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Neringiškiai,
2019 m. kovo 3 d. vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai.
Dalyvaukite! Balsuokite už tuos, kuriais pasitikite ir manote, kad
būtent jie pateisins Jūsų lūkesčius.
Vietos valdžia – arčiausiai mūsų, todėl gali ir privalo atstovauti
vietos bendruomenei, tarnauti žmonėms, spręsti kasdienius, Jums
svarbius klausimus – aplinkosaugos ir kultūros, savivaldybės teritorijų
planavimo ir tvarkymo, socialinius, švietimo, viešosios tvarkos.
Ateikite ir išrinkite. Neleiskite kitiems spręsti, kas svarbiausia Jums.
Nutarkite, kas ketveriems metams taps mūsų savivaldybės meru.
Kviečiame dalyvauti rinkimuose, paskatinti tai daryti artimuosius ir
atsakingai pasirinkti savuosius atstovus, kuriems patikėsite savo, savo
artimųjų ir Neringos likimą. Ateikite ir išrinkite savo valdžią.

BŪKITE AKTYVŪS IR
BALSUOKITE ATSAKINGAI!

Išsamesnę informaciją visais 2019 m. kovo 3 d. Neringos savivaldybės tarybos
rinkimų klausimais jums suteiks Neringos savivaldybės rinkimų komisija Nr. 28.
Komisijos pirmininkė – Asta Baškevičienė, tel. 8 698 57323.
Komisijos sekretorė – Virginija Stanulevičienė, tel. 8 686 26891.
Savivaldybės rinkimų komisijos būstinė –
Taikos g. 2, 93121 Neringa, III aukštas, 46 kab.

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 patvir-

tinantį 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).

I nformacija 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.

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 biulete-

niais) 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 vyks Neringos savivaldybės pastate
(Taikos g. 2, Neringa, I a.) 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 Neringos 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 atsakinga Neringos savivaldybių administracija.

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.

Neringos savivaldybės teritorijoje
sudarytos rinkimų apylinkės:
Kopų Nr. 1
Apylinkės būstinės adresas:
Taikos g. 17, Nida, Neringa (Nidos bendruomenės namai).
Pirmininkė Vida Baltokienė, tel. 8 616 36640.

