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BENDRA INFORMACIJA APIE RINKIMUS
Teisę rinkti savivaldybės tarybos narį – merą turi nuolatiniai šios savivaldybės
gyventojai (likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos toje savivaldybėje
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravę savo gyvenamąją vietą), 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 likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo
šios savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje, arba kitas asmuo, kuris turi teisę
nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir turi šią teisę patvirtinantį dokumentą ir
kuris likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos 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 – meru gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų dieną yra sukakę 20 metų, o savivaldybės
tarybos nariu – meru, – Lietuvos Respublikos pilietis, kuris gali būti renkamas
šios savivaldybės tarybos nariu. Savivaldybės tarybos nariu – meru gali būti
renkamas asmuo, 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
ir asmuo gali išsikelti pats.

Rinkėjo kortelė
Rinkėjo kortelė išrašoma pagal rinkėjų sąrašo sudarymo metu deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu konkreti gyvenamoji vieta nedeklaruota, panaikinta ar
rinkėjas deklaravo išvykimą į užsienį, bet gyvena Lietuvoje, dėl įrašymo į rinkėjų
sąrašus jis turi kreiptis į apylinkės rinkimų komisiją pagal savo faktinę gyvenamąją vietą.
Balsuoti rinkėjas gali ir neturėdamas rinkėjo kortelės.
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BALSAVIMAS
Balsavimas iš anksto
Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę.
Balsavimas iš anksto vyks 2017 m. rugsėjo 6–7 dienomis (pakartotinis balsavimas rugsėjo 20–21 dienomis) Marijampolės savivaldybėje (savivaldybės pastate) 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. Prašymai balsuoti namuose pradedami priimti įteikiant rinkėjams rinkėjo korteles ir baigiami priimti 2017 m. rugsėjo 6 d. Balsavimas namuose vyksta 2017 m. rugsėjo 8–9 dienomis (pakartotinis
balsavimas rugsėjo 22–23 dienomis).

Balsavimas specialiuose paštuose
Rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose ir todėl negali
atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse, tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose), gali balsuoti paštu specialiai balsavimui sudarytuose specialiuose paštuose jų darbo
valandomis 2017 m. rugsėjo 6–8 dienomis (pakartotinis balsavimas rugsėjo
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 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
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balsuoti į kitą rinkimų apylinkę ir rinkėjo balsas, jeigu bus gautas balsavimo
paštu voke, nebus skaičiuojamas.
Atkreipiame dėmesį, kad einant balsuoti, rinkėjo kortelė yra nebūtina. Svarbu
turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Rinkėjų papirkimo draudimas
Prasidėjus rinkimų politinei kampanijai, t. y. nuo rinkimų datos paskelbimo
iki Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų įstatymo (toliau – Įstatymas) nustatyto rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpio pabaigos, taip pat rinkimų
dieną draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis,
paslaugomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją ar rinkimų teisę turintį asmenį dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir/arba balsuoti už arba prieš vieną
ar kitą numatomą kelti kandidatu ar numatantį išsikelti kandidatu į merus asmenį, kandidatą arba kandidatų sąrašą, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti
rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių
partijų ar kandidatų arba numatomų kelti kandidatais asmenų ir taip trukdyti
piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę.
Rinkėjų papirkimu nelaikomas spausdintos medžiagos (veiklos ar rinkimų
programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių,
atvirukų, lipdukų), taip pat mažareikšmių daiktų (kurių kaina yra iki 1,45 euro,
pažymėtų politinės partijos, kandidato ar asmens, numatomo kelti ar numatančio išsikelti kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus, simbolika, deklaruotų Vyriausiojoje rinkimų komisijoje (VRK) jos nustatyta tvarka ir skirtų
politinei partijai, rinkimų komitetui, kandidatų sąrašui, kandidatui ar asmeniui,
numatomam kelti ar numatančiam išsikelti kandidatu į merus, propaguoti, gaminimas arba neatlygintinas platinimas.
Rinkėjų ir rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo faktus tiria savivaldybių
rinkimų komisijos VRK nustatyta tvarka, o vertina VRK. Apie nustatytą rinkėjų
ir rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo faktą VRK paskelbia savo interneto svetainėje kartu su Įstatymo 6 straipsnį pažeidusio kandidato pasižadėjimu
laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis. Rinkėjų ir
rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo faktus pripažinus šiurkščiu Įstatymo
pažeidimu, atsiranda įstatymuose nustatytos pasekmės.
Už trukdymą pasinaudoti rinkimų teise Baudžiamojo kodekso 172 str. numato baudžiamąją atsakomybę. Asmuo, kuris papirkdamas arba apgaulės būdu,
arba naudodamas psichinę prievartą kitam asmeniui trukdė realizuoti jo teisę
rinkti, gali būti baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
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Lietuvos CENTRO PARTIJA

