne siauras sektorinis planavimas. Būsime
iniciatyvūs, ieškosime galimybių pasinaudoti įvairiais galimais finansavimo šaltiniais, kad taptume patrauklūs, kad mūsų
kraštas gražėtų, jame gyventų stiprios šeimos, saugios bendruomenės.
Partija, rinkimai, politika, eiti, balsuoti,
rinkti – tai žodžiai, kurie bus dažni visų
Lietuvos žmonių kasdienybėje. Koks bus
Jūsų pasirinkimas? Mes raginame būti
atsakingiems ir pilietiškiems, patikėti ir
pasitikėti partijos Tvarka ir teisingumas
komanda, nes mes žinome, kokių pokyčių
reikia Prienų kraštui, kaip įgyvendinti mūsų
pasiūlymus ir iniciatyvas.
Tariame Jums ačiū už pasitikėjimą ir
garantuojame ketverius gerų pokyčių
metus.
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PARTIJŲ PROGRAMOS

SĄRAŠO NR.

2

LIETUVOS VALSTIEČIŲ
IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

PARTIJŲ PROGRAMOS

SĄRAŠO NR.

mų aikšteles, atnaujinti sporto aikštynus
miesto ir rajono seniūnijose;
- siekti, kad informacija, kuria disponuoja savivaldybė, būtų maksimaliai atvira
visuomenei, o bendruomenes skatinti dalyvauti sprendimų priėmime;
- siekti, kad mūsų kraštas taptų kurortiMŪSŲ JĖGA VIENYBĖJE, TODĖL KARTU
niu regionu;
MES PRIENŲ KRAŠTE GALIME:
- užtikrinti kokybiškas ir visiems prieina- sukurti pozityvią socialinę–kultūrinę
mas pirmines ir stacionarines sveikatos
atmosferą ir saugią aplinką;
- teikti prioritetą projektams, kurie padės priežiūros paslaugas.
aktyvinti verslumą ir sukurti naujas darbo
Mūsų kraštas yra puikioje geografinėje
vietas;
vietovėje, o jo žmonės darbštūs, protingi ir
- efektyvinti seniūnijų veiklą;
- užtikrinti, kad savivaldos institucijų ambicingi. Bendradarbiaudami su Birštodarbas atitiktų gyventojų poreikius ir lū- no savivaldybe, galime tapti Pietų vidurio
Lietuvos regiono lyderiais, kuriant sporto
kesčius;
- rūpintis, kad vietiniai keliai būtų efekty- ir sveikatos rekreacijos dipolį, kuris kryptingai generuotų turizmo srautus iš visos
viai prižiūrimi ir tvarkomi;
- užtikrinti, kad savivaldybės biudžetas Lietuvos, Europos ir pasaulio.
būtų naudojamas sąžiningai, pagrįstai, raBūdami drąsūs ir vieningi sieksime savo
cionaliai ir efektyviai;
- sudaryti reikiamas sąlygas rajono ūki- išsikeltų tikslų, kursime tokią aplinką, kuninkų gaminamos produkcijos platinimui rioje galėsime jaustis saugūs ir laimingi.
Tikime, kad mūsų numatyti darbai Prieir vartojimui;
- ir toliau renovuoti mokyklas, darže- nų kraštą padarys tokiu regionu, kuriame
lius, kultūros centrus, įrengti vaikų žaidi- bus gera mums visiems gyventi.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga –
gilias tradicijas turinti politinė jėga, per
daugelį metų neįsivėlusi į jokius korupcijos skandalus. Mes darome tai, ką esame
pažadėję.
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LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJA

4

GYVENIMO APLINKOS
GERINIMAS
• Užtikrinsime pradėtų projektų ir veiklų
tęstinumą.
• Dirbdami su Vyriausybės atstovais, Seimo nariais pritrauksime daugiau ES ir valstybės lėšų.
• Bendrausime su verslo atstovais, skatinsime kurti darbo vietas, plėtoti socialinį
verslą. Remsime pradedančiuosius verslininkus, ūkininkus. Sukursime Prieniečio
nuolaidų kortelę.
• Rėmimo programas skirsime bendruomenių verslumui, edukacinėms veikloms.
• Investuosime į gyvenamosios aplinkos
gerinimą sodų bendrijose.
• Remontuosime gatves, kelius, pėsčiųjų
takus mieste ir seniūnijose, reikalausime
savininkų atsakomybės už apleistus pastatus.
• Sutvarkysime viešąsias erdves Jiezne,
Prienuose, Veiveriuose ir kt. seniūnijose.
ŠVIETIMAS
• Užtikrinsime, kad kiekvienoje seniūnijoje būtų bent viena švietimo įstaiga, stiprinsime mokyklų materialinę bazę.
• Užtikrinsime, kad didžiosiose seniūnijose vasaros atostogų metu dirbtų bent
viena ikimokyklinė grupė.
• Stiprinsime ir remsime Trečiojo amžiaus universiteto veiklą.

