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Gerbiami Kelmės rajono savivaldybės rinkėjai,
2021 m. spalio 10 d. vyks Kelmės rajono savivaldybės
tarybos nario – mero rinkimai.
Jūsų išrinktas savivaldybės meras įgis teisę atstovauti Jūsų
interesams, atsakingai spręsti miesto ir savivaldos klausimus.
Tai įpareigojanti atsakomybė, į kurią bus sudėtos Kelmės ra
jono žmonių viltys ir lūkesčiai.
Linkime, kad šiame leidinyje pateikta informacija padėtų
Jums apsispręsti, kam atiduoti savo balsą, ir išsirinkti tokį
merą, kuris gintų Jūsų savivaldybės žmonių interesus, rū
pintųsi Jūsų krašto bendruomene, gerbtų įstatymus, priimtų
tvarius, Jūsų bendruomenei reikalingus sprendimus ir savo
darbu pateisintų Jūsų suteiktą pasitikėjimą.
Nuoširdžiai kviečiame aktyviai pasinaudoti pilietinėmis
teisėmis ir išreikšti savo valią balsuojant naujuose Kelmės ra
jono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose.
Vyriausioji rinkimų komisija
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Stasys
JOKUBAUSKAS

Mano veiklos prioritetai:
Inicijuosiu naujus ir tęsiu pradėtus darbus su komanda – Tarybos, įstaigų, organizacijų, bendruomenių nariais!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sieksiu atviro, atsakingo savivaldos sprendimų priėmimo, didesnio savivaldos savarankiškumo;
Aktyviai atstovausiu rajonui valstybės institucijų, asociacijų, darbo grupių veikloje;
Inicijuosiu ir tęsiu svarbių Kelmės miesto ir rajono objektų statybos ir rekonstrukcijos, rajo
no kelių priežiūros ir plėtros programos darbus, didinsiu infrastruktūros plėtrą;
Sieksiu, kad būtų remiamos, stiprinamos efektyviai veikiančios žemdirbių savivaldos ir kai
mo bendruomenės, stiprėtų jų vaidmuo ir įtaka;
Plėsiu smulkaus ir vidutinio verslo programos įgyvendinimą;
Sieksiu išsaugoti Kelmės ligonės paslaugų apimtis ir kokybę;
Didinsiu sveikatos stiprinimo teikiamų paslaugų kiekį, didesnį dėmesį skirsiu socialinės at
skirties mažinimui;
Remsiu nevyriausybinių organizacijų veiklą, skatinsiu socialinių paslaugų plėtrą;
Plėsiu gabių vaikų ugdymo programą, skatinsiu mokytojus, pasiekusius aukštų ugdymo re
zultatų;
Gerinsiu rajono kultūros įstaigų materialinę bazę, atnaujinsiu jų infrastruktūrą, spręsiu Tytu
vėnų kultūros centro statybos klausimą;
Tinkamą dėmesį skirsiu etnokultūrai, tarptautiniams ir nacionaliniams, rajoną reprezentuo
jantiems projektams ir renginiams, sieksiu aukštos renginių kokybės.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Jolita
KORYZNIENĖ
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Už augančią Kelmę!“

Tikiu, kad Kelmės rajonas gali keistis ir augti, būti ambicingas, inovatyvus ir darbštus. Šių sie
kių vedini, būrys bendraminčių 2021 m. įkūrėme visuomeninę organizaciją „Auganti Kelmė“. Ti
kime, kad nebereikia kažko laukti, bet būtina imtis iniciatyvos ir atsakomybės, kuriant sau mielą
ir saugią gyvenamąją aplinką. Būtina gražinti pasitikėjimą savivalda bei savo darbais stiprinti
Kelmės įvaizdį.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pagrindiniai veiklos prioritetai ir sritys:
smulkaus ir vidutinio verslo plėtra, didelį dėmesį skiriant socialiniam ir šeimos verslui;
užsienio ir vietos investicijų pritraukimas bei darbo vietų kūrimas;
savivaldybės turto ir rajono įstaigų veiklos optimizavimas;
Tytuvėnų krašto, kaip turizmo, rekreacijos, reabilitacijos paslaugų centro, kūrimas;
atsinaujinančių energijos išteklių plėtra ir gamtai draugiškos aplinkos kūrimas;
kokybiškos švietimo paslaugos, išsilavinimas, jaukūs darželiai;
įdomus ir pilnavertiškas kultūrinis gyvenimas, sveika gyvensena;
palankios sąlygos sportuojantiems – nuo vaiko iki senjoro, nuo mėgėjo iki profesionalo;
patraukli gyvenamoji aplinka ir paslaugos jaunoms šeimoms, jaunimui;
aukšta viešųjų ir komunalinių paslaugų kokybė ir kainodaros kontrolė;
socialinių paslaugų plėtra, rūpinimasis senjorais, negalią turinčiais asmenimis;
sveikatos įstaigų stiprinimas, jų paslaugų plėtra bei ligų prevencija;
jaukios, švarios ir gražios aplinkos kūrimas ir palaikymas;
kelių, gatvių, dviračių takų, šaligatvių, viešųjų erdvių, vandentiekio ir nuotekų tinklų, gatvių
apšvietimo modernizavimas bei plėtra;
rajono nevyriausybinių organizacijų, kaimo bendruomenių stiprinimas.