Smėlio Nr. 2
Apylinkės būstinės adresas:
L. Rėzos g. 8, Juodkrantė, Neringa (Neringos gimnazijos
Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius).
Pirmininkė Sonata Vaitonienė, tel. 8 689 88858.
Pušų Nr. 3
Apylinkės būstinės adresas:
Preilos g. 27, Preila, Neringa (Preilos bendruomenės namai).
Pirmininkė Sandra Lakavičiūtė, tel. 8 672 98438.
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ANDRIUS BAGDONAS
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Visus metus klestinti Neringa
Neringai būtini pokyčiai! Neringa nusipelnė atsakingos
prieš savo rinkėjus, pilietinės demokratijos principais
paremtos savivaldos. Vien mylėti Neringą – negana, būtina
nuoširdžiai dirbti jos labui. Viešoji infrastruktūra beviltiškai
nusidėvėjusi, susisiekimas nepatogus, o vieno gražiausių
Lietuvos kampelių centre vis dar stūkso pastatai – vaiduokliai. Neringai kyla
reali grėsmė tapti didžiausiu muziejumi po atviru dangumi Europoje. Ateinu su
aiškia vizija, kaip Neringą išlaisvinti iš ją varginančio „muziejinio“ sąstingio bei
paversti praeitį gerbiančia, bet šiuolaikine gamtos ir žmogaus harmonijos sala.
MANO ĮSIPAREIGOJIMAI NERINGAI
Neringa taps pavyzdiniu kurortu šalyje
• Bus ilginamas turizmo sezonas
• Vystomas sveikatinimo paslaugų turizmas
• Neringoje iškils pirmasis 5* žvaigždučių viešbutis
Moderni infrastruktūra miestiečiams ir svečiams
• Atnaujinti ir apšviesti miesto takai patogiam susisiekimui pėsčiomis ir
dviračiu
• Kelio Smiltynė–Nida rekonstrukcija
• Skatinsime laivybą, atnaujinsime uostus gyvenvietėse
Pagerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė
• Skatinamas nuolatinių darbo vietų kūrimas
• Principingai spręsime tarnybinio ir socialinio būsto klausimus
• Spręsime sveikatos, socialinių, šildymo, komunalinių paslaugų kainų ir
kokybės gerinimo klausimus
Kultūriškai įvairus ir klestintis kurortas
• Kviesime kultūrines ir kūrybines iniciatyvas bei socialiai atsakingus investuotojus kurtis Neringoje
• Apleisti pastatai bus rekonstruoti ir pritaikyti visuomenės poreikiams
Stipri bendruomenė ir atskaitomybė
• Dirbsiu tardamasis su gyventojais, užtikrindamas skaidrų sprendimų
priėmimą, o tarpusavio pagarba taps kasdieniu standartu
Visą programą galite rasti andriusbagdonas.lt
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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DARIUS JASAITIS
Lietuvos socialdemokratų partija
Tarptautinis kurortas su gerai išvystyta visų gyvenviečių infrastruktūra, sezoniškumo problemas sprendžiančiomis unikaliomis paslaugomis, svetinga bendruomene ir saugomu paveldu – tikiu, kad tokia ateities
Neringa įmanoma ir jau šiandien stovime ant proveržio
slenksčio.
Visada kartosiu, kad Neringos ir jos unikalumo pamatas yra čia gyvenantys
žmonės, perėmę kuršininkų meilę šiam kraštui.
Ir toliau skirsiu jėgas gyvenamojo būsto vystymui. Skatinsiu įvairaus amžiaus gyventojų užimtumą. Prioritetu išliks darbo vietų kūrimas.
Ir ateityje turime garsėti kaip mažiausiai kliūčių verslui sudaranti savivaldybė. Sieksiu, kad per artimiausius kelis metus Neringoje būtų renovuoti visi
sovietinio laikotarpio pastatai, o darnaus vystymo principai vystant kurortinę
infrastruktūrą garsintų visame pasaulyje. Jūros terapijos centras – įgyvendinama vizija, kaip ir didžiausių Neringoje viešbučių rekonstrukcijos, kurie jau ruošiasi teikti konferencinio turizmo ir SPA paslaugas.
Žengėme pirmuosius ambicingus žingsnius kultūros srityje – Neringai suteiktas Lietuvos kultūros sostinės vardas 2021-aisiais, padarėme žingsnius siekiant Nidos KTIC „Agila“ pastato rekonstrukcijos.
Pažadu tęsti pradėtus darbus ir daryti daugiau – atgaivinti Nidos dailininkų
kolonijos tradicijas, siekti susigrąžinti E. Molenhauerio gyvenamąjį namą ir pritaikyti jį kultūros reikmėms, stiprinti scenos menų rezidentūras.
Svarbiu uždaviniu išliks krantinių rekonstrukcijos. Juodkrantėje – aktyvaus
laisvalaikio zonų, KNNP lankytojų centro įkūrimas, Gintaro įlankos teritorijos
vystymas, gyvenvietės istorijos atgaivinimas.
Patirtis vietos savivaldoje ir meilė šiam kraštui yra mano stiprybės. Kviečiu
dar kartą patikėti manimi ir mano komanda bei suteikti galimybę tęsti pradėtus
darbus.
Visą programą galite rasti
www.facebook.com/Neringos-socialdemokratai-362238707256271

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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DOVYDAS MIKELIS
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Vieninga Neringa“
Atstovauju nepartinį visuomeninį rinkimų komitetą
„Vieninga Neringa“, todėl pasisakau už socialinį teisingumą, darbą kiekvienam Neringiškiui, orų gyvenimą,
kokybiškas paslaugas, sutvarkytą aplinką.
Būdamas Neringos savivaldybės tarybos nariu – meru, kartu su Jumis, atsakingai dirbsiu, kad kiekvienam čia būtų gera gyventi, nes Neringa – mūsų
namai.
Mano veiklos prioritetai:
•
•
•
•
•
•
•