SOCIALINĖS PASLAUGOS,
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
• Išlaikysime esamą sveikatos priežiūros įstaigų tinklą.
• Didinsime socialinių paslaugų įvairovę,
prieinamumą ir pasiekiamumą atokesnių
vietovių gyventojams.
KULTŪRA, SPORTAS, TURIZMAS
• Organizuosime mobilius kultūros renginius atokių vietovių gyventojams.
• Remsime privačias sporto iniciatyvas, didinsime sporto bazės prieinamumą visiems.
• Įrengsime poeto Just. Marcinkevičius
atminimo įamžinimo erdvę prie bibliotekos.
• Įsteigsime Turizmo ir verslo informacijos centrą, ieškosime investuotojų viešbučiui Prienuose įkurti.
• Plėsime dviračių takų tinklą, remsime
veiklas Nemuno pakrantėje, pramoginę
laivybą.
SAVIVALDYBĖS VALDYMAS
• Nuolat susitiksime ir tarsimės su gyventojais, seniūnaičiais, vykdysime apklausas.
• Organizuosime atvirų durų dienas savivaldybėje ir seniūnijose.
• Užtikrinsime, kad skaidriai būtų naudojamos savivaldybės, valstybės ir ES lėšos.
• Sutelksime tarnautojus ir pavaldžias
įstaigas tenkinti gyventojų poreikius, reikalausime atsakomybės už darbo rezultatus.
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TĖVYNĖS SĄJUNGALIETUVOS KRIKŠČIONYS
DEMOKRATAI
MES JŪSŲ PUSĖJE

Tvirtai pasisakome už savivaldos stipri- bendruomenėmis ir ieškosime naujų,
nimą bei vietos bendruomenių įtraukimą į moderniomis technologijomis grįstų bensavivaldos lygmens problemų sprendimą. druomenių įtraukimo į sprendimų priėmimą priemonių.
Šioje situacijoje mes norime tvirtai ir
Išskirtinis dėmesys parkų, skverų ir kitų
aiškiai pasakyti, kad įsipareigojame gerinti
švietimo įstaigų būklę, aplinką, mokymosi žaliųjų erdvių sutvarkymui ir pritaikymui
priemones su ypatingu dėmesiu mokyto- bendruomenių reikmėms. Tik patogus,
šiuolaikiškas miestas ir miestelis gali sujams bei jaunajai kartai.
mažinti gyventojų emigraciją į didžiuosius
Tačiau jaunosios kartos nebus be šeimų, šalies miestus bei, galbūt, pritraukti naujaauginančių vaikus. Siekiant kurti palankiau- kurių.
sią šeimoms aplinką, privalo būti įgyvenAkivaizdu, kad Prienų miesto ir viso radinta reali pagalbos sistema, kuri turi prasidėti nuo papildomos finansinės paramos, jono gerovės kūrimas labai priklauso nuo
gimus vaikui, o taip pat ir psichologinės, investicijų mūsų rajone bei gyventojų turisocialinės pagalbos tėvams užtikrinimas. mo gerai apmokamo darbo. Todėl sieksime
Įsipareigojame tobulinti savivaldybės soci- tobulinti savivaldybės investicijų skyrių bei
alinės paramos vaikams instituciją, speci- siūlome steigti vietinę investicijų pritraukialistų kvalifikaciją ir didinti jų darbo užmo- mo agentūrą.
kestį, kad į socialinės pagalbos sistemą
Įsipareigojame dirbti gyventojams, o ne
ateitų tik tikrai motyvuoti, aukštos kvalifikaįvaizdžiui.
cijos specialistai.
Sieksime, kad vykdant sveikatos įstaigų tinklo optimizavimą būtų priimami
tik bendruomenei naudingi sprendimai.
Tam tikslui pasiekti organizuosime daugiau gyventojų apklausų, pasitarimų su
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Už stiprią, žmonėms tarnaujančią savivaldybę, kuri geba sutelkti, greitai ir atsakingai spręsti problemas bei atveria naujas
galimybes kiekvienam savo bendruomenės
nariui.

LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGA
(LIBERALAI)

7
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Lietuvos laisvės sąjungos pasirinkimas – spręsti esmines vietos savivaldos
problemas. Gyvenamosios aplinkos kokybė, verslo, investicijų plėtra, rūpestingas
kiekvieno žmogaus aptarnavimas, švietimo kokybė ir kultūrinė bendruomenių raiška – tai mūsų darbų tikslai.
Sveikatos priežiūra: Išlaikysime Prienų
ir kitas rajono ligonines bei PSPC. Baigsime renovuoti Jiezno, Veiverių PSPC.
Švietimas: Baigsime renovuoti Veiverių gimnaziją. Prienuose į atnaujintas patalpas įkelsime vaikų darželį „Saulutė“ ir
Prienų meno mokyklą. Įsigysime keturis
naujus mokyklinius autobusiukus. Atnaujinsime „Ąžuolo“ mokyklos stadioną. Baigsime statyti sporto arenos baseiną. Prie
Pakuonio mokyklos bus sporto ir poilsio
zona.
Kultūra: renovuosim Skriaudžių ir Veiverių kultūros centrus. Visiems kultūros
centrams skirsim finansavimą garso, apšvietimo aparatūrai įsigyti.