Tinkamai funkcionuojanti savivalda yra sėkmingo rajono pagrindas.
Akivaizdu, kad Kelmei reikalingi pokyčiai. Kelmės rajonas turi būti atviras, skaidrus, moder
nus. Aš – už augančią Kelmę!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Ildefonsas
PETKEVIČIUS

Ateinu su esminiu tikslu – atkurti prarastą vietos valdžios ryšį su visuomene. Tai įmanoma
padaryti tik atliekant žmonėms naudingus darbus.
Šiuo metu Kelmės rajonas – tarsi laisvąja eiga besisukantis variklis: veikia, bet realaus po
slinkio ir pokyčio nėra.
Kelmę krečiantis korupcijos skandalas paralyžiuoja valdžios darbą, menkina pasitikėjimą
taryba ir mero institucija.
Jei efektyviu darbu ir akivaizdžiais rezultatais bus pasiektas visuomenės pasitikėjimas – vis
kas keisis. Žmonės realiai valdys savo rajoną per išrinktus asmenis, o administracija veiks, kaip
naudą ir patogumą kuriantis įrankis: tinkama kryptimi ir visa galia.
Pažadu tik vieną dalyką – kiekviena mano darbo diena bus produktyvi, todėl laiko man ne
pritrūks. Pusantrų metų yra pakankamas laiko tarpas kai kuriuos dalykus pakeisti iš esmės:
sumažinti vietinės biurokratijos slenksčius,
palengvinti smulkiojo ar jaunojo verslo pradžią,
supaprastinti statybų leidimų išdavimą,
padaryti rajoną patrauklų investicijoms.

•
•
•
•

Stokojame naujai besikuriančių verslų, nes nekeliame pasitikėjimo tiems, kurie turi idėjų.
Vangiai augame, nes būtent valdiškas mechanizmas stabdo statybas. Dėsiu visas pastangas,
kad rajono asfaltuotų kelių tinklas būtų tankesnis: patogus vietiniam susisiekimui ir turistams.
Mūsų auksinis turizmo trikampis – Tytuvėnai, Kražiai, Užventis – turi būti susieti ne tik gerais
keliais, bet ir bendra turizmo skatinimo tradicija.
Valdžia turi padėti augti verslui – ne vien laukti mokestinės grąžos. Ateinu ne su pažadais,
bet su žiniomis ir patirtimi pasidalinti. Pažadai lieka tuščiais garsais, o žmonės ir jų potencialas
yra neįkainojami. Tikiu Kelmės žmonėmis ir jų idėjomis. Kartu sukursime klestintį kraštą.
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Juozas
RIMKUS

