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Daugiau informacijos apie rinkimus galima rasti:
- Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje www.vrk.lt
- Pilietinės iniciatyvos „Baltosios pirštinės“ interneto svetainėje
www. baltosiospirstines.lt
- Informacija rinkėjui teikiama trumpuoju tel. numeriu 1855

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikusios partijos (koalicijos), komitetai.
Tiražas 14 000 egz.
Leidinį spaudai parengė Raseinių rajono savivaldybės Nr. 38
rinkimų komisija.

Bendra informacija apie rinkimus
Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius turi
nuolatiniai šios savivaldybės gyventojai (toje
savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus deklaravę savo gyvenamąją vietą 90 dienų iki rinkimų dienos, tai yra, iki 2018 m. gruodžio 3 d.), kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18
metų. Taip pat rinkti savivaldybės tarybos narius gali ir teisę gyventi Lietuvos Respublikoje
turintis kitos Europos Sąjungos valstybės narės
pilietis, kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios
savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą šioje savivaldybėje, arba kitas asmuo,
kuris turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir turi šią teisę patvirtinantį dokumentą
ir kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
šioje savivaldybėje.
Savivaldybės tarybos nariu, savivaldybės
meru gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų dieną yra
sukakę 18 metų ir kuris savo gyvenamąją vietą
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos.
Kandidatus į savivaldybės tarybos narius, merus gali kelti politinės partijos, visuomeniniai
rinkimų komitetai ir į merus gali išsikelti patys
asmenys.
Rinkėjo kortelė
Rinkėjo kortelė išrašoma pagal rinkėjų sąrašo
sudarymo metu deklaruotą gyvenamąją vietą.
Jeigu konkreti gyvenamoji vieta nedeklaruota,
panaikinta ar rinkėjas deklaravo išvykimą į užsienį, bet gyvena Lietuvoje, dėl įrašymo į rinkėjų sąrašus jis turi kreiptis į apylinkės rinkimų
komisiją pagal savo faktinę gyvenamąją vietą.
Rinkėjo kortelė yra neprivaloma. Rinkėjui, einant balsuoti, reikia turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės
kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar kitą
dokumentą, kuriame yra nuotrauka ir asmens
kodas).

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

Verslas
Investicijų planas Raseinių rajonui per ateinančius 10 metų. Smulkaus verslo skatinimas. Verslo informavimo centras. Bendadarbiavimas su užsienyje esančiomis lietuvių
bendruomenėmis. Savivaldybės pagalba naujoms investicijoms. Biurokratinių „žirklių“
mažinimas.
Infrastruktūra
Susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra. Infrastruktūros pritaikymas turizmui. Nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra, prisidedant Savivaldybei. Seniūnijų finansavimo didinimas. Bendradarbiavimas su vietos ūkininkais, atnaujinant vietinės reikšmės kelius. Įstaigų pritaikymas neįgaliųjų prieinamumui. Pėsčiųjų perėjų pritaikymas
žmonėms su regėjimo negalia. Žvyrkelių asfaltavimas. Gatvių apšvietimo didinimas.
Turizmas
Turizmo paslaugų ir produktų įvairovės didinimas. Veiksmingas turizmo rinkodaros
vystymas.
Jaunimas
Jaunimo centrų plėtra. Neformalių jaunimo grupių projektų finansavimo didinimas.
Socialinių paslaugų plėtra
Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas. Vaikų dienos centrų plėtros skatinimas
bei finansavimas. Bendruomenių aktyvinimas socialinių paslaugų srityje. Daugiau paslaugų senyvo amžiaus asmenims. Naujagimio krepšelio fondas – 200 Eur.
Kultūra
Asignavimų valdymas – kultūros sritį kuruojančių rankose. Nuoseklus finansavimo
didinimas kultūros sričiai. Dėmesys vietiniams kolektyvams, apūpinant reikalingomis
priemonėmis. Kultūros skatinimo programa.
Švietimas
Ugdymo kokybės bei finansavimo didinimas švietimo įstaigose. Neformaliojo vaikų
švietimo sąlygų gerinimas. Edukacinių erdvių atnaujinimas. Nuolatinis sporto bazės
atnaujinimas ir plėtra.
Sveikata
Savivaldybės prisidėjimas, išlaikant greitosios medicinos pagalbos brigadą. Mobilių
paslaugų kaimo vietovių gyventojams plėtra. Esamų medicinos punktų išlaikymas.
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Visuomeninio rinkimų komiteto
„Pilietiškas pasirinkimas“ kandidato
į Raseinių rajono savivaldybės merus
ALGIRDO GRICIAUS
rinkimų programa

Mane ir visuomeninio rinkimų komiteto „Pilietiškas pasirinkimas“ komandą, siekiančius, kad Raseinių kraštas taptų moderniu Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės
centru, patogiu ir saugiu gyventi, viliojančiu svečiuotis, patraukliu investuoti, jungia
teisingumas, atsakomybė, sąžinė, kultūra ir patirtis.
Įgyvendindamas prioritetinius savo ir visos komandos tikslus, sieksiu, kad
• Šiluva taptų valstybinės reikšmės objektu, plėtosiu esamus ir užmegsiu naujus partnerystės ryšius su žymiausiomis Marijos apsireiškimo vietomis Europoje, vystysiu piligriminio turizmo plėtrai reikalingą infrastruktūrą Šiluvoje ir jos prieigose,
padidinsiu piligriminio turizmo paslaugų ir produktų įvairovę bei kokybę, sukursiu
vietos valdžios ir visuomenės bendradarbiavimo sistemą strateginių sprendimų
priėmimui, gerinsiu kelių infrastruktūrą, vystysiu inžinerinius tinklus, tvarkysiu
viešąsias erdves, jas pritaikydamas gyventojų poreikiams.
• Sukursiu palankias sąlygas verslo pradžiai ir jo plėtojimui, skatinsiu emigrantų sugrįžimą, padėdamas jiems įkurti nuosavą verslą.
• Sudarysiu palankias sąlygas jaunimo idėjų įgyvendinimui, skatinsiu savanorišką jaunimo veiklą, vystydamas ir plėtodamas piligriminį turizmą, mažindamas socialinę
atskirtį.
• Remsiu ir plėtosiu bendruomenių ir kitų NVO veiklą rajone, gerinsiu bendruomenių
infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką.
•

Įgyvendinsiu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendruosius saugos reikalavimus, plėtosiu lanksčią, kiekvienam asmeniui prieinamą,
ugdymo sistemą, gerinsiu neformaliojo švietimo ir vaikų užimtumo paslaugas, stiprinsiu kultūros įstaigų materialinę bazę, skatinsiu sporto ir sveikatinimo veiklas.

