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Mielas rinkėjau,
2019 m. kovo 3 d. vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Dalyvaukite. Balsuokite
už tuos, kuriais pasitikite ir manote, kad būtent jie pateisins Jūsų lūkesčius. Vietos valdžia
yra arčiausiai Jūsų, todėl gali ir privalo atstovauti Jūsų bendruomenei, spręsti kasdienius,
Jums svarbius klausimus. Ateikite ir išrinkite savo valdžią.

Kas gali balsuoti?
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. Taip pat asmuo į savivaldybės merus gali išsikelti pats.

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).
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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 nuo 7 iki 20 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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BALSAVIMAS
Išankstinis balsavimas
Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę.
Kaip balsuojama iš anksto:
1) rinkėjui išduodamas Išankstinio balsavimo lakštas;
2) užpildomi rinkimų biuleteniai;
3) užpildyti rinkimų biuleteniai įdedami į vidinį balsavimo voką;
4) užklijuojamas vidinis balsavimo vokas;
5) vidinis balsavimo vokas kartu su rinkėjo kortele, paimta iš Išankstinio balsavimo lakšto, įdedamas į išorinį balsavimo voką;
6) 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.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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PR O GRA M OS
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DAIVA
BUDRIENĖ
KANDIDATĘ Į MERUS IŠKĖLĖ LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

DIRBSIME ŽMONĖMS IR ŽMONIŲ VARDU!
Garantuoju pažangą, nes man rūpi:
Turizmas ir verslo plėtra – sieksiu didinti investicijas į turizmo infrastruktūrą, taip suteikdama didesnes galimybes kurtis smulkiajam verslui, tobulinsiu Verslo iniciatyvų rėmimo programą.
Infrastruktūros gerinimas – rasiu galimybę modernizuoti gatvių apšvietimo tinklą ir įrengti naujas
vaikų žaidimų aikšteles.
Kaimo reikalai – dirbsiu taip, kad didėtų kaimo kelių priežiūros fondas ir būtų remiamos kaimo
bendruomenės.
Socialinės paslaugos – dėmesį skirsiu nevyriausybinių organizacijų, neįgaliųjų draugijų rėmimui,
bus didinamas socialinio būsto prieinamumas jaunoms šeimoms, socialiai pažeidžiamiems asmenims.
Viešųjų pastatų atnaujinimas – sieksiu, kad būtų renovuoti Skuodo ir Mosėdžio miestelio vaikų
lopšelių-darželių pastatai.
Švietimas – efektyviai dirbsiu, kad būtų užtikrintas pakankamas vietų skaičius darželiuose rajono
vaikams, ieškosiu būdų plėtoti nemokamą vaikų vasaros užimtumo programą.
Sveikata – orientuosiuosi į medicinos paslaugų gyventojams namuose plėtrą ir sieksiu didinti gydytojų įsikūrimo fondą.
Sportas ir kultūra – rasiu finansinių galimybių remti renginius, festivalius, žmones, pasiekusius
aukštų rezultatų moksle, mene ir sporte, Skuodo motobolo komandą, ieškosiu galimybių atnaujinti
sporto aikšteles.
Laisvalaikis ir jaunimo reikalai – sieksiu, kad Skuodo parkas ir miesto paplūdimys būtų pritaikyti
poilsiui ir pramogoms, rūpinsiuosi jaunų žmonių įtraukimu į sprendimų priėmimo procesus.
Susisiekimas ir saugumas – bus plečiamas stebėjimo kamerų tinklas, modernizuojamos rajono
autobusų stotelės.
Esminis dalykas, kuriam likau ištikima – nežadėjau to, ko negaliu ištesėti, ir nemelavau rinkėjams.
Visada siekiu teisingumo, už tai kovoju.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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STASYS
GUTAUTAS
KANDIDATĄ Į MERUS IŠKĖLĖ LIETUVOS
VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

