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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Tadas Bartkus
Vienas už visus,
visi UŽ LIETUVĄ!
Laisvė ir Teisingumas – politinė partija, siekianti šalies ir žmonių saugumo,
gyvenimo kokybės. Esame konservatyvūs liberalai, atstovaujantys centro dešiniųjų pažiūrų rinkėjus.
Siekiame Lietuvos, kuri būtų laisva,
demokratiška, garbingai įsitvirtinusi Europos Sąjungoje. Mums rūpi piliečiai ir jų
reikalai.
Esminiai principai – privati nuosavybė, asmens ūkinė ir saviraiškos laisvė,
teisės viršenybė, lygybė prieš įstatymus.
Savarankiškai dirbantiems asmenims sukursime palankią mokestinę
aplinką. Verslo stabilumui įsipareigojame dvejus metus (2020 – 2022 m.) nedidinti mokesčių. Sieksime sumažinto
diferencijuoto PVM tarifo gyventojams
svarbioms prekėms ir paslaugoms.
Remsime sidabrinę ekonomiką, ska-

tindami vyresnio amžiaus darbuotojus
likti darbo rinkoje. Įvesime tryliktąją
pensiją, kurios dydis priklausytų nuo
darbo stažo.
Skirsime 500 milijonų eurų valstybinio būsto plėtrai. Užbaigsime daugiabučių renovavimą ir žvyrkelių asfaltavimą.
Esame už modernų žemės ūkį, kaimo
plėtrą ir regionų atgaivinimą.
Priimsime naują Lietuvos kultūros
politikos strategiją.
Pertvarkysime etatinį pedagogų darbo apmokėjimą.
Diegsime prevencines sveikatos programas, skatinsime sveiką gyvenimo
būdą.
Nereguliuosime asmenų teisės į šeimos planavimą.
Priimsime Lietuvos sporto ir fizinio
aktyvumo skatinimo politikos strategiją.
Stiprinsime krašto gynybinius pajėgumus, gilinsime bendradarbiavimą
NATO.
Esame už glaudesnį Europos Sąjungos veikimo bendrumas sveikatos apsaugos, finansinės pagalbos, migracijos
srityse.
Rengiantis galimoms krizėms (Astravo AE), įsteigsime Nacionalinį radiacinės
saugos centrą.
Inicijuosime naują referendumą dėl
Lietuvos pilietybės išsaugojimo.
Tik valdžios institucijų pagarba savo
šalies piliečiams gali užtikrinti piliečių
pagarbą savo valstybei.
3
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Išsikėlęs
kandidatas

Vidas Bičkus
Viešai paskelbęs apie savo apsisprendimą kandidatuoti, sulaukiau
klausimo: kodėl tai darau? Atsakymas
labai paprastas ir aiškus.
Apklausų duomenimis, partijomis
pasitiki tik šiek tiek daugiau nei 6 procentai gyventojų. Atrodo keista, rinkėjai nepasitiki, bet vis tiek yra priversti
už jas balsuoti, nes nėra kitos alternatyvos. Vis tik alternatyva yra. Tai nepriklausomi kandidatai. Jie nebus pavaldūs jokioms politinėms grupuotėms ir
jų pinigingiems lyderiams, kurių įsakymai nesvarstomi, o vykdomi.
Nuo 2006 metų dalyvauju savivaldos ir Lietuvos politiniame gyvenime,
ir matau, atotrūkis tarp centrinės valdžios, savivaldos ir gyventojų vis didėja. Taip kalbėti man leidžia turima
patirtis, kurią įgijau dirbdamas mokykloje, savivaldybės administracijoje,
4

savivaldybės taryboje, vykdant vietos
gyventojų išrinkto seniūnaičio pareigas ir jau beveik dešimtmetį darbuojantis nevyriausybiniame sektoriuje
bendruomenės pirmininku.
Esu nepartinis, nepriklausomas
kandidatas, manęs neslegia jokie partiniai įsipareigojimai. Prisiimu tik asmeninę atsakomybę, kuri yra aukščiausia
atsakomybės forma.
Mano siekis, kad Valstybės valdyme
dalyvautų kuo daugiau žmonių. Tauragės ir Šilalės krašte turime labai daug
aktyvių bendruomenių, atsakingai
mąstančių ir veikiančių piliečių, kurie
šiai dienai nėra girdimi.
Į rinkimus einu ne su turtingų rėmėjų pagalba už kurią reikės atidirbti priimant jiems naudingus įstatymus, o su
atvira širdimi, todėl tikiu pergale.
Tik darni, pilietiška visuomenė, kurioje yra gerbiamas kiekvienas žmogus, gali sukurti stiprią valstybę.
Štai mano atsakymas kodėl kandidatuoju kaip laisvas kandidatas, kuris
prašo tik Jūsų, Rinkėjai, paramos.
Pagarbiai
Vidas Bičkus
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Santa Kairienė

