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vietai, Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos
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Pirmininkas

Zenonas Vaigauskas

Spaudė AB „Spauda“
Išsamesnė informacija apie 2015 m. Seimo rinkimus: www.vrk.lt
Spaudai parengė Varėnos–Eišiškių 70-oji rinkimų apygarda
Nemokamas informacinis leidinys
Maketavimo darbus atliko Irma Krajauskienė
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Andžej ANDRUŠKEVIČ
Lietuvos lenkų rinkimų
akcija

KARTU MES JĖGA!
Siekiu atkreipti dėmesį į pilietį, kuris
turi teisę į darnų asmenybės vystymąsi, į
savo kalbos ir kultūros puoselėjimą, į orų
gyvenimą savo gimtojoje valstybėje.
ŠIEMS TIKSLAMS ĮGYVENDINTI SIEKSIU:
• EKONOMIKOS SRITYJE skatinti verslumą taikant mokesčių diferenciaciją ir
PVM lengvatas, skatinti infrastruktūros gerinimą, aktyviai naudotis Europos Sąjungos
fondo lėšomis, ieškoti racionalių sprendimų energetikos ir šilumos ūkio sektoriuje, pritraukti užsienio investicijas.
• ŽEMĖS ŪKIO SRITYJE didinti tiesiogines išmokas Lietuvos ūkininkams, vystyti
alternatyvias žemės ūkio šakas, neleisti, kad formuotųsi karteliai žaliavų supirkimo
sektoriuje, skatinti kaimo verslumą.
• SOCIALINĖS POLITIKOS SRITYJE apsaugoti pažeidžiamas socialines grupes,
taikant mokesčių ir kitas lengvatas, pakelti minimalų atlyginimą ir padidinti pensijas,
paankstinti pensinį amžių moterims už kiekvieną pagimdytą vaiką, spręsti emigracijos
problemas.
• ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE užtikrinti mokslo prieinamumą gimtąja kalba, užtikrinti pakankamą vietų skaičių darželiuose, užtikrinti jaunų žmonių prasmingą
laisvalaikio praleidimą, sudaryti sąlygas kultūros sklaidai ir mėgėjiškai veiklai.
• JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE realizuoti jaunimo įdarbinimo programą, remti
jaunas šeimas, kuriant palankias būsto kreditavimo sąlygas, skatinti jaunimo verslumą
ir savišvietą, skirti dėmesį jaunimo nusikalstamumo prevencijai.
• VALSTYBĖS SAUGUMO SRITYJE skirti dėmesį kovai su korupcija, optimizuoti
policijos darbą, garantuoti kiekvienam piliečiui lygias teises teisėsaugos institucijose,
stiprinti profesionalią Lietuvos kariuomenę.
• UŽSIENIO POLITIKOS SRITYJE glaudinti integraciją su ES ir NATO
struktūromis, megzti santykius su kaimyninėmis šalimis paisant Lietuvos ekonominių
interesų.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Juozas BAUBLYS
Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdis

Klestintis Varėnos ir Eišiškių
kraštas. Tęsiu pradėtus darbus.
Gimiau ir užaugau Perlojoje. Daugiau
nei dvidešimt metų gyvenu ir ūkininkauju
Perlojos kaime. Man rūpi, kad Varėnos
kraštas klestėtų ir čia būtų gera gyventi
kiekvienam žmogui. Todėl kandidatuodamas Seimo rinkimuose pažadu tęsti mūsų kraštiečio buvusio Seimo nario, Varėnos
rajono mero Algio Kašėtos pradėtus darbus. Sąžiningai atstovauti žmonėms ir
dirbti visų Varėnos ir Eišiškių krašto žmonių labui.
1. Daugiau pinigų dirbantiesiems
• Bendradarbiaudami su Varėnos meru pritrauksime verslo investicijų, kurios kurs
naujas gerai apmokamas darbo vietas.
• Mažesni mokesčiai – daugiau pinigų dirbantiesiems. Nepritarsiu esamų mokesčių
didinimui ar naujų mokesčių įvedimui.
• Dirbantiesiems Lietuvoje – vakarietiški atlyginimai. Palaikysiu idėjas, kurios
skatintų darbdavius kelti atlyginimus savo įmonėse.
2. Klestintis Varėnos kraštas
• Dirbsiu, kad Varėnos ir Eišiškių kraštas išliktų nenašių žemių žemėlapyje ir parama
nenašių žemių ūkininkams užtikrintų konkurencingumą.
• Remsiu ir ypatingą dėmesį skirsiu naujų ir gerai apmokamų darbo vietų kūrimui
kaime ir ypatingai Varėnos bei Eišiškių krašte.
• Palaikysiu sprendimus dėl investicinės ir verslo aplinkos sąlygų supaprastinimo ir
stabilumo.
• Dirbsiu, kad renovuojant daugiabučius mažėtų gyventojams tenkanti finansinė
našta.
3. Daugiau pagarbos žmogui, daugiau teisybės
• Dirbsiu, kad kiekvienas žmogus Varėnoje ar Eišiškėse, mieste ar kaime, jaustųsi
gerbiamas ir žinotų, jog jo interesai yra atstovaujami ir ginami.
• Remsiu kaimo bendruomenių iniciatyvas. Dirbsiu, kad kaimo bendruomenės
stiprėtų ir augtų joms skiriamas tikslinis finansavimas.
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Vidmantas BIŽOKAS
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys
demokratai (TS-LKD)

Stiprinkime ir puoselėkime Varėnos
kraštą ir Lietuvą kartu !
Apie mane. Gimiau 1956 metais Varėnoje. Čia užaugau, praleidau vaikystę, baigiau Slučajaus (dabar Panočiai) vidurinę mokyklą, o 1979 m. Lietuvos veterinarijos akademiją. Veterinarijos gydytojas, chirurgas, profesorius, habilituotas daktaras.
1993-2003 m. LVA rektorius, LSMU rektorius-emeritas, Mokslų akademijos tikrasis
narys (akademikas), Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidentas.
Kodėl kandidatuoju. Varėnos rajone mano giminės šaknys. Čia gyveno, dirbo ir
palaidoti mano tėvai ir protėviai. Gimtajam kraštui jaučiu didelius sentimentus ir esu
pasiruošęs atsidėkoti darbais. Norisi, kad kraštas stiprėtų, vystytųsi verslas, mažėtų
emigracija, jaunimas grįžtų į savo gimtinę, matydamas čia gyvenimo perspektyvas, kad
kiekviena šeima gyventų europietiškai saugiai ir sėkmingai. Suprantu, kad tai didelis
ir varginantis darbas.
Mano vizija.
● Sveika kraštiečių gyvensena – jau dabar.
● ES lėšos – rajono ir kaimo gerovei, infrastruktūrai, iniciatyvumui, verslui bei
socialinėms – kultūrinėms reikmėms.
● Laisvos ekonominės zonos steigimo ir įgyvendinimo galimybių studija rajone.
● Palankesni įstatymai verslui plėtoti. Pilietinės savivaldos stiprinimas.
● Padorus atlygis už darbą ir socialinė teisybė, saugi bei ori senatvė pensininkams.
● Asmeninė mano atsakomybė rinkėjams, gyventojų problemų išklausymas,
iškėlimas, jų aptarimas su savivaldybės vadovybe ir tolimesnė konkreti įvairių formų
pagalba joms spręsti.
● Žodžiai neturi skirtis nuo darbų. Negali – nežadėk.
● Kartu galime geriau. Mes visi kartu galime Lietuvai padaryti žymiai daugiau.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Marius JUŠKEVIČIUS

Partija Tvarka ir teisingumas

Aš kviečiu rinktis teisingumą ir
visų gerovę!