Pokyčiai, kurių visi laukėme 30 metų, prasidėjo – tęskime juos ir savivaldoje!
Darnus žmogus. Stiprindama šeimą, savivalda turi plėtoti kompleksines paslaugas, padė
ti įsikurti jaunoms šeimoms, o senjorams ir neįgaliesiems užtikrinti lygias galimybes dalyvauti
socialiniame gyvenime.
Regionai nusipelno kokybiškos sveikatos priežiūros. Kai dėl paslaugų sudėtingumo jų ne
įmanoma suteikti vietoje, turi būti sukurta efektyvi pavėžėjimo iki nacionalinių centrų sistema.
Savivaldybės turi skatinti sveiką gyvenseną, aktyvų laisvalaikį, tęsti alkoholio vartojimo mažini
mo politiką.
Darni visuomenė ir aplinka. Lietuva – savo kraštą mylinčių, jo gerove besirūpinančių žmo
nių šalis. Savivaldos užduotis – sudaryti sąlygas atskleisti šį potencialą, suteikiant galią bend
ruomenėms, verslui ir NVO. Išskirtinis rūpestis – sveikos ir patrauklios gyventi aplinkos kūrimas,
aplinkosaugos reikalavimų paisymas.
Darnus švietimas ir kultūra. Etatinis modelis sprendžia moksleivių skaičiaus mažėjimo
problemą, tačiau jis nebus tinkamai įgyvendintas be paramos savivaldoje. Jituri užtikrinti op
timalų švietimo lėšų paskirstymą, skirtidėmesį neformaliam ugdymui, mokytojų kvalifikacijos
tobulinimui.
Regionų tarybos suteikia postūmį kultūrai, nes regiono atstovai skirsto valstybės lėšas tame
regione vykdomiems projektams. Savivaldos tikslas – į regionų gyvenimą integruoti įvairius kū
rybos sektorius, skatinti visų gyventojų saviraišką, bendruomeninius kultūros projektus.
Darni ekonomika. Nors ekonomika auga, savivalda gali dar labiau prisidėti prie gerovės
kūrimo: skatinti konkurencingą kaimiškų vietovių ekonomiką, laisvąsias ekonomines zonas, rū
pintis infrastruktūra, peržiūrėti vietines rinkliavas ir kt., darant vietoves patraukliomis verslui.
Darnus valdymas. Šalyje prasidėjusi antikorupcinė banga turi tęstis ir savivaldoje. Čia ne
vieta nepotizmui, neskaidriems viešiesiems pirkimams. Informacija, kuria disponuoja savivaldy
bės, turi būti maksimaliai atveriama visuomenei, o bendruomenės – skatinamos aktyviai daly
vauti sprendimų priėmime.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

7

NAUJI KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO – MERO RINKIMAI

Algirdas
SAKALAUSKAS

Gerbiami Kelmiečiai,
esu įsitikinęs, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsakomybė už priimtus sprendimus
bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga, siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą de
mokratinėmis institucijomis bei įtraukti juos į valstybės valdymą.
Todėl gavęs Jūsų pasitikėjimo mandatą sieksiu, kad savivaldybėms būtų perduota atsa
komybė, funkcijos ir ištekliai, susiję su vietos gyventojų poreikių tenkinimu.
Užkirsiu kelią korupcijai. Todėl savivaldybės tarnautojai už savo sprendimus turės prisiim
ti atsakomybę savo turtu ir atlyginimu.
Sieksiu užtikrinti mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Todėl, pertvarkant
mokyklų tinklą, pirmiausiai atsižvelgsime į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių gyventojų
poreikius.
Skatinsiu kultūrinį lavinimą. Todėl užtikrinsime kultūros, kuri turi įtakos asmenybės dvasi
nių vertybių formavimui, tinkamą finansavimą ir jos prieinamumą visiems.
Organizuosiu tik kokybišką socialinių paslaugų teikimą. Todėl optimizuosime socialinių
paslaugų sistemą, kad ji realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai, senjorui.
Sutelksiu dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą. Todėl prioriteto tvarka
finansuosime jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus. Remsime jaunas šeimas –
padėsime joms gauti lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant būstą, padėsime gauti kompen
sacijas palūkanoms.
Sieksiu sukurti palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir
prieinamumui gerinti. Todėl stiprinsime šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendinsime skatini
mo priemones jauniems sveikatos priežiūros specialistams.
Sieksiu, kad būtų remiamas verslas, kuriantis naujus gaminius, paslaugas ir naujas
darbo vietas. Todėl didinsime smulkaus ir vidutinio verslo fondą, iš jo remsime, darbo vietas
savivaldybėje kuriantį smulkųjį verslą.
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Lina
SAMULYTĖ

Laimi Lina – laimi visi
Tikiu, kad Jūs, kaip ir aš, svajojate gyventi saugiai, oriai ir laimingai. Norite dirbti mėgiamą
darbą, kurti verslą ar užsiimti kūrybine veikla mūsų mylimame krašte. Tikitės, kad vaikai augs
sveiki ir įgis kokybišką išsilavinimą. Viliatės, kad senatvėje ar užklupti negalios sulauksite para
mos ir pagalbos.
Ko reikia, kad visa tai galėtume turėti mūsų rajone? Laimingo bilieto gyvenimo loterijoje?
Greičiau aiškios vizijos ir drąsių sprendimų rajono politikoje. Siūlau tarptautinę patirtį, energiją
ir kompetenciją teigiamiems pokyčiams įgyvendinti.