Sprendimus priimkime kartu!
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Lietuvos socialdemokratų partijos
kandidato į Raseinių rajono savivaldybės
merus EDMUNDO JONYLOS
rinkimų programa

• Stiprinsime ir plėsime bendruomenių veiklą.
• Didinsime savivaldybės darbuotojų asmeninę atsakomybę, tobulinsime savivaldybės valdymo struktūrą.
• Efektyvinsime savivaldybės įmonių veiklą, didindami viešųjų pirkimų skaidrumą,
sieksime, kad gyventojų išlaidos už atliktus darbus ir paslaugas būtų realios ir
minimalios.
• Pagerinsime kelių priežiūrą, kiekvienoje seniūnijoje kasmet asfaltuosime 1-2 km
gatvių.
• Sieksime, kad funkcionuotų visos sveikatos priežiūros sistemos. Propaguosime
sveiką gyvenimo būdą.
• Finansiškai remsime krepšinio komandą „Raseiniai“, kitų sporto šakų klubų veiklą
pagal parengtas programas.
• Dėsime visas pastangas, kad Raseiniai turėtų savo baseiną.
• Didelį dėmesį skirsime neįgaliesiems, pritaikydami gyvenamąją aplinką, asmenų
su negalia pavežėjimo, slaugos ir kitų problemų sprendimą.
• Sieksime, kad mokytojas būtų gerbiamas mokinių ir tėvų, gaunantis tinkamą atlyginimą, aprūpintas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis.
• Rūpinsimės šeimomis, auginančiomis mažamečius vaikus.
• Skatinsime turizmo plėtrą, savanorystę.
• Sieksime išsaugoti kaime sveikatos apsaugos, kultūros įstaigas, bibliotekas, plėtosime socialines paslaugas, kursime patrauklią kaimo aplinką.
• Gerinsime kultūros darbuotojų darbo sąlygas.Ir toliau glaudžiai bendradarbiausime su policija, remsime saugios kaimynystės programas, plėsime stebėjimų
kamerų gatvėse, kiemuose įrengimą, rūpinsimės kaimo ugniagesių gelbėtojų
komandų stprinimu.
• Dirbsime skaidriai ir su meile vardan žmonių gerovės.
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Kandidato į
Raseinių rajono savivaldybės merus
DAINIAUS ŠADAUSKIO
rinkimų programa

Sugrąžinsiu
pasitikėjimą valdžia!
Daugiau nei prieš dešimtmetį įsitraukęs į aktyvią politinę veiklą, joje pastebėjau ryškią tendenciją: asmenys, einantys į politiką, deklaruoja savo sugebėjimą bei norą tarnauti visuomenei ir valstybei, tačiau po rinkimų tą jų norą apriboja partiniai, komandiniai ar finansiniai įsipareigojimai. Bet koks bandymas šių įsipareigojimų išvengti yra
lydimas šantažo bei konfliktų.
Nenorėdamas įsipareigoti kažkam kitam, išskyrus rinkėjams, keliu savo kandidatūrą į
Raseinių rajono savivaldybės merus asmeniškai, esu pasiryžęs atstovauti ne grupinius,
o visų Raseinių krašto žmonių interesus.
Pagrindinis mano darbo mero pareigose uždavinys - sutelkti visus Tarybos narius,
Savivaldybės administracijos bei jai pavaldžių įstaigų darbuotojus vieningam tikslui –
rajono žmonių gerovės kūrimui.
Aš garantuoju:
• Darbingą atmosferą ir pakilią nuotaiką Tarybos posėdžiuose bei Savivaldybės administracijoje;
• Pagarbą ir lygiavertį vertinimą kiekvienam rajono žmogui;
• Skaidrų ir efektyvų ES ir valstybės pinigų panaudojimą;
• Paramą pilietinėms iniciatyvoms, gyventojų dalyvavimui priimant sprendimus;
• Vietą vaikų darželyje kiekvienam rajono vaikui;
• Pagalbą neįgaliam, vyresnio amžiaus ar ligotam žmogui;
• Kultūros, sporto, bendruomenių veiklos rėmimą;
• Atsakingumą, pareigingumą, nuoširdumą.
Pagarbiai Dainius Šadauskis
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Partijos Tvarka ir teisingumas
kandidato į Raseinių rajono
savivaldybės merus GYČIO ŠULINSKO
rinkimų programa

Esu įsitikinęs, kad mero pareiga užtikrinti politinį stabilumą sklandžiam komandiniam darbui. Tik sėkmingo tarpusavio susikalbėjimo dėka galima pasiekti reikšmingų rezultatų. Svarbu turėti žmonių palaikymą, išgirsti patarimus bei nuomones
priimant svarbiausius sprendimus.
Mano, kaip kandidato į Raseinių rajono merus, rinkimų programos pagrindas yra
partijos „Tvarka ir Teisingumas“ principai –
Stipri šeima - Saugi bendruomenė - Atsakinga savivalda.
Būdamas Raseinių rajono savivaldybės meru ir Raseinių rajono savivaldybės Tarybos vadovu, vertinsiu ir palaikysiu visus racionalius Tarybos narių siūlymus, prisiimsiu atsakomybę ir tinkamai atstovausiu visiems Raseinių rajono gyventojams. Jūs
esate svarbiausi!
Įsipareigoju Jums:
• Palaikyti stabilią politinę padėtį rajone
• Sunaikinti korupcijos apraiškas
• Nustatyti teisingus mokesčius, gerinti savivaldybės įmonių teikiamų paslaugų kokybę
• Ieškoti naujų investitorių skatinant naujų darbo vietų kūrimo galimybes
• Suteikti galimybę visiems norintiems teikti pasiūlymus ir dalyvauti rajono valdyme
• Pasirūpinti rajono gyventojų saugumu
Mano prioritetai:
• Vystyti rajone perspektyvią verslo, darbo aplinką
• Gerinti komunalinių ūkio šakų paslaugų kokybę
• Aktyvinti daugiabučių namų renovaciją, kompleksiškai sutvarkyti kiemų infrastruktūrą
• Siekti Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centro pripažinimo
• Stiprinti sporto centro bazę, pastatyti Raseiniuose baseiną
• Skatinti jaunimo užimtumą, didinti sporto, laisvalaikio pramogų finansavimą per NVO
• Tobulinti viešąsias erdves, gerinti pėsčiųjų ir dviračių takų būklę
• Gerinti senjorų socialinę priežiūrą
• Tinkamai pasirūpinti beglobiais gyvūnais
Tikiu, jog kartu galime kurti ateitį, kad Raseinių krašte būtų gera gyventi dabar ir
ateities kartoms!
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Darbo partijos kandidato į Raseinių
rajono savivaldybės merus
DARIAUS ULICKO
rinkimų programa

DARIUS ULICKAS – MERAS:
• Stabili valdančioji dauguma;
• Išmintinga Savivaldybės administracijos vadovybė;
• Aiškūs ir skaidrūs biudžeto išlaidų prioritetai;
• Konkurencingos rinkoje savivaldybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės;
• Racionaliai naudojamos investicinių fondų lėšos;
• Spartus projektų įgyvendinimas;
• Teisinga ir aiški rinkliava už atliekų surinkimą;
• Savarankiškos seniūnijos;
• Esminiai sprendimai seniūnijose priiminėjami gyventojų apklausos būdu;
• Ligoninė Raseiniuose;
• Apšviestos miestų, miestelių ir kaimų gatvės;
• Nemokamas viešasis transportas;
• Pakankamas vietų skaičius lopšeliuose – darželiuose;
• Nemokamas maitinimas priešmokyklinukams ir pradinukams;
• Užtikrinta švietimo kokybė ir prieinamumas;
• Glaudus bendradarbiavimas su neįgaliųjų organizacijomis;
• Nevyriausybinės organizacijos - lygiaverčiai partneriai;
• Modernizuoti ir išplėsti senelių globos namai;
• Besikuriančiam verslui – lengvatos;
• Raseiniškių saugumą užtikrinančios veikiančios stebėjimo kameros;
• Kultūros centras – kultūros kūrėjas;
• Renovuoti sportui skirti objektai;
• Įkurtas Pramonės parkas;
• Jaunimo kūrybinės ir laisvalaikio erdvės;
• Kiekvienas Raseinių rajono gyventojas turės „Raseiniškio“ kortelę;
• Raseinių kraštą kituose Lietuvos miestuose ir valstybėse atstovaus raseiniškiai ambasadoriai;
• Pastatytas baseinas.