Socialinė rūpyba: socialines pašalpas ir
kompensavimo už šildymą lėšas skirsime
pagal gyventojų ir bendruomenių poreikius, teisės aktus.
Sportas: sudarysime galimybes visai
Prienų sporto bendruomenei naudotis nemokamai ar už simbolinę kainą visomis
rajono sporto bazėmis.
Būstas: renovuodami daugiabučius sumažinsime šilumos kainas.
Kelių priežiūra: iš savivaldybės ir ES
lėšų Prienų r. sav. kasmet patiesime po
7000 m² asfalto. Iš savivaldybės biudžeto
skirsime lėšų kelių priežiūrai.
Investicijos: atnaujinsim Revuonos parką, Nemuno estradą, rekonstruosim Prienų
Revuonos gatvę ir erdvę prie Prienų tilto.
Gamtosauga: įrengsim naujus antžeminius ir požeminius konteinerius kokybiškam atliekų rūšiavimui.
Verslas ir žemės ūkis: padidinsim verslo rėmimo programą iki 25 tūkst. eurų,
skirsime paramą nuo gamtos stichijų nukentėjusiems ūkininkams.

21

8

PARTIJŲ PROGRAMOS

SĄRAŠO NR.

LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO PARTIJA
Mes už rūpinimąsi žmogumi atviroje
ir stiprioje savivaldoje

Savivaldybių tarybų rinkimai yra itin
reikšmingas žingsnis, skatinant ir plėtojant savivaldą kaip demokratinės valstybės pagrindą. Geresnis gyvenimas, į tikslą
orientuotas vietos ekonomikos vystymasis bei investicijų pritraukimas regionuose
negalimas be atsakingos savivaldos ir aktyvaus vietos bendruomenės dalyvavimo
LSDDP spręs vietos savivaldos problemas ir siūlys optimalius sprendinius.
Prioritetiniai šiandieninių vietos bendruomenių lūkesčiai yra ekonomikos stiprinimas, didesnį dėmesį skiriant smulkaus ir
vidutinio verslo aplinkos gerinimui regionuose, darbo vietų kūrimas, inovacijų diegimas, gyvenamosios aplinkos savivaldoje
gerinimas, viešųjų paslaugų kokybės užtikrinimas ir prieinamumas, rūpestingas ir
efektyvus interesantų aptarnavimas visose
valstybės ir savivaldos institucijose, švietimo, kultūros ir gamtos apsaugos prioritetai,
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užtikrinti sveikatos priežiūros, socialinių,
slaugos paslaugų preinamumą ir kokybę
ne tik išlaikant esamas, bet ir plėtojant šias
paslaugas, platus gyventojų įtraukimas į
sprendimų priėmimą.
Ne visose minėtose srityse savivaldybių
taryboms pakanka įgaliojimų priimti svarbius sprendimus, todėl itin svarbu siekti
darnaus centrinės valdžios ir vietos savivaldos bendradarbiavimo, sujungiant
pajėgas ir derinant bendrus veiksmus
svarbiems tikslams įgyvendinti. Kadangi
LSDDP yra valdančiosios koalicijos dalis,
mūsų atstovai savivaldybių tarybose gali
svariai prisidėti užtikrinant efektyvų bendradarbiavimą su centrine valdžia.
Savivaldos institucijų veikla turi būti
nukreipta į vietos ekonomikos stiprinimą, aktyvų investicijų pritraukimą ir konkurencingų sąlygų darbo vietų kūrimui
sudarymą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS

10

Laisvė spręsti patiems!

Savivaldybės valdyme sieksime pokyčių, kurie lems, kad tarnautojai būtų į
pareigas atrenkami pagal gebėjimus, o
ne pagal partinę priklausomybę. Mūsų
partijos strateginis tikslas – didėjantis
gyventojų skaičius savivaldybėje, augantis viešųjų paslaugų kiekis bei gerėjanti jų
kokybė.

Keisime nuostatas sveikatos apsaugos
srityje, kad sveikatos paslaugų prioritetu
taptų ne tik ligų gydymas, bet profilaktika,
sveikata, jos išsaugojimas ir stiprinimas.
Į kultūros ir sporto politikos formavimą ir
lėšų paskirstymą įtrauksime bendruomenes, visuomeninių organizacijų atstovus.

Žemės ūkio plėtojimo politikoje pritarsiVerslo srityje veiksime ne tik skatindami naujų verslų atsiradimą ir naujų darbo me ir remsime visų ekonomiškai žemdirvietų kūrimą, bet ir žymiai didesnį dėmesį biams naudingų idėjų įgyvendinimą.
skirsime jau veikiančio verslo įmonių paVisuomenės poreikis jaustis saugiai
laikymui.
bus vienas iš mūsų prioritetų. Plėtosim ir
Suvienysime jėgas su Birštono ir Alytaus visokeriopai palaikysim „Saugios kaimysavivaldybėmis ir pasieksime, kad įtikintu- nystės“ idėją. Įrengsime vaizdo stebėjimo
me atsakingas Lietuvos institucijas pradė- sistemas Prienuose, Jiezne, Balbieriškyje
ir Veiveriuose.
ti kelio Kaunas–Prienai rekonstrukciją.
Švietimo baruose sieksime, kad būtų stiprinama mokyklų materialinė bazė. Būtų
gerinama mokymo kokybė bei plečiamas
neformalusis švietimas mokinių užimtumui po pamokų ir vasarą didinti.