Gedimino Akelaičio
RINKIMŲ PROGRAMA
Laikas keistis

SUTARTIS SU RINKĖJAIS
Aš, Gediminas Akelaitis, gavęs Jūsų pasitikėjimą, žadu pakeisti požiūrį į žmogų.
Laikas keisti darbo metodus, laikas keistis ir patiems, vykdant šias užduotis:
Marijampolė buvo, yra ir privalo likti lietuvybės, kultūros ir tautiškumo lopšys.
Tik savivaldybės administracijos, tarnautojų ir tarybos narių padorumas, jų veiksmų skaidrumas gali grąžinti žmonių pasitikėjimą, todėl sieksiu, kad visi sprendimai būtų vieši ir derinami su savivaldybės gyventojais. Korupciją ir nepotizmą įveiksime tik dirbdami VISI KARTU.
Savivaldybės įmonėms vadovauti bus kviečiami žmonės ne pagal partinę priklausomybę,
bet pagal patirtį ir kompetenciją.
Europinis geležinkelis privalo tarnauti marijampoliečių gerovei, patogumui ir ekonominiam regiono suklestėjimui, o ne „Lietuvos geležinkelių” „vadukų“ ambicijoms tenkinti.
Realiai pradėti daugiafunkcinio sporto ir pramogų centro statybas.
Siekti, kad LEZ-o investuotojų gamybinė veikla darniai derėtų su Marijampolės – Sūduvos
sostinės – gyventojų interesais.
Pagal savivaldybės finansines ir administracines galimybes skatinti smulkių ir vidutinių
įmonių steigimą mieste ir kaimiškosiose seniūnijose.
Grąžinti Marijampolę į didžiųjų Lietuvos miestų gretas.
Europos savivaldos chartija ir jos nuostatos Marijampolės savivaldybėje turi veikti realiai,
o ne kaip biurokratinis dokumentas.
Siekti, kad miestas būtų renovuojamas kompleksiškai (rajonais), įskaitant ir infrastruktūrą
bei aplinką.
Skatinti bendruomenines organizacijas, teikti joms paramą.
Revizuoti savivaldybės aparato darbą, įvertinant jo kokybę ir pasiekiant optimalų darbuotojų skaičių.
Revizuoti „Litesko“ veiklą, šildymo kainas ir jų skaidrumą, o taip pat išnagrinėti sutarties
su „Litesko“ nutraukimo galimybes.
Jaunimo ir specialistų įdarbinimas yra Vyriausybės ir savivaldybės prioritetas.
Užkirsti kelią svarbiausių marijampoliečiams komunalinių įmonių privatizavimui.
Tik nuosekli sveikatos apsauga, o ne fragmentiškos „paslaugos“ užtikrins realios medicinos
sistemos gyvavimą, sumažins žmonių sergamumą bei padidins galimybes gydytis ir pasveikti.
Sutartis įsigalios, kai TU, marijampolieti, balsuosi už mano kandidatūrą ir aš būsiu išrinktas
Marijampolės savivaldybės meru, taip įgaudamas TAVO įgaliojimus vykdyti šiuos įsipareigojimus.
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LIETUVOS
VALSTIEČIŲ
IR ŽALIŲJŲ
SĄJUNGA

Lietuvos VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

Karolio Dvylio

RINKIMŲ PROGRAMA
Auginkime savo kraštą kartu!

Bendraudamas su žmonėmis matau jų akyse degančią ugnelę, viltį gyventi čia, kur gimė ir
užaugo, ryžtą siekti užsibrėžtų tikslų, stebiu jų kūrybiškumą ir norą veikti. Tačiau ne vienas
nusivylęs miesto valdžios požiūriu, abejingumu ir neveiklumu, tiesiog susikrauna lagaminus
ir išvažiuoja ten, kur gali save atskleisti, kur sudarytos geresnės sąlygos.
Viena iš tokio neveiklumo priežasčių yra ta, kad miesto savivaldoje varžomos piliečių iniciatyvos ir dominuoja politinių partijų nuomonė. Miesto savivaldos pagrindu turi tapti aktyvūs krašto žmonės.
Tikiu, kad žmonių palaikomi į savivaldybės gyvenimą galime įnešti naujų vėjų, naują viltį
ir tikėjimą. Tikiu, kad ateitį galime kurti čia, kur gimėme ir užaugome, kur auga mūsų vaikai.
Būdamas meru sieksiu, kad savivaldybė pradėtų veikti efektyviai ir skaidriai, o jos pagrindinis ir vienintelis tikslas būtų rūpintis kraštiečių gerove.
Tik kartu mes galime sukurti aplinką:
taupią ir efektyvią – sieksime, kad mūsų krašto gyventojai gautų greitą ir visiems prieinamą pagalbą įvairiais socialinės paramos klausimais;
pažangią ir verslią – skatinsime dialogą tarp savivaldos ir verslo atstovų, kad galėtume
plėtoti pažangias idėjas, kurti palankią investicinę aplinką, skatinti inovatyvaus verslo kūrimąsi mieste ir kaime.
palankią šeimoms – spręsime problemas, susijusias su švietimo ir sveikatos priežiūros
įstaigų valdymu, daugiabučių renovacijos procesu, socialinės pagalbos paslaugų prieinamumu; atsižvelgdami į vietos bendruomenių poreikius, sieksime darnios, šeimai pritaikytos
kaimo ir miesto infrastruktūros plėtros.
Būsiu atviras visuomenės interesams ir sieksiu, kad kuo daugiau bendruomenių ir žmonių
įsitrauktų į krašto gerovės kūrimo procesą.
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Lietuvos SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

