VIENMANDATĖ GARGŽDŲ
RINKIMŲ APYGARDA
NR. 31

Mielas rinkėjau,
2020 m. spalio 11 d. vyks Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Kviečiame
aktyviai dalyvauti. Demokratinio valdymo principas priklauso tautai, kuri savo valią
įgyvendina ne tiesiogiai, o per renkamus atstovus. Rinkimai užtikrina valdančiųjų
atsakomybę, piliečių atstovavimą ir įtaką valdžios priimtiems sprendimams. Todėl
svarbu atsakingai įvertinti ir nuspręsti, kas valdys ir vykdys rinkėjo valią. Ateikite ir
išsirinkite savo atstovą. Neleiskite kitiems spręsti, kas svarbiausia Jums.
Tikime, kad šis leidinys suteiks informacijos ir padės apsispręsti ir įgyvendinti suteiktą teisę išreikšti savo valią balsuojant naujuose rinkimuose į Seimą.
Apygrados rinkimų komisija

SVARBIAUSIAS YRA TAVO BALSAS –
RINK SEIMO NARĮ ATSAKINGAI!
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Artūras Bogdanovas

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo
narius Gargždų vienmandatėje rinkimų
apygardoje Nr. 31
Trumpoji rinkimų programa
TAU. ŠEIMAI. LIETUVAI.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
ir aš, šios partijos kandidatas į Seimo
narius Artūras Bogdanovas, žengiame
valstiečių liaudininkų pėdomis ir tęsiame šimtmetį skaičiuojančią valstybės ir
Tautos išsaugojimo bei stiprinimo politiką.
Po 2016 m. Seimo rinkimų mūsų pradėti sisteminiai pokyčiai duoda rezultatų, auga žmonių pajamos, valstybės
valdymas darosi efektyvesnis. Lietuva
kitoms valstybėms tapo pavyzdžiu, kaip
sėkmingai gali būti įveikiama pirmoji COVID-19 banga. Visa tai rodo, kad
suprantame šalies problemas, siūlome
tinkamus sprendimus, nebijome prisiimti atsakomybės.
Visomis išgalėmis siekiame, kad Lietuvos žmonės savo gimtoje žemėje gyventų laimingai ir saugiai. Mūsų tikslas
– klestinti Lietuva. Šį tikslą pasieksime
kurdami socialinę gerovę šalyje, sudarydami sąlygas augti žmogaus pajamoms.
Puoselėsime tradicines vertybes ir plėsime paslaugų šeimai spektrą, didinsime
jaunų šeimų kūrimosi regione galimybes. Ugdysime sveiką gyvenseną, užti2
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krinsime sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę bei prieinamumą, rūpinsimės,
jog mažėtų alkoholio ir narkotikų vartojimas. Toliau skaidrinsime farmacijos
sektorių, kad Lietuvos vartotojai galėtų
įsigyti vaistų mažiausiomis kainomis.
Skatinsime investicijas ir darbo vietų
kūrimą regionuose, išlaikant ir gerinant
socialinių, švietimo, kultūros ir sveikatos
paslaugų kokybę bei plečiant prieinamumą, remsime savivaldos savarankiškumą. Tęsime švietimo reformą ir investuosime į mokslo plėtrą. Vykdysime
savo įsipareigojimus skaidrinti valstybės valdymą ir mažinsime biurokratinę
naštą.
Formuosime abipuse pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius su valstybėmis kaimynėmis. Skatinsime lietuviškos
produkcijos vartojimą vidaus ir užsienio
rinkose.
Mūsų programa: www.lvzs.lt.

Petras Gražulis

Išsikėlusio kandidato
į Lietuvos Respublikos Seimo
narius Gargždų vienmandatėje rinkimų
apygardoje Nr. 31
Trumpoji rinkimų programa
LIETUVA – ŽMONIŲ IR ŽMONĖMS.
Aš tikiu, kad Lietuvos valstybė gali būti
žmonių ir žmonėms. Atėjo laikas sugriauti klanų, vagių ir melo sistemą. Pakeisti dabartinę padėtį galima ir privalu.
Tam reikia politinės valios, asmeninės
atsakomybės bei Jūsų pasitikėjimo ir
paramos.

Kad Generalinė prokuratūra tarnautų
žmonėms. Esu įsitikinęs – teisėsauga ir
teisėtvarka negali būti keliaklupsčiaujanti, parduodama ir kišeninė. Teisėsauga ir teisėtvarka turi būti atsakinga visai
Tautai. Todėl sieksiu, kad būtų renkami
Generalinis prokuroras ir Aukščiausiojo
teismo teisėjai.

