LSDP Klaipėdos miesto skyriaus Tarybos ataskaita
Už ataskaitinį 2018-04-06 – 2019-03-30 laikotarpį
2019- 03 - 30
LSDP Klaipėdos skyriaus Tarybos veiklos ataskaitą už ataskaitinį laikotarpį nuo 2018-04-06 – 2019-03-30 pateiksiu, remdamasi skyriaus Tarybos
patvirtintu „LSDP Klaipėdos skyriaus strateginės veiklos planu 2017-2019 metams“ bei Klaipėdos skyriaus tarybos nutarimu patvirtintu posėdyje 201901-08 protokolu Nr.19/1.
Gerbiami konferencijos delegatai, svečiai, mieli bičiuliai,
Praėjo du metai po LSDP Klaipėdos skyriaus ataskaitinės konferencijos 2017-03-25, kurioje buvo išrinkta skyriaus vadovybė, taryba, Etikos ir
procedūrų bei Finansų komisijos, aptarti skyriaus veiklos rezultatai ir ateities veiklos gairės.

2019 m. sausio 1 dienai LSDP Klaipėdos skyriaus įskaitoje buvo – 384 narių. Per ataskaitinį laikotarpį
2018 metais buvo priimta 11 narių, 19 narių po pokalbių su kiekvienu dėl nario mokesčio
mokėjimo ir aktyvesnio dalyvavimo skyriaus veikloje išstojo asmeniniu prašymu, mirė - 3 LSDP
Klaipėdos miesto skyriaus nariai.

Skyriuje veikia 7 partinės grupės.
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Skyrius

Klaipėdos m. skyrius

Iš viso
aktyvių narių

384

-iš jų vyrai

200

-iš jų moterys

184

Narių struktūra pagal lytį ir amžių
Duomenys 2019-03-30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DANĖS ( 53 nariai) – pirmininkė Teresa Bakanovienė
BALTIJOS ( 175 nariai ) – pirmininkė Rolanda Andrutienė.
PAJŪRIO ( 48 nariai ) – pirmininkas Mindaugas Prialgauskas.
SANTARVĖS ( 25 nariai ) – pirmininkė Sigita Chabibulina.
DRAUDIMO DARBUOTOJŲ ( 6 nariai) – pirmininkas Domantas Fartuškevičius.
ŽUVĖDROS ( 12 narių ) – pirmininkė Vilija Malakauskienė.
KLAIPĖDOS (65 narių ) – pirmininkas Vaidas Ramanauskas.

LSDP Klaipėdos skyriaus raida (2019-01-01 duomenys):
Narių skaičius:
2014 m. – 888
2015 m. – 825
2016 m. – 704
2017 m. – 550
2018 m. – 400
2019 m. - 384
Narių skaičiaus pokytis įvyko, 2015 05 01 LSDP XXXIII Suvažiavimui priėmus
sprendimą dėl partinės drausmės stiprinimo, „popierinių“ skyrius narių
skaičiaus peržiūrėjimo ir privalomo nario mokesčio mokėjimo LSDP
tarybai nuo kiekvieno sąrašinio nario po 3 eurus per metus.
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Iki 30 m.: vyrai

11

Iki 30 m.: moterys

9

30-49 m.: vyrai

87

30-49 m.: moterys

74

50-59 m.: vyrai

38

50-59 m.: moterys

44

60 m. ir vyresni: vyrai

64

60 m. ir vyresni: moterys

57

Narių struktūra pagal išsilavinimą
Magistras: vyrai

22

Magistras: moterys

12

Vidurinis: vyrai

33

Vidurinis: moterys

30

Aukštesnysis: vyrai

14

Aukštesnysis: moterys

37

Aukštasis: vyrai

131

Aukštasis: moterys

105

LSDP KLAIPĖDOS SKYRIAUS TARYBOS IR PREZIDIUMO POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 2 skyriaus konferencijos, 9 tarybos ir 12 prezidiumo posėdžių, kuriuose svarstėme šiuos klausimus:
- Dėl Savivaldos rinkimų: kandidatų parinkimo, iškėlimo ir sąrašo sudarymo tvarkos pagal LSDP parengtą projektą 2019 m. Klaipėdos m. savivaldybės
tarybos bei mero rinkimuose;
- Dėl LSDP Klaipėdos m. skyriaus Rinkimų štabo veiklos, rinkiminių akcijų ir renginių organizavimo strategavimas;
- naujų narių priėmimas;
- nario mokesčio mokėjimas;
- organizaciniai klausimai.

NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO POKYČIAI
2018 metais nario mokesčio surinkta 3514,56 eurų. Vienam nariui per metus tenka 16,05 euro.
2017 metais nario mokesčio buvo surinkta 4 165,20 eurų. Vienam nariui per metus tenka 10,41 euro.
2016 metais nario mokesčio buvo surinkta 7118,8 eurų. Vienam nariui per metus tenka 12,94 euro.