•
•
•
•
•

Jei patikėsite Kelmės rajoną į mano rankas:
čia bus svarbus ir gerbiamas kiekvienas žmogus;
savivaldybės tarybos veikla bus skaidri, demokratiška ir atskaitinga;
savivaldybės biudžetas bus tvarkomas užtikrinant griežtą finansinę drausmę;
nebus toleruojama korupcija ir naudojimasis giminystės ryšiais ar pažintimis priimant
sprendimus bet kuriame savivaldos lygmenyje;
būsiu žmogumi, kuriuo visada galėsite pasitikėti, būsiu tarp Jūsų ir su Jumis.

1.
2.
3.
4.
5.

Mano prioritetai:
Sveika ir aktyvi visuomenė
Palanki aplinka darbui ir mokslui
Efektyvi socialinė parama
Konkurencingas turizmas
Žaliuojantis Kelmės kraštas

Kartu galime judėti pirmyn ir kurti veržlų, modernų ir klestintį Kelmės kraštą, kuriame pa
tiems būtų malonu gyventi!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Egidijus
ŪKSAS

Egidijus Ūksas – Tvirtai nauju kursu!
Mano tikslas – palikti buvusio mero ir vieno tarybos nario istoriją praeičiai ir versti naują lapą
mūsų rajone. Kaip mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas, siekiu tvirtai sukti nauju,
į žmonių problemas orientuotu valdymo kursu. Po šių rinkimų bus likę tik 1,5 metų kadencijos,
todėl užtikrinčiau, kad būtų įgyvendinti 2019-2023 m. suplanuoti savivaldybės tarybos darbai.
1. Švietimo kursas. Didžiausias dėmesys skiriamas ugdymo kokybei mokyklose. Pandemija
mokykloms ir tėvams iškėlė daug iššūkių, todėl turi būti užtikrintos saugios sąlygas vai
kams mokytis. Būtina sukurti naują mokytojų metodinės veiklos ir dalijimosi patirtimi bei
žiniomis modelį, kad naujausi ugdymo metodai pasiektų kiekvieną vaiką. Turi būti priimta
mokyklų sporto salių atnaujinimo programa.
2. Sveikatos kursas. Darysiu viską, kad vykstant sveikatos apsaugos reformai, gyventojams
būtų užtikrintos normalios gydymo paslaugos. Svarbiausia – kokybė ir prieinamumas.
3. Verslo kursas. Užtikrinsiu skaidrų ir be „savų“ valdžios bendradarbiavimą su verslu. Dirbsi
me, kad didėtų vietos verslininkų gaminių žinomumas Lietuvoje. Tam sukursime platformą
„Sukurta ir pagaminta Kelmės krašte“.
4. Bendruomenių kursas. Toliau bus tęsiamas sėkmingas bendruomenių ir nevyriausybinių
organizacijų (NVO) rėmimas. Raginsiu kurtis ir naujas, kad kuo daugiau kraštiečių įsitrauktų
į visuomeninę veiklą.
5. Kultūros kursas. Būtina atnaujinti kultūros įstaigų įrangą, kad visuomenei būtų kuriami
kokybiški kultūriniai renginiai.
6. Žaliasis kursas. Sieksiu, kad mūsų savivaldybė taptų žaliosios energijos gamintoja ir varto
toja. Tai reikalingos investicijos. Su tuo – didžiulės galimybės vietos bendruomenėms, vers
lui ir gyventojams.
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Dalia
VILIŪNIENĖ

Mano tikslas – saugoti ir puoselėti tai, kas vertingiausia, ir sukurti tai, ko reikia kokybiškam
ir pilnaverčiam gyvenimui Kelmės rajone. Noriu, kad išsaugotume savo krašto unikalumą ir tap
tume šiuolaikišku, inovatyviu, gyvybingu bei ekonomiškai stipriu rajonu.