Siekdami efektyvinti Tarybos darbą, sutelksim visas politines jėgas, linkusias bendradarbiauti, siekti bendrų visuomenei naudingų
tikslų, ir atsisakyti savitikslio, savanaudiško
politikavimo bei beprasmių rietenų.
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MES ATSAKOME UŽ SAVO ŽODŽIUS!

Mes esame įsitikinę, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsakomybė už priimtus
sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga, siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą valdiškomis institucijomis
bei įtraukti juos į savivaldybės valdymą.
Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia,
o savivalda – realia. Priimdami sprendimus visada atsižvelgsime į bendruomenės
nuomonę, siūlymus. Vykdysime diskusiją
su gyventojais bei organizacijomis. Sudarysime sąlygas savivaldybės gyvenime kuo
aktyviau dalyvauti kiekvienam to pageidaujančiam. Skatinsime iniciatyvius, išsilavinusius žmones, ypač jaunimą, įsijungti į
bendruomenių, seniūnaitijų, visuomeninių
organizacijų veiklą, juos remsime.

Pertvarkant mokyklų tinklą pirmiausiai
atsižvelgsime į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių gyventojų poreikius bei
100 proc. patenkinsime vaikų darželių
poreikį.
Ne mažiau kaip 20 proc. padidinsime
savivaldybės kultūros centrų finansavimą
veikloms bei pakelsime kultūros darbuotojų atlyginimus.
Organizuosime ir teiksime tik kokybiškas
socialines paslaugas, pakelsime socialinių
darbuotojų ir jų padėjėjų atlyginimus iki
savivaldybės darbuotojų vidurkio.

Remsime jaunas šeimas – padėsime
joms gaunant lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant būstą, kompensuosime arba
Užkirsime kelią korupcijai ir švoge- padėsime gauti kompensacijas palūkarizmui. Todėl savivaldybės tarnautojai už noms.
savo veiksmus bei sprendimus turės prisiDidinsime smulkaus ir vidutinio verslo
imti asmeninę atsakomybę, o į laisvas darbo vietas bus atrenkami specialistai pagal bei kaimo plėtros fondus, iš jų remsime
kompetenciją ir išsilavinimą, o ne pagal tu- darbo vietas savivaldybėje kuriančius ūkininkus ir verslininkus.
rimą partinį bilietą.
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VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„UŽ PRIENŲ KRAŠTĄ“

14

Kultūra
Savivaldybės kultūros politika turi būti nukreipta į dinamišką meno, kultūros ir moksMūsų užduotis – pažadinti Prienų krašto lo bendruomenių atsinaujinimą ir glaudų
bendradarbiavimą.
gyventojus iš žiemos miego.
Mūsų tikslas – didėjančios Prienų gyventojų pajamos ir gerėjantis gyvenimas.

Mokytojams ir moksleiviams
Atėjo metas investuoti į žmogiškąjį kaMokytojams – premijos ir kelionės išlaipitalą, į galimybes čia užsidirbti, čia auginti vaikus. Ir tam skirti visus įmanomus dų kompensavimas.
Pirmenybė – vaikų užimtumui ir ugdymui
Prienų rajono Savivaldybės resursus.
po pamokų.
Vaikų pavežėjimas ir į pamokas, ir iš užsiTeisingi mokesčiai
Mokesčiai (taip pat ir už komunalines ėmimų būreliuose.
paslaugas), kurių dydį gali paveikti SaviGyvenimo kokybės gerinimas
valdybė, bus aiškūs, pagrįsti ir vienodai
Stipresnės socialinės paslaugos šeiteisingi visiems.
moms, senjorams, neįgaliesiems.
Steigiami dienos centrai.
Jaunoms šeimoms
Didesni nuoširdžiai dirbančių socialinių
Parama įsigyjant būstą.
Kūdikio susilaukusioms šeimoms – nau- darbuotojų atlyginimai.
jagimio kraiteliai.
Vieša ir skaidri veikla
Reikalausime asmeninės tarnautojų atVerslui
Vietos ekonomikos stiprinimas, verslo sakomybės, skaidrių konkursų, viešumo,
efektyvaus ir skaidraus lėšų panaudojiaplinkos gerinimas.
Lengvatomis ir finansine parama skati- mo.
Rengsime gyventojų apklausas svarbiaunamas smulkaus, šeimos verslo kūrimas.
Įgyvendinama darbo vietų kūrimo, investi- siais rajono gyvenimo klausimais.
Depolitizuosime Savivaldybės įmones
cijų pritraukimo programa.
bei įstaigas.
Specialistų pritraukimo programa
Fondas specialistams – mokytojams,
medikams, inžinieriams, kultūros, meno ir
sporto ugdytojams – pritraukti.
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1.
2.
3.
4.
5.