ATĖJO LAIKAS STABILUMUI.
ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
kandidato į Raseinių rajono
savivaldybės merus
KĘSTUČIO UŽEMECKO
rinkimų programa

Rinkimų programa grindžiama tradicinėmis darnios ir demokratinės visuomenės vertybėmis. Svarbiausias tikslas - bendruomenės įtraukimas į savivaldos sprendimų priėmimą. Man ir komandai svarbūs gyventojų lūkesčiai, lygiateisiškumo, demokratijos,
teisėtumo ir įstatymo viršenybės principai. Mūsų šūkis -

Gyventojų interesams - Taip, korupcijai - Ne.
Rinkėjams įsipareigoju:
• Užtikrinti savivaldybės funkcijų įgyvendinimo, valdymo, investavimo, bei kitų veiklos
sričių viešumą.
• Nedelsiant informuoti teisėsaugos institucijas apie kylančias viešųjų pirkimų ir korupcijos apraiškas.
• Siekti stabilios ir ilgalaikės rajono vystymosi vizijos.
• Tęsti Raseinių m., Ariogalos m., Viduklės patrauklumo didinimo ir kitus infrastruktūros gerinimo darbus.
• Atnaujinti iniciatyvą dėl Raseinių m. sporto komplekso statybos.
• Skatinti Lietuvos partizanų aukų memorialinio paminklo statybą Kryžkalnyje.
• Peržiūrėti Raseinių hipodromo valdymo ir naudojimo koncesijos sutarties vykdymą.
• Optimizuoti švietimo įstaigų tinklą ir aprūpinimą, kad vaikai bei suaugusieji gautų
kokybišką išsilavinimą ir neformalų ugdymą.
• Užtikrinti efektyvią kultūros ir krašto muziejaus įstaigų veiklą.
• Gražinti Raseinių miestui Joninių šventę.
• Reikalauti kokybiškų sveikatos apsaugos paslaugų ir siekti tinkamo sveikatos įstaigų
aprūpinimo.
• Sudaryti palankias sąlygas piligriminiam turizmui Šiluvoje ir visame rajone skatinti
turizmą.
• Taikyti teisės aktuose numatomas lengvatas besikuriančiam smulkiam ir vidutiniam
verslui.
• Skatinti bendruomenes ir kitas NVO dalyvauti projektinėje veikloje.
• Įgyvendinti investicinių projektų visuomeninę priežiūrą, gerinant kaimų infrastruktūrą.
• Vykdyti kitus LVŽS Raseinių sk. rinkimų programoje numatytus darbus.
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Visuomeninio rinkimų komiteto
„UŽ RASUS“ kandidatės į
Raseinių rajono savivaldybės merus
GERDOS VISOCKIENĖS
rinkimų programa

Kasmet Lietuva, o ypač rajonai nukenčia nuo nesuvaldomų emigracijos mastų. Dažnai
girdime kalbas apie prioritetus, skirtus regionams, tačiau centralizacija veikia visas sritis,
pradedant švietimu, sveikatos apsauga ir kultūra, baigiant privačiomis investicijomis bei
verslo plėtra. Raseiniai – visapusiškai didžiulį potencialą turintis kraštas, tačiau aiškių
raidos prioritetų nebuvimas, aiškios vizijos neturėjimas stabdo mūsų visų raidą.
Todėl išreikšdama ne tik rūpestį, bet ir pasiryžimą veikti, teigiu, jog vadovausiuosi šiais
prioritetais:
• Atvira savivalda
Kviesiu rajono verslininkus ir viešąsias paslaugas teikiančias savivaldybės įstaigas imtis
viešo ir privataus sektoriaus projektų. Būsiu atvira iniciatyvoms, kurios kyla iš mūsų bendruomenių ir jų kasdienių poreikių.
• Skaidri savivalda
Didelį dėmesį skirsiu viešųjų pirkimų procedūrų išskaidrinimui, viešųjų finansų tvarkymui, savivaldybės turto efektyviam panaudojimui.
• Moderni savivalda
Savivalda privalo orientuotis į inovatyvias valdymo formas, užtikrinančias didesnį savivaldybės įmonių veiklos efektyvumą, švietimo, sveikatos apsaugos ir kultūros sektorių
kokybę, skatinančias smulkaus verslo plėtrą ir investicijų pritraukimą.
Būdama komandos žmogumi, sieksiu Visuomeninio komiteto „UŽ RASUS“ rinkiminės
programos nuodugnaus įgyvendinimo. Visi drauge apjungę savo stiprybes ir bendru
darbu kompensavę silpnybes, paversime Raseinių kraštą vieta, kurioje gera gyventi,
dirbti, apsilankyti ir investuoti.

Aš su Jumis!
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Nr. 1
PARTIJOS
TVARKA IR TEISINGUMAS
Raseinių skyriaus
rinkimų programa

ATSAKINGA SAVIVALDA – STIPRI ŠEIMA – SAUGI BENDRUOMENĖ
Mieli kraštiečiai,
savivaldos istoriją, kaip ir šeimos, bendruomenės, kuria kiekvienas žmogus. Kviečiame Raseinių krašto žmones ne tik kurti, bet ir 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 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. Mūsų tikslas – stiprios savivaldos kūrimas. Pasisakome už atsakingą savivaldą, stiprią šeimą ir saugią
bendruomenę.
Mūsų komandą vienija politinė kultūra, kompetencija, profesionalumas ir asmeninė
atsakomybė.
Turėdami aiškią savivaldos ateities viziją, mes stiprinsime piliečių, bendruomenių
įtraukimą į savivaldos valdymą, seniūnų ir seniūnaičių galių didinimą sprendžiant ūkinius ir finansavimo klausimus, biudžeto lėšų subalansavimą, jų naudojimo efektyvumą, kuriantį ir mokantį verslą, darbo vietų kūrimą. Mums svarbu integruota teritorijų
plėtra, o ne siauras sektorinis planavimas. Būsime iniciatyvūs, ieškosime galimybių
pasinaudoti įvairiais galimais finansavimo šaltiniais, kad mūsų kraštas gražėtų, jame
gyventų stiprios šeimos, saugios bendruomenės.
Partija, rinkimai, politika, eiti, balsuoti, rinkti... Tai žodžiai, kurie greitai virs Lietuvos
žmonių kasdienybe. Koks bus Jūsų pasirinkimas? Kviečiame pasitikėti partijos „Tvarka
ir teisingumas“ komanda, nes mes žinome, kokių pokyčių reikia Raseinių kraštui.
Tariame Jums ačiū už pasitikėjimą ir garantuojame ketverius gerų pokyčių metus.
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Nr. 2
LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR
ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS
Raseinių skyriaus
rinkimų programa