•
•
•
•
•
•
•

Tarkime TAIP! Kelmės krašto ateičiai:
Modernioms ir kokybiškam ugdymui pritaikytoms mokykloms. Privalome investuoti į
švietimą ir į jaunąją kartą – mokyklų renovacijas, kokybišką ugdymą, nemokamas edukaci
nes programas, sąlygų gerinimą mokytojams.
Naujų darbo vietų kūrimui ir klestinčiam rajonui. Turime stiprinti smulkųjį verslą ir pri
traukti investicijas – tik kurdami naujas darbo vietas galime sukurti klestintį rajoną ir užti
krinti orų kiekvieno kelmiškio gyvenimą.
Kokybiškiems renginiams ir naujoms iniciatyvoms. Kelmės rajonui reikia naujų renginių,
iniciatyvų ir projektų – tik užtikrindami, kad gyventojai gali rasti įdomios, prasmingos ir ko
kybiškos veiklos, išvykusius paskatinsime sugrįžti, o čia gyvenančius – pasilikti.
Lengvai pasiekiamoms sveikatos paslaugoms. Turime pertvarkyti sveikatos paslaugas –
užtikrinti greitą, profesionalų ir kiekvienam gyventojui prieinamą gydymą.
Turizmo skatinimui. Būtina sparčiau plėtoti turizmą Kelmės rajone – skirti lėšas kultūrinio pa
veldo atnaujinimui, baseino Kelmės mieste ir Tytuvėnų kultūros centro statybai, parkų ir poilsia
viečių sutvarkymui ir įveiklinimui. Tegul Kelmės rajonas tampa viso regiono traukos centru!
Atvirai ir skaidriai savivaldai, greitoms ir kokybiškoms, abipuse pagarba grįstoms viešojo sektoriaus paslaugoms. Privalome identifikuoti problemas ir ieškoti bendrų sprendi
mų turime kartu su gyventojais, įsiklausyti į jų poreikius.
Modernioms savivaldybės įmonėms. Turime skirti ypatingą dėmesį savivaldybės įmonių
ir įstaigų modernizavimui, užtikrinant šių įmonių efektyvią ir taupią veiklą, teikiamų paslau
gų prieinamumą ir kokybę.
Todėl sakau TAIP Kelmės ateičiai, sakau TAIP Jūsų idėjoms!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDYS
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Bendra informacija apie rinkimus
Teisę rinkti savivaldybės tarybos narį – merą turi nuolatiniai šios savivaldybės gyventojai
(toje savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravę savo gyvenamąją vietą
90 dienų iki rinkimų dienos, tai yra, iki 2021 m. liepos 12 d.), kuriems rinkimų dieną yra su
kakę 18 metų. Taip pat rinkti savivaldybės tarybos narį – merą 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 ku
ris 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 asme
nų apskaitą šioje savivaldybėje.
Savivaldybės meru gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, kuriam
rinkimų dieną yra sukakę 18 metų ir kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respubli
kos 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 gali išsikelti patys asmenys.

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) užpildomas rinkimų biuletenis;
3) užpildytas rinkimų biuletenis įdedamas 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 informaciniu lapeliu, vidiniu
balsavimo voku ir ten esančiu rinkimų biuleteniu) rinkėjas įteikia rinkimų komisijos nariui. Šis,
gavęs rinkėjo įteiktą voką, šį voką rinkėjo akivaizdoje užklijuoja specialiu ženklu ir išduoda rin
kėjui 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 biulete
nį 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 ki
tiems asmenims.
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Balsavimas iš anksto savivaldybės pastate (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė) vyks
2021 m. spalio 6–7 dienomis (per pakartotinį balsavimą spalio 20–21 dienomis) nuo
8 iki 20 val.