1. LSDP narių skaičius 2018-12-31 d.

384

2. Nario mokesčio įplaukų suma

3514,56 Eur

3. Nario mokesčio pervesta į LSDP
tarybos sąskaitą

1152,0 Eur
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Grupė
Žuvėdra
Santarvė
Baltijos
Danė
Draudimo darbuotojų
Klaipėdos
Pajūrio

Narių
skaičius
12
25
175
53
6
65
48
VISO

Nario
mokestis
107,00
256,00
1467,6
670,00
103,00
724,00
175,00
3514,56

LSDP Klaipėdos m. skyriaus tarybos posėdžio sprendimu (2015-12-08, Nr.12/1) nutarta, kad nario mokestis mokamas pagal LSDP statutą (1 proc. nuo
atlyginimo) arba ne mažiau 12 eurų per metus nuo vieno nario. Negalintys mokėti dėl finansinių sunkumų (senjorai, bedarbiai ir kt.), partinių grupių
pirmininkams pateikus sąrašą moka 0,3 euro mėnesinį nario mokestį.
LSDP Klaipėdos m. skyriaus tarybos posėdžio sprendimu (2015-12-08, nr.12/1) nutarta pritarti Prezidiumo siūlymui dėl skyriaus Tarybos ir Prezidiumo
narių papildomo metinio Solidarumo mokesčio mokėjimo nuo 2016 metų sausio 01 d.:
 Prezidiumo nariai moka - 36, 00 eurus;
 Tarybos nariai
- 24, 00 eurus.
Išsamesnę informaciją apie skyriaus nario mokesčio mokėjimą pateiks LSDP Klaipėdos skyriaus Finansų komisija.

Reziume: siekdami demokratijos „pametėme“ svarbiausią LSDP Statuto normą „kad nario mokestis mokamas pagal LSDP statutą
(1 proc. nuo atlyginimo), dabar bičiuliai, net ir gerai uždirbantys moka tik vieną eurą už mėnesį.

1 % GPM PARTIJAI
Nuo 2012 m. sausio 1 d. Lietuvos gyventojams yra suteikta galimybė skirti PAPILDOMĄ 1 % gyventojų pajamų mokesčio dalį politinėms partijoms.
Todėl kvietėme ir kviečiame skyriaus narius, jų artimuosius, draugus būti solidariems ir skirti paramą LSDP Klaipėdos skyriui.
Skyriui 2014 metais iš 1 % skyrimo politinei partijai buvo pervesta į skyrius sąskaitą 2 477,8 Eur,
2015 m. – 3 283,5 Eur, 2016 metais – 4 947,08 Eur.
Už 2017 metus 1 proc. gyventojų pajamų mokesčio surinkta 4 554,46 Eur.
Ataskaitiniais metais dėjome daug pastangų, kad skyriaus veiklai plėtoti surinktume daugiau paramos: mūsų internetinėje svetainėje patalpinome
prašymus ir pildymo formas tiek elektroninę versiją, tiek versiją spausdinimui ir pildymui ranka, siuntėme priminimus bičiuliams apie papildomą 1 %
gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimą savajai partijai, Klaipėdos skyriui, elektroniniu paštu, įpareigojome grupių pirmininkus bičiuliams išdalinti
prašymo formas pildymui, jas surinkti ir pristatyti skyriaus sekretoriatui.

Skyriaus tradicija – dalyvauti Valstybinėse šventėse, kad būtume matomi ir ugdytume pilietiškumą.
Klaipėdos socialdemokratai tradiciškai dalyvauja:
- Sausio 13-osios - Laisvės gynėjų minėjimo renginyje, prie Klaipėdos savivaldybės
- Vasario 16-oji – dalyvavimas eisenoje bei košė prie būstinės
- Kovo 11 – ilgiausios šalies vėliavos pagerbimas
- Liepos 6-oji – giedame Tautinę giesmę.
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Liepos 6-ąją lygiai 21 val. vietos laiku lietuviai visame pasaulyje gieda „Tautišką giesmę“. Klaipėdos socialdemokratai šiemet, kaip ir kasmet, visus
bičiulius pakvietė kartu švęsti Valstybės dieną. Pasidabinę tautiniais kostiumais, su tautinėmis vėliavėlėmis ar tautinės vėliavos spalvų balionais liepos
6-ąją rinkosi Klaipėdoje, Danės gatvėje, prie paminklo vieningai Lietuvai “Arka” bei atėjus 21 val. kartu su visais klaipėdiečiais pagerbė savo šalį.

LSDP - BENDRUOMENEI
Išvykos, šventės
2018 M. gegužės mėn. gausus LSDP Klaipėdos m. skyriaus delegatų ir svečių būrys dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) XXXVI suvažiavime

Gegužės 1-oji. SUSITIKIMAS SU R.BUDBERGYTE
Tarptautinę darbo dieną bei Lietuvos socialdemokratų partijos gimtadienį Klaipėdos socialdemokratai minėjo prasmingai: švarino Melnragės paplūdimį kartu su LR
Seimo nare Rasa Budbergyte, sportavo.

Sveikinimai studentams
LSDP Klaipėdos m. skyriaus pirmininkė, Klaipėdos m. savivaldybės tarybos narė Lilija Petraitienė dalyvavo gražioje diplomų teikimo Lietuvos verslo
kolegijos studentams ceremonijoje bei sveikino čia susirinkusius.
L.Petraitienė tapo nuolatine Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokyklos bendruomenės švenčių dalyve bei skatinimo raštų teikėja.

Susitikimai su mokiniais
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė Lilija Petraitienė rytą pradėjo nuo tarybos nario pareigybės pristatymo S.Dacho progimnazijos 4 T klasei bei jų mokytojai Editai.
Vaikams buvo įdomu išgirsti kaip dirba Savivaldybės tarybos nariai, kiek galių jiems suteikta ir pan.