Mes, Darbo partija, turime aiškią
viziją ir konkrečius sprendimus, kurie
padės Lietuvai pakilti į patraukliausių
pasaulio valstybių penketuką.
Svarbiausi mūsų prioritetai - valstybės valdymo skaidrumas, ekonomikos
augimas, užtikrinant geriausias įmanomas sąlygas Lietuvos gamintojams, ir
naujų darbo vietų kūrimas.
Turime konkrečius veiksmų planus
ir žinome, kokį rezultatą pasiekti įsipareigojame Lietuvos žmonėms: minimalus atlyginimas – 750 eurų į rankas,
vidutinis atlyginimas – 1289 eurų į rankas, vidutinė pensija – 770 eurų, 200
000 naujai sukurtų darbo vietų.
Siekdami socialinio teisingumo, subalansuosime darbo ir kapitalo apmokestinimą. Sudarysime palankesnes
mokestines sąlygas žmonėms dirbti

ir užsidirbti. Jau kadencijos pradžioje
stengsimės sumažinti mokesčių naštą
mažiausiai uždirbantiems.
Sukursime lyderyste paremtą švietimo sistemą, kuri sudarytų galimybę
mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. Sveikatos apsaugos sistemą nukreipsime į
ligų prevenciją, o ne gydymą. Remsime
kūrybą ir kūrybingumą, o į kultūros
politikos formavimą aktyviai įtrauksime menininkus, asocijuotas kultūros ir
meno struktūras.
Esu parengusi konkretų veiksmų
planą, kurio imsiuosi atstovaudama
Tauragės rajono interesus Seime:
• Kartu su Darbo partija parengsiu
įstatymų pakeitimus, nustatančius tiesioginių seniūno rinkimų tvarką, jų valdomą savarankišką biudžetą, bendruomenių vaidmens didinimą.
• Regioninės politikos srityje vadovausiuosi principu „iš apačios į viršų“,
kad problemų identifikavimas ir jų
sprendimai būtų kildinami iš vietos gyventojų poreikių.
• Sieksiu, kad svarbiausi savivaldos
klausimai būtų sprendžiami prieš tai
atlikus gyventojų apklausą.
5
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Aušrinė Norkienė
Tau. Šeimai. Lietuvai.

sime 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, užtikrinsime sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę bei prieinamumą, rūpinsimės, jog mažėtų alkoholio ir narkotikų vartojimas. Toliau skaidrinsime
farmacijos sektorių.
Skatinsime investicijas ir darbo
vietų kūrimą regionuose, išlaikant ir
netgi padidinant socialinių, švietimo,
kultūros ir sveikatos paslaugų kokybę bei prieinamumą, didinsime savivaldos savarankiškumą. Stiprinsime
nevyriausybinės ir bendruomenines
organizacijas. 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.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
(LVŽS) ir aš, jos narė Aušrinė Norkienė,
žengiame valstiečių liaudininkų pėdomis ir tęsiame prieš šimtmetį pradėtą
valstybės ir Tautos išsaugojimo bei stiprinimo politiką.
Po 2016 m. Seimo rinkimų mūsų
pradėti sisteminiai pokyčiai duoda rezultatus: auga žmonių pajamos, efektyvėja valstybės valdymas. 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
Platesnę informaciją rasite tinklapygyventų laimingai ir saugiai. Mūsų tiksje
www.lvzs.lt.
las – klestinti Lietuva. Šį tikslą pasiek6
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Darius Petrošius
Valstybės atsakomybė – gerbti,
girdėti ir ginti.
Kiekvieną žmogų.
• Kainos auga greičiau nei pajamos.
Mažinsime mokesčius mažiau uždirbantiems. Minimalus atlyginimas turi
siekti 60 proc. vidutinio darbo užmokesčio.
• Mokesčių našta netolygi. Labiau
apmokestinsime daugiausiai uždirbančius, kapitalą, turtą. PVM maisto
produktams mažinsime iki 9 proc.
• Kas ketvirtas senjoras skursta.
Įvesime nacionalinę pensiją, kuri bus
nemažesnė nei minimalus asmens vartojimo poreikis. Nacionalinei pensijai
darbo stažas nebus taikomas. Įvesime
vienišo asmens priedą prie pensijos.
Ori senatvės pensija – 60 proc. buvusios algos.
• Skursta kas trečias vaikas. Didinsime vaiko pinigus iki 100 eurų. 40 eurų