LORETA JAKINEVIČIENĖ
CEZARAS PACEVIČIUS
AUŠRA DELTUVIENĖ
VAIDAS KUPSTAS
VYTAUTAS
DEIMANTAVIČIUS
6. DALIUS KABAŠINSKAS
7. ŽILVINAS LABANAUSKAS
8. AUDRIUS GELČYS
9. INRIDA BARANAUSKIENĖ
10. ARVYDAS BIJAMINAS
11. POVILAS BUKEVIČIUS
12. ELENA BENDINSKIENĖ
13. VIDA IVANAUSKIENĖ
14. DALIA BRAZAITIENĖ
15. DAIVA MACIJAUSKIENĖ
16. VIDA ZDANIENĖ
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17. LAIMA BALSEVIČIENĖ
18. ARŪNAS KASČIONIS
19. LAURA MILKEVIČIENĖ
20. KRISTINA SABALIAUSKIENĖ
21. ANGELĖ JARUŠEVIČIENĖ
22. INGA ŽIOBIENĖ
23. ALDONA GRĖBLIAUSKIENĖ
24. ADOLFAS MASIULIONIS
25. LINA MILUŠAUSKIENĖ
26. ROBERTAS TARASEVIČIUS
27. DALĖ ZAGURSKIENĖ
28. DAIVA JONYKIENĖ
29. ELVYRA ALABURDIENĖ
30. GINTARĖ MIKNEVIČIENĖ
31. RAMUTĖ MILUŠAUSKIENĖ
32. ALVYDAS MAŠČINSKAS
33. RITA DŪDĖNIENĖ

34. SONATA PIKIENĖ
35. STEFA GRIGALEVIČIENĖ
36. MARĖ TARNAUSKIENĖ
37. LORETA MALYGINIENĖ
38. ASTA MICKEVIČIENĖ
39. MINDAUGAS JONYKA
40. MARIJA GRABAUSKIENĖ
41. SANDRA GEČIONIENĖ
42. LAIMUTĖ BUTKIENĖ
43. ŽIVILĖ ARDINSKIENĖ
44. IRUTĖ GATAVECKIENĖ
45. ONA KRIKŠTOLAITIENĖ
46. VIDA RADAUSKIENĖ
47. DONATAS NAVICKAS
48. EGLĖ TALAČKAITĖ
49. MARYTĖ RADZEVIČIENĖ
50. ROLANDAS GLAVECKAS

LIETUVOS VALSTIEČIŲ
IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

SĄRAŠO NR.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EGIDIJUS VISOCKAS
JONAS VILIONIS
RITA KETURAKIENĖ
LAIMUTĖ JANČIUKIENĖ
ARTŪRAS BUITKUS
ĄŽUOLAS RAŠKEVIČIUS
LEONAS SAKALAVIČIUS
ROLANDAS
ALEKSANDRAVIČIUS
9. LINAS ŽILEVIČIUS
10. DALIA MAZURONIENĖ
11. VAIDA VISOCKIENĖ
12. JONAS MASYS
13. GIEDRĖ ŽELVIENĖ
14. KRISTINA TAMAŠAUSKIENĖ
15. RENATA MACIULEVIČIENĖ
16. ANDRIUS KOZLOVAS
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17. SONATA VISOCKIENĖ
18. DARIUS ŠLIUMERAS
19. ANTANINA SINKEVIČIENĖ
20. RITA RAMANAUSKIENĖ
21. DALĖ GULIJEVA
22. MARTYNAS BUTKEVIČIUS
23. DANUTĖ VALAITIENĖ
24. MONIKA JACKAUSKIENĖ
25. KAZĖ DABRIŠIENĖ
26. JULIJA MYKOLAITIENĖ
27. ALGIS ANDRIUKEVIČIUS
28. JUOZAS ŽĖČIUS
29. ROMAS ŽIŪKAS
30. NERINGA SAVILIONIENĖ
31. EGIDIJA CIKANAVIČIENĖ
32. JOVITA KOKLEVIČIENĖ
33. ALVYDAS BORTKŪNAS

34. REDA GUNDORINIENĖ
35. LORETA PUODŽIŪNIENĖ
36. RAMUTĖ TAMOŠIŪNIENĖ
37. JURGITA RUSECKIENĖ
38. LINA KRIUKELIENĖ
39. VYTAUTAS DRŪLIA
40. RITA MARGELEVIČIŪTĖ
41. VALDONA ŽIŪKIENĖ
42. JURGITA MUČEKIENĖ
43. GINTARAS BRŪZGA
44. LIONĖ KREIVĖNIENĖ
45. KRISTINA
KAVALIAUSKIENĖ
46. VERONIKA
ANDRIUKEVIČIENĖ
47. DANUTĖ ŠUKEVIČIENĖ
48. RASA JONAITIENĖ

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ALVYDAS VAICEKAUSKAS
JŪRATĖ ZAILSKIENĖ
DEIVIDAS DARGUŽIS
ALEKSAS BANIŠAUSKAS
ANGELĖ MICKIENĖ
HENRIKAS
RADVILAVIČIUS
7. MINDAUGAS RUKAS
8. JONAS KVIETKAUSKAS
9. LARISA ŠALTIENĖ
10. ARTIOMAS MARCHOCKIS
11. SIMONA
VAICEKAUSKAITĖ-ŠALČĖ
12. DANUTĖ MOZŪRIENĖ
13. ROBERTA AŽUKAITĖZACHAREVIČIENĖ
14. STEFANIJA BUNEVIČIENĖ

