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PAGAUKIME POKYČIŲ 
BANGĄ!

Partijos sąrašo Nr. 13Laisvės partijos Klaipėdos skyriaus kandidatai į 
Klaipėdos miesto tarybą

KAROLIS DAKTARAS 
gydytojas chirurgas, 
visuomenės sveikatos 
apsaugos specialistas

JURIJ PROSKURIN 
verslininkas
(maitinimo ir pramogų 
srityje)

AIVARAS DAILIDĖ
buitinės technikos 
meistras

BIRUTĖ 
ANDRUŠKAITĖ 
projektų vadovė, 
aplinkosaugos 
entuziastė

AUGUSTĖ
DAUKŠAITĖ
teisininkė komercinės
ir jūrų teisės srityse

IGNAS JONIKAS 
būsimas studentas

MODESTAS SKERSYS 
metodininkas, viešųjų 
pirkimų specialistas

OVIDIJUS 
ŠADAUSKAS 
maisto pramonės 
įrengimų įmonės 
vadovas

ARNAS ULVYDAS 
tarptautinio verslo ir 
komunikacijos 
studentas

MODESTAS VITKUS 
Klaipėdos miesto savivaldybės 
tarybos sekretorius     

AUSMA
SAKALAUSKAITĖ
chorvedė, mokytoja, 
visuomenininkė,
LGBT katalikė

JURIJ ZASLAVEC 
tarptautinių ryšių ir 
logistikos specialistas

MICHAIL 
TARACHOVSKIJ
akušeris ginekologas, 
moterų sveikatos ar-
chitektas

BIRUTĖ 
PAKARKLIENĖ 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui

MANTAS MEŠKYS 
kūrybos ir pramogų 
industrijų studentas

ARVIDAS APULSKIS  
verslininkas (NT, maisto 
pramonės ir bankininkystės 
srityse)

DAINIUS 
ŠILINGAS 
visuomenininkas, 
privataus Atviro
jaunimo centro vadovas

ROBERTA
KAVALIAUSKAITĖ 
techninės informacijos 
paslaugų specialistė

JURGIS AŠMONAS
lektorius, verslininkas 
hiphopo šokių teisėjas

RENALDA STANIUTĖ 
padavėja-administratorė

ROBERTAS
VASILEVSKIS
kūrybos ir pramogų 
industrijų studentas

TOMA
DABULEVIČIENĖ
mokslo darbuotoja, 
dėstytoja, dirbanti jūros 
mokslų srityje

POVILAS KLIMAS 
verslininkas-ūkininkas, 
žiedinės veiklos ir 
tvaraus ūkio savininkas

ARŪNAS
RAČKAUSKAS 
renginių ir spektaklių 
šviesų specialistas
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Pagaukime pokyčių bangą!

Klaipėda – laisviausias miestas Lietuvoje, 
kuriame tilpsime visi!
Visos viešosios erdvės ir paslaugos – pritaikytos neįgaliesiems 
Didesnės dalyvaujamojo biudžeto apimtys
E-savivaldybės sprendimai
Gyvūnams – laisvė važiuoti viešuoju transportu

Klaipėda – gyvas ir  drąsus miestas!
Draudimų ir biurokratijos mažinimas
Subsidijos jaunoms šeimoms įsigyjant pirmą būstą 
NVO įtraukimas į viešųjų paslaugų teikimą
Nulinis pakantumas korupcijai 

Dar žalesnis miestas!
Daugiau taršos matavimo stotelių, o duomenys realiu laiku
Maksimali komunalines paslaugas teikiančių įmonių kontrolė
Žaliosios energetikos sprendimai viešiesiems pastatams 
Elektros įkrovų stotelės – prieinamos kiekvienam

Miesto ir uosto sinergija
Lygiavertis miesto dalyvavimas uosto valdyme
Stiprus jūrinio miesto identitetas
Jūrinės krypties inovacijų plėtra

Daugiau energijos miestui!
Legalios gatvės lenktynių trasos įrengimas
Gatvės menų inkubatorius – miesto centre
Daugiau vandens sporto vietų ir infrastruktūros
Baltijos prospekto estakados atidarymas

Švietimas – kokybiška ateitis!
Darželiai – prieinami visiems norimoje vietoje 
Tarptautinis talentų pritraukimo centras
Daugiau neformalaus švietimo galimybių 

Aktyvus ir sportiškas miestas!
Sporto ir laisvalaikio zonos arčiau žmonių 
Grąžinti pasididžiavimą Klaipėdos sportu

Sveikas ir judantis miestas!
Sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas 
Miestiečių psichikos sveikatos gerinimas

Miestas – gyvas ir traukiantis!
Žvejų rūmų ir vasaros estrados rekonstrukcija
Leidimai renginiams – dvigubai greičiau
Daugiau parkavimo vietų mieste
Daugiau senamiesčio gatvių pėstiesiems

Skatiname turizmo bangą!
Kurortinės savivaldybės statusas
Kruizinių laivų terminalas – renginių erdvė
Savaitgalio skrydžiai iš / į Palangos oro uostą
Dangės upė – turizmui ir judumui
Klaipėdos švyturys – atviras miestiečiams

Politinė reklama. Apmokėta iš Laisvės partijos PK sąskaitos. Užsakė Laisvės partija.
Užs. Nr. 230111819. Tiražas 2000 vnt.
Spausdino S. Jokužio leidykla-spaustuvė