Balsavimas namuose
Balsuoti namuose gali šie rinkėjai: neįgalieji, neįgaliuosius namuose slaugantys ar juos pri
žiūrintys (teikiantys pagalbą) asmenys, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai, sukakę 70 metų
ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų
apylinkę. Rinkėjai, turintys teisę balsuoti namuose, turi pateikti Vyriausiosios rinkimų komisijos
nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose (P6 forma) ir būti įrašyti į namuose bal
suojančių rinkėjų sąrašus. Prašymai balsuoti namuose pateikiami apylinkės rinkimų komisijai.
Taip pat teisę balsuoti namuose turi izoliacijoje esantys rinkėjai. Tokie rinkėjai nustatytos formos
prašymą turi pateikti savivaldybės rinkimų komisijai.
Balsavimas namuose vyks 2021 m. spalio 8–9 dienomis (per pakartotinį balsavimą spalio
22–23 dienomis).

Balsavimas specialiuose balsavimo punktuose
Rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatori
nes), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją karo tarnybą ir todėl negali
atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę ar yra arešti
nėse, tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose), gali balsuoti specialiai balsavimui sudary
tuose specialiuose balsavimo punktuose jų darbo valandomis 2021 m. spalio 6–8 dienomis
(per pakartotinį balsavimą spalio 20–22 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 sa
vivaldybės rinkimų apylinkėje, jeigu abi šios rinkimų apylinkės yra elektroninių ryšių priemonė
mis prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo ir apylinkių rinkimų komisijos gali patvirtinti,
kad rinkėjas nėra balsavęs nė vienoje iš rinkimų apylinkių, o rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų
sąrašą yra įrašytas šis rinkėjas, rinkimų komisija patvirtino, kad šios rinkimų apylinkės rinkėjų
sąraše yra padarytas įrašas apie šio rinkėjo atvykimą balsuoti į kitą rinkimų apylinkę ir rinkėjo
balsas, jeigu bus gautas balsavimo paštu voke, nebus skaičiuojamas.
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Rinkėjų papirkimo draudimas
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme yra įtvirtintas draudimas papirkti rinkėjus. Prasidėjus
savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų politinei kampanijai, t. y. nuo rinkimų datos paskel
bimo iki rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpio pabaigos, taip pat rinkimų dieną draudžia
ma tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis, paslaugomis ar kitokiu atlyginimu
skatinti rinkėją dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar
kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti
rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar kandi
datų arba asmenų, kuriuos numatoma kelti kandidatais, ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti
rinkimų teisę.
Rinkėjų papirkimas gali pasireikšti:
1) tiesioginiu ar netiesioginiu rinkėjų balsų pirkimu;
2) dovanų ar kitokio atlyginimo teikimu, skatinant rinkėją dalyvauti arba nedalyvauti rin
kimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandi
datu, kandidatą arba kandidatų sąrašą;
3) pažadu už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią
dėl konkrečių politinių partijų ar kandidatų arba asmenų, kuriuos numatoma kelti kan
didatais;
4) rinkėjo palenkimu už jam pačiam ar kitiems asmenims duodamus ar žadamus pinigus
ar kitokias materialines vertybes bei tokio pobūdžio paslaugas ar lengvatas balsuoti už
ar prieš konkretų kandidatą.
Rinkėjų papirkimu nelaikomas spausdintos medžiagos (veiklos ar rinkimų programos, bio
grafijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų), pažymėtos
politinės partijos, kandidatų sąrašo, kandidato simbolika, neatlygintinas platinimas.
Skundai dėl rinkėjų papirkimo teikiami savivaldybės rinkimų komisijai, kuri, atsižvelgdama
į pažeidimo pobūdį, ištiria faktines aplinkybes ir priima sprendimą.
Apie nustatytą rinkėjų papirkimo faktą Vyriausioji rinkimų komisija paskelbia savo interneto
svetainėje kartu su kandidato pasižadėjimu laikytis draudimo papirkti rinkėjus.
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 172 straipsnyje yra nustatyta, kad: „1. Tas, kas
prieš asmenį, turintį teisę rinkti arba dalyvauti referendume, panaudojo psichinę prievartą, ap
gaulę arba jį papirko, siekdamas paveikti jo valią realizuojant savo teisę rinkti ar nuo jos susi
laikyti arba dalyvauti referendume, arba šiuos veiksmus atliko prieš asmenį, turintį teisę būti
išrinktam, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba
laisvės atėmimu iki ketverių metų. 2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus orga
nizavo, juos atliko sistemingai arba jeigu dėl to rinkimai ar referendumas buvo pripažinti ne
galiojančiais, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki šešerių metų. 3. Už šiame straipsnyje
numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 90 straipsnį, rinkėjo bal
savimas už atlygį ar siūlymasis balsuoti už atlygį rinkimuose ar referendume užtraukia baudą
nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
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KELMĖS RAJONO APYGARDOS NR. 18 RINKIMŲ KOMISIJA
Adresas
El. paštas
Tel.

Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
kelmesrajono18@lrvrk.lt
8 666 22 482

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ KOMISIJOS NARIŲ SĄRAŠAS
Vardas, pavardė

Pareigos

ONA KALPOKIENĖ

Komisijos pirmininkė

ARŪNAS KASPARAVIČIUS

Pirmininko pavaduotojas

RITA GRIŠIENĖ

Sekretorė

AUŠRA BALTRUŠAITIENĖ

Narė

MONIKA BUDRIŪTĖ

Narė

DAIVA BRUŽIENĖ

Narė

ASTA KANČAUSKAITĖ

Narė

RAMUTĖ SIMANAUSKIENĖ

Narė

NIJOLĖ ŠALTMERIENĖ

Narė

VIRGINIJA ŠČEPANOVIENĖ

Narė
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KELMĖS RAJONO APYGARDOS NR.18 RINKIMŲ APYLINKIŲ SĄRAŠAS
Eil. Rinkimų apylinkės
Nr. pavadinimas, numeris
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Adresas

Kelmės PRC, Tytuvėnų skyrius,
Mokyklos g. 12, Budraičių k., Kelmės r. sav.
Butkiškės mokykla,
Butkiškės rinkimų apylinkė Nr. 2
Kražių g. 2, Butkiškės k., Kelmės r. sav.
Lykšilio mokykla,
Dubėnų rinkimų apylinkė Nr. 3
Mokyklos g. 4, Lykšilio k., Kelmės r. sav.
Gailių mokykla,
Gailių rinkimų apylinkė Nr. 4
Nepriklausomybės g. 24, Gailių k., Kelmės r. sav.
Paprūdžių bendruomenės namai,
Janaučių rinkimų apylinkė Nr. 6
Plento g. 5, Paprūdžių k., Kelmės r. sav.
Junkilų mokykla,
Junkilų rinkimų apylinkė Nr. 7
Jaunimo g. 1, Junkilų k., Kelmės r. sav.
Karklėnų bendruomenės namai,
Karklėnų rinkimų apylinkė Nr. 8
Mokyklos g. 18, Karklėnų k., Kelmės r. sav.
Kelmės kultūros centras,
Centro rinkimų apylinkė Nr. 9
Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė
Kelmės „Aukuro“ mokyklos salė,
A. Mackevičiaus rinkimų apylinkė Nr. 10
J. Janonio g. 9, Kelmė
Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Kalno rinkimų apylinkė Nr. 11
Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
Kiaunorių rinkimų apylinkė Nr. 12
Draugystės g. 39, Kiaunorių k., Kelmės r. sav.
Kolainių mokykla,
Kolainių rinkimų apylinkė Nr. 13
Kalno g. 9, Kolainių k., Kelmės r. sav.
Kražių seniūnijos administracinis pastatas,
Kražių rinkimų apylinkė Nr. 14
Valančiaus g. 59, Kražiai, Kelmės r. sav.
Kukečių seniūnijos administracinis pastatas,
Kukečių rinkimų apylinkė Nr. 15
Kukečių g. 30, Kukečių k., Kelmės r. sav.
Laugalio mokykla,
Laugalio rinkimų apylinkė Nr. 16
Lyduvėnų g. 32, Laugalio k., Kelmės r. sav.
Liolių pagrindinė mokykla,
Liolių rinkimų apylinkė Nr. 17
Nepriklausomybės g. 31, Liolių k., Kelmės r. sav.
Lupikų bendruomenės namai,
Lupikų rinkimų apylinkė Nr. 18
Aušros g. 10, Lupikų k., Kelmės r. sav.
Maironių mokykla,
Maironių rinkimų apylinkė Nr. 19
Maironio g. 10, Maironių k., Kelmės r. sav.
Minupių bendruomenės namai,
Minupių rinkimų apylinkė Nr. 20
Šviesos g. 2 Minupių k., Kelmės r. sav.
Mockaičių bendruomenės namai,
Mockaičių rinkimų apylinkė Nr. 21
Liepų g. 2, Johampolio k., Kelmės r. sav.