6
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

15. KĘSTUTIS GRŪŠELIONIS
16. RAMŪNAS BUIKUS
17. SIGUTĖ KATKAUSKIENĖ
18. ADOMAS KIELIUS
19. LEVUTĖ
KARČIAUSKIENĖ
20. DAIVA KUZMICKIENĖ
21. RIMANTAS PAUŽA
22. MIGLĖ
KULBUŠAUSKAITĖ
23. BENA ASTROVIENĖ
24. VIKTORIJA
BIELEVIČIENĖ
25. ARTŪRAS KOČANAS
26. REGINA MAŽEIKIENĖ
27. IRMA ŽIDONIENĖ
28. ROBERTAS GRABAUSKAS

29. SAULIUS KAČINAUSKAS
30. VIRGINIJA LEKSTUTIENĖ
31. NIJOLĖ SPŪDIENĖ
32. GENĖ ALEKSYNIENĖ
33. ROMAS PAVLAVIČIUS
34. RIMANTAS
IGNATAVIČIUS
35. JULIUS RAČKYS
36. TOMAS MIKUŠAUSKAS
37. ALMA JURKONIENĖ
38. DANUTĖ ADAMONIENĖ
39. TADAS JURKONIS
40. AIRINA MAJAUSKAITĖ
41. VILĖ BARTKUVIENĖ
42. AURELIJA ULDINSKIENĖ
43. AUGUSTINAS
SENIAUSKAS

TĖVYNĖS SĄJUNGA –
LIETUVOS KRIKŠČIONYS
DEMOKRATAI

VYTAUTAS JONELIS
ROLANDAS KALINAUSKAS
ALGIS ČERKAUSKAS
AUDRIUS NARVYDAS
ŽILVINAS VERBA
MARIJA KLEIZIENĖ
TAUTVYDAS GELŽINIS
GEDVYDAS NORKEVIČIUS

9. LOLETA ALIUKEVIČIENĖ
10. AURELIJA BUTKEVIČIENĖ
11. IRENA ADOMAITIENĖ
12. GINTARAS ZYGMANTAS
13. RASUOLĖ PYRAGAITĖMILAŠAUSKIENĖ
14. VYTAS MARTUSEVIČIUS
15. GEDEMINAS ZUBRUS

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

SĄRAŠO NR.

7

LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGA
(LIBERALAI)

KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS

SĄRAŠO NR.

1. ALGIS MARCINKEVIČIUS
2. ALGIRDAS KEDERYS
3. VIDAS ŠIUPŠINSKAS
4. RASA ZDANEVIČIENĖ
5. VAIDOTAS KARVELIS
6. TAUTVYDAS VENCIUS
7. VIRGINIJA BUTĖNIENĖ
8. RINGAILĖ KARVELIENĖ
9. VIKTORAS DAGILIS
10. ŠARŪNAS LEVINSKAS
11. ALVYRA SVENTICKIENĖ
12. DALIA ŠKLĖRIŪTĖ
13. ERIKAS MICKEVIČIUS
14. SIGITAS ARMONAS
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15. ARŪNAS RADZEVIČIUS
16. DALIA TAMOŠIŪNIENĖ
17. ANDRIUS ŠVIRINAS
18. VILMA PUČKIENĖ
19. ROMAS KAMINSKAS
20. LINA MARCINKEVIČIENĖ
21. ONA LEBEDINSKIENĖ
22. EDITA VAINAUSKAITĖ
23. DANGUOLĖ
MARKAUSKIENĖ
24. ARŪNAS KAMARAUSKAS
25. SAULIUS PADELSKAS
26. EGLĖ KAMARAUSKIENĖ
27. ARTŪRAS KLIMAS

28. RYTIS JUODSNUKIS
Teismo nuosprendžiu buvo
pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos

29. ROMAS GELBŪDA
30. PALMA
PUGAČIAUSKAITĖ
31. POVILAS
JUŠKEVIČIUS
32. JULIUS STRAMPICKAS
33. MARIUS MARČIUKAITIS
34. RAIDAS STADALIUS
35. ELENA ČEPULIENĖ
36. MARIUS BARIŠAUSKAS

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO PARTIJA

SĄRAŠO NR.

1. ARŪNAS VAIDOGAS
Teismo nuosprendžiu buvo
pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos

2. RAIMUNDAS MARKŪNAS
3. ALGIMANTAS
ŠIDLAUSKAS
4. VYTAS BUJANAUSKAS
5. GRAŽINA BENDINSKIENĖ
6. DEIMANTAS TARULIS
7. LINAS KAMBLEVIČIUS
8. RIČARDAS MACEINA
9. DARIUS ŽILINSKAS
10. DAIVA RADZEVIČIENĖ
11. VYTAUTAS SADAUSKAS
Teismo nuosprendžiu buvo
pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos
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12. VITA MENDELIENĖ
13. REGINA JUOČIŪNIENĖ
14. RAMŪNAS ŠKIRKA
15. TOMAS KAZLAUSKAS
16. IRMA KEREIŠIENĖ
17. GINTARAS VELIULIS
18. DANUTĖ ŠARAUSKIENĖ
19. RAMUNĖ
LIUTVYNSKIENĖ
20. ANTANAS
RADZEVIČIUS
21. AUŠRA MASIKONIENĖ
22. LEVUTĖ KUZMICKIENĖ
23. GEDIMINAS
BABENSKAS
24. DANUTĖ VALUCKIENĖ
25. ODETA RAŠKEVIČIENĖ
26. ALGIS PALTANAVIČIUS