Irenos Lunskienės
RINKIMŲ PROGRAMA

Marijampolės socialdemokratai savo darbais įrodė rūpestį savivaldybės žmonėmis, jų pilnaverčiu gyvenimu, todėl atsižvelgdama į Jūsų lūkesčius ir problemas, ir kiekvieną dieną siekdama kokybiškesnio, saugesnio, oresnio gyvenimo Jums, Marijampolės savivaldybės gyventojams, kartu su komanda esu pasirengusi tęsti pradėtus ir inicijuoti naujus darbus:
Baigsime derybas su dviem investuotojais ir ieškosime naujų.
Rekonstruosime Marijampolės ligoninės Vaikų ligų ir Vaikų priėmimo skyrius.
Atnaujinsime Pašešupio parką: bus sutvarkytas ir apšviestas pagrindinis parko takas,
įrengtos maudyklos, atnaujinti teniso kortai bei kitas sporto inventorius.
Sukursime ir įgyvendinsime vaikų vasaros užimtumo programą, prieinamą visiems savivaldybės vaikams.
Remontuosime Kauno gatvės ruožą nuo R. Juknevičiaus g. iki Dariaus ir Girėno g., atnaujinsime pėsčiųjų ir įrengsime dviračių takus.
Tobulinsime atliekų surinkimo sistemą: pakeisime konteinerius ir atnaujinsime konteinerių aikšteles.
Įrengsime 69 butų socialinį būstą ir papildomai nupirksime apie 20 butų.
Statysime daugiafunkcę areną.
Baigsime modernizuoti Petro Kriaučiūno viešąją biblioteką.
Renovuosime Moksleivių kūrybos centrą.
Renovuosime Rygiškių Jono gimnazijos edukacines erdves.
Modernizuosime Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pastatą.
Įgyvendinsime J. Totoraičio progimnazijos edukacinių erdvių rekonstrukcijos projektą ir
įrengsime liftą, kuris suteiks galimybę mokykloje mokytis judėjimo negalią turintiems
vaikams.
Remontuosime lopšelio-darželio „Rasa“ vidaus erdves.
Siekdami padidinti ikimokyklinio ugdymo vietų skaičių, įkursime naujas grupes lopšelyjedarželyje „Nykštukas“ ir Mokolų mokykloje-darželyje.
Sutvarkysime Sasnavos seniūnijos viešąją infrastruktūrą.
Atnaujinsime Puskelnių kaimo viešąją infrastruktūrą.
Įrengsime pėsčiųjų taką Meškučiuose.
Plėsime vandentiekio ir nuotekų tinklus Igliaukos, Sasnavos, Liudvinavo miesteliuose,
Buktos ir Patašinės kaimuose.
Sutvarkysime viešąją erdvę ir infrastruktūrą bei įrengsime gatvių apšvietimą Želsvos kaime.
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Partija Tvarka ir teisingumas