SKUODAS – ŽALIAS, SAUGUS, ŠVARUS RAJONAS.
PATOGUS ŽEMĖS ŪKIUI IR VERSLUI, SVEIKAM GYVENIMO BŪDUI.
• Esminė Skuodo rajono problema – dėl vizijos, stabilios politikos ir aiškių tikslų stokos, mažėja
gyventojų, miestas ir kaimas sensta. Tai turi pasikeisti.
• Reikia rūpintis žmonių gyvenimo kokybe. Rajonas turi skatinti verslą ir suteikti galimybę užsidirbti.
Pakeitus politinę kultūrą taryboje bei užtikrinus maksimalų skaidrumą savivaldybės veikloje, būsime
tikri, kad ir toliau taryba priims tik naudingus ir efektyvius sprendimus.
• Darbe vadovausiuosi viešumo, skaidrumo, pagarbos kiekvienam rajono gyventojui principais.
Dirbsiu kryptingai, atsižvelgdamas į rajono tarybos numatytus prioritetus. Sieksiu žmonių pasitikėjimo valdžia sugrąžinimo. Aktyviai ginsiu rajono interesus valstybės institucijose.
• Skatinsiu skuodiškių meilę ir pasididžiavimą savo krašto istorijos ir kultūros paveldu, neužterštu
oru ir darbščiais žmonėmis.
• Telksiu rajono tarybą, administraciją ir visus aktyvius rajono žmones bendriems darbams.
• Gerbsiu ir skatinsiu gyventojų iniciatyvumą, kaimo bendruomenių stiprinimą.
• Sieksiu išlaikyti sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir paslaugų prieinamumą, įkuriant mobilius medicinos punktus.
• Sieksiu išlaikyti kaimo vietovėse bibliotekas, steigti daugiafunkcinius centrus.
• Sieksiu, kad kiekviena nuomonė būtų gerbiama.
• Skatinsiu rajono gyventojus įsitraukti į rajono plėtros, investicijų skatinimo, kultūrinės raidos, paveldo išsaugojimo, sveikos gyvensenos ir socialinės saugos programas.
• Pasisakau už aktyvesnę jaunimo politiką. Remsiu jaunimo idėjas, skatinsiu atviro jaunimo centro
veiklą. Pasižadu mylėti ir tarnauti savo gimtam kraštui. Kviečiu visus tikėti manimi, pasitikėti savo
jėgomis ir kartu kurti Skuodo rajone patogų, saugų gyvenimą.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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IGNAS
JONUŠAS
KANDIDATĄ Į MERUS IŠKĖLĖ VISUOMENINIS
RINKIMŲ KOMITETAS „ŠAUKIAME TAUTĄ’’

SKUODO RAJONAS – NE LIETUVOS PAKRAŠTYS, O KLESTINTIS
IR PATRAUKLUS GYVENTI ŽEMAITIJOS KRAŠTAS!
AŠ SIEKSIU:
sukurti atvirą, bendrų sprendimų su vietos bendruomene siekiančią savivalda, padėti vystytis smulkiam ir vidutiniam verslui, užtikrinti paramą socialiai pažeidžiamam žmogui – rūpintis kiekvienu rajono gyventoju.

KAIP TAI DARYSIU:
Atvirai ir stipriai savivaldai sukurti būtina išanalizuoti savivaldybės administracijos darbą, pašalinti funkcijų dubliavimą.
Glaudžius ryšius su vietos bendruomene galėtų užtikrinti Trišalė taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti darbdavių, darbuotojų ir savivaldybės atstovų institucija.
Stiprus smulkusis verslas ir naujos darbo vietos – rajono ekonominio suklestėjimo garantas. Sieksiu sukurti patrauklią infrastruktūrą verslui – Verslo parką, kuriame bus kuriamos naujos
darbo vietos.
Racionaliai ir skaidriai valdomas rajono ūkis leistų mažinti paslaugų kainas. Reformuojant
rajono ūkį sieksiu, kad efektyviai būtų naudojamas nekilnojamas turtas.
Žemės ūkis – labai svarbi rajono ūkio šaka. Skatinsiu smulkių ir vidutinių ūkių kūrimąsi, jų kooperaciją. Ūkininkus skatinsiu imtis alternatyvios veiklos.
Sveikata ir socialinis saugumas – yra pamatiniai žmogaus gerovės veiksniai. Socialinių
pašalpų teikimo procedūros turi būti skaidrios ir aiškios. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos turi
būti prieinamos kiekvienam rajono gyventojui.
Švietimui, kultūrai ir sportui – tinkama parama ir pagarba. Sieksiu, kad sporto, kultūros, švietimo srityse pasižymėję Skuodo rajono žmonės būtų tinkamai įvertinti. Skuodo rajono menininkai ir
meno kolektyvai turi sulaukti jų indėlį atitinkančios paramos.
Tinkamai atstovausiu Skuodo rajoną Lietuvoje ir už jos ribų.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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DAIVA
JONUŠIENĖ
KANDIDATĘ Į MERUS IŠKĖLĖ
DARBO PARTIJA

ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
Mes, Darbo partija, esame įsitikinę, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsakomybė už priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga, siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis bei įtraukti juos į valstybės valdymą.
Tapusi mere – vertinsiu visų tarybos narių nuomones, vienysiu juos bendriems darbams sprendžiant žmonėms aktualius klausimus.
Sieksiu, kad vietos valdžia taptų žmonių valdžia, o savivalda – realia. Inicijuosiu gyventojų apklausas, priimdama svarbius sprendimus, remsiuosi žmonių nuomone. Sieksiu nulinės tolerancijos
korupcijai. Sudarysiu projektų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisiją, įtraukiant į ją visuomenės
atstovus. Reikalausiu seniūnų atsakingai eiti savo pareigas, tarnauti gyventojams, o ne partijoms.
Skirsiu didelį dėmesį mokymo kokybės, efektyvumo ir prieinamumo užtikrinimui. Esant būtinybei pertvarkyti mokyklų tinklą, sieksiu, kad pirmiausia būtų atsižvelgiama į mokyklos bendruomenės
ir aplinkinių gyventojų poreikius. Prioriteto tvarka skatinsiu finansuoti jaunimo ir su juo dirbančių
organizacijų projektus. Sieksiu užtikrinti kultūros, kuri turi įtakos asmenybės vertybių formavimui,
tinkamą finansavimą ir prieinamumą.
Skatinsiu kokybiškų socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tęstinumą bei galimybes plėsti
naujas socialinių paslaugų rūšis. Didelį dėmesį skirsiu pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui.
Bendraudama su verslo ir žemdirbių atstovais, kursiu kuo palankesnes sąlygas investuoti
mūsų rajone. Remsiu smulkųjį ir vidutinį verslą, kaimo bendruomenes bei nevyriausybines organizacijas, kuriančias naujas darbo vietas.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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PETRAS
PUŠINSKAS
KANDIDATĄ Į MERUS IŠKĖLĖ TĖVYNĖS SĄJUNGA –
LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

KIEKVIENĄ IŠKLAUSYTI, Į KIEKVIENĄ ĮSIKLAUSYTI
Sieksiu suburti konstruktyviai dirbančią savivaldybės tarybos daugumą, gebančią atliepti rajono
gyventojų lūkesčius.
Sieksiu konstruktyvaus bendravimo su Respublikos institucijomis rajono gyventojų problemų
sprendimui.
Verslas: Sieksiu sukurti patrauklią aplinką verslo kūrimui ir plėtrai. Skatinsiu verslumo iniciatyvas.
Pastatai ir viešoji infrastruktūra: Sieksiu, remdamasis ekonominiu efektyvumu, ieškoti fondų viešųjų pastatų renovacijai ir Skuodo miesto bei rajono gyvenviečių apšvietimo sistemų atnaujinimui.
Švietimas: Sieksiu kad optimizuojant mokyklų tinklą didžiausias dėmesys būtų skirtas kokybiškam
ugdymui ir mokyklų materialiniam aprūpinimui. Skatindamas moksleivių sportinį aktyvumą sieksiu
renovuoti Ylakių ir Pr. Žadeikio gimnazijų stadionus.
Kultūra: Atsižvelgdamas į rajono gyventojų poreikius skirsiu dėmesį kultūros objektų ir renginių
kokybei.
Jaunimas: Siekdamas jaunų specialistų pritraukimą inicijuosiu rajonui reikalingų specialistų rengimo ir įsikūrimo finansavimo programas.
Sveikata: Sieksiu, kad rajono gyventojai gautų kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.
Savivaldybės veikla: Sieksiu, kad savivaldybės darbas būtų organizuotas atsižvelgiant į rajono
gyventojų poreikius.
Tarptautiniai santykiai: Vystant tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio savivaldybėmis prioritetas bus skiriamas verslumo, sveikatinimo, kultūros ir švietimo problemoms gvildenti ir spręsti.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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STASYS
VAINORAS
KANDIDATĄ Į MERUS IŠKĖLĖ LIETUVOS
RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS

LAISVĖ SPRĘSTI PATIEMS
Pagrindinis mano ir liberalų tikslas savivaldoje – užtikrinti, kad žmonės būtų mūsų Skuodo ir seniūnijų šeimininkai, savivaldos teikiamos paslaugos būtų kokybiškos, žmonėms Skuode būtų gera
gyventi.
1. Vienysiu tarybos narius, sprendžiant bendrus, svarbius, aktualius Skuodo rajonui klausimus.
2. Deramai reprezentuosiu Skuodo rajono savivaldybę.
3. Aktyviai dalyvausiu regiono plėtros taryboje, Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje.
4. Tinkamai naudosiu rajono žmogiškuosius ir finansinius išteklius.
5. Daugiau dėmesio skirsiu rajono viešinimui, žinomumo didinimui. Puoselėsiu Skuodo, kaip žemaitiškiausio rajono idėją.
6. Gilinsiu partnerystę su mūsų rajono užsienio partneriais, dalyvaujant bendruose projektuose.
7. Atnaujinsiu derybas dėl Skuodo sporto salės statybos.
8. Inicijuosiu naujų, jaunų specialistų pritraukimą į Skuodo rajoną.
9. Pasitelkiant rajono verslininkus pastatysime naują, energiją tausojantį, komfortabilų, draugišką
aplinkai, ekonomišką ir lengvai prižiūrimą daugiabutį namą.
10. Didinsiu Skuodo miesto ir rajono patrauklumą, kad jaunoms šeimoms būtų gera čia kurtis, dirbti
ir auginti savo vaikus.
11. Stiprinsiu ir remsiu bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą.
12. Derėsiuosi su verslo atstovais dėl investicijų pritraukimo į Skuodo rajoną.
13. Tęsime daugiabučių namų renovaciją.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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NR. 2 LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR
ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

SAVIVALDA IR SAVIVALDYBĖS ŪKIS, VERSLO PLĖTRA
Palaikysime seniūnijų finansinį savarankiškumą.
Paruošime verslumo skatinimo programą jaunimui, dalinai finansuosime miesto ir kaimo vietos
veiklos grupių (VVG) projektus. Palaikysime idėją įkuriant verslo inkubatorių.
Išlaikysime kaimo vietovėse esančias bibliotekas kaip daugiafunkcinius centrus.

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA, ŠVARI BEI SVEIKA APLINKA
Skatinsime žemės ūkio kooperatyvų veiklą.
Inicijuosime lėšų gavimą iš valstybės ir Europos Sąjungos paramos fondų melioracijos įrenginiams, užtvankoms remontuoti, vandens telkiniams prižiūrėti.
Vykdysime smulkaus verslo ir aptarnavimo sferos plėtrą bendruomenėse ir dalyvausime kaimo
plėtros programoje LEADER+ metodu.
Vykdysime kelių plėtros programą, t. y. žvyrkelių remontą ir juodos dangos įrengimą.
Skatinsime sveikų, lietuviškų ir ekologiškų maisto produktų vartojimą mokyklose, darželiuose,
vaikų globos ir kitose rajono įstaigose.

SVEIKATA IR SOCIALINĖ SAUGA
Pirminės sveikatos priežiūros plėtra, reikiamų lėšų skyrimas turi tapti svarbiausia savivaldybės
politikos dalimi, kad sveikatos apsaugos paslaugos būtų kokybiškai teikiamos kiekvienam žmogui.
Tarpininkausime į rajono gydymo įstaigas pritraukiant jaunus specialistus.
Prisidėsime prie žmonių su negalia ir vaikų bei senelių namų gyvenamųjų patalpų rekonstravimo ir paslaugų gerinimo.

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO PLĖTRA
jas.

Vykdysime programas, kad būtų gauta lėšų rajono mokyklose plėtoti informacines technologi-

Stiprinsime rajono bibliotekų, Skuodo muziejaus, kaimo kultūros ir bendruomenių centrų plėtrą.
Įgyvendinsime projektus kultūrai ir sportui finansuoti iš valstybės, rajono biudžeto ir Europos
Sąjungos rėmimo fondų.
Ypatingą dėmesį skirsime sporto ir kultūros bazėms renovuoti bei naujoms statyti, gerinti kaimo
žmonių laisvalaikį.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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NR. 3 VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„ŠAUKIAME TAUTĄ‘‘

Mūsų VERTYBĖS:

- Tiesa ir teisingumas;
- Laisvė ir atsakomybė;
- Stropumas ir darbštumas;
- Dvasingumas;
- Universalumas.

Mes VADOVAUJAMĖS:

- PAGARBA vyresniam;
- sąmoninga LAISVE jaunam;
- SĄLYGŲ SUDARYMU veikiančiam ir siekiančiam;
- PAGALBA vargstančiam.