27. VACLOVAS
CHARAŠAUSKAS
28. GRAŽINA SKAUDŽIUVIENĖ
29. JONAS KUZMICKAS
30. ARŪNAS MALINAUSKAS
31. VALDAS MAZURONIS
32. RAMINTA
GRĖBLIAUSKIENĖ
33. ALMA SLAVINSKIENĖ
34. GINTAS ŠAULINSKAS
35. RITA KAZLAUSKIENĖ
36. LINAS PUTRIUS
37. VAIDA ZAGURSKIENĖ
38. SIMONA
PALTANAVIČIŪTĖ
39. TOMAS JUOČIŪNAS
40. AUDRONĖ BIELIAUSKIENĖ
41. JONAS PADELSKAS

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

SĄRAŠO NR.

12

12. RENATA ŽURAUSKAITĖ
13. KAZIMIERAS DRIŽILAUSKAS
14. SIGUTĖ ŽUROMSKIENĖ
15. MARIUS KLEIZA
16. ROMAS BANIONIS
17. PRANAS JONIKAITIS
18. AURELIJA KLEIZIENĖ
19. ROMUALDA BARTULIENĖ
20. ROMAS ŠYVOKAS
21. EGIDIJUS ŠARKŪNAS
22. JUOZAS MOZŪRAS

KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS

1. GINTAUTAS BARTULIS
2. VYTAUTAS MARTINAITIS
3. GINTARAS KLEIZA
4. ALVYDAS BARŠČEVIČIUS
5. VYDMANTAS PETRAŠKA
6. VYTAS BLEKAITIS
7. PAULIUS MINAJEVAS
8. ARTURAS JUOČIŪNAS
9. ANGELĖ VASILIAUSKIENĖ
10. IEVA JANUŠAUSKAITĖ
11. VIDA VITKAUSKIENĖ

DARBO PARTIJA

SĄRAŠO NR.

1. RIMA ZABLACKIENĖ
2. GINTAUTAS SODAITIS
Teismo nuosprendžiu buvo
pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos

3. ALGIS GUSTAINIS
4. DAIVA MIELIAUSKIENĖ
5. AUDRIUS BANIONIS
6. OLEGAS BATUTIS
7. ALGIS LIPKEVIČIUS
8. INA RUSECKIENĖ
9. ROBERTINAS KNAŠYS
10. IEVA DRŪLIENĖ
11. DANUTĖ CELIEŠIENĖ
12. RENATAS MILKEVIČIUS

13. ANGELĖ RAMUNIENĖ
14. GIEDRIUS KIZEVIČIUS
15. VILIJA
KRASAUSKIENĖ
16. ROBERTA REVUCKIENĖ
17. RIMANTAS ŽVIRBLYS
18. RIMA LYBERIENĖ
19. AGNĖ ČEPULYTĖ
20. ANGELĖ
LEIKAUSKIENĖ
21. ILONA DANUTĖ
PEČKIENĖ
22. ANGELĖ MEŠKIENĖ
23. KĘSTUTIS
MIELIAUSKAS

24. BIRŪTA
BALČIAUSKAITĖ
25. ERIKA KELMELYTĖ
26. IRENA
DANILEVIČIENĖ
27. LAURA BANIONYTĖ
28. GIEDRŪNAS IKASALA
29. LORETA MASAITIENĖ
30. BARTAS MUNIKAS
31. VILYTĖ
NORKEVIČIENĖ
32. ERIKA RILIŠKYTĖ
33. GYTIS SABALIAUSKAS
34. LAURA ŽURAUSKIENĖ
35. INGA MAKŠTUTYTĖ

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną.
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VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„UŽ PRIENŲ KRAŠTĄ“

KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS

SĄRAŠO NR.

1.
2.
3.
4.

DOVILĖ RUČYTĖ
RASA IVANAUSKIENĖ
SAULIUS NARŪNAS
RIMAS ANTANAS
RUČYS
5. AUDRIUS ŠEŠKUS
6. DANUTĖ BAJORIENĖ
7. STANISLOVAS
TEIŠERSKIS
8. GINTAUTAS
KAMINSKAS
9. VIDA VALINSKIENĖ
10. JOLANTA
PILIPAVIČIENĖ
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11. GERARDAS
MATUSEVIČIUS
12. JURGITA VEČERSKIENĖ
13. DARIUS ŠALČIUS
14. LAIMA
MIKUŠAUSKIENĖ
15. PAULIUS IVANAUSKAS
16. EDITA SKALSKIENĖ
17. VILIJA ZABLACKIENĖ
18. MANTAS VILKAS
19. TAUTVYDAS ŠVEDAS
20. DEIVIDAS NARŪNAS
21. ROBERTA ZYKUVIENĖ
22. VYTAUTAS BUBNYS

23. DAIVA BASEVIČIENĖ
24. VILMA VILKIENĖ
25. DANUTĖ
SKAUDICKIENĖ
26. VAIDAS SIMONAITIS
27. REGINA
ČEČENIKOVIENĖ
28. RIMANTAS ŠVEDAS
29. JUOZAS ČERNIAUSKAS
30. PETRAS JANKAUSKAS
31. JANINA
ŠALKAUSKIENĖ
32. ONA ŠVEDIENĖ
33. ŽYDRŪNAS SENKUS

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

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NR. 36 RINKIMŲ
KOMISIJOS RINKIMŲ APYLINKIŲ INFORMACIJA
Nr.

