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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 dekla
ravę 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 turin
tis 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 asme
nų apskaitą šioje savivaldybėje, arba kitas
asmuo, kuris turi teisę nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje ir turi šią teisę patvirtinantį do
kumentą 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 sa
vivaldybės 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, visuomeni
niai rinkimų komitetai ir į merus gali išsikelti
patys asmenys.

Rinkėjo kortelė
Rinkėjo kortelė išrašoma pagal rinkėjų są
rašo sudarymo metu deklaruotą gyvenamąją
vietą. Jeigu konkreti gyvenamoji vieta ne
deklaruota, 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
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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. Infor
macinės 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 bal
suoti;
• ar rinkimų apylinkė pritaikyta rinkėjams
su negalia;
• apie galimybę balsuoti iš anksto, jeigu
rinkimų dieną nebūsite savo rinkimų apy
linkėje;
• kaip balsuoti, jeigu susirgote ir rinki
mų dieną negalėsite nuvykti į savo rinkimų
apylinkę;
• kaip susisiekti su savivaldybės ar apylin
kės rinkimų komisija, komisijos adresą.
Naudojimosi paslauga sąlygos
Norėdami gauti išsamią informaciją apie
Jūsų įrašymą į rinkėjų sąrašą, būsite pa
prašyti pasakyti savo asmens kodą, vardą,
pavardę. Paskambinę šiuo numeriu, sužino
site rinkimų apylinkę, savo rinkėjo kortelės
numerį ir kt. Informacija teikiama vadovau
jantis teisės aktais, reglamentuojančiais
asmens duomenų teisinę apsaugą, todėl
rinkėjo adreso skelbimas yra apribotas. Tik
patys pasakę savo adresą, Jūs galėsite pasi
tikslinti, ar tikrai tokiu adresu esate įrašytas
į rinkėjų sąrašą, ar tokiu adresu Jums yra
išrašyta rinkėjo kortelė.
Nusiskundimų registracija
Telefonu 1855 galite pranešti apie rinki
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mų įstatymų pažeidimus. Taip pat galite pranešti, kad gyvenate deklaruotu
adresu, bet negavote rinkėjo kortelės. Jūsų nusiskundimas bus perduotas
savivaldybės rinkimų komisijai. Skundai registruojami prisistačius, o Jums
atsisakius pranešti savo vardą ir pavardę, skundai nebus nagrinėjami.