Mes pasisakome UŽ:
- Tradicinę šeimą.
Šeima – pagrindinis valstybės išlikimo garantas. Pasisakome už tradicinę, vyro ir moters
santykiais bei jų palikuoniais grįstą šeimos sampratą. Vaikai negali būti išplėšiami iš šeimos (išskyrus kraštutiniais atvejais).
- Kultūrų savitumo išsaugojimą ir puoselėjimą valstybėje.
Mūsų SIEKIAI:

- Sukurti saugią, sveiką ir malonią gyvenimui aplinką;
- Galimybė DIRBTI ir UŽSIDIRBTI oriam gyvenimui;
- DARNI tradicinė šeima, IŠSILAVINĘ ir LAIMINGI vaikai augantys šeimoje, UŽTIKRINTA ir PAGARBI senatvė;
- IŠMINTINGA ir GASPADORIŠKA valdžia;
- GERANORIŠKI ir KAIMYNIŠKI santykiai su kaimyninėmis savivaldybėmis. Nesistengsime dominuoti ir neleisime nesiskaityti su mūsų savivaldybe, verslu ir jos gyventojais.

STIPRINSIME bendradarbiavimą tarp savivaldos, bendruomenių, vietos veiklos grupių
ir verslo.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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NR. 4 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJA

DIRBSIME ŽMONĖMS IR ŽMONIŲ VARDU!
Verslo plėtra. Didinsime finansavimą verslui. Remdami verslumo projektus, padėsime kurti naujas darbo vietas kaimiškose vietovėse. Formuosime komercinius sklypus ir pasirūpinsime tinkama
infrastruktūra.
Infrastruktūros gerinimas. Rekonstruosime ir plėsime vandentiekio, lietaus nuotekų bei kanalizacijos tinklus. Atnaujinsime ir įrengsime daugiau komunalinių atliekų konteinerių aikštelių.
Kaimo reikalai. Skirsime finansavimą melioracijos tinklų atnaujinimui. Padėsime įgyvendinti kaimo
projektus.
Socialinės paslaugos. Plėsime socialinių paslaugų teikimą kaimiškose vietovėse.
Viešųjų pastatų atnaujinimas. Skatinsime ir užtikrinsime sklandų daugiabučių namų renovacijos
procesą. Skatinsime ir remsime bažnyčių atnaujinimo darbus. Rekonstruosime Mosėdžio seniūnijos pastatą. Tęsime ir kitų viešųjų įstaigų renovaciją.
Švietimas. Remsime Trečiojo amžiaus universitetą. Skatinsime popamokinę veiklą, plėsdami būrelių įvairovę.
Sveikata. Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centre įrengsime liftą. Skatinsime vaikų dantų ir
akių profilaktiką, gydymą.
Sportas ir kultūra. Baigsime Skuodo bibliotekos statybą. Stiprinsime sporto ir kultūros įstaigų materialines bazes. Remsime veikiančius rajone sporto klubus.
Laisvalaikis ir jaunimo reikalai. Didinsime finansavimą jaunimo užimtumo programai. Tvarkysime lankomiausius objektus rajone. Didinsime jaunimo organizacijų rėmimą.
Susisiekimas ir sauga. Rekonstruosime ir įrengsime naujus pėsčiųjų ir dviračių takus. Įrengsime
apšvietimą perėjose. Tobulinsime viešojo transporto sistemą.
Atsakomybė, ryžtas keisti ir drąsa kurti yra esminiai mūsų programos principai. Esame komanda, kurioje vyresniųjų patirtis dera su jaunatviška energija. Sąžiningai ir efektyviai dirbsime dėl visų
Skuodo rajono žmonių.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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NR. 6 TĖVYNĖS SĄJUNGA – LIETUVOS
KRIKŠČIONYS DĖMOKRATAI

Verslas ir žemės ūkis: Sukursime patrauklią aplinką verslo kūrimui ir plėtrai. Skatinsime verslumo
iniciatyvas. Išlaikysime, o esant galimybei, didinsime kaimo rėmimo fondą.
Pastatai ir viešoji infrastruktūra: Siekdami ekonominio efektyvumo renovuosime viešuosius
pastatus ir Skuodo miesto bei rajono gyvenviečių apšvietimo sistemas. Skatinsime daugiabučių
namų renovaciją, tvarkant viešąsias erdves prie daugiabučių.
Švietimas: Optimizuodami mokyklų tinklą didžiausią dėmesį skirsime kokybiškam ugdymui ir mokyklų materialiniam aprūpinimui. Siekdami moksleivių sportinio aktyvumo rekonstruosime Ylakių
ir Pr. Žadeikio gimnazijų stadionus.
Kultūra: Baigsime bibliotekos pastato statybą ir pagal gyventojų poreikį išplėsime jos funkcionalumą. Rodyklėmis pažymėsime visus kultūros paveldo objektus ir rajono lankytinas vietas. Atsižvelgdami į vietos gyventojų poreikius pertvarkysime bibliotekos filialų funkcijas.
Jaunimas: Toliau plėtosime jaunų specialistų įsikūrimo programą skirdami finansavimą įsikūrimui
ir daliniam studijų finansavimui. Praplėsime vaikų žaidimo aikštelių tinklą daugiabučių namų kvartaluose.
Sveikata: Sveikatos priežiūros įstaigų darbą organizuosime taip, kad rajono gyventojai gautų kuo
kokybiškesnes paslaugas. Vykdysime sveikatinimo programas.
Aplinkos apsauga: Skatinsime komunalinių atliekų rūšiavimą. Pagal galimybes padėsime individualių namų savininkams įsirengti nuotekų valymo įrenginius.
Savivaldybės veikla: Tęsime pradėtus projektus. Naujus projektus planuosime atsižvelgdami į
ekonominį efektyvumą ir gyventojų užimtumą. Viešuosius pirkimus vykdysime kainos ir kokybės
santykiu.
Tarptautiniai santykiai: Vystant tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio savivaldybėmis prioritetas bus skiriamas verslumo, sveikatinimo, kultūros ir švietimo problemoms gvildenti.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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NR. 10 LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS

SKUODAS BE JAUNIMO – SKUODAS BE ATEITIES
1. Pagrindinis mūsų tikslas Skuodą ir Skuodo rajoną padaryti patraukliu jauniems žmonėms,
šeimoms.
1.1. Pastatyti 10 vienbučių namų kvartalą „Skuodo ateitis“ jauniems specialistams.
1.2. Visiems ikimokyklinio amžiaus vaikams garantuoti vietas darželiuose.
1.3. Švietimo įstaigų tinklo pertvarką orientuoti į moksleivių poreikius.
1.4. Prioritetas – kokybiškos sporto infrastruktūros kūrimui.
1.5. Uždarant mokyklas kaime kiekvienoje seniūnijoje išlaikyti patalpas (salę ir pagalbines patalpas)
kultūriniams renginiams (seniūnijos, bendruomenių reikmėms).
2. Efektyvinsime Skuodo rajono savivaldos veiklą.
2.1. Savivaldybės skaitmenizavimas ir optimizavimas, mažinant etatų skaičių, sutaupytas lėšas skiriant darbo užmokesčio fondui.
2.2. Savivaldybės valdymas bus grindžiamas pagarba gyventojui, orientavimusi į rezultatų efektyvumą.
2.3. Patikėti daugiau funkcijų seniūnijoms ir tinkamai jas finansuoti.
2.4. Padidinti savivaldybės įmonių atsakomybes gyventojams.
2.5. Nenaudojamo savivaldybės turto „įdarbinimas“.
3. Kursime palankias sąlygas kurtis ir plėtotis verslams (ūkininkas = verslininkas).
3.1. Sieksime geresnės kelių infrastruktūros kokybės visame rajone.
3.2. Inicijuosime kooperacinių bendrijų ir kooperatyvų kūrimąsi.
3.3. Reikalausime vienodų galimybių visiems pasinaudoti savivaldybės ūkininkų ir verslininkų paramos programų lėšomis.
3.4. Sieksime, kad vienu iš savivaldybės prioritetų taptų saulės energijos panaudojimas. Skuodas –
didžiausią procentinę dalį suvartojamos energijos pasigaminantis iš saulės Lietuvoje.
4. Atsakinga, į žmogų orientuota socialinė politika.
4.1. Vienas iš prioritetų – ligoninės išsaugojimas.
4.2. Senjorų užimtumo didinimas (kultūrinė, sveikatinamoji veiklos).
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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NR. 12 DARBO PARTIJA

ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
Mes, Darbo partija, esame įsitikinę, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsakomybė 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. Sieksime, kad savivaldybėms
būtų perduota atsakomybė, funkcijos ir ištekliai, susiję su vietos gyventojų poreikių tenkinimu.
Užkirsime kelią korupcijai ir švogerizmui. Savivaldybės tarnautojai už savo sprendimus
turės prisiimti asmeninę atsakomybę.
Užtikrinsime mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Pertvarkant mokyklų tinklą, pirmiausiai atsižvelgsime į bendruomenės poreikius.
Skatinsime kultūrinį lavinimą. Užtikrinsime kultūros tinkamą finansavimą ir jos prieinamumą
visiems.
Organizuosime ir teiksime tik kokybiškas socialines paslaugas. Optimizuosime socialinių
paslaugų sistemą, kad ji realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai, senjorui.
Sutelksime dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą. Prioriteto tvarka finansuosime
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus. Remsime jaunas šeimas - padėsime joms
gaunant lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant būstą.
Sukursime palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti. Stiprinsime šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendinsime skatinimo priemones sveikatos priežiūros specialistams.
Remsime verslą, kuriantį naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas. Didinsime
smulkaus ir vidutinio verslo fondą, iš jo remsime darbo vietas kuriantį verslą.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga
Kandidatų sąrašas Nr. 2
1. Kazys Viršilas
2. Adomas Statkus
3. Regina Ramanauskienė
4. Vytautas Jautakis
5. Linas Mitkus
6. Zinaida Sendriūtė
7. Irena Abrutienė
8. Ingrida Petrošienė
9. Gintarė Sakalauskienė
10. Arnas Bertašius
11. Vilmantas Rancas
12. Ričardas Jonkus
13. Petras Mitkus
14. Rita Lankutienė
15. Oksana Vilkauskienė
16. Zigmas Lengvenis
17. Deivida Gaižauskaitė
18. Vaclava Luožienė
19. Albinas Noreika