Klaipėdos socialdemokratų šventė bendruomenei – “Vaikų fiesta”
Klaipėdos socialdemokratai ketvirtadienį dovanojo šventę vaikams “Vaikų fiestą” – kaip atsisveikinimą su vasara šalia Sąjūdžio parko gyvenančioms
šeimos. Su susirinkusiais bendravo LSDP Klaipėdos m. skyriaus pirmininkė, Klaipėdos m. skyriaus tarybos narė Lilija Petraitienė. Su vaikais žaidė, dainas
dainavo, piešė piešinius bei šoko vaikų švenčių organizatoriai “Neklaužada”. Linksmybių netrūko. Puikiu akcentu tapo didžiulių muilo burbulų pūtimas.
Visi dalyviai apdovanoti L.Petraitienės pasirašytais diplomais. Džiaugiamės gražia pavykusia švente: būriai laimingų vaikų ir tėvelių, daug žaidimų ir
vaikų klegesio. Viskas ko reikia, kad Klaipėda klestėtų, o čia gyvenantys žmonės jaustųsi savi ir laimingi. Būkime bendruomeniški. Dėkingi
nepakartojamai organizacinei komandai: Rolandai Andrutienei, Sauliui Palukaičiui, Rasai Paukšto.
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LSDP - BIČIULIAMS
LSDP SĄSKRYDIS ŠVENTOJOJE
LSDP sąskrydžio uždarymo metu pirmininkė Lilija Petraitienė dėkojo savo šauniausiai socialdemokratų komandai darniai padirbėjusiai, kad LSDP
sąskrydis vyktų sklandžiai, o iš visos Lietuvos susirinkę bičiuliai galėtų papramogauti. Tuo tarpu Klaipėdos skyrius rūpinosi didžiulio renginio
organizacija: apgyvendinimas, gausybė renginių ir kiti netikėtai iškylantys klausimai. Belieka dėkoti Klaipėdos socialdemokratams visų bičiulių labui
savanoriavusiems savo atostogų sąskaita.
LSDP palapinė viliojo Jūros šventės svečius
Kruizinių laivų terminale, Klaipėdos Jūros šventės epicentre, stovėjusi ryškioji palapinė viliojo ne tik turistus, miesto šventės svečius, bet ir LSDP
gerbėjus bei simpatikus. Prie “Laimės rato” su LSDP prizais stovėjo eilė smalsuolių, žmonės norėjo pabendrauti su LSDP pirmininku Gintautu Palucku:
aptarti politines aktualijas, patarti ar net pabarti.
- Vyko tradicinės Klaipėdos socialdemokratų vasaros palydos
- Klaipėdos socialdemokratai dalyvavo Žemaitijos socialdemokratų sąskrydyje Plateliuose bei Žuvienės čempionate, Šilutėje
- Klaipėdos socialdemokratai linksminosi Naujametinėje fiestoje
- Tradicija – įteikti LSDP pirmininko G.Palucko sveikinimo raštus jubiliatams