LVŽS Raseinių skyrius vadovaujasi LVŽS Seimo rinkimų programos „Darni Lietuva“ principais ir vertybėmis. Mūsų tikslas – pilnavertis Raseinių r. gyventojų interesų atstovavimas,
žmonių tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas, bendruomenių stiprinimas.
Įsipareigojame:
• Savivaldybėje ir jos įmonėse nutraukti galimas korupcines praktikas.
• Užtikrinti priimamų sprendimų ir veiklos viešumą.
• Užtikrinti, kad kiekvienas Raseinių r. sav. specialistas profesionaliai atliktų tiesiogines
savo pareigas, netrukdomas politinių pageidavimų.
• Atsisakyti politizuoto įmonių kuravimo.
• Siekti socialinės partnerystės su pedagogų atstovais ir trišalės švietimo tarybos įsteigimo, kurią skatinsime aktyviai dalyvauti savivaldybės tarybos, sprendimų priėmime
švietimo klausimais.
• Bendradarbiauti su Raseinių r. sav. kultūros taryba siekiant, kad menas ir kultūra taptų
priemone, gerinančia gyvenimo kokybę.
• Reikalauti darnios sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir darnių socialinių paslaugų
teikimo pagal gyventojų poreikius.
• Siekti Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje įsteigti kaimo plėtros visuomeninę tarybą,
lėšų skirstymo ir atliekamų darbų kaimo bendruomenei kontrolei užtikrinti.
Esame numatę veiksmus, kurių imsimės siekdami kokybės ir darnos: savivaldybės funkcijų įgyvendinime ir valdyme, ekonomikoje ir investicijose, švietimo ir ugdymo proceso
užtikrinime, sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikime, kultūros
vystyme ir paveldo išsaugojime, turizmo ir verslui palankios aplinkos formavime, darniame
rajono teritorijų planavime, kaimo plėtroje, sporte, visuomenės ir aplinkos dermėje.
Mūsų šūkis – Gyventojų interesams - Taip, korupcijai - Ne.
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Nr. 4
LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJOS
Raseinių skyriaus
rinkimų programa
• Stiprinsime ir plėsime bendruomenių veiklą.
• Didinsime savivaldybės darbuotojų asmeninę atsakomybę, tobulinsime savivaldybės valdymo struktūrą.
• Efektyvinsime savivaldybės įmonių veiklą, didindami viešųjų pirkimų skaidrumą,
sieksime, kad gyventojų išlaidos už atliktus darbus ir paslaugas būtų realios ir minimalios.
• Pagerinsime kelių priežiūrą, kiekvienoje seniūnijoje kasmet asfaltuosime 1-2 km gatvių.
• Sieksime, kad funkcionuotų visos sveikatos priežiūros sistemos. Propaguosime sveiką gyvenimo būdą.
• Finansiškai remsime krepšinio komandą „Raseiniai“, kitų sporto šakų klubų veiklą
pagal parengtas programas.
• Dėsime visas pastangas, kad Raseiniai turėtų savo baseiną.
• Didelį dėmesį skirsime neįgaliesiems, pritaikydami gyvenamąją aplinką, asmenų su
negalia pavežėjimo, slaugos ir kitų problemų sprendimą.
• Sieksime, kad mokytojas būtų gerbiamas mokinių ir tėvų, gaunantis tinkamą atlyginimą, aprūpintas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis.
• Rūpinsimės šeimomis, auginančiomis mažamečius vaikus.
• Skatinsime turizmo plėtrą, savanorystę.
• Sieksime išsaugoti kaime sveikatos apsaugos, kultūros įstaigas, bibliotekas, plėtosime socialines paslaugas, kursime patrauklią kaimo aplinką.
• Gerinsime kultūros darbuotojų darbo sąlygas.Ir toliau glaudžiai bendradarbiausime
su policija, remsime saugios kaimynystės programas, plėsime stebėjimų kamerų
gatvėse, kiemuose įrengimą, rūpinsimės kaimo ugniagesių gelbėtojų komandų stprinimu.
• Dirbsime skaidriai ir su meile vardan žmonių gerovės.
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Nr. 6
TĖVYNĖS SĄJUNGOS - LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ
Raseinių skyriaus rinkimų programa

Verslas
Investicijų planas Raseinių rajonui per ateinančius 10 metų. Smulkaus verslo skatinimas. Verslo informavimo centras. Bendadarbiavimas su užsienyje esančiomis lietuvių
bendruomenėmis. Savivaldybės pagalba naujoms investicijoms. Biurokratinių „žirklių“
mažinimas.
Infrastruktūra
Susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra. Infrastruktūros pritaikymas turizmui. Nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra, prisidedant Savivaldybei. Seniūnijų finansavimo didinimas. Bendradarbiavimas su vietos ūkininkais, atnaujinant vietinės reikšmės kelius. Įstaigų pritaikymas neįgaliųjų prieinamumui. Pėsčiųjų perėjų pritaikymas
žmonėms su regėjimo negalia. Žvyrkelių asfaltavimas. Gatvių apšvietimo didinimas.
Turizmas
Turizmo paslaugų ir produktų įvairovės didinimas. Veiksmingas turizmo rinkodaros
vystymas.
Jaunimas
Jaunimo centrų plėtra. Neformalių jaunimo grupių projektų finansavimo didinimas.
Socialinių paslaugų plėtra
Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas. Vaikų dienos centrų plėtros skatinimas
bei finansavimas. Bendruomenių aktyvinimas socialinių paslaugų srityje. Daugiau paslaugų senyvo amžiaus asmenims. Naujagimio krepšelio fondas – 200 Eur.
Kultūra
Asignavimų valdymas – kultūros sritį kuruojančių rankose. Nuoseklus finansavimo
didinimas kultūros sričiai. Dėmesys vietiniams kolektyvams, apūpinant reikalingomis
priemonėmis. Kultūros skatinimo programa.
Švietimas
Ugdymo kokybės bei finansavimo didinimas švietimo įstaigose. Neformaliojo vaikų
švietimo sąlygų gerinimas. Edukacinių erdvių atnaujinimas. Nuolatinis sporto bazės
atnaujinimas ir plėtra.
Sveikata
Savivaldybės prisidėjimas, išlaikant greitosios medicinos pagalbos brigadą. Mobilių
paslaugų kaimo vietovių gyventojams plėtra. Esamų medicinos punktų išlaikymas.
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Nr. 10
Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdžio
Raseinių skyriaus
rinkimų programa
Piliečių savivalda
• Demokratiška ir gyventojų pasitikėjimą turinti vietos savivalda yra įmanoma tik su
aktyviomis vietos bendruomenėmis.
• Didinsime vietos bendruomenių tarybų ir vietos veiklos grupių projektų finansavimą.
Rajono ekonomika ir verslumo skatinimas
• Savivaldybių pajamas didinsime sudarydami tinkamas sąlygas verslo plėtrai ir darbo
vietų kūrimuisi.
• Sudarysime tinkamas sąlygas plėtoti piligriminį bei kitas turizmo formas rajone.
Atsakingi viešieji finansai
• Savivaldybės veiklos planavime pereisime nuo institucinio prie programinio planavimo.
• Užtikrinsime savivaldybių administracijų ir pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų skaidrumą ir antikorupcinę prevenciją.
Gatvėje ir kieme jausimės saugūs
• Remsime saugios kaimynystės iniciatyvas gyvenvietėse ir daugiabučių kvartaluose.
• Gerinsime bendrą miestų ir gyvenviečių apšvietimą, diegdami energiją taupančias
technologijas.
Pilnaverčiai darželiai ir mokyklos
• Spręsime darželių vietų trūkumą.
• Sudarysime galimybes mokiniams rinktis įvairią, jų poreikius atitinkančią neformalaus ugdymo veiklą.
Kultūra artima žmogui
• Į kultūros politikos formavimą ir lėšų paskirstymą įtrauksime bendruomenes, visuomeninių kultūros, meno organizacijų atstovus.
• Sudarysime palankias sąlygas kūrybinių industrijų vystymui ir plėtrai.
Sportuojanti ir sveika visuomenė
• Efektyviai išnaudosime savivaldybėms priklausančius sporto infrastruktūros objektus, bei skatinsime investicijas į sporto infrastruktūrą.
• Populiarinsime fizinį aktyvumą, organizuodami masinius sporto renginius ir kurdami
programas.
Tikslinga parama tiems, kuriems jos reikia
• Plėtosime socialinės pagalbos teikimo į namus paslaugas.
• Plėtosime soc. globos ir rūpybos paslaugas.
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Nr.