Sąžininga savivalda, tarnaujanti žmonėms
Turizmo ir ekonomikos skatinimas
Sveikatos ir socialinės apsaugos užtikrinimas
Miesto tvarkymas ir puoselėjimas
Kultūros puoselėjimas
Švietimo puoselėjimas
Struktūrinių fondų ir privačių lėšų pritraukimas

Esu kandidatas atsakingos, sąžiningos, darbščios ir patikimos komandos.
Esu reiklus sau ir kitiems. Vertinu komandinį darbą. Gerai žinau Neringiškių
problemas, rūpesčius, žinau, kaip juos išspręsti.
Balsuodami už mane, Jūs balsuojate už augančią, atsinaujinančią ir gražėjančią Neringą!
Kurkime Neringos ateitį kartu!
Visą programą galite rasti www.facebook.com/VieningaNeringa/

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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LAURYNAS VAINUTIS
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys
demokratai
Sąžininga savivalda
Skatinsiu kurtis brandžią ir atsakingą pilietinę visuomenę,
kurios pagrindiniu tikslu taptų nuolatinis bendruomenės ir
savivaldybės tarnautojų, tarybos narių bendradarbiavimas.
Sieksiu savivaldybės įstaigų darbo vietų depolitizavimo.

Turizmas
Inicijuosiu progresyvios rinkodaros, įgalinančios reakreacinės infrastruktūros
plėtrą kūrimą. Taip užtikrinant naujų paslaugų įvedimą į rinką pasezonio ir nesezono metu. Stiprinsiu Neringos, kaip perspektyvaus konferencijų ir dalykinio
turizmo centro įvaizdį. Skatinsiu ekoturizmo ir etnoturizmo infrastruktūros darnią plėtrą bei vystymą.
Švietimas
Skatinsiu Neringos švietimo įstaigų darbo našumą, telksiu švietimo bendruomenę
bendram mokymo įstaigų tikslui – kokybiškam ir inovatyviam ugdymui, jaunimo užimtumo politikos formavimui. Skatinsiu imtis priemonių: apgyvendinimo,
tarnybinių butų skyrimo, plano kūrimo bei įgyvendinimo, sprendžiant pedagogų
trūkumo bei nuolatinės kaitos problemas.
Kultūra
Inicijuosiu kultūros infrastruktūros modernizavimą, palaikysiu kokybiškos kultūros iniciatyvas bei plėtros politiką.
Miesto infrastruktūra
Skatinsiu Neringos savivaldybės teritorijos tvarkymo bei infrastruktūros darnaus
vystymosi programą: efektyvi, darni aplinkai transporto, gyvenamojo būsto infrastruktūra, patogus susisiekimas, tolygus gyvenviečių vystymas.
Sveikatos ir socialinė apsauga
Skatinsiu įvairių sveikatos specialistų konsultacijas, efektyvaus ir savalaikiško Neringos gyventojų informavimo apie galimybes dalyvauti Valstybės lėtinių susirgimų ankstyvosios diagnostikos ir prevencijos programose.
Sieksiu pagal Strateginiame plane numatytą veiksmų planą ir jo savalaikį vykdymą
išsaugoti darbo vietas bei remti tarnybinio ir socialinio būsto programos vystymą.
Visą programą galite rasti tsajunga.lt
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Nr. 4