RINKIMAI
Rinkimų programos ir komandos pristatymas. Susitikimas su
V.Andriukaičiu ir J.Oleku
Klaipėdos socialdemokratai ir bendruomenės nariai vasario 8 d. diskutavo
Europai, Lietuvai, o taip pat ir Klaipėdai svarbiomis temomis. Pristatyta
Savivaldos rinkimų programa bei LSDP Klaipėdos m. skyriaus sąrašo komanda
pasiruošusi dirbti miesto labui. Skyriaus jaunimui buvo įdomu susipažinti
asmeniškai su Eurokomisaru Vyteniu Andriukaičiu bei Seimo nariu Juozu Oleku,
o vyresniems – pabendrauti kaip su seniai matytais bičiuliais bei bendražygiais.
Sulaukta svečių - kandidačių į meres: Gargždų - Ligitos Liutikienės ir Palangos Svetlanos Grigorian.
Aktyviai dalyvavome kandidatų į Savivaldą bei merų debatuose. Vyko bildukų
akcija – lankėme potencialius rinkėjus namuose, kalbinome gatvėje bei žmonių
susibūrimo vietose, dalinome lankstinukus, laikraštį „Socialdemokratas“.
Sėkmingai pasirodėme Klaipėdos politinių partijų paplūdimio futbolo turnyre. Dėkojame puikiai žaidusiam skyriaus jaunimui 
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Skyriaus tinklapis www.lsdpklaipeda.lt atlieka ne tik šviečiamąją, bet ir socialinę misiją
Išorinės komunikacijos gerinimui labai svarbus yra skyriaus internetinio puslapio palaikymas. Internetinis žiniatinklis šiandien yra būtinybė, prestižo ir
įvaizdžio reikalas. Politiniai konkurentai (sulaukiame ir komplimentų) ir skyriaus bičiuliai reguliariai lanko mūsų svetainę, kur matosi skyriaus veiklos
aktualijos, būsimi renginiai, akcijos, bičiulių straipsniai ir taip pat publikacijos iš miesto žiniasklaidos apie mūsų bičiulių veiklą miesto savivaldybės
taryboje bei miesto bendruomenėje.
Svetainės lankomumo statistika. Pažymėtina, kad mūsų internetinės svetainės
lankomumas (vidinėje erdvėje) smarkiai priklausomas nuo siunčiamų naujienlaiškių,
kuriuos siunčiame itin aktyviai – sparčiai persiunčiame ne tik tai ką gauname iš
centrinės LSDP būstinės, patys surandame naujienas aktualias visos Lietuvos LSDP
nariams svetainėje www.lsdp.lt ar LSDP fb bei siunčiame bičiuliams. Už aktyvumą bei
informacijos viešinimą dažnai gauname pagyrimų iš visos šalies bičiulių – jie mielai
dalijasi Klaipėdos socialdemokratų FB tinklapyje paskelbta informacija.
Galime pasidžiaugti www.lsdpklaipėda.lt naujovėmis – skelbiame bičiulių
gimtadienius ir jubiliejus, turime skelbimų-patarimų skyrelį „Bičiulių erdvė“. Galime
užtikrinti, jog mūsų skyrelis ar naujienų platinimas el.paštais padeda žmonėms
susirasti darbą, plėsti verslą ar tiesiog atsikratyti nereikalingų daiktų susikaupusių
namuose (kurie pasirodo besantys kažkam labai reikalingi). Vyksta aktyvūs
apsikeitimas vaikų išaugtais ar suaugusiems nereikalingais rūbais/batais. Ne visi bičiuliai gali pasigirti gerbūviu ar aukštais atlyginimais, tad kažkam
būti partijos nariu motyvuoja ir kitų bičiulių dovanojami rūbai/batai, namų apyvokos daiktai. Būkime aktyvūs – dalinkimės.
Bičiuliai verslininkai aktyviai siūlo savo paslaugas bei teikia nuolaidas: pvz. K.Kuneikos masažo salone bičiuliams taikoma 30 proc. nuolaida. Nuolaidas
bičiuliams visada pasiruošusi suteikti ir „Pajūrio vairavimo mokyklos“ savininkė Vilija Rimkienė. Net skyrių dėl susiklosčiusių nepalankių aplinkybių
darbe paliekantys ar į Klaipėdos rajono skyrių persikeliantys bičiuliai neatsisako mūsų naujienlaiškių NEATSISAKO, nes sako esantys patenkinti –
SAVAILAIKE, AKTUALIA IR SVARBIA JIEMS SIUNČIAMA INFORMACIJA. Esame girdėję nuomonių, jog naujienlaiškių reiktų siųsti tik kartą paroje, bet tada
jie pasentų... Vis dar ieškome visiems palankių formų. Esame atviri pasiūlymams.
Nuoširdžiai dėkingi skyriaus dizaineriui bičiuliui Donatui Rajunčiui – talkinusiam dizaino ir informacijos sklaidos naujų technologijų pagalba klausimais.
Išskirtiniai skyriaus maketai buvo pastebėti bei kopijuojami net kitų LSDP skyrių. Didžiuojamės.
Už nuostabias, skyriaus gyvenimą atspindinčias nuotraukas dėkojame - fotografams Dianai Jagėlaitei-Čeginskienei ir Eugenijui Maciui.
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Svetainės www.lsdpklaipeda.lt skaitomumas pvz.
kovo 25 d., 2019 m.
Straipsnių pavadinimai

Kaip žmonės mus atranda? Facebook, lsdp.lt, ve.lt,
klaipeda.lt, lrs.lt, net delfi.lt...

Ska
ityt
a

Grupių siūlomi kandidatai į LSDP Klaipėdos m. skyriaus
pirmininkus

74

Pirminis puslapis / Archyvai

22

Kovo 30 d. šaukiama LSDP Klaipėdos m. skyriaus ataskaitinėrinkiminė konferencija

21

Skyriaus sąskaita

3

Prezidiumas

2

Klaipėdos socialdemokratų sveikinimai moterims

2

LSDP Klaipėdos m. skyriaus kandidatų sąrašas 2019 metų
Savivaldos rinkimams

2

Tinklapį keičia socialiniai tinklai. Tobulėjančios IT ir besiplečiantys medijų tinklai, populiarėjantys socialiniai tinklalapiai ne tik tapo neatsiejama mūsų
gyvenimo dalimi, bet ir pakeitė politinę komunikaciją. Ji įgauna naują mastą, keičiasi jos kultūra. Keičiantis veikimo principams kartu keičiasi ir informacijos
pateikimo ypatumai, taip pat ir politinių partijų, politikų viešųjų ryšių strategijos.
Skyriaus FB paskyros statistika
puslapiai

Puslapių gerbėjų skaičius

Pokytis per
praėjusių savaitę

Įkeltos medžiagos
per savaitę

Pokyčiai

1 Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)

Puslapis patinka 21 226

0,8%

5

99 087

2 Darbo partija

Puslapis patinka 13 352

0%

2

1 748

3 Klaipėdos socialdemokratai

Puslapis patinka 1560

0,4%

13

750

4 Klaipėdos liberalai

Puslapis patinka 2 735

0,3%

4

1 210

5 LSDP Vilnius

Puslapis patinka 2 578

0%

11

2,3K
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PARTINIŲ GRUPIŲ INDĖLIS
Lyderio pozicijas tarp grupių visose skyriaus darbo baruose išlaiko “BALTIJOS” grupė (pirmininkė Rolanda Andrutienė). Ši partinė grupė yra
LSDP Klaipėdos miesto skyriaus viso organizacinio ir rinkiminio darbo vedlys, ant jos laikosi visi skyriaus renginiai ir akcijos. Suprantama „Baltijos“
partinė grupė aktyviausiai dirbo ir rinkimuose. Ačiū pirmininkei R. Andrutienei už nuoširdų darbą ir gebėjimą sutelkti bičiulius. Grupė yra pavyzdys ir
dėl veiklos suaktyvino, reguliariai kviečia bičiulius susirinkti ir aptarti politikos aktualijas.