11

Visuomeninio rinkimų
komiteto
„UŽ RASUS“
rinkimų programa
Raseiniai gali tapti viena lyderiaujančių savivaldų šalyje, jei bus išnaudota puiki geografinė padėtis, infrastruktūra ir kultūros vertybės. Tikslui pasiekti sukursime ilgalaikę
rajono plėtros strategiją –didelį dėmesį skirdami švietimo ir kultūros kokybei, verslo
aplinkos gerinimui, bendruomenės sutelktumui ir vykdomų procesų skaidrumui.
Švietimas
• skatinsime mokyklų išsaugojimą ir/ar jų reorganizavimą į daugiafunkcinius centrus
• skirsime dėmesį neformaliam ugdymui, pasitelkdami tarptautinį bendradarbiavimą
• užtikrinsime pakankamą vietų skaičių vaikų lopšeliuose-darželiuose
• 100% kompensuosime mokytojų kelionių išlaidas į kaimo mokyklas
Kultūra
• suformuosime ilgalaikę Raseinių rajono kultūros strategiją, derindami su Piligrimystės centro vizija
Socialinė rūpyba
• plėsime socialinių paslaugų paketą didindami vietų skaičių Socialinės globos namuose, didinsime teikiamų paslaugų prieinamumą namuose
• skatinsime visapusišką neįgaliųjų integraciją
Sveikatos apsauga
• išsaugosime teikiamų medicininių paslaugų spektrą
• remsime sveikatos priežiūros specialistų ilgalaikį įsikūrimą Raseinių rajone.
• plėsime fizinio aktyvumo infrastruktūrą
Verslo ir investicinės aplinkos gerinimas
• skatinsime smulkų ir pradedantį verslą, skirdami 100 tūkst. eurų per metus iš savivaldybės biudžeto
• pritrauksime užsienio ir privataus verslo investicijas
Komunalinis ūkis, bendrieji ir kaimo reikalai
• sumažinsime šilumos ir vandens kainas
• organizuosime kaimo kelių tvarkymo talkas, prie kurių prisidėtų savivaldybė, verslininkai, ūkininkai bei gyventojai
• įvesime šildymą Raseinių bažnyčioje
Turizmas
• inicijuosime, kad Dominikonų vienuolyno ansamblis priklausytų bendrai turizmo
strategijai, kultūrinėms ir socialinėms reikmėms.

Mes su Jumis - atviri, mąstantys, ieškantys!
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Nr. 12
DARBO PARTIJOS
Raseinių skyriaus
rinkimų programa

• Rengsime gyventojų apklausas jiems aktualiais klausimais.
• Seniūnijos bus savarankiškos, turės savo atskirus biudžetus.
• Įkursime pramonės parkus su įrengtomis patalpomis verslui ir teritorijas investuotojams, mažinsime mokesčius besikuriančiam verslui.
• Remsime jaunimo organizacijų kūrimąsi ir veiklą.
• Prioriteto tvarka finansuosime jaunimo organizacijų projektus.
• Remsime jaunas šeimas - garantuosim joms lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant
būstą.
• Sukursime pakankamai vietų lopšeliuose-darželiuose.
• Didinsime smulkaus ir vidutinio verslo fondą.
• Sukursime teisingą ir aiškią atliekų tvarkymo sistemą.
• Parkai ir aikštės taps šeimų, vaikų, gyventojų ir svečių poilsio zonomis.
• Išsaugosime savivaldybės valdomas įmones, kad būtų užtikrinta palankiausia teikiamų paslaugų kaina.
• Sutvarkysime daugiabučių aplinką.
• Spręsime automobilių parkavimo mieste problemą.
• Viešasis transportas bus nemokamas.
• Sudarysime sąlygas, kad visi gyventojai galės didinti fizinį aktyvumą, sportuoti pagal pomėgius.
• Bus teikiamos kokybiškas paslaugas Raseinių ligoninėje.
• Užtikrinsime kultūros finansavimą.
• Sudarysime sąlygas bendruomenių meninei saviraiškai, skatinsime naujas kultūrinio
gyvenimo ir žmonių bendravimo formas.
• Tęsime bibliotekų, muziejų, kultūros namų modernizavimą.
• Įrengsime sveikatingumo ir sporto kompleksą (baseiną ir stadioną).
• Plėsime dviračių takų tinklą.
• Aktyviai remsime talentingus vaikus ir jaunimą, sportininkus ir menininkus.
• Aktyvinsime bendradarbiavimą tarp policijos, gyventojų ir bendruomenės.
• Remsime prevencinius projektus nusikalstamumui mažinti. Įrengsime stebėjimo
kameras.
• Gerinsime kaimuose kelių ir gatvių būklę, sparčiau asfaltuosime žvyrkelius.

ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
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Nr. 19
Visuomeninio rinkimų komiteto
„PILIETIŠKAS PASIRINKIMAS“ rinkimų programa

MISIJA
Jei nori gyventi sau, gyvenk kitiems. Seneka
VIZIJA
Raseinių kraštas – modernus Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centras, patogus ir
saugus gyventi, viliojantis svečiuotis, patrauklus investuoti.
TIKSLAI
• Vystyti piligrimystės idėjas.
• Vienyti Raseinių krašto žmones, įtraukiant juos į ekonominių, socialinių, kultūrinių,
piligriminių idėjų generavimą ir jų įgyvendinimą.
• Užtikrinti įgyvendinamų projektų, naudingų rajono žmonėms, tęstinumą.
• Pritraukti investicijas, įgalinančias kurti naujas darbo vietas.
• Plėtoti jaunimo užimtumą, iniciatyvas ir savanorystės idėjas.
• Mažinti rajono gyventojų socialinę atskirtį.
• Tobulinti švietimo, ugdymo ir kultūros įstaigų veiklos kokybę bei infrastruktūrą.
PRIORITETINĖS PRIEMONĖS
• Siekti, kad Šiluva taptų valstybinės reikšmės objektu.
• Suburti visuomenines gyventojų grupes svarbių klausimų sprendimui.
• Išasfaltuoti kasmet po 10 vietinės reikšmės žvyrkelių.
• Modernizuoti ir plėsti rajono miestų ir kaimo gyvenviečių gatvių, šaligatvių apšvietimą.
• Atnaujinti po 2 viešąsias erdves Raseinių ir Ariogalos miestuose.
• Sutvarkyti 8 daugiabučių namų kiemus.
• Įgyvendinti mokesčių lengvatų teikimo besikuriančioms įmonėms tvarką.
• Remti neformalių jaunimo grupių projektus.
• Įsteigti atvirą jaunimo centrą Raseiniuose ir 2 atviras jaunimo erdves Raseinių rajone.
• Remti Raseinių miesto ir rajono VVG strategijų įgyvendinimą.
• Įgyvendinti kaimo rėmimo programą.
• Įrengti ar atnaujinti po vieną viešąją erdvę kaimiškose seniūnijose.
• Plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo inžinerinę infrastruktūrą, gerinti tiekiamo vandens kokybę.
• Stiprinti švietimo, ugdymo, kultūros įstaigų materialinę bazę.
• Įrengti ar atnaujinti po vieną sporto aikštyną kiekvienoje seniūnijoje.