Jeigu po rinkimų susiformuos padorių,
sąžiningų ir Lietuvą mylinčių politikų
valdančioji dauguma, turėdamas didelę politinę patirtį, žinodamas žmonių ir
valstybės problemas, kartu su jais sieksiu, kad būtų:

Minimalų atlyginimą prilyginsiu 60 procentų vidutinio darbo užmokesčio ir
sieksiu, kad minimalus atlyginimas nebūtų apmokestinamas.
Visi milijonieriai turi mokėti visus mokesčius, todėl sieksiu panaikinti „Sodros“ lubas.
Sieksiu, kad minimali pensija būtų ne
mažesnė nei minimalus atlyginimas.
Sieksiu, kad seniūnai būtų renkami tiesiogiai.

Išlaisvinta užvaldyta žiniasklaida.
Sieksiu įtvirtinti tvarką, kad nacionalinių ir regioninių žiniasklaidos priemonių
savininkai, vadovai ir žurnalistai teiktų
viešas interesų deklaracijas, atskleistų
savo pajamų šaltinius. Taip bus padidinta atsakomybė už šmeižtą, melą ir
patyčias, o žiniasklaidos rinka bus demonopolizuota.
Paleistas Konstitucinis teismas ir jo
funkcijos perduotos Aukščiausiajam
teismui.

Einu ne tik laimėti, einu pasakyti tiesą.
Man tiesa ir teisingumas – vertybės, o
ne prekės.
Susigrąžinkime savo valstybę!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Gintautas Kniukšta

Kartų solidarumo sąjunga - Santalka Lietuvai
kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius
Gargždų vienmandatėje
rinkimų apygardoje Nr. 31
Trumpoji rinkimų programa
LIETUVA YRA ČIA.
KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA SANTALKA LIETUVAI partijos, kurios
narys aš esu, pagrindiniai siekiai – telkti, ginti ir puoselėti solidarią, bendro
gėrio, tautinę valstybę ir jos piliečių interesus. Globalios Lietuvos nėra – Lietuva yra čia – stiprios šeimos, sveiki,
už deramą atlygį dirbantys mėgstamą
darbą piliečiai, gyvenantys saugioje ir
sveikoje aplinkoje.
Asmeniškai sieksiu įstatymais užtikrinti:
•
Socialiai orientuotos žaliosios
ekonomikos sukūrimą, remiant smulkius ir vidutinius šeimos ūkius; Atkurti
iškirstus miškus, mažinti kirtimų apimtis, užtikrinti jų tinkamą priežiūrą, regionuose atkuriant neteisėtai sunaikintas
urėdijas, uždrausti plynus kirtimus saugomose teritorijose, verslinę žvejybą
Kuršių mariose, polderiuose, Nemuno
žemupyje; Teisingumą valstybėje visiems, taikant asmeninę valstybės pareigūnų ir politikų atsakomybę už priimtus sprendimus ir valstybei padarytą
žalą; Kelių asfaltavimą regionuose;
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•
Pensijų indeksavimą nuo jų paskyrimo datos, pensija – ne mažesnė už
skurdo rizikos ribą (380 eurų), o su būtinuoju stažu – ne mažesnė už 60 proc.
VDU Lietuvoje (490 eurų); Skurdo ir pajamų nelygybės sumažinimą 2 kartus
bei perkamosios galios padidinimą mažiausiai uždirbantiems. Visiems maisto
produktams – 9, o ekologiškai produkcijai, išaugintai Lietuvoje, kūdikių maistui
ir rūbams - nulinis PVM mokestis;
•
Mokytojo darbo užmokestis ne
mažesnis 1200 eurų per mėnesį, atskaičius mokesčius; Beprocentines paskolas
šeimoms būstui, paramą už vaikų darželį, jeigu jo nėra gyvenamojoje vietovėje; Rajoninių sveikatos priežiūros įstaigų
tinklo išsaugojimą ir jų teikiamų paslaugų užtikrinimą reikiamu laiku.
•
Renkamų Seimo narių, merų,
tarybos narių, seniūnų dviejų kadencijų
iš eilės ribojimą;
Telksiu, ginsiu ir puoselėsiu solidarią,
bendro gėrio klestinčią Lietuvą!

