„Tavo idėja“. BALSUOK!
Gali balsuoti net už 3 labiausiai patikusias idėjas!
Didelės apimties projektai Klaipėdos rajone

Žymėjimo pavyzdys

x

1. Agluonos tvenkinio dalinis išvalymas ir paplūdimio įrengimas
2. Gargždų skate parko įrengimas
3. Gindulių riedučių, riedlenčių ir BMX Skate taškas
4. I Dovilų karjero pritaikymas rekreacinei, turizmo ir sportinei veiklai
5. Kapstato ežero pakrantės sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui
6. Laisvalaikio ir poilsio parko sutvarkymas Dauparuose
7. „Pavasario parkas" Klaipėdos raj. Kretingalės miestelyje, Pavasario gatvėje
8. Plikių miestelio bendruomenės parko įkūrimas
9. Poilsio ir ramybės oazė prie giedančio fontano (Priekulė)
10. Tyrinėtojų skveras
11. Vėžaičių miestelio paplūdimio zonos sutvarkymas
Mažos vertės projektai Klaipėdos rajone
1. Daugiafunkcis treniruoklis vaikams
2. Integruotos vaikų žaidimo aikštelės ir žaliojo labirinto įrengimas Kretingalėje
3. Investuokime į ateitį
4. Kraštovaizdžio sutvarkymas ties įvažiavimu į Kvietinių gyvenvietę
5. Krepšinio aikštelės rekonstrukcija Venckuose
6. Lapių parko apšvietimo įrengimas
7. Lauko erdvių pritaikymas kultūrinei veiklai Kvietiniuose
8. Poilsio, sporto ir kito laisvalaikio vietos įrengimas Mazūriškių kaime
9. Šokančio fontano su apšvietimu įrengimas Vėžaičių miestelio tvenkinyje
10. Tvenkinio tvarkymas (išvalymas, gilinimas, šlaitų sutvarkymas)
11. Veiviržėnų miestelio viešosios erdvės sukūrimas „Veiviržėnų turgavietė“
Mažos vertės projektai Gargžduose
1. Daugiafunkcinė lauko gimnastikos bei aktyvaus sporto aikštelė/OCR parkas
2. Gargždų mieste laisvalaikio praleidimo zona prie mažo tvenkinio
3. Vandens gėrimo fontanėlio įrengimas Gargždų mieste

(Vardas Pavardė, asmens kodas, parašas)

(Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas)

Už idėjas balsuoti gali tik Klaipėdos rajono gyventojai nuo 16 metų. Balsavimas vyksta nuo kovo 1 iki 30 dienos.
Vienas gyventojas gali balsuoti tik už tris projektus ir tik vieną kartą. Pažymėjus daugiau nei 3 projektus - balsas
neužskaitomas. Tam pačiam gyventojui balsavus elektroniniu būdu ir užpildžius popierinę balsavimo kortelę,
galioja elektroniniu būdu gautas balsas. Tam pačiam gyventojui užpildžius kelias popierines balsavimo korteles,
nė vienas balsas neįskaitomas.

Dalyvaudamas (-a) šiame balsavime patvirtinu, kad: 1. Esu informuotas(-a), jog Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25,
tvarkydama asmens duomenis veikia kaip duomenų valdytojas. Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) asmens duomenis tvarko vadovaujantis BDAR 6 straipsnio e punktu šiais tikslais ir pagrindais: Savivaldybės gyventojų
projektų idėjų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, finansavimo tikslais, kurie nustatyti Tvarkos apraše, nustatant projekto idėjos įgyvendinimui pritarimą davusio asmens tapatybę bei deklaruotos gyvenamosios vietos adresą. 2. Esu
informuotas(-a), jog turiu šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti neišsamius asmens duomenis;
teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą. Suprantu, kad mano teisės gali būti įgyvendintos tik nustačius mano tapatybę, taip pat kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus mano prašymo pagrįstumą. 3. Savivaldybė gali teikti mano
asmens duomenis informacinių sistemų ir registrų valdytojams arba iš jų duomenis gauti tiek, kiek tai būtina projektui įvykdyti. Duomenys gali būti teikiami arba gaunami iš informacinių sistemų ir registrų, aprašytų Klaipėdos rajono
savivaldybės asmens duomenų apsaugos politikoje. 4. Esu informuotas(-a), kad Savivaldybė gali teikti ir gauti mano asmens duomenis kitoms valstybės ar savivaldos institucijoms ar įstaigoms, paslaugų teikėjams tiek, kiek tai būtina
projektui įvykdyti. Administracijos duomenų apsaugos pareigūno, į kurį galiu kreiptis dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei kitų klausimų, telefonas (8 46) 47 20 25, elektroninis paštas dap@klaipedos-r.lt. Asmens duomenų
saugojimo terminas yra toks, kaip nustatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje.