Sprendimus priimkime kartu!
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Kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašas
Nr. 1 Partija Tvarka ir
teisingumas
1. Karabinas Vidmantas
2. Radčenko Aldona Ona
3. Vežbavičius Petras
4. Skeberdienė Dalia
5. Šulinskas Gytis (kandidatas į savivaldybės
tarybos narius - merus)

6. Morkuvienė Regina
7. Karabinas Darius
8. Andriulienė Karina
9. Samienė Audra
10. Antosevičius Jonas
11. Vežbavičius Povilas
12. Aksamitauskas Rolandas
13. Daugėlienė Rimutė
14. Daveckienė Irena
15. Rotmanaitė Jūratė
16. Tamašauskienė Judita
17. Stonienė Dovilė
18. Aleksiejienė Renata
19. Meškauskienė Regina
20. Kaminskienė Rasa
21. Aksamitauskas Marius
22. Andraitienė Stasė
23. Skužinskienė Violeta
24. Trakšelis Albinas
25. Pužaitienė Jolita
26. Raginskas Giedrius
27. Šeflerienė Audronė
28. Simanynė Audronė
29. Matiuchova Veronika
30. Globys Arvydas
31. Lembutienė Ramutė
32. Judeikis Valdas
33. Pigaga Kęstutis
34. Grigalavičius Virginijus
35. Eizintienė Kristina
36. Greičius Gintautas
37. Valinčius Romaldas
38. Pušinskienė Dalia
39. Kučinskas Gediminas
40. Balseris Liutauras
41. Savickas Kęstutis
42. Tamošaitis Andrius
43. Zubrickas Vaclovas
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44. Jazdauskas Aurimas
45. Naujokas Andrius
46. Zorubas Žygimantas

Nr. 2 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga
1. Užemeckas Kęstutis (kandidatas į savivaldybės tarybos narius - merus)

2. Gunevičius Rimas
3. Bulotas Vytautas
4. Pranckus Zigmas
5. Rauličkis Artūras

(Teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

6. Žuvelaitienė Skaidrutė
7. Mankuvienė Vida
8. Peckus Darius
9. Mielinis Algimantas
10. Ratkevičienė Birutė
11. Mockus Linas
12. Galinaitis Tadas
13. Šukevičienė Jūratė
14. Neimanaitė Viktorija
15. Baukys Donatas
16. Dapkuvienė Irena
17. Čiapas Aivaras
18. Valinčius Arvidas
19. Petrauskienė Inesa
20. Žukauskas Algirdas
21. Ragaliauskaitė Ieva
22. Vežbavičius Viktoras
23. Peckuvienė Joleta
24. Grabauskienė Zita
25. Giedgaudas Edvinas
26. Juozaitis Mindaugas
27. Mangirdienė Ramutė
28. Miniotas Evaldas
29. Bulotienė Jurga
30. Petrauskas Arminas
31. Ramuckienė Gedrima
32. Ševelis Darius
33. Daunius Albinas
34. Kropaitienė Vaida
35. Lukauskienė Daiva
36. Meškauskas Danas
37. Čėsna Ovidijus
38. Gobiūnienė Žydrūnė
39. Norkienė Renata

40. Čiapienė Vilija
41. Tijūnaitis Vidmantas
42. Pranckus Tomas
43. Brazas Albertas
44. Barčas Antanas
45.Antanaitis Jonas

Nr. 4 Lietuvos socialdemokratų
partija
1. Jonyla Edmundas (kandidatas į savivaldybės
tarybos narius - merus)

2. Skamarakas Matas
3. Kaupaitienė Diana
4. Vazgys Jonas
5. Babonienė Ona
6. Galubauskas Gediminas Kazys
7. Zaksas Vytas
8. Bielskis Linas
9. Dirmauskas Ričardas
10. Mosteikienė Genovaitė
11. Kilčauskas Antanas
12. Jermolajevas Airinas
13. Bartusevičius Marius
14. Čiarienė Gražina
15. Račkutė Raimonda
16. Mikolaitis Gintautas
17. Juškevičius Vytautas
18. Kringelis Vaidas
19. Verygienė Jolanta
20. Ašmontienė Regina
21. Jonylienė Danutė
22. Butkus Giedrius
23. Jegnoras Gražvydas
24. Juzėnienė Irena
25. Grigienė Irena
26. Tautkus Antanas
27. Bielskis Tadas
28. Butautienė Laimutė
29. Sabutis Aurimas
30. Vaitkienė Audronė
31. Butkus Rimantas
32. Simonavičius Vaclovas
33. Stankevičius Saulius
34. Aukštakienė Vida
35. Blėdienė Diana
36. Majevskij Nikolaj
37. Siliūnas Benediktas
38. Maselskis Žilvinas
39. Ačienė Jolanta
40. Banienė Daiva
41. Kniečiūnas Aivaras

42. Bulotas Vytautas
43. Klikna Modestas
44. Rugytė Rima
45. Sorius Jonas
46. Vaitkus Audrius
47. Mockus Rimantas
48. Navakauskas Alvydas
49. Kvietkienė Rasa
50. Skamarakas Kęstutis

Nr. 6 Tėvynės sąjunga - Lietuvos
krikščionys demokratai
1. Bautronis Andrius (kandidatas į savivaldybės
tarybos narius - merus)

2. Gedminas Pranas
3. Tamaliūnas Mingaudas
4. Stulgienė Lina
5. Bardauskas Alfredas
6. Volfienė Lina
7. Puidokas Rimas
8. Klizienė Donata
9. Šartusienė Genovaitė
10. Kazlauskas Jaunius
11. Budzinauskas Darius
12. Jocius Evaldas
13. Lukminaitė Dovilė
14. Daunora Algirdas
15. Mazys Mantas
16. Aleksienė Danutė
17. Dargevičius Linas
18. Merkliopas Vidmantas
19. Vyšniauskienė Jūratė
20. Jukilaitienė Gitana
21. Kučinskas Egidijus
22. Tamulevičius Vladas
23. Stankūnas Rimas
24. Feiza Stanislavas
25. Laugalis Remigijus
26. Juškys Izidorius
27. Vitkutė Sevelina
28. Babilius Algimantas
29. Plisienė Teresė
30. Šniurevičius Zigmundas
31. Bulzgys Arvydas
32. Andrulienė Vita
33. Tamašauskis Kęstutis
34. Valinčiūtė Vytautė
35. Karpas Petras
36. Saunorius Remigijus
37. Mockus Raimundas
38. Tautkus Česius
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39. Balčiuvienė Aušra
40. Jovaišienė Valerija
41. Garbaliauskas Ildefonsas
42. Gedvigienė Jūratė
43. Jakštaitė Alina
44. Kazlauskas Rimas
45. Kubilinskas Robertas
46. Rusas Juozas
47. Dairutis Raimundas
48. Tvaronavičius Valeras
49. Peseckienė Laimutė
50. Miliešius Aurimas