Alvydas Mockus

Lietuvos socialdemokratų partijos kandidato
į Lietuvos Respublikos Seimo narius
Gargždų vienmandatėje
rinkimų apygardoje Nr. 31
Trumpoji rinkimų programa
Klaipėdos rajonas – auganti savivaldybė, nuolatos atsinaujinanti, bet turinti
gilias ir stiprias tradicijas.
Mano sukaupta darbo patirtis valstybinėse institucijose, leido pažinti rajoną
ir jo žmonių problemas. Atėjo laikas jas
spręsti iš pagrindų, tam reikalingas Jūsų
palaikymas man ir Lietuvos socialdemokratų partijos komandai!
Mūsų siekiai:
•
Klaipėdos rajonas – nedalomas! Nepritarsime Klaipėdos rajono teritorijų perdavimui Klaipėdos miestui.
•
Aplinkos tarša – valdoma!
Spręsime atliekų tvarkymo sistemos
trūkumus. Dabartinis modelis neveikia
ir privalo būti koreguojamas. Griežtesni
įpareigojimai įmonėms, užtikrinant minimalų teršalų ir kvapų patekimą į aplinką.
•
Veikianti aplinkosaugos sistema! Keliant specialistų kompetenciją stiprinsime aplinkosaugos kontrolės
mechanizmą, didinsime jos pajėgumus.
Visiškas skaidrumas institucijų darbe.
•
Gyvenvietėms – centralizuoti
geriamojo vandens ir nuotekų tinklai!

•
Klaipėdos Universitetas – stiprus, ugdantis regiono protus!
•
Taupymui kaimiškųjų vietovių
sąskaita – NE! Visi žmonės turi teisę į
vienodą paslaugų prieinamumą. Sieksime, kaimo vietovėse išsaugoti medicinos punktus, kultūros namus, mokyklas
ir darželius.
•
Seniūnijos stiprios ir savarankiškos! Gerėjanti teikiamų paslaugų kokybė, optimaliai panaudojamos lėšos.
•
Savivaldybės – socialiniai partneriai. Sieksime, kad savivaldybės,
paslaugų teikimui įdarbintų žmones iš
vietovių, kuriose didžiausias nedarbas.
•
Medicinos paslaugos – kokybiškos, prieinamos visiems ir laiku!
•
Švietimo sistema – subalansuota, atitinkanti mokinių poreikius!
•
Vaikų darželiuose vietos pakaks visiems! Skatinsime privatų ir valstybinį sektorių kurti naujus vaikų darželius.
•
Orus gyvenimas senjorams!
Sieksime nuolat augančios pensijos,
mažėjančių kompensuojamų vaistų
priemokų, nedidinsime pensinio amžiaus.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Rasa Petrauskienė

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių
demokratų kandidatės į Lietuvos Respublikos
Seimo narius Gargždų vienmandatėje
rinkimų apygardoje Nr. 31
Trumpoji rinkimų programa
SAVA. PATIKIMA ATSTOVĖ SEIME.

vaikui - vienodi ugdymo standartai.

Esu ir toliau būsiu aktyvi Klaipėdos
rajono žmonių lūkesčių derybininkė
Seime ir Vyriausybėje. Mano prioritetais išlieka švietimas, sveikatos priežiūra, nacionalinės ir europinės investicijos
darbo vietoms kurti, žalioji ekonomika ir
stabilus žemės ūkis.

Esu už verslą, žaliąją ekonomiką, atsinaujinančios energijos technologijų plėtrą, nacionalinių ir Europos investicijų
skatinimą Klaipėdos rajone, mokestines
lengvatas ir paramą aukštą pridėtinę
vertę kuriančiam verslui. Ginsiu ūkininkus, kad užtektų lietuviško maisto, savivaldybių ugniagesius - dėl pakankamo
finansavimo.