iš jų – būreliams, 60 eurų – vaiko poreikiams.
• Trūksta vietų darželiuose – steigsime naujus, kad į juos patektų kiekvienas. Mokiniams iki 5 klasės – nemokamas maitinimas.
• Šeimoms kompensuosime dalį
pirmo būsto paskolos palūkanų/dalį
pradinės įmokos arba dalį būsto nuomos kainos.
• Kas ketvirtas susirgęs žmogus dėl
didelių eilių nesikreipia į medikus. Užtikrinsime patekimą pas šeimos gydytojus visiems ne ilgiau nei per 5 dienas.
• Gydytojus išlaisvinsime iš biurokratijos – visas dėmesys bus skirtas
pacientui.
• Panaikinsime kompensuojamų
vaistų priemokas senjorams.
• Investuosime į valstybės ateitį.
Kelsime mokytojų, kultūros, medicinos
ir socialinių darbuotojų atlyginimus.
Regionų aukštųjų mokyklų dėstytojų
pritraukimui bus sukurta valstybinė socialinių bei finansinių paskatų sistema.
• Mažinsime biurokratiją verslui - visas verslo paramos ir ES skirstymo lėšų
įstaigas sutelksime į vieną Lietuvos
inovacijų agentūrą. Žemę ir kitą infrastruktūrą miestų teritorijose perduosim
valdyti miestų savivaldybėms.
7
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sieks 60 proc. vidutinio darbo užmokesčio.

Alvydas Petroška
Mieli Tauragės krašto gyventojai,
Jei išrinksite mane į seimą dirbsiu
visomis kryptimis: dalyvausiu kuriant
gerovės valstybę ir padėsiu spresti savo
rinkėjų opias problemas kurių šioje rinkiminėje apygardoje yra labai daug.
Kartu su kitais LSDDP kandidatais
sieksime,kad būtų įgyvendintos partijos
pagrindinės programos nuostatos:

• Mažės išlaidos už komunalines
paslaugas ir maistą, PVM maistui – 9
proc.
• Visiems pacientams prieinama ir
kokybiška sveikatos apsauga – be eilių
pas gydytoją.
• Švietimo ir kultūros sistemos pertvarka, užtikrinanti kūrybiškų asmenybių ugdymą, nemokamos bakalauro
ir magistro studijos.
• Investicijos ir inovacijos ekonomikoje, gerai apmokamų darbo vietų
kūrimas ir darbuotojų perkvalifikavimas.

• Pajamų nelygybė ir skurdas ma• Konkurencingas, efektyvus ir
žės, BVP perskirstymas per biudžetą aplinką tausojantis žemės ūkis, investididės iki 35 proc.
cijos regionuose, visokeriopa parama
• Vidutinis mėnesinis darbo užmo- kaimui.
kestis viršys 2000 eurų, neapmokesti• Efektyvus ir skaidrus valstybės valnama minimali alga padidės iki 1000 dymas, visuomenės įtraukimas į teisineurų.
gumo vykdymą, korupcijos pažaboji-

• Socialinė politika bus palankesnė mas.
jaunoms šeimoms, vaiko pinigai – 150
• Nuosekli užsienio ir gynybos poeurų kiekvienam vaikui.
litika: Lietuvos įtakos stiprinimas ES,
• Išvystysime paslaugų sistemą sen- aktyvus dalyvavimas NATO ir konstrukjorams, vidutinė senatvės pensija pa- tyvūs santykiai su kaimynais.
8
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Rimantas Šegžda
SAUGOKIME GAMTĄ. PUOSELĖKIME
ŠEIMOS VERTYBES. REMKIME TVARŲ
IR SOCIALIAI ATSAKINGĄ VERSLĄ
Į Krikščionių sąjungą susibūrė
žmonės tikintys, kad Lietuvai gyvybiškai būtina kuo greičiau pradėti nuosekliai įgyvendinti amžių patikrintas
krikščioniškas vertybes.
Mes už gamtą, kurią reikia tausoti ir
naudoti taip kaip mūsų tėvai ir seneliai.
Matome iki ko privedė neatsakingas arba papirktas požiūris į gamtą.
Iš paprastų žmonių renkami didžiausi
mokesčius už atliekų tvarkymą, o teršiamos marios, ištisai kertami miškai.
Stengsimės atitaisyti priimtus įstatymus susijusius su miškais ir aplinkosauga.
Šeima - mūsų aukščiausia vertybė,
kuria pirmiausia reikia rūpintis.
COVID-19 pandemija jau keičia
mūsų gyvenimą iš esmės. Pamatėme,