Dobilo Sinkevičiaus

RINKIMŲ PROGRAMA

5 žingsnių programa Marijampolės kraštui
1 – Naikinsime vergovę Marijampolės įmonėse.
Padėsime steigti profsąjungas didžiosiose įmonėse, ginsime ne pelno, bet dirbančiųjų interesus, užtikrinsime sveikatą ir orias darbo sąlygas.
2 – Municipalinis būstas – ne asocialiems asmenims, bet jaunoms ir perspektyvioms šeimoms.
Savivaldybės būstus suremontuosime ir suteiksime jaunoms, tvarkingoms, perspektyvioms šeimoms, kaip municipalinį būstą išperkamosios nuomos pagrindais.
Per metus parengsime ne mažiau kaip 100 butų jaunoms ir dirbančioms šeimoms.
3 – Marijampolė – autoverslo klasterių meka.
Grąžinsime autoverslo sostinę į Marijampolę! Verslo klasterių pagrindu sukursime didžiausią automobilių turgų Baltijos šalyse, pagerinsime automobilių verslui reikalingą infrastruktūrą pačiame turguje ir visame mieste.
Marijampolės savivaldybėje smulkiuosius verslininkus atleisime nuo verslo liudijimo mokesčio.
4 – Geresnės sąlygos Marijampolės krašto smulkiesiems ūkiams bei kaimo gyventojams.
Įpareigosime aplinkos valdymo bei žemės ūkio skyrius užsiimti prevencija bei konsultacijomis, o ne žmonių gąsdinimu. Savivaldybės tarnautojai privalo tarnauti žmogui, o ne vadovauti.
Pertvarkysime autobusų maršrutus ir pagerinsime kaimo gyventojų susisiekimo su miestu galimybes. Numatysime vieną savivaldybės dotuojamą (nemokamą) autobuso maršrutą
per dieną.
5 – Nemokamas šaltas vanduo visiems Marijampolės miesto ir gyvenviečių gyventojams.
Marijampolės gyventojams (43 000 žm.) ir rajono gyvenviečių gyventojams (6000 žm.)
šaltas vanduo (iki 3 kub. m per mėn.) gali būti tiekiamas nemokamai. UAB „Sūduvos vandenys“ dabar kasmet gauna apie 4 mln. eurų pajamų. Pelnas 186 000 eurų. Sumažinus
„Sūduvos vandenų“ išlaidas, optimizavus ūkio valdymą, galima pasiekti, kad įmonė dirbtų
nepatirdama nuostolio net ir tiekiant gyventojams šaltą vandenį nemokamai.
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IŠSIKĖLĖ PATS

Gintaro Skamaročiaus
RINKIMŲ PROGRAMA
Dirbsiu taip, kad pateisinčiau Jūsų pasitikėjimą
Turiu sukaupęs sunkių klausimų išsprendimo bei europinių lėšų uždirbimo patirties, plačių ir drąsių užmojų, nesu varžomas siaurų įsipareigojimų.
Myliu ir gerbiu žmones, kurie liko ar grįš gyventi bei dirbti ir vaikus auginti mūsų krašte.
Tikiu Jumis. Dirbsiu taip, kad pateisinčiau Jūsų pasitikėjimą.
Daugiausia dėmesio skirsiu:
geriau apmokamų darbo vietų kūrimui bei veiklos sąlygų gerinimui –
maksimaliai pritraukiant ES ir kitų programų paramą, pažangiausias privačias investicijas;
iki leistinos interesų ribos ginant ir remiant vietinio verslo augimą bei pardavimus savivaldybėje ir už jos ribų;
skatinant čia veikiančių verslo įmonių registracijos vietos ir mokesčių grįžimą bei rinkimą
Marijampolei;
skatinant žemės ūkio ir kitos vietinės produkcijos perdirbimą vietoje;
gerinant ir skatinant tarptautinius santykius, ypač su kaimyninių šalių partneriais;
gyvenimo aplinkos gerinimui, sveikos ir išsilavinusios bendruomenės augimui –
optimizuojant biurokratinį aparatą, jo valdymą, mažinant priklausomybę nuo partinių
sprendimų;
įvairinant ir remiant socialinių, sveikatos bei kultūros paslaugų teikimą, jų pasiekiamumo
gerinimą, ypač sąžiningai dirbantiems, bet menkai uždirbantiems asmenims;
skatinant sporto užsiėmimus ir sveiką gyvenimo būdą, vaikų ir šeimų užimtumą, dviračių
ir pėsčiųjų takų tinklo, Šešupės pakrančių bei kitų viešųjų erdvių atnaujinimą ir papildomą įrengimą;
išsaugant Kolegiją bei gerinant jos ir kitų mokymo įstaigų, darželių bazes;
gerinant gatvių ir kelių dangą, parkavimo vietų ir daugiabučių kiemų aplinką,
gerinant geriamojo vandens kokybę, pertvarkant šilumos tiekimo santykius, mažinant
paslaugų kainas;
išplečiant namų savininkų teises renovacijai.
Džiaugsiuosi Jūsų sėkme.
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Lietuvos RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS

Sauliaus Skinkio

RINKIMŲ PROGRAMA

Rinkis ateitį!
Marijampolėje gimiau ir užaugau, mačiau miesto raidą nuo pat Nepriklausomybės atgavimo. Miestas keitėsi, gražėjo. Nepaisant to, iš Marijampolės išvyko daugybė žmonių,
jaunų šeimų, kurios čia nerado gerai apmokamo darbo, kokybiškų paslaugų. Jei tai tęsis,
Marijampolę ištiks miestų, kuriuose lieka tik vyresnio amžiaus žmonės, likimas. To negalime
sau leisti!
Jaučiu pareigą padėti savo gimtajam miestui, išbudinti jį iš gilaus miego. Todėl nutariau
dalyvauti mero rinkimuose ir siekti teigiamų pokyčių mūsų mieste.
Ko trūksta daugeliui žmonių Marijampolėje? Darbo yra, tačiau daugelio atlyginimai yra
per maži norint gyventi oriai. Marijampolė turi tapti patraukliausiu Lietuvos miestu smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti. Ekonominė zona neturi apsiriboti tik vienu stambiu investuotoju. Miesto stiprybė yra stiprus smulkus verslas, kuriam savivaldybė privalo skirti visą
įmanomą pagalbą. Kuo daugiau žmonių dirbs smulkiose įmonėse, tuo didesnė bus darbo
pasirinkimo galimybė, greičiau augs atlyginimai.
Skirsime daugiau dėmesio šeimai. Mieste pakanka mokyklų ir darželių, tačiau vaikams
reikia daugiau užsiėmimų po pamokų, atnaujinsime žaidimų aikšteles daugiabučių namų
kiemuose.
Sieksime, kad sodų bendrijų gyventojai pagaliau taptų pilnaverčiais miestiečiais. Sutvarkysime sodų bendrijų infrastruktūrą – kelius, vandentiekį, kanalizaciją.
Ateityje Marijampolė ne trauksis, o augs! Dirbdami kartu pasiekime, kad mūsų miestas taptų patrauklus gyventi. Tam nepakanka vien naujų šaligatvių ir aikščių, kurios mūsų
mieste dažniausiai būna tuščios. Kai bus sukurta pakankamai gerai apmokamų darbo vietų,
miestas taps nauju traukos centru mūsų jaunimui, dabar dažniausiai besižvalgančiam į Vilnių ar užsienio šalis. Sukurkime tokią Marijampolę, kurioje visiems norėtųsi gyventi!
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Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Kęstučio Traškevičiaus
RINKIMŲ PROGRAMA
Už teisingą ir klestinčią Marijampolę!
Savo veiklą grindžiu krikščioniškomis vertybėmis, teisinga ir išmintinga vadyba. Mano prioritetas – rūpinimasis kiekvienu žmogumi. Todėl įgyvendinsiu šias nuostatas:
siekdamas sukurti naujų darbo vietų ir užtikrinti didesnius darbuotojų atlyginimus, sudarysiu sąlygas pritraukti į Marijampolę kuo daugiau investicijų;
imsiuosi priemonių, kad mažėtų centralizuotai tiekiamos šilumos kaina;
skirsiu dėmesį atokiau nuo miesto centro esančių gatvių, šaligatvių, daugiabučių namų
kiemų, kaimiškųjų seniūnijų kelių kokybiškam tvarkymui ir remontui;
gerinsiu viešojo transporto paslaugas, užtikrinsiu susisiekimą su kaimiškosiomis seniūnijomis;
remsiu pagalbos sunkiai besiverčiančioms šeimoms programas, nevyriausybinių, neįgaliųjų bei kitų organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklą;
inicijuosiu ugdymo kokybės ir pedagogų darbo sąlygų gerinimą, teisingos švietimo darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos įvedimą;
racionaliai plėtosiu savivaldybės laisvalaikio, kultūros ir sporto infrastruktūrą;
skirsiu dėmesį sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimui;
remsiu smulkųjį ir vidutinį verslą;
dėsiu pastangas, kad būtų užtikrintas viešųjų pirkimų, konkursų į pareigas vykdymo
skaidrumas, objektyvumas ir sąžiningumas, savivaldybės administracijos ir savivaldybės
įstaigų turimų finansinių išteklių racionalus naudojimas bei įstatymų ir kitų teisės aktų
laikymasis;
inicijuosiu savivaldybės administracijos struktūros optimizavimą, kad sumažėtų vadovaujančio personalo ir geriau būtų sprendžiamos savivaldybės gyventojų problemos.
Nuolat tarsiuosi su visuomene, įsiklausysiu į jos nuomonę. Kartu galime pasiekti, kad iš
esmės pagerėtų Marijampolės savivaldybės žmonių gyvenimas.
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IŠSIKĖLĖ PATS