INICIATYVOS.
Aktyviausi seniūnaičiai: Mindaugas Prialgauskas, Eimantas Koševoj ir Rasa Paukšto sulaukė viešos gyventojų padėkos per miesto spaudą. Esame turėję 12
seniūnaičių, po metų jų liko 8, o šiemet kaip matote liko 3 – patys aktyviausi bei svarbiausia savanoriai.

Nuoširdžiai dėkojame aktyviausiems bei šauniausiems Klaipėdos skyriaus bičiuliams – dirbusiems rinkimuose:
Pirmininkai: Jonas Tautkus, Sigutė Chabibulina, Irena Šuipienė, Aušra Gurauskienė, Marija Pakalniškytė, Gavrilenko Kristina, Agnė Kovalenkaitė, Birutė
Jonkuvienė, Saulius Palukaitis, Rasa Paukšto, Audrutė Aukškalnienė ir Laura Zubrickaitė – skyriaus naujokė, pirmi rinkimai ir iš karto tapo pirmininke.
Komisijose: Reda Rutkauskienė, Audra Užemeckienė, Rolanda Andrutienė, Reda Piktuižytė, Sonata Nikitina, Andrius Šlepavičius, Ingrida Sirvydaitė,
Rasa Jurgaitienė, Laimonas Jurgaitis, Svetlana Teichman, Asta Kmitienė, Diana Čeginskienė, Rimvydas Malakauskas, Indrė Sūdžiūtė, Ana Žilienė, Vaida
Laurinaitienė, Regina Intienė, Ilona Baublienė, Genovaitė Jagėlienė, Janina Zulcienė, Ieva Miknienė, Vilija Rimkienė, Eugenija Laukineitienė, Inesa
Raudonienė, Rasa Grigolienė, Rima Cirtautienė ir kiti bičiuliai, kurie prisijungė kažkam susirgus.
Stebėtojai:
Stonkus Vladas, Aldona Rupainienė, Reda Vaškienė, Alfonsas Bičkus, Algimantas ir Danutė Galveliai, Arūnas Karūnos, Ieva Merkytė, Laima Gailienė,
Janina Veselienė, Rima Beinoravičienė, Violeta Mediucha, Juozas Sinkevičius, Ramutis Lelys ir kiti ilgamečiai stebėtojai.
Parašų rinkėjai:
Benediktas Petrauskas, Tomas Žalys, Kazys Kuneika, Evelina Kairytė, Rimantas Dobilinskas, Dovydas Eiza, Laurynas Gečius, Eimantas Koševoj,
Mindaugas Prialgauskas, Džemilė Madelytė, Raimonda Sūdžiuvienė, Algirdas Kuniutis, Dionizas Račkauskis, Vilija Malakauskienė, Rima Beinoravičienė,
Mindaugas Bičkus, Rolanda Andrutienė, Mantas Beniušis ir kiti bičiuliai.
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RINKIMŲ REZULTATAI:
2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimai (I turas)
Puslapis atnaujintas 2019-03-18 15:03

Klaipėdos miesto (Nr.20) savivaldybė
Apylinkių skaičius – 54
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų: merų – 130478, kitų tarybos narių rinkimuose – 130478,
dalyvavo rinkėjų: merų – 50764 (38,91%), kitų tarybos narių rinkimuose – 50729 (38,88%),
negaliojančių biuletenių: merų – 850 (1,67%), kitų tarybos narių rinkimuose – 2204 (4,34%),
galiojančių biuletenių: – 49914 (98,33%) merų ir 48525 (95,66%) kitų tarybos narių rinkimuose.
Mandatų skirstymo kvota: 1265

Tarybos narių rinkimai
Balsavimo rezultatai daugiamandatės apygardos rinkimų apylinkėse

Rinkimų
Nr

10

Kandidatų sąrašo pavadinimas

Paduotų balsų skaičius

Pirmumo
balsai

apylinkėse

paštu

iš viso

% nuo dalyvavusių
rinkėjų

Biuleteniai su
pirmumo balsais, %

Mandatų
skaičius

23

Visuomeninis rinkimų komitetas „Vytautas
Grubliauskas ir komanda“

pirm. (csv)

9945

791

10736

21,16

58,50

8

2

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

pirm. (csv)

8138

503

8641

17,03

50,50

7

6

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys
demokratai

pirm. (csv)

6949

746

7695

15,17

51,36

6

10

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

pirm. (csv)

4074

469

4543

8,96

67,53

4

18

Lietuvos centro partija

pirm. (csv)

3203

181

3384

6,67

49,82

3

3

Visuomeninis rinkimų komitetas „Titov ir
teisingumas“

pirm. (csv)

2809

118

2927

5,77

35,75

2

13

Politinė partija Rusų aljansas

pirm. (csv)