Sieksiu, kad kokybiška sveikatos
priežiūra būtų arti namų. Ligonines
rajonuose reikia ne uždarinėti, o perprofiliuoti. Išlaikyti būtinas medicinos
paslaugas, plėsti globą ir slaugą. Užtikrinti motyvuojančias sąlygas medikams, greitą ir profesionalią pagalbą
pacientams. Pagarba medikams turi
atsispindėti ne tik ministro padėkos raštuose, bet ir atlyginime.
Su politiniais bendražygiais sieksiu
stabilumo švietimo sistemoje. Reformų
imitaciją galime baigti tik pasiekus nacionalinį susitarimą. Parengta strategija
užtikrins stabiliai augantį darbo užmokestį, aiškų darbo krūvį ir garantuos kokybišką mokymą visose ugdymo ir studijų pakopose. Tiek miesto, tiek kaimo
6

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

Įsipareigoju skatinti pozityvų požiūrį
į vyresnio amžiaus darbuotoją. Ateitis
svarbi ir jauniems, ir vyresniems.
Matau didžiulę prasmę veikti kartu su
Klaipėdos krašto bendruomenėmis,
kurios yra socialinių pokyčių šerdys.
Aktyviai su žmonėmis kovosiu už švarią
gyvenamąją aplinką. Nestabiliame pasaulyje namai – kur bebūti – Gargžduose, Priekulėje ar Doviluose – šiandien
privalo būti modernūs, jaukūs ir saugūs!
Tai yra mano didysis tikslas ir atsakomybė.
Visa programa https://tslkd2020.lt

Martynas Pocius

Lietuvos žaliųjų partijos kandidato
į Lietuvos Respublikos Seimo narius
Gargždų vienmandatėje
rinkimų apygardoje Nr. 31
Trumpoji rinkimų programa
Metas Lietuvai sužaliuoti!
Lietuva subrendo švariai aplinkai ir švariai politikai. Žmogaus, ekonomikos ir
gamtos interesų darnos užtikrinimas
– štai kas turi būti dėmesio centre priimant politinius sprendimus.
Esame #TikraiŽali, pasiruošę veikti čia
ir dabar.
Vizija – žaliuojanti, klestinti ir kiekvienam teisinga Lietuva.
Prioritetai:
•
Gerovės ekonomika ir socialinis
teisingumas
•
Atsinaujinanti energetika ir stipri aplinkos apsauga
•
Visiems prieinamos sveikatos
priežiūros paslaugos
•
Kokybiška švietimo sistema
•
Tolerancija ir pagarba
Tikslai:
Minimalios mėnesinės algos
(MMA) didinimas iki 1000 Eur. Neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD)
sulyginimas su MMA. Greitesnis senatvės pensijos indeksavimas - pensijos
negali būti mažesnės nei MMA
Įkūrusių pirmąjį verslą atleidimas nuo pelno mokesčio pirmus 3 metus
Būsto kredito palūkanų padengimas šeimoms, auginančioms vaikus

Iki 2040 m. elektros ir šilumos
gamyboje 100 proc. perėjimas prie atsinaujinančios energijos (saulės, vėjo,
biomasės, kt.)
Mokesčio už atliekų tvarkymą
taikymas ne pagal būsto plotą, o pagal
faktiškai šalinamą atliekų kiekį. Sąlygos
masiniam atliekų rūšiavimui, kuris atpigins atliekų tvarkymo mokestį gyventojui
0 % PVM tarifas elektromobiliams, 9 % PVM – hibridiniams automobiliams
Nacionalinė miškų strategija,
įtvirtinanti miškingumo didinimą ir tvarų
miškų ūkio valdymą
Didesni įgaliojimai aplinkos apsaugos pareigūnams, didesnis finansavimas jų darbo užmokesčiams bei efektyviam darbui būtinai įrangai
Mobilių šeimos gydytojų kabinetų, kurie didintų sveikatos paslaugų
prieinamumą kaimo gyventojams, kūrimas
Investicijos į mokytojus ir mokslininkus, o ne vien infrastruktūrą. Iki
2024 m. finansavimas moksliniams tyrimams bei inovacijoms turi siekti 3 proc.
BVP
Kaip tai pasieksime, rasite www.lzp.lt
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Justas Ruškys