Apylinkės
pavadinimas

Apylinkės pirmininko
vardas, pavardė

Apylinkės
Apylinkės
pirmininko
adresas
tel. nr.

1 Dariaus ir Girėno

GIEDRĖ AUKŠTAKALNĖ

867568321

Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai

2 J. Basanavičiaus

DOVILĖ ZUJIENĖ

867887896

Vytauto g. 35, Prienai

3 Kęstučio

DALIA TAMOŠIŪNIENĖ

862244208

Kęstučio g. 45, Prienai

4 Statybininkų

INGA MAŽEIKIENĖ

865056372

Statybininkų g. 17, Prienai

5 Žemaitkiemio

DANGUOLĖ DAMIJONAITYTĖ 862060156

Šilo g. 1, Žemaitkiemio k., Prienų r.

7 Išlaužo

RENATA PAVLAVIČIENĖ

868786745

Vytauto Gurevičiaus g. 10, Išlaužo k., Prienų r.

8 Naujosios Ūtos

ROMA NAVICKIENĖ

867611877

Mokyklos g. 11, Naujosios Ūtos k., Prienų r.

9 Jiestrakio

AUŠRA RADŽIŪNAITĖ

864708767

Jiesios g. 28, Jiestrakio k., Prienų r.

10 Klebiškio

JŪRATĖ LIUTKUVIENĖ

860603284

Mokyklos g. 4, Klebiškio k., Prienų r.

11 Šilavoto

UGNĖ GALINIENĖ

860244952

A. Radušio g. 11, Šilavotas

13 Skriaudžių

DALYTĖ KVIETKAUSKIENĖ 868789991

Jaunimo g. 11A, Skriaudžių k., Prienų r.

14 Juodbūdžio

RAMUNĖ CELIEŠIENĖ

865371106

Draugystės g. 4, Juodbūdžio k., Prienų r.

15 Veiverių

ASTA GYLĖ

867271804

Kauno g. 31, Veiveriai, Prienų r.

16 Balbieriškio miestelio SONATA JUODŽIUKYNIENĖ 867278018

Parko g. 5A, Balbieriškio mstl., Prienų r.

17 Jiezno miesto

IRENA URBANAVIČIENĖ

J. Basanavičiaus g. 20, Jieznas, Prienų r.

18 Jiezno kaimiškoji

EUGENIJA SARGEVIČIENĖ 868403267

Vytauto g. 42, Jieznas, Prienų r.

19 Kašonių

LAIMA PYRAGIENĖ

861516220

Dvaro g. 6, Kašonių k ., Prienų r.

20 Vėžionių

INGRIDA VALENTIENĖ

867655930

Lankų g. 1, Vėžonių k., Prienų r.

21 Ašmintos

RASA VAITAUSKAITĖ

861545735

Dvaro g. 4, Ašmintos k., Prienų r.

22 Strielčių

VIKTORIJA STRAMPICKAITĖ 867520190

23 Balbieriškio kaimiškoji RIMA SILICKIENĖ

867235046

860534054

Darželio g. 2, Strielčių k., Prienų r.
Vilniaus g. 130, Balbieriškio mstl., Prienų r.

24 Paprūdžių

MIKALINA DEIMANTAVIČIENĖ 861456719

Mokyklos g. 17, Paprūdžių k., Prienų r.

29 Pakuonio

RITA GUDAUSKIENĖ

862044338

Sodų g. 36, Pakuonis, Prienų r.

31 Vyšniūnų

ONA VILČIAUSKIENĖ

864197497

Liepų g. 1, Vyšniūnų k., Prienų r.

32 Užuguosčio

RASA ŽVIRBLIENĖ

866350749

Mokyklos g. 5, Užuguosčio k., Prienų r.

33 Pieštuvėnų

DAINA VAITKEVIČIENĖ

867328842

Darželio g. 4, Pieštuvėnų k., Prienų r.

34 Stakliškių

ROMUALDA RADŽIUKYNIENĖ 867147049

Prienų g. 13, Stakliškių k., Prienų r.

BŪKIME
PILIETIŠKI IR AKTYVŪS!
JEIGU RINKIMŲ DIENĄ NEGALĖSITE
ATVYKTI Į RINKIMŲ APYLINKĘ,
KVIEČIAME BALSUOTI IŠ ANKSTO
VASARIO 27–28 DIENOMIS (nuo 8 iki 20 val.)
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PASTATE
(Laisvės a. 12, Prienai).
KOVO 13-14 DIENOMIS
PAKARTOTINIO BALSAVIMO
IŠANKSTINIS BALSAVIMAS
(PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PASTATE)
2019 M. KOVO 17 D.
PAKARTOTINIS BALSAVIMAS
(RINKIMŲ APYLINKĖSE)

Prienų rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 36 informacinis leidinys
Tiražas 13 000 egz. Maketavo UAB „Aipek“.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