Išankstinis balsavimas
Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti
balsuoti į rinkimų apylinkę.
Kaip balsuojama iš anksto:
1) rinkėjui išduodamas Išankstinio balsavimo lakštas;
2) užpildomi rinkimų biuleteniai;
3) užpildyti rinkimų biuleteniai įdedami į vidinį balsavimo voką;
4) užklijuojamas vidinis balsavimo vokas;
5) vidinis balsavimo vokas kartu su rinkėjo kortele, paimta iš Išankstinio
balsavimo lakšto, įdedamas į išorinį balsavimo voką;
5) užklijuojamas išorinis balsavimo vokas.
Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiais rinkėjo kortele, vidiniu
balsavimo voku ir ten esančiais rinkimų biuleteniais) rinkėjas įteikia rinkimų
komisijos nariui. Šis,
gavęs rinkėjo įteiktą
voką, šį voką rinkėjo
akivaizdoje užklijuoja
specialiu ženklu ir iš
duoda rinkėjui šio vo
ko priėmimo kvitą.
Visus šiuos veiks
mus rinkėjas atlieka
pats. Jeig u rink ėjas
dėl fiz in ių trūk um ų
šių veiksmų pats at
likti negali, jo prašy
mu juos atlieka rinkė
jo pasirinktas asmuo.
Šis asm uo rink im ų
biuletenį privalo užpil
dyti rinkėjo akivaizdo
je pagal jo nurodymą
ir išsaugoti balsavimo
paslaptį.
Draudžiama priimti
iš rinkėjų neužklijuo
tus išorinius balsavi
mo paštu vokus.
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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 nedar
bingi 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. Balsa
vimas 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 (sulaiky
mo namuose), gali balsuoti specialiai balsavimui sudarytuose specialiuose
balsavimo punktuose jų darbo valandomis 2019 m. vasario 27 – kovo 1 die
nomis (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 apylin
kėje, jeigu abi šios rinkimų apylinkės yra elektroninių ryšių priemonėmis
prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo ir apylinkių rinkimų komisijos
gali patvirtinti, kad rinkėjas nėra balsavęs nė vienoje iš rinkimų apylinkių, o
rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas šis rinkėjas, rinkimų
komisija patvirtino, kad šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše yra padarytas
įrašas apie šio rinkėjo atvykimą balsuoti į kitą rinkimų apylinkę ir rinkėjo
balsas, jeigu bus gautas balsavimo paštu voke, nebus skaičiuojamas.
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Informacija rinkėjams su negalia
Rinkimų įstatymuose yra nustatyta, jog balsavimo patalpa turi būti pritai
kyta 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 pritai
kytoje rinkimų apylinkėje.
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KANDIDATO Į SAVIVALDYBĖS
TARYBOS NARIUS – MERUS –
ANTANO ČERNECKIO
2019 M. RINKIMŲ
PROGRAMA
Turėdamas didžiulės patirties, tikėdamas visos bendruomenės palaikymu,
gerai žinodamas Savivaldybės problemas, darniai dirbdamas su Tarybos
nariais ir Administracija, sieksiu, kad Rietavo savivaldybė ir toliau žengtų
pažangaus vystymosi keliu. Žadu laikytis pagrindinių principų – atvirumo,
žodžio laikymosi, kantraus komandinio darbo, tikėjimo tuo, ką darome,
greito veikimo, tarimosi su bendruomenės žmonėmis ir jokio politikavimo
priimant sprendimus.
•
Mano pagrindinis tikslas – savivalda turi užtikrinti, kad žmonės taptų
savo krašto šeimininkais, būtų teikiamos kokybiškos paslaugos, o žmonėms
čia būtų gera gyventi.
•
Švietimo srityje sieksiu ugdymo prieinamumo ir kokybės, skatinsiu
neformalių paslaugų plėtrą, remsiu nevyriausybinių organizacijų ir sporto
klubų veiklą.
•
Sieksiu tikslingo teritorijų ir pastatų panaudojimo verslui ir poilsiui,
rekreacijai ir pramogoms.
•
Sieksiu, kad jauni žmonės pasiliktų Savivaldybėje, pritraukiant in
vesticijas, gerinant gyvenimo sąlygas.
•
Skatinsiu bendruomenės įsitraukimą į kultūros puoselėjimą, pir
miausia dėmesį kreipiant į edukaciją.
•
Sieksiu išlaikyti ir tobulinti sveikatos priežiūros ir socialinių paslau
gų tinklą. Nuolatinis dėmesys bus skiriamas integralios pagalbos vystymui,
vaikų globos šeimose skatinimui, nestacionarių paslaugų teikimui neįgalie
siems ir pagyvenusiems žmonėms.
Per praėjusius metus mes, dirbdami drauge, įrodėme, kad mokame ir
galime tvarkytis patys. Padaryta daug darbų, bet dar daugiau jų laukia.
Tik sutelkę visų mūsų pastangas, pasieksime, kad kiekvienam žmogui
būtų gera gyventi Rietavo savivaldybėje.
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KANDIDATO Į SAVIVALDYBĖS
TARYBOS NARIUS – MERUS –
VANDOS DELTUVIENĖS
2019 M. RINKIMŲ
PROGRAMA
Mes, Darbo partija, esame įsitikinę, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsako
mybė už priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga,
siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis bei įtraukti juos
į valstybės valdymą.
Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia, o savivalda – realia. Todėl sieksime,
kad savivaldybėms būtų perduota atsakomybė, funkcijos ir ištekliai, susiję su vietos
gyventojų poreikių tenkinimu.
Užtikrinsime mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Todėl, pertvarkant
mokyklų tinklą, pirmiausiai atsižvelgsime į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių
gyventojų poreikius.
Skatinsime kultūrinį  lavinimą. Todėl užtikrinsime kultūros, kuri turi įtakos
asmenybės dvasinių vertybių formavimui, tinkamą finansavimą ir jos prieinamumą
visiems.
Organizuosime ir teiksime tik kokybiškas socialines paslaugas. Todėl optimi
zuosime socialinių paslaugų sistemą, kad ji realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui,
neįgaliajam ar jo šeimai, senjorui.
Sutelksime dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą. Todėl prioriteto
tvarka finansuosime jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus. Remsi
me jaunas šeimas - padėsime joms gaunant lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant
būstą, kompensuosime arba padėsime gauti kompensacijas palūkanoms.
Sukursime palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei
ir prieinamumui gerinti. Todėl stiprinsime šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendin
sime skatinimo priemones sveikatos priežiūros specialistams, ypač jauniems, dirbti
miesteliuose, atokesnėse nuo savivaldybės centro gyvenvietėse.
Remsime verslą, kuriantį naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas.
Todėl didinsime smulkaus ir vidutinio verslo fondą, iš jo remsime darbo vietas savi
valdybėje kuriantį smulkųjį verslą.
ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
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„UŽ RIETAVĄ,
KURIAM RŪPI“