Aš nesuprantu:
KODĖL išrinktas Seimo narys nutolsta nuo
savo rinkėjų?
KODĖL Seimo narys, išrinktas VarėnosEišiškių apygardoje, rūpinasi tik Varėna?
KODĖL išrinktas Seimo narys pamiršta savo programą ir pažadus?
KODĖL mūsų ūkininkai negauna vienodų ekonominių sąlygų kaip ES valstybių
senbuvių ūkininkai?
KODĖL tiek daug šitų nelemtų KODĖL?
Ar ne todėl, kad esate svarbūs ir reikalingi tik tol, kol renkate Seimo narį, o jį
išrinkę tampate niekam neįdomūs ir beteisiai?
Artimiausi planai:
1. Įsigilinsiu į kiekvieno problemą ir kiek įmanoma greičiau pagal galimybes
pagelbėsiu ją išspręsti.
2. Siekdamas ugdyti jaunimo gerumą, įsteigsiu rajone beglobių gyvūnų
prieglaudą.
3. Vienas didžiausių mano rūpesčių bus vyresnio amžiaus žmonių saugumo
užtikrinimas, pagalba jiems.
4. Griežtinsiu bausmę už euro klastojimą.
5. Griežtinsiu bausmę už sunkius smurtinius nusikaltimus.
6. Ieškosiu investuotojų į mūsų kraštą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
7. Dirbsiu su dabartine Varėnos rajono dauguma, Šalčininkų rajono valdžia.
8. Ieškosiu bendrų sprendimų su vietos bendruomenėmis.
9. Realiai remsiu bendruomenes ir kitas visuomenines organizacijas.
10. Kiekvienam, norinčiam pradėti nuosavą verslą ar ūkininkavimą, surasiu
deramą pagalbą ir paramą, skatinsiu šeimyninį verslą.
11. Sugrąžinsiu diskusijas į LRS dėl paveldo išsaugojimo, naminės degtinės
legalizavimo.
12. Inicijuosiu bažnyčių renovaciją.
13. Bandysiu įtikinti vyriausybę, kad geležinkelio bėgiai Gardinas-DruskininkaiVarėna reikalingi ne tiek Varėnai ar Druskininkams, o pačiai Lietuvai kaip
tranzito valstybei.
Tarnausiu atsakingai, sąžiningai, ryžtingai, pavyzdingai, su pagarba žmogui ir
valstybei.
Tepadeda man Dievas!
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Gitana MARKOVIČIENĖ
Išsikėlė pati

Ateinu, kad dirbtume kartu!
Esu finansininkė, todėl visų pirma pastebiu
Lietuvos ir ypač Jūsų krašto ekonomines problemas. Esu tikra, kad svarbiausia užtikrinti
žmonių gyvenimo kokybę, o po to kultūriniai,
idėjiniai dalykai bus lengviau priimami.
Varėnos ir Eišiškių gyventojai gali didžiuotis
tuo, kad jų savivaldybė – didžiausia Lietuvoje savo plotu. Tačiau kartu tai ir sukelia tam
tikrų problemų. Kaimai, vienkiemiai išsimėtę
po didelę teritoriją, trūksta saugumo jausmo.
Mokyklos, ligoninės – toli nuo žmonių, keliai –
vieni prasčiausių visoje šalyje. Todėl būdama Seimo nare atkreipsiu Vyriausybės
dėmesį, kad Varėnos-Eišiškių kraštas yra vienas iš labiausiai užmirštų, kai skirstomos
Valstybės investicijų programos lėšos. O lėšos yra būtinos krašto keliams asfaltuoti,
mokykloms ir kitiems visuomeniniams pastatams atnaujinti, rekonstruoti apleistas
gatves bei gerinti jų apšvietimą.
Jūsų kraštas statistiškai neišsiskiria iš kitų nedarbo lygiu, nors visi žinote, kad
nemažai jūsiškių turi tik sezoninį darbą, susijusį su grybais ir uogomis. Todėl būtina
skatinti investicijas į Varėną bei Eišiškes, išnaudoti turimą gamtos grožį turizmo skatinimui. Sudarius palankias sąlygas verslui jūsų krašte – darbo bus ne tik grybavimo
bei uogavimo metu. Tada į kitus miestus studijuoti išvažiavęs jaunimas turės kur grįžti,
atsiras poreikis steigti daugiau mokyklų, vaikų darželių, mažesniam žmonių ratui bus
reikalingos socialinės išmokos.
Jūsų kraštas turtingas miškais. Deja, didelė jų dalis kertami lengva ranka. Dėsiu
pastangas bendradarbiaudama su vietos savivalda, inicijuosiu teisės aktų pataisas
Seime, kad šis didžiulis Jūsų turtas būtų išsaugotas. Ir dar ypatingai svarbu, kad būtų
užtikrinta teisinga socialinė parama ir ori senatvė. Juk kiekvienas žmogus nusipelno ne
egzistuoti, o gyventi.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Vidas MIKALAUSKAS
Lietuvos socialdemokratų partija