Nr. 10 Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis
1. Norkus Audrius
2. Stoškevičienė Inga
3. Žičkienė Rožė
4. Plavinskas Šarūnas
5. Kunickas Rosvaldas
6. Juška Audrius
7. Rumšienė Svetlana
8. Verde Tommaso
9. Savostjanova Vilma
10. Lekas Sigitas
11. Sturienė Jolanta
12. Ruibys Aidas
13. Buividienė Irma

Nr. 11 Visuomeninis rinkimų
komitetas „Už Rasus“
1. Zubiela Romaldas
2. Garliauskienė Jūratė
3. Visockienė Gerda (kandidatė į savivaldybės
tarybos narius - merus)

4. Bartkus Ričardas
5. Paulauskas Žydrūnas
6. Juška Edgaras
7. Sakalauskas Saulius
8. Pocius Darius
9. Šileika Vytautas
10. Petrokienė Regina
11. Drimeikis Alfonsas
12. Rudokas Kastytis
13. Adomavičius Alvidas
14. Maslauskienė Sandra
15. Tautkienė Dalia
16. Tukanas Aivaras
17. Baranauskaitė Rita
18. Šimaitis Vaclovas
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19. Meilienė Jolanta
20. Skeberdis Ričardas
21. Petravičienė Vilija
22. Čekienė Jovita (Teismo nuosprendžiu buvo
pripažinta kalta dėl nusikalstamos veikos)

23. Neverdauskas Jonas
24. Klikna Kęstas (Teismo nuosprendžiu buvo
pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

25. Kybartienė Nijolė
26. Dairutienė Vida
27. Totulienė Elvyra
28. Grigauskas Kęstutis
29. Šimkutė Brigita
30. Trumpius Justinas
31. Pužaitienė Elytė
32. Koba Deivis
33. Kaupienė Albina (Teismo

nuosprendžiu
buvo pripažinta kalta dėl nusikalstamos veikos)

34. Stancikas Vytautas
35. Vaitiekūnienė Rita
36. Bakutis Vidas (Teismo nuosprendžiu buvo
pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

37. Urbonas Regimantas
38. Valinčius Vitalijus
39. Ačas Linas
40. Golubova Liudmila
41. Šadulskienė Kristina
42. Kasputienė Gražina
43. Stankienė Asta
44. Skirmantienė Reda
45. Garbaliauskaitė Vytautė
46. Tarasevičienė Zita
47. Damavičienė Audronė
48. Olechnavičius Gediminas
49. Paulauskas Petras

Nr. 12 Darbo partija
1. Kuzmarskis Vaidas
2. Ulickas Darius (kandidatas į savivaldybės
tarybos narius - merus)

3. Kveselienė Genovaitė
4. Kunigiškis Giedrius
5. Paulauskas Ramūnas (Teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

6. Balsys Edverdas
7. Jonylienė Eligija
8. Samalionis Tomas

(Teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

9. Urniežienė Milda
10. Jocienė Aušra
11. Kybartas Virginijus

12. Gerčas Aleksas
13. Dockevičiutė Gražina
14. Baltrušaitis Rolandas
15. Rimkus Aidas
16. Lavreckė Ina
17. Urbonavičienė Jurga
18. Grabauskas Vidas
19. Dambrauskaitė Dovilė
20. Gudaitis Alvydas
21. Špiegis Liudas
22. Tarnauskas Irmantas
23. Barauskas Andrius
24. Dirdaitė Aušra
25. Žeižienė Jovita
26. Burneika Audrius
27. Pociuvienė Lina
28 Litvinienė Asta
29. Michailovienė Ala
30. Cvetkovienė Virginija
31. Judickienė Lina
32. Mockus Virgilijus
33. Steniulis Darius
34. Orlauskas Džeraldas
35. Kauneckas Antanas (Teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

36. Mažintienė Danguolė
37. Domarkas Donatas
38. Škėrys Audrius
39. Muižė Gediminas
40. Paimbrekienė Jurgita
41. Jarilinas Nerijus
42. Krencienė Bronė
43. Pocienė Rasma
44. Šadauskas Virginijus
45. Gustienė Aušra
46. Jakubauskas Gediminas

Nr. 19 Visuomeninis rinkimų
komitetas „Pilietiškas pasirinkimas“
1. Gricius Algirdas (kandidatas į savivaldybės
tarybos narius - merus)

2. Rašimienė Gitana
3. Blėdis Žydrūnas
4. Blinstrubas Vincas
5. Globys Stanislovas
6. Milašiūtė Inesa
7. Mongirdas Airidas
8. Rauličkienė Aušra
9. Dauknaitė Valdemara
10. Globys Bronislovas
11. Tverkienė Romualda

12. Burneikienė Laura
13. Vaičekauskienė Vaida
14. Šlopšnienė Neringa
15. Zasimavičienė Zelma
16. Brigys Jonas
17. Šilva Karolis
18. Buzienė Raigeda
19. Stonys Bronius
20. Klapatauskaitė Samanta
21. Piragas Ričardas (Teismo

nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

22. Švitinskienė Vaida
23. Stonienė Virgilija
24. Jocius Jonas
25. Vaičekauskienė Gintarė
26. Dauskurdienė Laima
27. Levickienė Lina
28. Visockas Sigitas
29. Saltonas Sigitas
30. Urbonienė Asta
31. Krištopaitis Gintaras
32. Lauraitienė Irma
33. Bukauskienė Elena
34. Chmieliauskytė-Striokienė Agnė
35. Daktarienė Lina
36. Dvarvitis Gediminas
37. Paulius Vidmantas
38. Pocius Vilmas
39. Egabu Dabah Jurgita
40. Volfė Modesta
41. Tunaitis Žilvinas
42. Skliaudienė Lyda
43. Sinkevičius Erikas
44. Džiaugytė Evelina
45. Juozaitienė Genovaitė
46. Liutkutė Edita
47. Šimkutė Giedrė
48. Strumilienė Laimutė
49. Skirmantė Valė
50. Švitinskas Vilmantas

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai
patikrinus ir išbraukus Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus
neatitinkančius kandidatus ar patiems
kandidatams atšaukus pareiškinius
dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Rinkimų apylinkės
Nr.