Algio Žvaliausko
RINKIMŲ PROGRAMA

Ateities Marijampolė
S iekti, kad savivaldybės administracijoje dirbtų specialistai profesionalai, ir įgyvendinti
administracijos darbuotojų skatinimo sistemą.
Kai kurias funkcijas iš savivaldybės administracijos perduoti jos valdomoms įstaigoms
arba seniūnijoms.
Įstaigų reorganizavimą vykdyti tik atlikus išsamią veiklos analizę ir įvertinus veiklos perspektyvas.
Pasiekti, kad būtų išlaikyta efektyviai veikianti švietimo struktūra, turint ribotus finansinius išteklius.
Reorganizuojant įstaigas, įvertinti jų veiklos perspektyvas Marijampolės savivaldybės
strateginio vystymosi plano kontekste.
Statant naujus objektus, turi būti įvertintos savivaldybės finansinės galimybės ir jau esančių objektų išlaikymo perspektyvos.
Socialinei paramai skirtas lėšas naudoti pagal paskirtį, nesistengiant sutaupyti kitoms
savivaldybės reikmėms.
Kartu su daugiabučių namų renovacija vykdyti jų aplinkos sutvarkymo programą.
Išplėsti Marijampolės savivaldybės Peticijų komisijos veiklą.
Pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija dėl Marijampolės rytinio aplinkkelio ir tilto Aušros gatvėje įgyvendinimo projektų.
Pasirašyti sutartį su AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl „Rail Baltica“ infrastruktūros pritaikymo tenkinant Marijampolės savivaldybėje esančių verslo objektų poreikius.
2018 metams sudaryti planą ir skirti papildomai lėšų kaimiškųjų vietovių infrastruktūrai
gerinti.
Atsisakyti visuomeninių mero patarėjų ir įkurti verslo tarybą.
2020 metais pasibaigus Europos paramos laikotarpiui, pagrindinis prioritetas bus skiriamas verslui, todėl būtina parengti naują verslo rėmimo programą.
Į klausimų, susijusių su naujų darbo vietų kūrimu, svarstymą įtraukti jaunimo organizacijų
ir Darbo biržos atstovus.
Skirti didelį dėmesį sprendimams, susijusiems su Marijampolės laisvosios ekonominės
zonos (LEZ) išplėtimu.
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MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NR. 25 RINKIMŲ KOMISIJA

Vardas, pavardė

Tel. numeriai

El. paštas

Pareigos

Janina Dereškevičienė

8 686 38230

januke@gmail.com

pirmininkė

Andžela Galeckienė

8 687 32765

amigau@gmail.com

pavaduotoja

Vida Ambrazavičienė

8 614 00464

aus@marijampole.lt

sekretorė

Rita Bendaravičienė

8 650 14296

taupumas@gmail.com

narė

Kristina Dobrovolskienė

8 601 44850

k.dobrovolskiene@gmail.com

narė

Viktorija Kriščiūnienė

8 634 78778

viktorija.krisciuniene@gmail.com

narė

Jolanta Petrušauskienė

8 611 51551

petrusauske@gmail.com

narė

Violeta Švetkauskienė

8 687 78744 violeta.svetkauskiene@marijampole.lt

narė

8 643 10371

narys

Aidas Žmuidinas

aidas.zmuidinas@gmail.com

14

15

18

17

16

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

EDGARAS NEVIERA
IRMA
Laikštės
PETRAUSKIENĖ
Tarpučių EGLĖ PLIKAITIENĖ
INGRIDA
Uosupio
ALMONAITIENĖ
BEATA
Mokolų
VALUNGEVIČIENĖ
GIEDRIUS
Degučių
SINKEVIČIUS
ZITA
Suvalkiečių MATUSEVIČIENĖ
DAIVA
Šaulių
IVANAUSKIENĖ
IRENA
Kauno
LAŽAUSKIENĖ
Dariaus ir
AUŠRA
LAUKAITIENĖ
Girėno
VILIJA
Beržų
KALINAUSKIENĖ
DANGUOLĖ
Armino
BLAUZDŽIŪNIENĖ
ALGIRDAS
Centro
STADALIUS
Mokolų
INETA
VAITKEVIČIŪTĖ
kaimo
ILONA
Šunskų
PLEČKAITIENĖ
Sasnavos DANUTĖ SAVULIENĖ

Narto

2
868674420

868520119

868930956

868798451

Tel. numeriai

861489377

Draugystės g. 19, Marijampolė

Kauno g. 7, Marijampolė

Kauno g. 119, Marijampolė

Vytauto g. 20, Marijampolė

Sporto g. 7, Marijampolė

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Marijampolės pataisos namai

Marijampolės profesinio rengimo
centras
Marijampolės Rygiškių Jono
gimnazija
Marijampolės „Smalsučio“
pradinė mokykla
Marijampolės Jono Totoraičio
progimnazija

Marijampolės Sūduvos gimnazija

VĮ Marijampolės miškų urėdija
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis
„Nykštukas“
Marijampolės „Šaltinio“
pagrindinė mokykla

UAB SŪDUVOS VANDENYS

Marijampolės Petro Armino
pagrindinė mokykla
Marijampolės meno mokykla

Įstaigos pavadinimas

861462723

Sūduvos g. 27, Sasnavos mstl.

Varpo g. 32, Šunskų mstl.