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius Gargždų
vienmandatėje
rinkimų apygardoje Nr. 31
Trumpoji rinkimų programa
UŽ GALIMYBIŲ LIETUVĄ.
Gyvename įvairių pasikeitimų laikotarpiu. Mes, liberalai, iššūkius keičiame
naujomis galimybėmis, kurios kiekvienam leis kurti, mokytis, užsidirbti bei
pilnavertiškai gyventi!
Laisvė dirbančiam ir kuriančiam žmogui!
Dirbantis žmogus ir verslas - šalies augimo pagrindas, todėl, mažindami GPM
ir PVM, suvienodindami NPD su MMA
bei peržiūrėdami kitus mokesčius, sieksime adekvataus ir sąžiningo atlygio už
darbą.
Sveika sveikatos apsauga!
Kursime inovatyvią, mokslu grįstą sveikatos apsaugos sistemą. Užtikrinsime
aukščiausios kokybės paslaugas, kurios
būtų suteikiamos laiku ir artimiausioje
vietoje. Didindami finansavimą pirminei
sveikatos grandžiai bei psichikos pagalbai, aktyviai užsiimsime ligų prevencija.
Užtikrinsime didesnius gydytojų atlyginimus.
Ugdykime laisvei pasirengusį žmogų!
Tobulinsime švietimo sistemą, užtikrindami įvairovę ir laisvę veikti. Pasitikime
8
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mokyklų vadovais ir mokytojais, todėl
nustatysime tik siekiamus rezultatus, o
būdus ir metodiką paliksime nuspręsti
mokyklos bendruomenei. Suprantame,
kad pedagogai - sėkmingo švietimo pagrindas, todėl sieksime, kad pedagogo
atlyginimas būtų ne mažesnis nei 1,5
vidutinio šalies atlyginimo.
Išmani, tvari, žalia Lietuva!
Kursime tvarią ir darnią valstybę, todėl
pasitelkę mokslą bei verslą iki 2025 m.
sukursime 50 000 naujų darbo vietų
bioekonomikoje ir žiedinėje ekonomikoje. Užtikrinsime profesionalias ir kokybiškas valstybės paslaugas, kurios būtų
išmanios, patogios ir sąveikaujančios
tarpusavyje.
Garantuotos Žmogaus laisvės - tvirta
valstybė!
Lietuvoje turi būti vietos kiekvienam,
todėl auginsime pagarbą Žmogaus teisėms ir žmonių požiūrių įvairovei. Ypatingą dėmesį teiksime asmens laisvės ir
valstybės nacionalinio saugumo balansui.
Palaikykite Liberalų sąjūdį, ir kartu
tapsime galimybių Lietuva!

Antanas Valys

Lietuvos socialdemokratų darbo partijos
kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius
Gargždų vienmandatėje
rinkimų apygardoje Nr. 31
Trumpoji rinkimų programa
LSDDP tikslas – gerovės valstybė: solidari ir laiminga LIETUVA.
Valstybė turi rūpintis, saugoti ir ginti
savo piliečius.
Gerbiami Gargždų krašto žmonės:
Būdamas Seimo nariu siekčiau didinti
valstybės remiamas pajamas, kad minimali mėnesinė alga būtų 1000 eurų,
neapmokestinama pajamų mokesčiu;
vidutinis darbo užmokestis (VDU) –
2000 eurų; vidutinė senatvės pensija –
60 proc. VDU; išmokos vaikams – 150
eurų; PVM maistui – 9 proc.
Vykdydamas parlamentinę kontrolę,
padėčiau Gargždų krašto žmonėms
spręsti pasitaikančias problemas savivaldos ir valstybės valdžios institucijose.

Pasisakau už efektyvų ir skaidrų gerovės valstybės valdymą, tvarkos ir teisingumo užtikrinimą visuomenėje. Visi
mes mylime savo kraštą ir visi turime
turėti lygias galimybes lankytis, pamatyti, pailsėti prie ežerų, upių ar prie jūros
neribojant tokios teisės mokesčiais ar
rinkliavomis už atvykimą ir laikiną pragyvenimo laiką.
LSDDP – už išmintingą ir toliaregišką užsienio ir krašto apsaugos politiką.
Prioritetai: Lietuvos įtakos stiprinimas
Europos Sąjungoje, aktyvus dalyvavimas NATO, konstruktyvūs santykiai su
kaimynais.

Esu tos nuomonės, kad visiems turi
būti vienodos galimybės
naudotis
mokslo, kultūros ir švietimo pasiekimais,
nemokamos bakalauro ir magistro studijos, visiems – prieinamos kokybiškos
sveikatos apsaugos paslaugos.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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GARGŽDŲ APYGARDOS NR. 31 NARIAI
Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