Pavadinimas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Prabaudos
Stonų
Centro
Pramonės
Kalnujų
Pašaltuonio
Sujainių
Slabados
Viduklės
Paupio
Pryšmančių
Nemakščių
Kryžkalnio
Ariogalos
Šarkių
Gėluvos
Dainavos
Butkiškės
Verėduvos
Milašaičių
Paliepių
Pramedžiavos
Girkalnio
Požėčių
Grajauskų
Betygalos
Berteškių
Ilgižių
Steponkaimio
Kaulakių
Skirmantiškės
Vosiliškio
Šiluvos
Lyduvėnų
Katauskių
Žaiginio
Ramonų
Gruzdiškės
Norgėlų
Lenkelių
Gabšių
Bebirvos
Alėjų
Gervinės
Melioratorių
Didžiulių

Rinkėjų skaičius
2316
2215
1862
2427
451
197
990
375
1966
207
573
1045
418
1404
332
413
219
447
399
303
350
468
840
252
151
449
359
371
133
506
321
363
681
246
458
473
366
484
539
168
407
137
187
152
1308
283

- pritaikyta neįgaliesiems
24

Adresas
Vilniaus g. 11, Raseiniai
Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai
Vytauto Didžiojo g. 10, Raseiniai
Ateities g. 23, Raseiniai
Kaštonų g. 1, Kalnujų k., Raseinių r.
Pašaltonio k., Raseinių r.
Mokyklos g. 6, Sujainių k., Raseinių r.
Slabados k., Raseinių r.
Kęstučio g. 16, Viduklės mstl., Raseinių r.
I.Gudavičiaus g. 7, Paupio k., Raseinių r.
Gylių k., Raseinių r.
Laisvės g. 27, Nemakščių k., Raseinių r.
Užkalnių k., Raseinių r.
Gedimino g. 11, Ariogala, Raseinių r.
Žemaičių g. 54, Šarkių k., Raseinių r.
Dubysos g. 35, Gėluvos k., Raseinių r.
Švelnupio g. 6, Plikių k., Raseinių r.
Butkiškės k., Raseinių r.
Ateities g. 8, Verėduvos k., Raseinių r.
Milašaičių k., Raseinių r.
Paliepių k., Raseinių r.
Klevų g. 1, Pramedžiavos k., Raseinių r.
Šėtupio g. 40, Girkalnio k., Raseinių r.
Požėčių k., Raseinių r.
Grajauskų k., Raseinių r.
Dubysos g. 10, Betygalos mstl., Raseinių r.
Berteškių k., Raseinių r.
Ilgižių k., Raseinių r.
Pamūkio g. 6, Steponkaimio k., Raseinių r.
Liolingos g. 1, Kaulakių k., Raseinių r.
Skirmantiškės k., Raseinių r.
Vosiliškio k., Raseinių r.
M.Jurgaičio a. 6, Šiluvos mstl., Raseinių r.
Piliakalnio g. 2, Lyduvėnų mstl., Raseinių r.
Koplyčios g. 2, Katauskių k., Raseinių r.
Mokyklos g. 1, Žaiginio k., Raseinių r.
Ramonų k., Raseinių r.
Gruzdiškės k., Raseinių r.
Akacijų g. 1, Norgėlų k., Raseinių r.
Lenkelių k., Raseinių r.
Gabšių k., Raseinių r.
Bliūdžių k., Raseinių r.
Alėjų k., Raseinių r.
Gervinės k., Raseinių r.
Melioratorių g. 12, Ariogala, Raseinių r.
Didžiulių k., Raseinių r.

Bendra informacija apie rinkimus
Išankstinis balsavimas
Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į rinkimų
apylinkę.
Kaip balsuojama iš anksto:
1) rinkėjui išduodamas Išankstinio balsavimo
lakštas;
2) užpildomi rinkimų biuleteniai;
3) užpildyti rinkimų biuleteniai įdedami į vidinį
balsavimo voką;
4) užklijuojamas vidinis balsavimo vokas;
5) vidinis balsavimo vokas kartu su rinkėjo kortele, paimta iš Išankstinio balsavimo lakšto,
įdedamas į išorinį balsavimo voką;
5) užklijuojamas išorinis balsavimo vokas.
Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame
esančiais rinkėjo kortele, vidiniu balsavimo
voku ir ten esančiais rinkimų biuleteniais)
rinkėjas įteikia rinkimų komisijos nariui. Šis,
gavęs rinkėjo įteiktą voką, šį voką rinkėjo akivaizdoje užklijuoja specialiu ženklu ir išduoda
rinkėjui šio voko priėmimo kvitą.
Visus šiuos veiksmus rinkėjas atlieka pats.
Jeigu rinkėjas dėl fizinių trūkumų šių veiksmų pats atlikti negali, jo prašymu juos atlieka
rinkėjo pasirinktas asmuo. Šis asmuo rinkimų
biuletenį privalo užpildyti rinkėjo akivaizdoje
pagal jo nurodymą ir išsaugoti balsavimo paslaptį.
Draudžiama priimti iš rinkėjų neužklijuotus išorinius balsavimo paštu vokus.
Rinkėjams draudžiama išsinešti rinkimų biuletenius, balsavimo vokus ar juos perduoti kitiems asmenims.
Balsavimas iš anksto savivaldybių pastatuose vyks 2019 m. vasario 27-28 dienomis (per
pakartotinį balsavimą kovo 13-14 dienomis)
nuo 8 iki 20 val.
Balsavimas namuose
Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl
sveikatos būklės patys negali atvykti rinkimų
dieną į rinkimų apylinkę, yra pateikę Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos
rinkėjo prašymą balsuoti namuose (P6 forma)
ir yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų
sąrašus. Prašymai balsuoti namuose pateikiami apylinkės rinkimų komisijai. Balsavimas
namuose vyks 2019 m. kovo 1-2 dienomis (pakartotinis balsavimas kovo 15-16 dienomis).

Balsavimas specialiuose balsavimo
punktuose
Rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją karo tarnybą
ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka tikrąją karo tarnybą, valstybės tarnybą ar dirba pagal darbo sutartis
tarptautinėse karinėse operacijose užsienyje,
arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse, tardymo izoliatoriuose
(sulaikymo namuose), gali balsuoti specialiai
balsavimui sudarytuose specialiuose balsavimo punktuose jų darbo valandomis 2019 m.
vasario 27 – kovo 1 dienomis (pakartotinis
balsavimas kovo 13-15 dienomis).
Balsavimas rinkimų dieną
Rinkimų dieną balsavimas vyksta rinkimų
apylinkėje nuo 7 iki 20 val. Rinkėjas balsuoja
toje rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašus jis yra įrašytas. Rinkėjas gali balsuoti ir
kitoje savo savivaldybės rinkimų apylinkėje,
jeigu abi šios rinkimų apylinkės yra elektroninių ryšių priemonėmis prisijungusios prie
elektroninio rinkėjų sąrašo ir apylinkių rinkimų komisijos gali patvirtinti, kad rinkėjas
nėra balsavęs nė vienoje iš rinkimų apylinkių,
o rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą yra
įrašytas šis rinkėjas, rinkimų komisija patvirtino, kad šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše
yra padarytas įrašas apie šio rinkėjo atvykimą
balsuoti į kitą rinkimų apylinkę ir rinkėjo balsas, jeigu bus gautas balsavimo paštu voke,
nebus skaičiuojamas.
Informacija rinkėjams su negalia
Rinkimų įstatymuose yra nustatyta, jog balsavimo patalpa turi būti pritaikyta rinkėjams
su negalia. Už balsavimo patalpų įrengimą ir
jų pritaikymą neįgaliesiems yra atsakingos savivaldybių administracijos.
Rinkimų apylinkių, pritaikytų rinkėjams su
negalia, sąrašą galima rasti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje www.vrk.
lt ir portale www.rinkejopuslapis.lt Jei rinkėjo
rinkimų apylinkė nėra pritaikyta rinkėjui su
negalia, tai toks rinkėjas gali balsuoti artimiausioje neįgaliesiems pritaikytoje rinkimų
apylinkėje.
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