Lietuvos socialdemokratų partijos
Neringos skyrius
Kviečiame susipažinti su mūsų programa, diskutuoti ir dirbti kartu.
AKTYVI PILIETINĖ SAVIVALDA. Skatinsime ir raginsime bendruomenę
būti pilietiška ir kartu kurti, puoselėti mūsų miestą. Mūsų siekis – profesionali,
sąžininga administracija, tarnaujanti žmonėms.
ŠVIETIMAS. Suprasdami, kad švietimas ir mokymasis visą gyvenimą yra
visuomenės tobulėjimo ir pažangos būtinybė, prioritetinį dėmesį skirsime šia
sričiai.
SVEIKATOS, SOCIALINĖ APSAUGA. Atsakingai vertindami įsipareigojimus visuomenei, visapusiškai palaikysime pažeidžiamus bendruomenės narius,
skatinsime jų dalyvavimą viešojoje erdvėje, bendruomenių gyvenime. Užtikrinsime visai bendruomenei prieinamą kokybišką sveikatos priežiūrą, orią gyvenseną.
VERSLO, EKONOMIKOS SKATINIMAS. Mūsų prioritetas – darbo vietų
kūrimas. Suvokdami ekonomikos svarbą šiuolaikinės savivaldos klestėjimui,
palaikysime visas pažangias bendruomenės iniciatyvas, skatinančias Neringos
kurorto verslumą, ekonominę gerovę.
KULTŪRA, TURIZMAS, SPORTAS, POILSIS. Vertindami išskirtinį
UNESCO paveldo teritorijos ir kurorto statusą, įsipareigojame puoselėti jautrią
Kuršių nerijos gamtą, kultūros paveldą, meno kolektyvų veiklą ir kūrybą, tradicijas. Užtikrinsime sveiką, aktyvią gyvenseną, kokybišką poilsį.
JAUNIMAS. Aktyvūs, jauni žmonės susiduria su profesijos, darbo, socialinio
stabilumo, būsto, savirealizacijos, užimtumo iššūkiais. Žinodami tai, padėsime
ir prisidėsime, įveikiant šiuos iššūkius.
INFRASTRUKTŪRA. Pritardami darnios plėtros koncepcijai, stengsimės
subalansuoti miesto plėtrą, atsižvelgdami į galimybes ir poreikius. Vystysime
pažangią ekologinio transporto (dviračių, elektromobilių, kitų aplinką mažiau
teršiančių priemonių) sistemą ir jai būtiną infrastruktūrą.
Visą programą galite rasti
www.facebook.com/Neringos-socialdemokratai-362238707256271
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

KANDIDATŲ Į NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS SĄRAŠO RINKIMŲ PROGRAMA

Nr. 6

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių
demokratų Neringos skyrius
Sąžininga savivalda
Skatinsime kurtis brandžią ir atsakingą pilietinę visuomenę, kurios pagrindiniu
tikslu taptų nuolatinis bendruomenės ir savivaldybės tarnautojų bendradarbiavimas, skaidrus valdymas, antikorupcinė veikla. Sieksime savivaldybės, jos įmonių bei įstaigų darbo vietų depolitizavimo.
Turizmas
Kursime progresyvią rinkodarą, įgalinančią reakreacinės infrastruktūros plėtrą.
Taip užtikrinant naujų paslaugų įvedimą į rinką pasezonio ir nesezono metu.
Viešinsime Neringos, kaip perspektyvaus konferencijų ir dalykinio turizmo
centro įvaizdį. Skatinsime ekoturizmo ir etnoturizmo infrastruktūros vystymą.
Švietimas
Sieksime Neringos švietimo įstaigų darbo našumo, telksime visą švietimo bendruomenę bendram mokymo įstaigų tikslui – kokybiškam ir inovatyviam ugdymui. Imsimės papildomų priemonių: apgyvendinimo, tarnybinių butų skyrimo,
plano kūrimo bei įgyvendinimo, sprendžiant pedagogų trūkumo bei nuolatinės
kaitos problemą.
Kultūra
Inicijuosime kultūros infrastruktūros modernizavimą, palaikysime kokybiškos
kultūros iniciatyvas bei plėtrą.
Miesto infrastruktūra
Plėtosime Neringos savivaldybės teritorijos tvarkymo bei infrastruktūros darnaus vystymosi programą: efektyvi, darni aplinkai transporto, gyvenamojo būsto infrastruktūra, patogus susisiekimas, tolygus gyvenviečių vystymas.
Sveikatos ir socialinė apsauga
Užtikrinsime įvairių specialistų konsultacijas gyventojams. Sieksime efektyvaus ir savalaikiško Neringos gyventojų informavimo apie galimybes dalyvauti
Valstybinės lėtinių susirgimų ankstyvosios diagnostikos ir prevencijos programose.
Sieksime pagal Strateginiame plane numatytą veiksmų planą ir jo savalaikį
vykdymą išsaugoti darbo vietas bei remti tarnybinio ir socialinio būsto programos vystymą.
Visą programą galite rasti tsajunga.lt
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