Budraičių rinkimų apylinkė Nr. 1
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KELMĖS RAJONO APYGARDOS NR.18 RINKIMŲ APYLINKIŲ SĄRAŠAS
(TĘSINYS)
Eil. Rinkimų apylinkės
Nr. pavadinimas, numeris
21. Pagryžuvio rinkimų apylinkė Nr. 22
22. Pakėvio rinkimų apylinkė Nr. 23
23. Pakražančio rinkimų apylinkė Nr. 24
24. Pašiaušės rinkimų apylinkė Nr. 25
25. Pašilėnų rinkimų apylinkė Nr. 26
26. Pašilės rinkimų apylinkė Nr. 27
27. Pavėžupio rinkimų apylinkė Nr. 28
28. Petrališkės rinkimų apylinkė Nr. 29
29. Stulgių rinkimų apylinkė Nr. 30
30. Šaltenių rinkimų apylinkė Nr. 31
31. Šaukėnų rinkimų apylinkė Nr. 32
32. Šedbarų rinkimų apylinkė Nr. 33
33. Durpyno rinkimų apylinkė Nr. 34
34. Tytuvėnų rinkimų apylinkė Nr. 35
35. Užvenčio rinkimų apylinkė Nr. 36
36. Vaiguvos rinkimų apylinkė Nr. 37
37. Valpainių rinkimų apylinkė Nr. 38
38. Verpenos rinkimų apylinkė Nr. 39
39. Vidsodžio rinkimų apylinkė Nr. 40
40. Žalpių rinkimų apylinkė Nr. 41
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Adresas
Pagryžuvio kultūros namai,
Sodų g. 8, Pagryžuvio k., Kelmės r. sav.
Pakėvio buvusios mokyklos pastatas,
Mokyklos g. 3, Pakėvio k., Kelmės r. sav.
Pakražančio kultūros centras,
Žalpių g. 22, Grinių k., Kelmės r. sav.
Mockaičių pagrindinės mokyklos
Pašiaušės pradinio ugdymo skyrius,
Gėlių g. 14, Pašiaušės k., Kelmės r. sav.
Jaunimo g. 2, Pašilėnų k., Kelmės r. sav.
Pašilės mokykla,
Šilo g. 50, Pašilės k., Kelmės r. sav.
Laikšių bendruomenės namai,
Žvejų g. 14 b, Laikšių k., Kelmės r. sav.
Kražantės g. 18, Petrališkės k., Kelmės r. sav.
Stulgių kultūros namai,
Vaidatonių g. 4, Stulgių k., Kelmės r. sav.
Šaltenių mokykla,
Mokyklos g. 11, Šaltenių k., Kelmės r. sav.
Šaukėnų seniūnijos administracinis pastatas,
Juodlės g. 2, Šaukėnai, Kelmės r. sav.
Šedbarų vaikų lopšelis-darželis,
Darželio g. 6, Šedbarų k., Kelmės r. sav.
Tytuvėnų gimnazijos II korpusas,
Taikos g. 1, Tytuvėnai, Kelmės r. sav.
Tytuvėnų m. kultūros centras,
Šiluvos g. 1, Tytuvėnai, Kelmės r. sav.
Užvenčio Šatrijos Raganos vid. mokykla,
Višinskio g. 5, Užventis, Kelmės r. sav.
Vaiguvos mokykla,
Alyvų g. 6, Vaiguvos k., Kelmės r. sav.
Valpainių bendruomenės namai,
Šilo g. 11, Valpainių k., Kelmės r. sav.
Kelmės apylinkių seniūnijos salė,
Dvaro g. 6 Verpenos k., Kelmės r. sav.
Vidsodžio mokykla,
Mokyklos g. 2, Aunuvėnų k., Kelmės r.
Žalpių mokykla,
Pėriškių g. 22, Žalpių k., Kelmės r. sav.
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Kelmės rajono apygardos Nr. 18 rinkimų komisijos
informacinis leidinys

Išleido Kelmės rajono apygardos Nr. 18 rinkimų komisija
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė

Maketavo LĮ „Kriventa“
kriventa@kriventa.lt
www.kriventa.lt
Tiražas 12 500 egz.
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