1863

78

1941

3,83

47,04

0

Rinkimų
Nr

Kandidatų sąrašo pavadinimas

Paduotų balsų skaičius

Pirmumo
balsai

apylinkėse

paštu

iš viso

% nuo dalyvavusių
rinkėjų

Biuleteniai su
pirmumo balsais, %

Mandatų
skaičius

4

Lietuvos socialdemokratų partija

pirm. (csv)

1523

155

1678

3,31

56,97

0

19

Visuomeninis rinkimų komitetas „Mano
Klaipėda“

pirm. (csv)

1413

139

1552

3,06

70,49

0

9

Visuomeninis rinkimų komitetas
„Rusakalbė Klaipėda“

pirm. (csv)

982

53

1035

2,04

50,72

0

12

Darbo partija

pirm. (csv)

878

139

1017

2,00

28,12

0

20

Visuomeninis rinkimų komitetas „Už
pokyčius Klaipėdoje“

pirm. (csv)

929

82

1011

1,99

53,21

0

5

Lietuvos žaliųjų partija

pirm. (csv)

858

88

946

1,86

42,39

0

1

Partija Tvarka ir teisingumas

pirm. (csv)

796

79

875

1,72

46,63

0

8

Lietuvos socialdemokratų darbo partija

pirm. (csv)

486

58

544

1,07

47,43

0

44846

3679

48525

95,66

53,12

30

Iš viso:

Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimai (I turas)
Puslapis atnaujintas 2019-03-18 15:03

Klaipėdos miesto (Nr.20) savivaldybė

Lietuvos socialdemokratų partija
Sąrašo gauti balsai: 1678
Biuletenių su pirmumo balsais: 956

Pirmumo balsai
Porinkiminis Nr. sąraše

11

Vardas, pavardė

Priešrinkiminis Nr. sąraše

Pirmumo balsai

1

Lilija PETRAITIENĖ

2

497

2

Benediktas PETRAUSKAS

1

391

3

Laurynas GEČIUS

4

294

4

Mindaugas BIČKUS

3

273

Porinkiminis Nr. sąraše

12

Vardas, pavardė

Priešrinkiminis Nr. sąraše

Pirmumo balsai

5

Tomas ŽALYS

5

246

6

Rimantas DOBILINSKAS

9

184

7

Dovydas EIZA

21

155

8

Sigitas DOBILINSKAS

41

153

9

Vilija MALAKAUSKIENĖ

6

152

10

Mantas BENIUŠIS

23

111

11

Kazys KUNEIKA

8

109

12

Rimantas SENIŪNAS

12

106

13

Dinas KAČINSKAS

13

100

14

Donatas RAJUNČIUS

15

97

15

Mindaugas PRIALGAUSKAS

7

88

16

Šarūnas JAGMINAS

18

88

17

Vida ŽUKAUSKĖ

10

86

18

Eimantas KOŠEVOJ

11

85

19

Raimonda SŪDŽIUVIENĖ

20

75

20

Klaus Peter Paul GRUDZINSKAS

19

71

21

Skaistė ŠEREIKAITĖ

22

64

22

Džemilė MADELYTĖ

14

59

23

Algirdas KUNIUTIS

40

53

24

Jolanta JURGAITIENĖ

39

52

25

Laimonas BALSYS

29

46

26

Kęstutis MICKEVIČIUS

16

42

27

Vilija BLAŠKEVIČIENĖ

17

41

28

Justas GEČAS

27

39

29

Rūta BARTUŠYTĖ

37

34

30

Ignas BENIUŠIS

25

33

31

Dovilė STABINYTĖ

26

26

32

Jonas JUODIS

34

26

33

Danguolė KELPŠIENĖ

32

24

Porinkiminis Nr. sąraše

Vardas, pavardė

Priešrinkiminis Nr. sąraše

Pirmumo balsai

34

Dijonizas RAČKAUSKAS

36

24

35

Galina POZONKEVIČIENĖ

24

23

36

Zita ČEKANAUSKIENĖ

33

23

37

Rita IGNOTIENĖ

35

22

38

Kristina KAČERAUSKIENĖ

31

18

39

Živilė ŽIBKUVIENĖ

30

17

40

Inga DUBINSKIENĖ

28

14

Iš viso:

4041

Pastaba. Kandidatai, pagal šiuo metu gautus duomenis gavę mandatus, parašyti paryškintu šriftu

Mero rinkimai
Balsavimo rezultatai vienmandatės apygardos rinkimų apylinkėse
Rinkimų rezultatas - reikalingas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniame balsavime dalyvaus
Vytautas GRUBLIAUSKAS ir Arvydas VAITKUS
Kandidatas