kad krizei ištikus grįžtame į šeimą ir
į savo tėvynę. Turime progą iš naujo
įvertinti savo pasiekimus ir klaidas, bet
svarbiausia, kurti ateitį pasitikint Dievu ir vienas kitu. Mes įsipareigojame
nenukrypti nuo krikščioniškų vertybių
saugant šeimas, žmogaus gyvybę ir
nuo prigimtinio supratimo apie žmogaus lytį. Sieksime mūsų senjorams
didesnių pensijų, užimtumo ir efektyvesnės sveikatos priežiūros.
Švietimo srityje sieksime ugdyti
pareigos jausmą ir pagarbą tiek mokytojui, tiek mokiniui. Tai turi tapti neatsiejama programų dalimi kaip ir pasiruošimas šeimai.
Mūsų kultūra – yra lietuviška ir kartu krikščioniška, europietiška, moderni. Tai visos mūsų istorijos, visų mūsų
bendruomenių ir luomų paveldas.
Šeimos verslas ir ūkis – yra neišsenkamas valstybės variklis ir šaltinis.
Todėl sieksime, kad valstybė pirmiausiai remtų smulkių ūkininkų, šeimos, smulkių ir vidutinių įmonių verslą. Skatinsime mažąją kooperaciją ir
verslą Lietuvos regionuose, kuriuose
valstybinės institucijos turėtų konsultuoti, padėti pradėti verslą, o ne trukdyti.
9
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Romualdas Vaitkus
Gyvename iššūkių laikotarpyje. Liberalai iššūkius keičia galimybėmis, kurios
kiekvienam leis kurti, mokytis bei visavertiškai gyventi!
Kultūra – Valstybės gyvybingumo
pagrindas!
Mūsų siekis – glaudus kultūros ir švietimo ryšys bei įtrauki kultūra. Valdžia nekuria kultūros, tačiau turi užtikrinti orias
sąlygas ją kurti ir tobulėti. Didinsime kultūros darbuotojų atlyginimus. Būtinas
valstybės susitarimas dėl kultūros prioritetų, nuoseklumo ir tęstinumo.
Ugdykime laisvei pasirengusį žmogų!
Pasitikime mokyklų vadovais ir mokytojais, todėl nustatysime tik siekiamus
rezultatus, o būdus ir metodiką paliksime
nuspręsti mokyklos bendruomenei. Pedagogai – sėkmingo švietimo pagrindas,
todėl pedagogo atlyginimas turi būti ne
mažesnis kaip 1,5 vidutinio šalies atlyginimo.
10

Sveika sveikatos apsauga!
Užtikrinsime aukščiausios kokybės
paslaugas, kurios bus suteikiamos laiku
ir vietoje. Didinsime finansavimą sveikatos apsaugai bei skatinsime ligų prevenciją.
Laisvė dirbančiam ir kuriančiam
žmogui!
Verslas ir dirbantys gyventojai – Lietuvos augimo pagrindas, todėl mažindami GPM iki 15 proc., sulygindami NPD su
MMA bei peržiūrėdami kitus mokesčius
sieksime adekvataus ir sąžiningo atlygio
už darbą.
Skaitmenizuota, tvari, žaliuojanti
Lietuva!
Metas skaitmenizuoti visas įmanomas valstybinio sektoriaus paslaugas ir
funkcijas. Kursime tvarią ir darnią valstybę, todėl pasitelkus mokslą bei verslą,
investuosime į modernų žemės ūkį ir žiedinę ekonomiką.
Apgintos Žmogaus laisvės – saugi
valstybė!
Lietuvoje turi būti vietos kiekvienam,
todėl auginsime pagarbą Žmogaus teisėms. Užtikrinsime efektyvią teisėsaugos
sistemos veiklą. Ypatingą dėmesį teiksime asmens laisvės ir valstybės nacionalinio saugumo balansui.
Palaikykite Liberalų sąjūdį ir kartu
tapsime pažangia, galimybių Lietuva!
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Artūras Valinskas
Pasitikėjimas Lietuvos Valstybe
šiandien yra žemumose, todėl susitarti
dėl valstybės tikslų darosi vis sunkiau.
Šių septynių iššūkių įveikimas leistų
jam augti, bei padėtų kurti stiprią ir laisvą Valstybę:
Šlubuojanti demokratija ir chaotiškas viešasis valdymas. Svarbiausi
darbai – lėtesnė ir kokybiškesnė teisėkūra, prestižo dirbti Valstybei grąžinimas, viešųjų paslaugų skaitmenizavimas ir duomenų atvėrimas.
Galimybių nelygybė ir skirtingos
starto pozicijos mūsų vaikams. Svarbiausi darbai – „Tūkstantmečio gimnazijų“ programa, pedagogo ateities paketas, antro šanso programa.
Nesubalansuota sveikatos apsaugos sistema. Svarbiausi darbai –
šeimos gydytojų savarankiškumo sti-