Sasnavos seniūnija

Šunskų seniūnija

Marijampolės Rimanto
868738378 Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė Stankevičiaus
pagrindinė mokykla
Marijampolės
savivaldybės
Mokolų
863895410
Mokyklos g. 5, Mokolų k.
pagrindinė mokykla

861008770

868173559

865079127 Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolė

865142263

danute.savuliene@marijampole.lt 868379066

pleckaitieneilona@gmail.com

ineta.vaitkeviciute5@gmail.com

astadalius@gmail.com

dange91@gmail.com

v.kalinauskiene@gmail.com

laukaitiene.a@gmail.com

irijada@gmail.com

Mokolų g. 61, Marijampolė

Uosupio g. 2, Marijampolė

Vilkaviškio g. 71, Marijampolė

Vasaros g. 7, Marijampolė

Vytauto g. 47, Marijampolė

Vytenio g. 47, Marijampolė

Adresas

860688948 R.Juknevičiaus g. 32, Marijampolė

daiva.ivanauskiene@marijampole.lt 868667244

zita.matuseviciene@gmail.com

giedrius.sinkevicius@gmail.com

beatavalungeviciene@gmail.com 868530861

ingrida.almonaitiene@gmail.com 868681661

mokolu.sen@marijampole.lt

ipetrauskiene@gmail.com

enewiera@gmail.com

zilinskiene.ilona@gmail.com

ILONA ŽILINSKIENĖ

Kvietiškio

1

El. paštas

Vardas, pavardė

Apylinkės
pavadinimas

Nr

16

41

38
40

36

35

34

33

32

31

29

26
27
28

25

24

23

22

21

20

19

Varnupių

LAIMUTĖ
BABINSKIENĖ
Meškučių LAIMA VAIČIŪNIENĖ
Tautkaičių RASA PAPARTIENĖ
MINDAUGAS
Gavaltuvos
VAIŠNYS

Balsupių

ANŽELA GRUBIENĖ

vaisnys1989@gmail.com

laima.vaiciuniene@gmail.com
rasapapartiene@gmail.com

laiminan@gmail.com

andzela.grubiene@gmail.com

867391901

868695623
861562641

861146711

863186654

VIRGINIJUS
virginijus603@gmail.com
861008755
JONAVIČIUS
GIEDRIUS
Smilgių
giedrius_baliunas@yahoo.com 865960507
BALIŪNAS
IRENA
Baraginės MAZILIAUSKIENĖ
imaziliauskiene@gmail.com
861830140
EVELINA
Patašinės KAVALIAUSKIENĖ
evelina.kava@gmail.com
861572273
ZINA
Igliškėlių
zina.prajariene@gmail.com
867070705
PRAJARIENĖ
DANUTĖ
Igliaukos
danbartlns@gmail.com
865781822
BARTNINKIENĖ
JOANA
Šventragio BALTUŠNIKIENĖ
joanele3@gmail.com
861386491
Gudelių
VILMA SAJIENĖ
vilma.sajiene@gmail.com
865277596
Daugirdų
JUSTINA SAJŪTĖ
juste.sajute@gmail.com
868178463
Daukšių
VIDA VALINČIENĖ
valincienevida@gmail.com
869804443
ALGIMANTAS
Padovinio
algimantas.hansas@gmail.com 868240334
JAŠKAUSKAS
KRISTINA
Želsvos
kristina.dumciene@gmail.com 867503462
DUMČIENĖ
Liudvinavo INESA MAŽĖTIENĖ
inesa.mazetiene@gmail.com
861000251
RENATA
Netičkampio KAVALIAUSKIENĖ renata.kavaliauskiene@gmail.com 865640566
Valavičių DAIVA KRAMPIENĖ
daivakrampiene@yahoo.com
867060413

Puskelnių

Sodo g. 29, Gavaltuvos k.

Žiedo g. 33, Meškučių k.
Valčiuvos g. 16, Tautkaičių k.

Piliakalnio g. 21, Varnupių k.

Balsės g. 5, Balsupių k.

Sūduvos g. 35C, Valavičių k.

Šešupės g. 5, Netičkampio k.

Vytauto g. 6, Liudvinavo mstl.

J. Andriuškevičiaus g. 3

Mokyklos g. 5, Padovinio k.

Vytauto g. 8, Gudelių mstl.
Daugirdų g. 1, Daugirdų k.
Sodybinė g. 3, Daukšių mstl.

Igliškio skg. 5, Šventragio k.

Vytauto g. 4, Igliaukos k.

Mykolo Krupavičiaus g. 11,
Igliškėlių mstl.

Nausupės skg. 4, Patašinės k.

Sodų g. 3, Baraginės k.

Varpo g. 1, Smilgių k.

Draugystės g. 25, Puskelnių k.