KANDIDATŲ Į NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS SĄRAŠO RINKIMŲ PROGRAMA

Nr. 10

Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdžio Neringos skyrius
Kurkime Neringos ateitį kartu!
Atvira, skaidri ir demokratiška savivalda
Pagrindinis mūsų komandos tikslas savivaldoje – užtikrinti, kad žmonės būtų
savo miesto šeimininkais, o savivaldos teikiamos paslaugos būtų kokybiškos.
Siekdami šio tikslo, dirbsime tardamiesi su vietos gyventojais, užtikrinsime
profesionalių ir skaidrų sprendimų priėmimą.
Žmogaus ir gamtos harmonija
Teritorijos bus vystomos kultūros paveldo saugojimo kryptimi, apleisti pastatai
bus rekonstruojami ir pritaikomi visuomenės poreikiams pagal „žaliosios“ strategijos tendencijas bei darnaus miesto vystymosi principus.
Socialinė gerovė
Gerinsime gyvenimo kokybę visiems Neringos gyventojams. Užtikrinsime ugdymo įstaigų paslaugų kokybę, municipalinio ir socialinio būsto principingą
skyrimą. Užtikrinsime komunalinių paslaugų kokybės gerinimą, šildymo kainų
optimizavimą, sveikatos ir socialinių apsaugos priemonių gerinimą, sveikatinimo paslaugų plėtrą.
Gyvybinga svetingumo industrija
Skatinsime mokslo, meno ir kultūrinių iniciatyvų bei socialiai atsakingų verslų
kūrimąsi Neringoje. Sieksime investicijų pritraukimo Jūros terapijos centro statybai. Skatinimas smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus inovacijas. Kursime
efektyvią ekonominio naudingumo priemonių sistemą verslininkams, prisidedantiems prie turizmo sezono prailginimo.
Inovatyvi judėjimo kokybė
Atnaujinsime miesto takus patogiam susisiekimui tiek pėsčiomis, tiek dviračiu, įrengsime apšvietimą promenadiniuose takuose link jūros. Rekonstruosime kelią Smiltynė–Nida. Skatinsime gamtą tausojančias transporto priemones,
elektromobilių dalinimosi paslaugų plėtrą. Atnaujinsime uostus gyvenvietėse.
Moderni ir išplėtota infrastruktūra bus patogi naudotis ištisus metus Neringos
gyventojams ir čia veikiančiam verslui.
Visą programą galite rasti andriusbagdonas.lt
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Nr. 14

Visuomeninis rinkimų komitetas
„Vieninga Neringa“
Atstovaujame nepartinį visuomeninį rinkimų komitetą „Vieninga Neringa“,
todėl pasisakome už socialinį teisingumą, darbą kiekvienam Neringiškiui, orų
gyvenimą, kokybiškas paslaugas, sutvarkytą aplinką.
Būdami Neringos savivaldybės taryboje, kartu su Jumis, atsakingai dirbsime, kad kiekvienam čia būtų gera gyventi, nes Neringa – mūsų namai.
Mūsų veiklos prioritetai:
•
•
•
•
•
•
•