Visuomeninis rinkimų
komitetas „Šaukiame
tautą“

Lietuvos
socialdemokratų
partija

Kandidatų sąrašas Nr. 3

Kandidatų sąrašas Nr. 4

1. Ignas Jonušas

1. Daiva Budrienė

2. Reda Kontarienė
3. Rimantas Urniežis
4. Zigmantas Odinas
5. Laura Kilikevičienė
6. Kristina Bertienė

2. Kęstutis Sakalauskas

Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos

3. Bronislovas Stasiulis
4. Antanas Donėla

Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos

Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos

5. Stanislovas Martinkus

7. Orinta Kontrimienė

6. Darius Pajauskas

8. Renata Varneckienė
9. Darius Simutis
10. Daiva Pučkorienė
11. Jūratė Bertašienė
12. Laima Rimgailienė
13. Adelė Šlepavičienė
14. Valerijonas Liktorius
15. Jolanta Dirkstienė
16. Nijolė Rindeikienė
17. Marius Prišmontas
18. Edita Buičenkienė
19. Tania Kamachina
20. Renata Benetienė
21. Valdas Kinderis
22. Ona Merkelė
23. Alma Petrauskienė
24. Daiva Viščiūnienė
25. Toma Indruškienė
26. Gintautas Simutis

7. Egidijus Zukas
8. Darius Jonušas
9. Romualdas Galdikas

Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos

10. Danutė Jakumienė
11. Evaldas Razgus
12. Audrius Bukauskas
13. Edita Šamonskienė
14. Giedrius Kova
15. Alma Žerlauskienė
16. Edmundas Jakštas
17. Nijolė Radvilienė
18. Inga Rutienė
19. Vytautas Skersis
20. Martyna Januškaitė
21. Diana Domarkienė
22. Greta Piekutė
23. Sigitas Ringys
24. Ilona Pučinskaitė
25. Arvydas Razma
26. Jurgita Alonderienė
27. Sigita Grauslienė
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Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys
demokratai
Kandidatų sąrašas Nr. 6

Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis
Kandidatų sąrašas Nr. 10

Darbo partija
Kandidatų sąrašas Nr. 12
1. Vytautas Būtė

1. Silvastras Rabašauskas

2. Daiva Jonušienė

2. Martynas Pielikys

3. Dovydas Būtė

3. Stasys Vainoras

4. Valentas Meškauskas

4. Nerijus Daukas

5. Admantas Jautakis

5. Robertas Mažrimas

6. Sigita Gedrimienė

6. Audrius Kasparas

7. Rimantas Liubinas

7. Stanislovas Budrikis

8. Eligijus Šukys

8. Algirdas Ozolas

9. Robertas Šakalys

9. Vilma Laivienė

10. Inga Paulauskienė

9. Virgilijus Pajarskas

10. Irena Marcinkevičienė

11. Daiva Šukienė

11. Vita Žiogienė

12. Laima Sirutienė

10. Kazimieras Rimkūnas

12. Alvydas Sėdžius

13. Alma Sparnauskienė

11. Raimondas Budrikis

13. Jurgita Simutytė

14. Aldona Kumponienė

12. Virginija Simaitienė

14. Kęstutis Mažeikis

13. Robertas Gembutas

15. Kazys Černeckis

14. Alfonsas Palšys

16. Edmundas Šiudeikis

1. Petras Pušinskas
2. Žydrūnas Ramanavičius
3. Bronislovas Anužis
4. Rokas Rozga
5. Algerdas Rozga
6. Jolanta Kidykienė
7. Liudvikas Žukauskas
8. Jadvyga Laureckienė
Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos

15. Juozas Vyšniauskas
16. Andrius Petrauskas
17. Ramunė Petreikienė
18. Vida Stončaitienė
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Skuodo rajono savivaldybės (Nr. 41)
rinkimų komisija
(Vilniaus g. 13, Skuodas)

Komisijos pirmininkė Sima Jablonskienė, tel. 8 615 30 604, el. paštas
simajablonskiene@gmail.com
Komisijos pirmininko pavaduotoja Lijana Beinoraitė, tel. 8 615 32 212
Komisijos sekretorė Aldona Jasienė, tel. 8 613 41 485
Komisijos nariai: Alina Beniušienė, Rasa Noreikienė, Dalia Sadauskienė, Neringa
Stasiūtė.