Bendruomenės namai

Bendruomenės namai
Bendruomenės namai

Bendruomenės namai

Gudelių seniūnija
Bendruomenės namai
Bendruomenės namai
Marijampolės sav. Padovinio
pagrindinė mokykla
Marijampolės sav. Želsvos
pagrindinė mokykla
Liudvinavo seniūnija
Socialinės rizikos šeimų paramos
centras
Valavičių laisvalaikio salė
Marijampolės sav. Mokolų pagrindinės
mokyklos Balsupių skyrius

Bendruomenės namai

Igliaukos laisvalaikio salė

Patašinės universalus daugiafunkcis
centras
Marijampolės savivaldybės Igliškėlių
pagrindinė mokykla

Bendruomenės namai

Bendruomenės namai

Bendruomenės namai

Nr.

Apylinkės
pavadinimas

1.

Kvietiškio

2.

Narto

3.

Laikštės

4.

Tarpučių

5.

Uosupio

6.

Mokolų

7.

Degučių

8.

Suvalkiečių

9.

Šaulių

10.

Kauno

11.

Dariaus ir
Girėno

12.

Beržų

13.

Armino

Apylinkės adresas
Vytenio g. 47, Marijampolė
tel. 8 687 98 451
Vytauto g. 47, Marijampolė
tel. 8 689 30 956
Vasaros g. 7, Marijampolė
tel. 8 685 20 119
Vilkaviškio g. 71, Marijampolė
tel. 8 686 74 420
Uosupio g. 2, Marijampolė
tel. 8 686 81 661
Mokolų g. 61, Marijampolė
tel. 8 685 30 861
R. Juknevičiaus g. 32, Marijampolė
tel. 8 606 88 948
Kauno g. 119, Marijampolė
tel. 8 614 89 377
Kauno g. 7, Marijampolė
tel. 8 686 67 244
Draugystės g. 19, Marijampolė
tel. 8 651 42 263
Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolė
tel. 8 650 79 127
Sporto g. 7, Marijampolė
tel. 8 681 73 559
Vytauto g. 20, Marijampolė
tel. 8 610 08 770
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
31.

Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė
tel. 8 687 38 378
Mokyklos g. 5, Mokolų k.
Mokolų kaimo
tel. 8 638 95 410
Varpo g. 32, Šunskų mstl.
Šunskų
tel. 8 614 62 723
Sūduvos g. 27, Sasnavos mstl.
Sasnavos
tel. 8 683 79 066
Draugystės g. 25, Puskelnių k.
Puskelnių
tel. 8 610 08 755
Varpo g. 1, Smilgių k.
Smilgių
tel. 8 659 60 507
Sodų g. 3, Baraginės k.
Baraginės
tel. 8 618 30 140
Nausupės skg. 4, Patašinės k.
Patašinės
tel. 8 615 72 273
Mykolo Krupavičiaus g. 11, Igliškėlių mstl.
Igliškėlių
tel. 8 670 70 705
Vytauto g. 4, Igliaukos k.
Igliaukos
tel. 8 657 81 822
Igliškio skg. 5, Šventragio k.
Šventragio
tel. 8 613 86 491
Vytauto g. 8, Gudelių mstl.
Gudelių
tel. 8 652 77 596
Daugirdų g. 1, Daugirdų k.
Daugirdų
tel. 8 681 78 463
Sodybinė g. 3, Daukšių mstl.
Daukšių
tel. 8 698 04 443
Mokyklos g. 5, Padovinio k.
Padovinio
tel. 8 682 40 334
J. Andriuškevičiaus g. 3, Želsvos k.
Želsvos
tel. 8 675 03 462
Centro

18

32.

Liudvinavo

33.

Netičkampio

34.

Valavičių

35.

Balsupių

36.

Varnupių

38.

Meškučių

40.

Tautkaičių

41.

Gavaltuvos

Vytauto g. 6, Liudvinavo mstl.
tel. 8 610 00 251
Šešupės g. 5, Netičkampio k.
tel. 8 656 40 566
Sūduvos g. 35C, Valavičių k.
tel. 8 670 60 413
Balsės g. 5, Balsupių k.
tel. 8 631 86 654
Piliakalnio g. 21, Varnupių k.
tel. 8 611 46 711
Žiedo g. 33, Meškučių k.
tel. 8 686 95 623
Valčiuvos g. 16, Tautkaičių k.
tel. 8 615 62 641
Sodo g. 29, Gavaltuvos k.
tel. 8 673 91 901

Žymėjimas:
Rinkimų apylinkė, pritaikyta rinkėjams su negalia

BALSAVIMAS RINKIMŲ DIENĄ
2017 m. rugsėjo 10 d. (sekmadienį)

nuo 7 iki 20 val.
Daugiau informacijos galite rasti
www.vrk.lt ir www.rinkejopuslapis.lt
arba telefonu: +370 5 2 39 6902
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
Tiražas 25 000 egz.

Užsakymo Nr. 486

Maketavo leidykla-spaustuvė „Piko valanda”
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