KANDIDATO Į SAVIVALDYBĖS
TARYBOS NARIUS – MERUS –
ALFREDO MOCKAUS
2019 M. RINKIMŲ
PROGRAMA
Mano prioritetas – laisvas ir laimingas žmogus, kuris gyvendamas savo krašte,
nepaisant socialinės padėties, partinės priklausomybės ar giminystės ryšio, turi
lygias galimybes dirbti, užsidirbti  bei siekti  karjeros ir kurti savo gyvenimą čia
ir dabar. Ateinu dirbti Jums ir kviečiu pasisakyti „Už Rietavą, kuriam rūpi“.
Atviras ir skaidrus valdymas.
Kiekvienas gyventojas savivaldybėje laukiamas ir gerbiamas.
Abipuse pagarba grindžiami santykiai tarp socialinių partnerių.
Sprendimus priimti atvirose diskusijose, o ne už uždarų durų.
Užtikrinti demokratinio vadovavimo ir įstatymų viršenybės principų įgyvendinimą.
Skatinti vietos bendruomenes įsitraukti į sprendimų priėmimą.
Optimizuoti valdymo išteklius.
Kokybiškas švietimas.
Kiekvienam užtikrinti švietimo pagalbą ir tinkamą ugdymo kokybę.
Ugdymo įstaigas aprūpinti šiuolaikiškomis ugdymo priemonėmis.
Įvairinti neformaliojo ugdymo veiklas.
Užtikrinti, kad visiems savivaldybės vaikams būtų sudarytos galimybės dalyvauti
neformaliojo ugdymo veiklose.
Skatinti gyventojų edukacines laisvalaikio programas.
Socialinis ir fizinis saugumas.
Laiku ir efektyviai suteikti prevencinę pagalbą socialinės rizikos šeimoms.
Kuriant palankias sąlygas verslui ieškoti investicijų, kurios steigtų naujas darbo
vietas.
Dėti pastangas, kad savivaldybėje verslas būtų socialiai atsakingas, neteršiantis
aplinkos.
Užtikrinti pirminę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą.
Sukurti poilsio ir rekreacijos zonas.
Atsakingai įgyvendinti investicinius projektus.
Apšviesti gatves tamsiu paros metu.
Sukurti patogų susisiekimą Rietavo savivaldybėje.
Kviečiu susikurti tokią aplinką iš kurios nenorėtume išvykti ne tik patys,
bet ir mūsų vaikai!
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Nr. 4
LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJA
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS
RIETAVO SKYRIAUS KANDIDATŲ Į SAVIVALDYBĖS
TARYBOS NARIUS 2019 M. RINKIMŲ PROGRAMA
Kartu su komanda:
I. Saugios socialinės aplinkos ir palankios žmogaus sveikatai aplin
kos kūrimas
Remsime neįgaliųjų organizacijų veiklas, prisidėsime prie neįgaliesiems
būtinos įrangos įsigijimo. Plėsime paslaugų teikimą namuose, ypač asme
nims su proto ir psichikos negalia.
Remsime šeimas, sulaukusias naujagimių.
Parengsime specialią socialiniu būstu aprūpinimo programą, didžiausią
dėmesį skirdami jaunoms šeimoms.
II. Vietos ūkio plėtra. Palankios pramonei ir verslui aplinkos kūrimas
Sprendimus priimsime pasitardami su verslininkais, kad pritrauktume kuo
daugiau investicijų naujiems ūkio subjektams ir darbo vietoms sukurti.
Kiekvienais metais mažinsime žemės mokesčio koefi
 cientą.
Pagerinsime Rietavo miesto apšvietimą.
Išnaudosime visas priemones, kad blogas kvapas Rietave liktų tik prisi
minuose.
III. Kultūros, sporto, turizmo ir rekreacijos sektoriaus plėtra
Kasmet skirsime papildomų lėšų kultūros įstaigoms bei meno mokyklai
muzikos instrumentams, rūbams įsigyti. Kartu su savivaldybės pagalba or
ganizuosime akciją ,,ketvirtą klasę baigi – plaukti moki“.
IV. Valdymo efektyvumo didinimas
Reikalausime viešojo sektoriaus darbuotojų atsakomybės. Savivaldybės
internetiniame puslapyje suprantamai plačiajai visuomenei skelbsime biu
džeto planą ir jo vykdymą.
Peržiūrėsime ir įsipareigojame padidinti mažiausiai uždirbančių savival
dybės darbuotojų atlyginimus. Žmogaus darbas turi būti tinkamai ir sąži
ningai apmokamas.