Sąžininga savivalda, tarnaujanti žmonėms
Turizmo ir ekonomikos skatinimas
Sveikatos ir socialinės apsaugos užtikrinimas
Miesto tvarkymas ir puoselėjimas
Kultūros puoselėjimas
Švietimo puoselėjimas
Struktūrinių fondų ir privačių lėšų pritraukimas

Esame atsakinga, sąžininga, darbšti ir patikima komanda. Esame reiklūs sau
ir kitiems. Vertiname komandinį darbą. Gerai žinome Neringiškių problemas,
rūpesčius, žinome, kaip juos išspręsti.
Balsuodami už mus, Jūs balsuojate už augančią, atsinaujinančią ir gražėjančią
Neringą!
Kurkime Neringos ateitį kartu!

Visą programą galite rasti www.facebook.com/VieningaNeringa/

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

PARTIJŲ IR VISUOMENINIO RINKIMŲ
KOMITETO KANDIDATŲ 2019 M. KOVO 3 D. NERINGOS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS RINKIMUOSE SĄRAŠAI
Nr. 4
Lietuvos socialdemokratų partijos Neringos skyrius
1. Jasaitis Darius
2. Mikalauskienė Aušra
3. Burkšas Arūnas
4. Giedraitis Vigantas
5. Lendraitis Narūnas
6. Valančius Stasys
7. Venckus Vaidas
8. Starkutė-Kriukovė Diana
9. Vyšniauskas Algimantas
10. Feser Aušra
11. Gakas Ovidijus
12. Vaidila Gediminas
13. Zaviša Paulius
14. Šveikauskas Sigitas
15. Glinskas Marius
16. Pocius Ernestas

17. Vaičikauskas Gytis
18. Kičiatovas Ričardas
19. Zinkevičienė Rita
20. Janulis Ramūnas
21. Stonys Česlovas
22. Vaitonis Mindaugas
23. Sereika Dalius
Teismo nuosprendžiu buvo
pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos

24. Verbovienė Aušra
25. Pipiras Ričiardas
26. Venckienė Regina
27. Cukanovas Artūras
28. Alseika Jonas
29. Gustainis Saulius
30. Sagatauskas Simas

Nr. 6
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų
Neringos skyrius
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vainutis Laurynas
Malinskas Marius
Danilevičius Albertas
Vaičiulienė Lucija
Marčius Feliksas
Stonkus Tadas
Marozas Jonas

8. Liukienė Ramunė
9. Danilevičienė Kristina
10. Gaidys Raimondas
11. Eimontas Edvinas
12. Galinienė Lija
13. Šiaulienė Laimutė
14. Vainutienė Inga

PARTIJŲ IR VISUOMENINIO RINKIMŲ
KOMITETO KANDIDATŲ 2019 M. KOVO 3 D. NERINGOS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS RINKIMUOSE SĄRAŠAI
Nr. 10
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Neringos skyrius
1. Bagdonas Andrius
2. Jenčauskienė Agnė
3. Mockus Arvydas
4. Berletaitė Sandra
5. Mitkutė Jolanta
6. Venslauskienė Ieva
7. Miliūnas Igoris
8. Pečiukonytė Ramunė
9. Drevinskas Justas
10. Kašėta Robertas

11. Šeirė Giedrė Gerda
12. Kupliauskienė Greta
13. Beržinis Darius
14. Bepirštis Mindaugas
15. Jarmalaitė Laura
16. Pilybas Egidijus
17. Šaulys Ramūnas
18. Ginevičius Vilius
19. Radzišauskas Mindaugas
20. Berčienė Lina

Nr. 14
Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieninga Neringa“
1. Mikelis Dovydas
2. Valceris Viktoras

Teismo nuosprendžiu buvo
pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos

3.
4.
5.
6.

Globys Aurelijus
Marčius Žilvinas
Vilimas Elijus
Mikelienė Aušra

7. Šližys Marius
8. Garastas Vladas
9. Verslovienė Rita
10. Jukna Valdas
11. Pralgauskaitė Kristina
12. Gužė Robertas
13. Mikočiūnienė Eglė
14. Tamavičius Kornelijus

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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