prinimas, kritinių ligų profilaktika ir
ankstyva diagnostika, rajoninių ligoninių perprofiliavimas.
Išsikvėpęs ekonominis modelis.
Svarbiausi darbai – koncentruoti ištekliai prioritetinėse ekonomikos srityse,
įsteigtas Lietuvos strateginių investicijų
fondas, Lietuva – bio ir sveikatos technologijų centras.
Gilėjanti socialinė atskirtis, nelygybė ir demografinė žiema. Svarbiausi darbai – užtikrintas pensijų augimas ir
sistemos stabilumas, galimybių šeimai
paketas, sidabrinės kartos įgalinimas,
piliečių lygiateisiškumo užtikrinimas ir
žmogaus teisių padėties gerinimas.
Grėsmės valstybingumui. Svarbiausi darbai – Lietuvos elektros tinklų
sinchronizavimas su kontinentinės Europos tinklais, absoliuti Astravo AE blokada, NATO strategija mūsų regionui,
karinių pajėgumų stiprinimas, kova su
dezinformacija, informacinėmis atakomis.
Neatsakinga ir aplinkai žalinga
veikla. Svarbiausi darbai – aplinkos
apsaugos politikos formavimo ir analitinių kompetencijų stiprinimas, nacionalinis susitarimas dėl miškų politikos,
perėjimas prie žiedinės ekonomikos.
11
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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
RINKIMŲ KOMISIJA NR. 34
Respublikos g. 2, Tauragė, 401 kab.
Tel. +370 65566169
El.p. Taurages34@lrvrk.lt
RINKIMŲ KOMISIJOS NARIAI:
Vardas, pavardė

Pareigos

Gintarė RAKAUSKIENĖ

Pirmininkė, Atestavimo komisijos
pirmininkė

Rita MATEMAITIENĖ

Pirmininko pavaduotoja, Atestavimo komisijos
narė, Politinės reklamos stebėsenos grupės pirmininkė

Albina URBUTIENĖ

Sekretorė, Atestavimo komisijos narė, Rinkimų
papirkimo tyrimo grupės narė

Asta BUKAUSKIENĖ

Narė, Atestavimo komisijos narė, Politinės reklamos stebėsenos grupės narė

Virginija BUKAUSKIENĖ

Narė, Atestavimo komisijos narė, Rinkimų papirkimo tyrimo grupės narė

Dovilė GIAČAITĖ

Narė, Atestavimo komisijos narė, Politinės reklamos stebėsenos grupės narė

Marija KLYMANTIENĖ

Narė, Atestavimo komisijos narė, Rinkimų papirkimo tyrimo grupės narė

Jolita LETUKAITĖ

Narė, Atestavimo komisijos narė, Rinkimų papirkimo tyrimo grupės pirmininkė

Linas MILIUS

Narys, Atestavimo komisijos narys

Mindaugas RADVILA

Narys, Atestavimo komisijos narys, Rinkimų papirkimo tyrimo grupės narys

Danutė VENCKUVIENĖ

Narė, Atestavimo komisijos narė

Rimantė ZUOKAITĖ-GYLIENĖ

Narė, Atestavimo komisijos narė, Politinės reklamos stebėsenos grupės narė
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TAURAGĖS APYGARDOS
RINKIMŲ APYLINKĖS
Eil.
Nr.

Apylinkės
pavadinimas

Apylinkės adresas

Prezidento g. 27, Tauragė

Kotaktai

prezidento50001@lrvrk.lt

1.

Prezidento

2.

J. Tumo Vaižganto J. Tumo-Vaižganto g. 123, Tauragė

3.