Mūsų komanda:
patirtis plius jaunimas ir jų neblėstanti energija.
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LIETUVOS socialdemokratų partijos
RIETAVO SKYRIAUS KANDIDATŲ Į SAVIVALDYBĖS
TARYBOS NARIUS SĄRAŠAS
1. Vytautas Blažaitis
2. Alfredas Mockus
3. Viktoras Krajinas
4. Algimantas Mickus
5. Virginija Jakavičienė
6. Galigintas Virkšas
7. Vaida Katauskienė
8. Gabrielė Meškauskaitė
9. Laura Beniušė
10. Rūta Žustautienė
11. Petras Mordas
12. Romualdas Katauskas
13. Laimutė Lapienė
14. Daiva Aleksandravičienė
15. Gėnė Juozaitienė
16. Anzelmas Jucius
17. Juozas Gečas
18. Rasa Mačernienė
19. Karina Balserytė
20. Egidijus Jedenkus
21. Silva Januškevičienė
22. Alina Jurkienė
23. Birutė Kukanauskienė
24. Raimonda Augustinavičienė
25. Birutė Siutelienė
26. Algimantas Globys
27. Reda Bėliauskienė
28. Saulius Kuneika
29. Angelė Arienė
30. Mikas Jusys
31. Virginijus Jurkus
32. Alvyda Kurmienė
33. Ilona Aukštkalnienė
34. Lina Berneckė
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Nr. 6
tėvynės SĄJUNGA –
LIETUVOS KRIKŠČIONYS
DEMOKRATAI
TĖVYNĖS SĄJUNGOS–LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ
DEMOKRATŲ KANDIDATŲ Į RIETAVO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS NARIUS 2019 M. RINKIMŲ PROGRAMA
Įsipareigojame veikti atvirai, skaidriai, įsiklausyti į skirtingas nuomones,
pagarbiai bendradarbiauti su kitomis politinėmis jėgomis.
Įsipareigojame dirbti gyventojams, o ne įvaizdžiui. Mus reklamuos geri
sprendimai ir į bendrą gėrį nukreipti darbai, o ne užsakomieji straipsniai.
Nediktuosime žmonėms, nekursime perteklinių ribojimų, tačiau būsime stipri
valdžia, sugebanti pasiekti, kad priimti sprendimai būtų įgyvendinami.
Tvirtai pasisakome už savivaldos stiprinimą bei vietos bendruomenių
įtraukimą į savivaldos problemų sprendimą, organizuosime daugiau gyven
tojų apklausų, pasitarimų,
Kiekvienam moksleiviui privalo būti pasiūlyta kokybiška, visaverčio išsi
lavinimo galimybė. Šiuo tikslu įsipareigojame gerinti švietimo įstaigų būklę,
aplinką, mokymosi priemones ir dirbant kartu su centrine valdžia siekti
geresnio švietimo darbuotojų darbo užmokesčio.
Kokybiškos sveikatos paslaugos turi būti prieinamos kiekvienam žmogui. Šiuo
tikslu įsipareigojame investuoti į savo gydymo įstaigų kokybės gerinimą.
Savivaldybėje privalo būti įgyvendinta reali pagalbos vaikus auginančioms
šeimoms sistema, kuri turi prasidėti nuo papildomos finansinės paramos,
gimus vaikui, teikimo. Turi būti užtikrinta psichologinė, socialinė pagalba
tėvams, siekiant kurti palankiausią vaikams augti aplinką.
Neįgaliems žmonėms palankios aplinkos kūrimas mums bus griežta tai
syklė, vykdant bet kurį statybų ar infrastruktūros renovavimo projektą,
miesto aikščių, parkų sutvarkymą.
Sieksime Lietuvos gerąją investicijų pritraukimo praktiką pritaikyti Rietave,
tuo būdu užtikrindami naujų, gerai apmokamų darbo vietų kūrimą.