Rinkimų apylinkių sąrašas
Apylinkės
Nr.

Apylinkės
pavadinimas

Apylinkės rinkimų
komisijos pirmininko
vardas, pavardė

Apylinkės rinkimų
komisijos
pirmininko
telefono Nr.

Apylinkės
adresas

1

SKUODO

Ramutė Perminienė

8 670 50 602

Gedimino g. 1,
Skuodas

2

VILNIAUS

Eglė Bertašienė

8 622 16 496

Vilniaus g. 13,
Skuodas

3

LAISVĖS

Rasa Andriekienė

8 611 40 551

Laisvės g. 69,
Skuodas

4

ALEKSANDRIJOS

Aldona Stanienė

8 616 00 791

Liepų g. 1,
Aleksandrijos
k., Skuodo r.

5

KAUKOLIKŲ

Zita Šoblinskienė

8 662 14 909

M. Gimbutienės g. 37,
Kaukolikų k.,
Skuodo r.

6

GĖSALŲ

Bronislava Želvienė

8 611 34 121

Mokyklos g. 2,
Gėsalų k.,
Skuodo r.

7

BARSTYČIŲ

Giedrė Beniušienė

8 615 30 969

Skuodo g. 2,
Barstyčių mstl.,
Skuodo r.

9

YLAKIŲ

Sonata Navickienė

8 688 41 755

Sedos g. 3,
Ylakių mstl.,
Skuodo r.

10

TRUMPLAUKĖS

Lina Petrauskienė

8 657 63 318

Mokyklos g. 1,
Nausėdų k.,
Skuodo r.
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Pritaikyta
neįgaliesiems

Apylinkės
Nr.

Apylinkės
pavadinimas

Apylinkės rinkimų
komisijos pirmininko
vardas, pavardė

Apylinkės rinkimų
komisijos
pirmininko
telefono Nr.

11

VIŽANČIŲ

Virginija Milienė

12

PAŠILĖS

14

25

Apylinkės
adresas

Pritaikyta
neįgaliesiems

8 617 24 496

Mokyklos g. 2, Vižančių k., Skuodo r.

–

Rasa Paulauskienė

8 674 46 127

Pušyno g. 1, Pašilės k., Skuodo r.

–

LENKIMŲ

Vida Steponavičienė

8 682 57 761

S. Daukanto g. 59,
Lenkimų mstl.,
Skuodo r.

15

MOSĖDŽIO

Rasma Staškuvienė

8 686 73 449

Salantų g. 5,
Mosėdžio mstl.,
Skuodo r.

16

ŠAUKLIŲ

Lina Sėlenienė

8 615 50 523

Mosėdžio g. 55,
Šauklių k.,
Skuodo r.

17

NOTĖNŲ

Daiva Šetkienė

8 618 75 351

Notės g. 30, Notėnų
k., Skuodo r.

18

ŠLIKTINĖS

Ina Pronskuvienė

8 610 39 149

Laisvės g. 2, Šliktinės k., Skuodo r.

19

DAUKŠIŲ

Jūratė Jonušienė

8 682 16 029

Mosėdžio g. 40,
Daukšių k.,
Skuodo r.

20

D. RŪŠUPIŲ

Virgina Minelgienė

8 688 72 050

Mokyklos g. 6,
Didžiųjų Rūšupių
k., Skuodo r.

21

LUKNĖS

Ina Lašinskienė

8 600 32 712

Mokyklos g. 4,
Luknių k.,
Skuodo r.

22

M. RŪŠUPIŲ

Audronė Rimkienė

8 612 84 816

Mokyklos g. 2,
Mažųjų Rūšupių k.,
Skuodo r.

23

ŠAČIŲ

Živilė Sendrauskienė

8 625 24 147

Beržų g. 1, Šačių
k., Skuodo r.

24

RUKŲ

Nijolė Kalendrienė

8 677 23 550

Mokyklos g. 2,
Rukų k., Skuodo r.

–

UŽRAŠAMS

26