Tauragės

J. Tumo-Vaižganto g. 10, Tauragė

taurages50003@lrvrk.lt

4.

Dariaus ir Girėno

Dariaus ir Girėno g. 3, Tauragė

dariausirgireno50004@lrvrk.lt

5.

Aerodromo

Vytauto g. 141, Tauragė

aerodromo50005@lrvrk.lt

6.

Moksleivių

Moksleivių alėja g. 14, Tauragė

moksleiviu50006@lrvrk.lt

7.

Laisvės

Laisvės g. 19, Tauragė

laisves50007@lrvrk.lt

8.

Didkiemio

Žvejų g. 15, Didkiemio k.,
Didkiemio sen., Šilalės r.

didkiemio46007@lrvrk.lt

9.

Melioratorių

Melioratorių g. 9, Tauragė

melioratoriu50009@lrvrk.lt

10.

Taurų

Alėjos g. 3, Taurų k., Tauragės r.

tauru50010@lrvrk.lt

11.

Lauksargių

Beržų g. 1, Lauksargių k., Tauragės r.

lauksargiu50011@lrvrk.lt

12.

Jomantų

Tenenio g. 2, Jomantų k.,
Pajūrio sen., Šilalės r.

jomantu46011@lrvrk.lt

13.

Jucaičių

Kūtimų g. 11, Jucaičių k.,
Šilalės kaim. sen., Šilalės r.

jucaiciu46012@lrvrk.lt

14.

Kęsčių

Elbento g. 5, Kęsčių k.,
Žygaičių sen., Tauragės r.

kesciu50012@lrvrk.lt

15.

Sartininkų

Pieninės g. 28, Sartininkų k.,
Tauragės r.

sartininku50013@lrvrk.lt

16.

Žygaičių

Žygaičių g. 22, Žygaičių k., Tauragės r. zygaiciu50014@lrvrk.lt

17.

Aukštupių

Šviesos g. 9, Aukštupių k., Tauragės r.

aukstupiu50016@lrvrk.lt

18.

Pajūrio

Dariaus ir Girėno g. 35,
Pajūrio mstl., Šilalės r.

pajurio46017@lrvrk.lt

19.

Dapkiškių

Pilaitės g. 5, Dapkiškių k., Tauragės r.

dapkiskiu50017@lrvrk.lt

20.

Norkaičių

Jūros g. 1, Norkaičių k., Tauragės r

norkaiciu50018@lrvrk.lt

21.

Pagramančio

J. Mažeikos g. 15, Pagramančio k., pagramancio50019@lrvrk.lt
Tauragės r.

22.

Mažonų

Vilties g. 2, Mažonų k., Tauragės r.

j.tumo-vaizganto50002@lrvrk.lt

mazonu50020@lrvrk.lt
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23.

Tenenių

Nepriklausomybės g. 39,
Tenenių k., Tenenių sen., Šilalės r.

teneniu46021@lrvrk.lt

24.

Lomių

Vilties g. 8, Lomių k., Tauragės r.

lomiu50021@lrvrk.lt

25.

Šakviečio

Mokyklos g. 4, Šakviečio k.,
Tauragės r.

sakviecio50022@lrvrk.lt

26.

Juodpetrių

Pakrantės g. 1, Lapurvio k.,
Tauragės r.

juodpetriu50023@lrvrk.lt

27.

Skaudvilės

Žemaitės g. 12, Skaudvilės mstl., skaudviles50024@lrvrk.lt
Tauragės r.

28.

Adakavo

Bibliotekos g. 4, Adakavo k.,
Tauragės r.

adakavo50025@lrvrk.lt

29.

Trepų

Parko g. 7, Trepų k., Tauragės r.

trepu50026@lrvrk.lt

30.

Vaidilų

Žiedo g. 15, Pilsūdo k., Tauragės.r

vaidilu50027@lrvrk.lt

31.

Batakių

Ateities g. 18, Batakių k., Tauragės r. batakiu50028@lrvrk.lt

32.

Eidintų

Santakų g. 17, Eidintų gyv.,
Tauragės r.

eidintu50029@lrvrk.lt

33.

Kunigiškių

Tuopų g. 2, Kunigiškių k., Tauragės r.

kunigiskiu50031@lrvrk.lt

34.

Dauglaukio

Tvenkinio g. 9, Dauglaukio k.,
Tauragės r.

dauglaukio50034@lrvrk.lt

35.

Drąslaukio

Mokyklos g. 6, Dacijonų k.,
Tauragės r.

draslaukio50035@lrvrk.lt
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