Teiksime išskirtinį dėmesį Rietavo parko, skverų ir kitų žaliųjų erdvių
sutvarkymui ir pritaikymui Rietaviškių reikmėms.
Sieksime gyventojams prieinamesnių kultūros renginių. Nepamiršime kul
tūros darbuotojų, kurių darbo užmokestis yra akivaizdžiai per mažas. Šią
problemą reikia spręsti pečius surėmus Vyriausybei ir savivaldai.
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tėvynės sąjungos–LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ
DEMOKRATŲ  RIETAVO SKYRIAUS KANDIDATŲ Į
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS SĄRAŠAS
1. Vilija Razmienė
2. Povilas Batavičius
3. Juozas Barsteiga
4. Zofija Sideravičienė
5. Saulius Kaveckas
6. Vaida Vaičikauskienė
7. Pranas Liutkus
8. Violeta Ledinauskienė
9. Stasė Pakalniškienė
10. Regina Balčiūnienė
11. Jurgita Grikšienė
12. Julita Rimeikienė
13. Andrius Pocevičius
14. Sigrida Lukošienė
15. Stasys Bukys,
teismo nuosprendžiu yra pripažintas
      kaltu dėl nusikalstamos veikos
16. Arvydas Grubas
17. Laima Nagevičienė
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Nr. 10
LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO
RIETAVO SKYRIAUS KANDIDATŲ Į SAVIVALDYBĖS
TARYBOS NARIUS 2019 M. RINKIMŲ PROGRAMA
Pagrindinis mūsų tikslas savivaldoje – užtikrinti, kad žmonės būtų savo
Savivaldybės šeimininkais, savivaldos teikiamos paslaugos būtų kokybiškos,
žmonėms būtų gera čia gyventi.
Siekdami šio tikslo  vadovausimės šiais principais:
Savivalda – atvira, skaidri ir demokratiška. Jausdami atsakomybę už
geriausių sprendimų Savivaldybėje priėmimą, tarsimės su vietos gyvento
jais, visus sprendimams priimti naudojamus duomenis viešinsime patogia
ir gyventojams suprantama forma.
Naujos galimybės ir naujos darbo vietos. Sieksime formuoti verslui pa
lankią aplinką, sudarant sąlygas žemės ūkio ir verslo plėtrai, naujų darbo
vietų steigimui – ir mažam šeimyniniam verslui, ir didesniems investuoto
jams.
Kokybiškas vaikų ir jaunimo ugdymas. Dirbsime, kad mūsų vaikai mo
kytųsi, o mokytojai dirbtų jaukiose mokyklose. Sieksime, kad gerėtų ugdymo
kokybė, finansuosime ir skatinsime kokybiškų neformalaus ugdymo paslaugų
plėtrą, remsime sporto klubų, bendruomenių ir jaunimo iniciatyvas.
Darni aplinka. Darysime viską, kad teritorijos ir pastatai būtų raciona
liai panaudojami rekreacijai, verslui, prekybai, poilsiui, sportui ir paslau
goms.
Sveikatos priežiūra ir pagalba žmogui. Sieksime išlaikyti esamas me
dicinos paslaugas, tobulinti pacientų aptarnavimą, vystyti nestacionarias
socialines paslaugas, jų prieinamumą neįgaliesiems ir pagyvenusiems žmo
nėms, skatinsime vaikų globą šeimose.
Kultūra. Sieksime išsaugoti tradicines Savivaldybės šventes, materialųjį
ir nematerialųjį kultūros paveldą, suteiksime Savivaldybės gyventojams ga
limybę aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime.