Iškėlė

Vytautas GRUBLIAUSKAS
Arvydas VAITKUS
Agnė BILOTAITĖ

Paduotų balsų skaičius
apylinkėse

paštu

iš viso

% nuo galiojančių biuletenių

% nuo dalyvavusių rinkėjų

Visuomeninis rinkimų komitetas „Vytautas Grubliauskas ir komanda“

14646

1166

15812

31,68

31,15

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

10811

771

11582

23,20

22,82

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

6806

671

7477

14,98

14,73

Simonas GENTVILAS

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

3647

412

4059

8,13

8,00

Viačeslav TITOV

Visuomeninis rinkimų komitetas „Titov ir teisingumas“

3430

134

3564

7,14

7,02

Nina PUTEIKIENĖ

Lietuvos centro partija

3289

212

3501

7,01

6,90

Benediktas PETRAUSKAS

Lietuvos socialdemokratų partija

869

96

965

1,93

1,90

Kazys PAULIKAS

Visuomeninis rinkimų komitetas „Mano Klaipėda“

766

75

841

1,68

1,66

Artūras ŽALYS

Visuomeninis rinkimų komitetas „Už pokyčius Klaipėdoje“

663

66

729

1,46

1,44

Benas ŠIMKUS

Darbo partija

443

61

504

1,01

0,99
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Kandidatas

Iškėlė

Paduotų balsų skaičius
apylinkėse

paštu

iš viso

% nuo galiojančių biuletenių

% nuo dalyvavusių rinkėjų

Modestas NUGARAS

Lietuvos žaliųjų partija

404

38

442

0,89

0,87

Lina ŠUKYTĖ-KORSAKĖ

Partija Tvarka ir teisingumas

403

35

438

0,88

0,86

Iš viso:

46177

3737

49914

100,00

98,33

PRALAIMĖTI 2019 m. Savivaldos rinkimai.
Objektyvios pralaimėjimo priežastys ir subjektyvios, tai ko mes, skyrius, nepadarėme.
Objektyvios – tai yra sisteminiai dalykai, kurių negalėjome pakeisti. Tai į Klaipėdos politinę rinką atėjęs naujas jos dalyvis – Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Mūsų rinkėjas nėra kaip konservatorių – nuoseklus ir prisirišęs, mūsų rinkėjas yra takus ir jis nutekėjo, ieškodamas to
naujo gelbėtojo; rinkėjas mums neatleido ir už tai, kad ankstesnėse miesto Tarybose gavę po tris mandatus socialdemokratai vis „išsivaikščioja“. Aš
ir šios kadencijos pradžioje likau iš išrinktų trijų kandidatų pagal socialdemokratų partijos sąrašą viena, o vienas –lauke ne karys. Be abejo, įtakos
turėjo ir skilimas partijos viduje, mažiau įsigilinę į šią situaciją klaipėdiečiai klausdavo net manęs, kurioje čia partijoje aš esu. LSDP Pirmininko G.
Palucko traktuotė interviu portalui „Atvira Klaipėda“ dėl socialdemokratų veiklos Klaipėdos savivaldybės taryboje „ jie pastarąsias tris kadencijas po
truputį prastėjo ir, panašu, kad tam tikra vegetacija baigėsi“ yra BŪTENT ir centrinės partijos VADOVYBĖS prievartinių kuluarinių sprendimų pasekmė.
Primenu, kas suardė LSDP frakciją 2015 m. Klaipėdos savivaldybės taryboje – A.Syso, A.Butkevičiaus ir R.Sinkevičiaus kabinete priimtas sprendimas,
išmesti iš Danės rinkimų apygardos SKYRIAUS iškeltą kandidatą Valdemarą Anužį ir išvardintų asmenų prievarta mums atsiųstas Dainius Budrys, kurio
mes taip ir nematėme dirbančio rinkimuose.
Šio sprendimo pasekmės: „sausai“ pralaimėti LR Seimo rinkimai palankiausioje mieste socialdemokratams Danės apygardoje; Pažeminto
V.Anužio pasitraukimas iš partijos ir LSDP frakcijos miesto taryboje. Taip buvo įvykdytas vadovybės „didžiųjų miestų pozicijų stiprinimas“. Tenka
apgailestauti, kad didžiųjų miestų pozicijų stiprinimo politika nepasikeitė ir prie naujosios partijos vadovybės. Kaip LSDP prezidiumo narė aš vis kėliau
prezidiumo posėdžiuose klausimą, kad būtina padaryti apklausą ir KLAIPĖDOS mieste, kas buvo atlikta rajonuose, kur apklausa parodė politinių jėgų
išsidėstymą ir kurie politikai yra žinomi gyventojams. Tokia informacija labai svarbi rengiantis savivaldos rinkimams kad išsiaiškinti, kokie asmenys iš
socialdemokratų (ar asmenys visuomenės identifikuojami kaip socialdemokratai) yra populiarūs mieste, nes tai būtų padėję mums formuoti sąrašą ir
iškelti kandidatą į merus. Atsakymas rugsėjo 20d. LSDP Prezidiumo posėdyje, kad tai mūsų problema, buvo kaip parodija kalbant apie didžiųjų miestų
skyrių stiprinimą.
Prie objektyvių pralaimėjimo priežasčių priskirčiau ir tai, kad būti socialdemokratu Klaipėdos mieste žmogui, dirbančiam viešajame ar
valstybiniame sektoriuje, yra egzistencinis iššūkis. Visi socialdemokratai dirbę AB „Lietuvos geležinkeliai“ buvo atleisti iš darbo; tas pats atsitiko ir
Klaipėdos Valstybinėje jūrų uosto direkcijoje prie mūsų buvusio bičiulio A. Vaitkaus. Tai ryškiai patyrėme ir formuodami rinkimų sąrašą, kai
pavaduotojai B.Petrauskas ir V.Rinkevičius kalbino autoritetingus klaipėdiečius į sąrašo penketuką. Atsisakymo priežastis –per daug komplikuota ir
galimos neigiamos pasekmės.
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Išvada: mes praktiškai neturime jokių administracinių resursų; mes esame plyname lauke. Iš ko kyla mero, liberalų sėkmė? Tai tie
administraciniai resursai, dirbantieji, kurie turi mokyklas, darželius, visą savivaldybės infrastruktūrą. O mes turime tik laisvą idėjinį rinkėją, kuris taip
pat nori oriai gyventi. Kiti bičiuliai turintys pareigas buvo „mandagiai“ perspėti, kad patariama susilaikyti nuo aktyvaus dalyvavimo rinkimų
kampanijoje. Perfrazuojant „išėjome prieš liberalų tankus be šautuvų, tik su buteliais padegamojo skysčio“.