Elektroninis paštas

1

Zigmas Bitinas

Pirmininkas

gargzdu31@lrvrk.lt

2

Raimondas Simonavičius

Pavaduotojas

gargzdu31@lrvrk.lt

3

Jūratė Dobrovolskienė

Sekretorė

gargzdu31@lrvrk.lt

4

Reda Baltinaitė

Narė

gargzdu31@lrvrk.lt

5

Antanas Blinstrubas

Narys

gargzdu31@lrvrk.lt

6

Jūratė Būdvytytė

Narė

gargzdu31@lrvrk.lt

7

Aušra Gurauskienė

Narė

gargzdu31@lrvrk.lt

8

Sergejus Ivanovas

Narys

gargzdu31@lrvrk.lt

9

Rasa Martinkienė

Narė

gargzdu31@lrvrk.lt

10

Viktorija Namontienė

Narė

gargzdu31@lrvrk.lt

11

Dovilė Paukštytė

Narė

gargzdu31@lrvrk.lt

12

Ilona Slušnienė

Narė

gargzdu31@lrvrk.lt

13

Vytautas Tenkutis

Narys

gargzdu31@lrvrk.lt

GARGŽDŲ APYGARDOS NR. 31 KITI DARBUOTOJAI
Nr.

Vardas,
Pavardė

Pareigos

Elektroninis paštas

1

Saulius
Martinkus

Informatikas

gargzdu31@lrvrk.lt

2

Rima
Rusteikienė

Finansininkė

gargzdu31@lrvrk.lt
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APYLINKIŲ KOMISIJŲ PIRMININKŲ DUOMENYS
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Rinkimų apylinkė

Adresas

1. Gargždų

P.Cvirkos g. 19, Gargždai,
Klaipėdos r.

2. Gargždų

Kvietinių g. 28, Gargždai,
Klaipėdos r.

3. Gargždų

Vingio g. 6, Gargždai,
Klaipėdos r.

4. Gargždų

Klaipėdos g. 15, Gargždai,
Klaipėdos r.

5. Endriejavo

Sodo g. 5, Endriejavo k.,
Klaipėdos r. Vaikų darželis

6. Judrėnų

Mokyklos g. 8, Judrėnų k.,
Klaipėdos r. Kultūros namai

7. Žadeikių

Liepos g. 6, Žadeikių k.,
Klaipėdos r.

8. Daukšaičių

Mokyklos g. 4, Daukšaičių k.,
Klaipėdos r. Paslūžmio mokykla

9. Pėžaičių

Aisės g. 3, Pėžaičių k.,
Klaipėdos r.
Pėžaičių vaikų darželis

10. Šalpėnų

Parko g. 2, Šalpėnų k.,
Klaipėdos r. Kultūros namai

11. Veviržėnų

Mokyklos g. 1, Veiviržėnai,
Klaipėdos r.

12. Girininkų

Mokyklos g. 6, Girininkų k.,
Klaipėdos r. Kultūros namai

13. Lapių

Žvelsos g. 13, Lapių k.,
Klaipėdos r. Mokyklos patalpos

14. Tilvikų

Žvelsos g. 1, Tilvikų k.,
Klaipėdos r. Tilvikų vaikų darželis

Pirmininkas

Telefonas

15. Vėžaičių

Gargždų g. 28, Vėžaičiai,
Klaipėdos r.
Mokyklos patalpos

16. Priekulės

Turgaus g. 4, Priekulė,
Klaipėdos r. Kultūros centras

17. Agluonėnų

Priekulės g. 4, Agluonėnų k.,
Klaipėdos r. Seniūnijos pastatas

18. Dovilų

Gargždų g. 1, Dovilai,
Klaipėdos r.,
Kultūros centras

19. Ketvergių

Klaipėdos g. 31, Ketvergių k.,
Klaipėdos r.
Ketvergių pagrindinė mokykla

20. Šiūparių

Mokyklos g. 4, Šiūparių k.,
Klaipėdos r.,
Šiūparių mokykla-daugiafunkcis
centras.

21. Dauparų

Klaipėdos plentas 5,
Gobergiškės k. Klaipėdos r.
Mokyklos patalpos

22. Kvietinių

Minijos g. 8, Kvietinių k.,
Klaipėdos r. Kultūros centras

26. Drevernos

Žemaičių g. 2, Drevernos k.,
Klaipėdos r., Kultūros centras

28. Venckų

Kintų g. 33, Venckų k.,
Klaipėdos r. Venckų mokykla

31. Dituvos

Dituvos g. 41, Derceklių k.,
Klaipėdos r.
Bendruomenės namai

Kandidatų sąrašas gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Seimo rinkimų
įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt<http://www.vrk.lt> ir rinkimų dieną balsavimo
patalpose.
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UŽRAŠAMS
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UŽRAŠAMS
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UŽRAŠAMS
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Maketavo www.artmedia.lt