LAISVĖ SPRĘSTI PATIEMS!
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LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO
RIETAVO SKYRIAUS KANDIDATŲ Į SAVIVALDYBĖS
TARYBOS NARIUS SĄRAŠAS
1. Antanas Černeckis
2. Jonas Eugenijus Bačinskas
3. Albinas Maslauskas
4. Vytautas Dičiūnas
5. Virgilijus Ruškys
6. Albinas Bružinskis
7. Irena Bagdonienė
8. Saulius Jonušas
9. Mindaugas Litvinas
10. Birutė Stonkuvienė
11. Gintarė Sabaliauskienė
12. Ilona Monstavičienė
13. Agnė Marozienė
14. Eglė Fabijonavičienė
15. Jonas Rekašius
16. Zigmas Varkalys
17. Rolandas Paulauskas
18. Loreta Pudžiuvelienė
19. Edita Jasienė
20. Dalia Vaičekauskaitė Andrulienė
21. Marius Gailius
22. Vida Bukienė
23. Romalda Uogienė
24. Tatjana Stancelienė
25. Vaida Bieliauskienė
26. Daiva Rimkuvienė
27. Rita Mineikienė
28. Rimantas Petreikis
29. Agnė Uogienė
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Nr. 12
DARBO PARTIJA

DARBO PARTIJOS RINKIMŲ Į SAVIVALDYBIŲ TARYBAS
PROGRAMA
Mes, Darbo partija, esame įsitikinę, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsako
mybė už priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga,
siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis bei įtraukti juos
į valstybės valdymą.
Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia, o savivalda – realia. Todėl sieksime,
kad savivaldybėms būtų perduota atsakomybė, funkcijos ir ištekliai, susiję su vietos
gyventojų poreikių tenkinimu.
Užtikrinsime mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Todėl, pertvarkant
mokyklų tinklą, pirmiausiai atsižvelgsime į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių
gyventojų poreikius.
Skatinsime kultūrinį  lavinimą. Todėl užtikrinsime kultūros, kuri turi įtakos
asmenybės dvasinių vertybių formavimui, tinkamą finansavimą ir jos prieinamumą
visiems.
Organizuosime ir teiksime tik kokybiškas socialines paslaugas. Todėl optimi
zuosime socialinių paslaugų sistemą, kad ji realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui,
neįgaliajam ar jo šeimai, senjorui.
Sutelksime dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą. Todėl prioriteto
tvarka finansuosime jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus. Remsi
me jaunas šeimas - padėsime joms gaunant lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant
būstą, kompensuosime arba padėsime gauti kompensacijas palūkanoms.
Sukursime palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei
ir prieinamumui gerinti. Todėl stiprinsime šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendin
sime skatinimo priemones sveikatos priežiūros specialistams, ypač jauniems, dirbti
miesteliuose, atokesnėse nuo savivaldybės centro gyvenvietėse.
Remsime verslą, kuriantį naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas.
Todėl didinsime smulkaus ir vidutinio verslo fondą, iš jo remsime darbo vietas savi
valdybėje kuriantį smulkųjį verslą.
ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
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DARBO PARTIJOS RIETAVO SKYRIAUS KANDIDATŲ Į
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS SĄRAŠAS
1. Vanda Deltuvienė
2. Augustas Šlimas
3. Vanda Stancelytė
4. Arturas Kungys
5. Rolandas Aglinskas,
    teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu
    dėl nusikalstamos veikos
6. Aloyzas Stonkus
7. Sandra Štulpinienė
8. Regimantas Dromantas
9. Diana Mikutienė
10. Antanas Tarvainis
11. Genė Čerkauskienė
12. Edmundas Žilevičius
13. Vida Minelgienė
14. Vaida Medineckienė
15. Jonas Žibelis