Subjektyvios pralaimėjimo priežastys:
 Įtikėjome, kad renka socialiniai tinklai. Didžioji reklamos dalis buvo nukreipta į socialinius tinklus, tikintis, kad ir mūsų rinkėjas yra socialiniuose
tinkluose. Realiai patys save tarp savų ir reklamavome. Neneigiu, kad juose reikia būti, tai svarbu formuojant įvaizdį, informuojant apie veiklas,
bet tikėtis rezultatų dar ne šiandien, manau ateityje, kai už socialdemokratus balsuos jaunimas.
Prisiimu atsakomybę sau, kad buvo padaryta klaida neleisti skyriaus agitacinio rinkiminio laikraščio, kad neįtikinau ir nepriverčiau komandos.
Pasidariau analizę, kad ir N. Puteikienė, ir mero V.Grubliausko komanda, ir valstiečių žaliųjų sąjunga – visi jie nešė spaudą į namus ir nors ji yra
išmetama, bet vis tiek prieš išmetant, kas domisi – perskaito. Dėl to rinkėjai negavo pakankamai informacijos apie LSDP kandidatus, iniciatyvas miesto
taryboje. Nes prieš ketverius metus, kai aš buvau iškelta ir kandidate į merus, išleidau net du laikraščius „Teisė žinoti“, pristatydama visą komandą ir
veiklą miesto taryboje. Laimėjome tris mandatus. Šiemet skyriaus kandidatas į merus papildomos reklamos kaip galimas miesto meras nedarė, jis
tikėjo, kad yra pakankamai žinomas. O mūsų skyriaus rinkiminė žinia (trafaretinė ir egzaltuota) nuskendo rinkiminių komitetų ir kitų partijų rinkimės
propagandos jūroje ir neužkabino klaipėdiečių.
Kita esminė klaida – nėjome į žmones, neturint lėšų (net ir turint) yra vienintelis kelias belstis į duris ir pristatyti save. Tai – rinkimų aksioma.
Suvokdama savo atsakomybę kaip skyriaus pirmininkė dėl rinkimų rezultatų, nekandidatuoju į skyriaus valdymo organus. Nes man nepavyko
įgyvendinti užsibrėžtų tikslų:
 sudaryti atsakingą kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašą;
 iškelti konkurencingą kandidatą į savivaldybės merus;
 pasiekti sutelkto ir nuoseklaus partijos vadovybės, rinkimų štabo ir visų skyriaus bičiulių darbo;
 rasti inovatyvių idėjų kaip pasiekti rinkėją.
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Naujai išrinktam skyriaus pirmininkui teks pradėti dirbą nuo balto popieriaus lapo, formuoti naują komandą, pilnai atsinaujinti ir susigrąžinti
rinkėjų pasitikėjimą, nes po dviejų metų laukia LR Seimo rinkimai.

Ir baigdama šios kadencijos darbą noriu nuoširdžiai padėkoti kiekvienam partijos bičiuliui už drąsą būti socialdemokratu Klaipėdoje, kiekvienam, kuris
savo darbu, patirtimi, skirtu laiku, lėšomis prisidėjo prie skyriaus veiklos per šį ataskaitinį laikotarpį.

Ačiū mano palaikymo komandai: Vladui Pleskovui, Sigitui Dobilinskui, Imantui Paliakui, Rolandai Andrutienei, Vytautui
Rinkevičiui, Mindaugui Prialgauskui, Benediktui Petrauskui, Vaidui Ramanauskui išskirtinai kruopščiai ir atsakingai skyriaus
iždininkei Violetai Gembutienei, operatyviajai ir spėriajai atsakingajai sekretorei Žanetai Skersytei, nuoširdiems talkininkams
organizaciniuose darbuose: ištikimajai Inesai Raudonienei, Vytautui Kasparaičiui; Sauliui Palukaičiui, darbštiesiems: Vilijai
Rimkienei, Rimantui Dobilinskui, Audrai Užemeckienei, Kristinai Gavrilenko, Sigutei Chabibulinai, Eugenijai Strikšienei, Juozui
Sinkevičiui, Vladui Stonkui, Ramučiui Lėliui, Živilei Žibkuvienei, ištikimiems talkininkams: Aurelijai Kryževičiutei, Audrutei
Auškalnienei, Laurynui Gečiui, Kaziui Kuneikai, Birutei Jonkuvienei, Teresai Bakanovienei, Vidai Žukauskei, Dinui Kačinskui,
Rimantui Seniūnui tarybos nariams, kitiems bičiuliams už bendrą darbą!

Nuoširdžiai,
Jūsų pirmininkė Lilija Petraitienė
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