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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RIETAVO SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ KOMISIJA NR. 39.
Laisvės a. 3, Rietavas, Rietavo sav. Tel. (8 448)  73 213.
Savivaldybės rinkimų komisija:
Pareigos

Pasiūlė

Kontaktai

ALGIRDAS MEILUS

pirmininkas

Administracijos direktorius

+370 686 92837

JŪRATĖ ŠEDVILAITĖ

pirmininko
pavaduotoja

Lietuvos Respublikos Liberalų
sąjūdis

+370 620 60771

Vardas Pavardė

sekretorė

DAINORA BATAVIČIENĖ

Tėvynės sąjunga-Lietuvos rikščionys +370 699 57869
demokratai

MILDA MEILIENĖ

narys

Lietuvos socialdemokratų partija

ŽYDRŪNĖ ALEKSYNIENĖ

narys

Partija „Tvarka ir teisingumas“

Savivaldybės rinkimų apylinkės:
Nr.

Rinkimų
apylinkės
pavadinimas

1.

DAUGĖDŲ

Minijos g. 13,
Daugėdų k.

+370 611 41186

PETREIKYTĖ

ASTA

3.

LABARDŽIŲ

Žemaičių g. 16,
Labardžių k.

+370 616 96236

JURKIENĖ

LORETA

4.

MEDINGĖNŲ

Mokyklos g. 3,
Medingėnų k.

+370 675 20049

GRAMAUSKIENĖ

INGA

5.

PELAIČIŲ

Pušų g. 1,
Pelaičių k.,

+370 626 32640

VAIČEKAUSKAITĖ

INETA

6.

RIETAVO

Laisvės a. 3,
Rietavas

+370 685 80123

RUBIENĖ

JŪRATĖ

7.

SAUSLAUKIO

Parko g. 5,
Rietavas

+370 675 33680

LIUTKUVIENĖ

DIANA

8.

TVERŲ

Varnių g. 2,
Tverų mstl.,

+370 627 28140

VIRKŠIENĖ

JANINA

9.

GIMNAZIJOS

Daržų g. 1,
Rietavas

+370 620 16426

BUTKUVIENĖ

BIRUTĖ

Adresas

Rinkimų
apylinkės
telefonas

Komisijos pirmininkas
Pavardė

Vardas

Spaudai parengė Rietavo savivaldybės Nr. 39 rinkimų komisija.
Komisija už partijų informaciją ir jos turinį neatsako.
Tiražas 4000 egz.