MAN ŽMOGUS – PAGRINDINĖ
VERTYBĖ!
Atstovaudamas socialdemokratams,
kaip socialiai atsakingai politinei jėgai,
panaudosiu visą savo patirtį, kurią per 20
metų sukaupiau dirbdamas Varėnos rajono
savivaldybės taryboje.
Pritardamas partijos programinėms
nuostatoms, kad investicijos į žmogų – svarbiausias socialinės gerovės plėtros kelias, o
mokymasis visą gyvenimą – visuomenės
pažangos būdas, konkrečiais veiksmais darysiu įtaką, kad būtų įgyvendinti pagrindiniai
veiklos prioritetai:
Suprasdamas, kad darbas yra
• Valstybė, kurios svarbiausia vertybė
yra žmogus, jo saugumas bei vaikų ateitis. gerovės šaltinis, skirsiu daug dėmesio
užimtumui
kaimiškose
• Visuomenė, kurioje gerbiamas dar- gyventojų
bas ir dirbantys žmonės, šeima, tautybė, savivaldybėse:
• dėsiu pastangas, kad regionuose
kultūrinė įvairovė, tradicijos ir istorija.
Mano pareiga ir tikslas prisidėti prie: kurtųsi medienos perdirbimo bei kitos
įmonės;
• nedarbo mažinimo;
• siūlysiu Miškų įstatymo pataisas dėl
• emigracijos stabdymo;
• krašto žvyrkelių asfaltavimo ir kelių miesto ribose esančių II kategorijos miškų
statuso pakeitimo, kuris iš esmės pakeistų
būklės gerinimo;
• socialinių paslaugų plėtojimo pagal verslo vystymo sąlygas Varėnos mieste;
• inicijuosiu sprendimus dėl fikgyvenamąją vietą;
• kardinalių pokyčių jaunų šeimų būsto suotų kompensacinių išmokų ūkininkaujantiesiems nederlingose žemėse;
aprūpinimo srityje;
• sieksiu, kad būtų sudarytos geresnės
• geresnės vaikų socialinės gerovės ir jų
gyvenimo ir darbo sąlygos žemdirbiams
ugdymo kokybės;
• sveikatos apsaugos įstatymų tobuli- bei kaime gyvenantiems žmonėms.
Man žmogus – pagrindinė vertybė,
nimo;
todėl priimdamas kiekvieną sprendimą
• pensijų didinimo;
aš vadovausiuosi šiuo principu.
• orios senatvės užtikrinimo.
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Miroslavas MONKEVIČIUS
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

I. Prioritetiniai darbai atstovaujant apygardos gyventojams
Regiono miškų versle surinkti mokesčiai –
tik regiono vietiniams keliams. Papildomas
5% apyvartos mokestis privačių miškų savininkams nuo pajamų, gautų už parduotą
statų mišką ir žaliavinę medieną bus skirtas to regiono miško ir kitiems vietiniams
keliams tvarkyti.
Nedarbo mažinimas ir darbo vietų kūrimo skatinimas. Pasinaudojant Europos
Sąjungos ir Lietuvos lėšomis apygardoje bus kuriamos verslumo ir užimtumo skatinimo programos, padėsiančios norintiems dirbti ir užsidirbti.
Teisingi mokesčiai - už atliekų tvarkymą galima mokėti mažiau. Už išrūšiuotų
atliekų išvežimą mokėti nereikia, todėl gyvenvietėse bus įrengti papildomi rūšiavimo
konteineriai. O savivaldybės turistų paliekamų atliekų išvežimas nebus užkraunamas
ant gyventojų pečių.
II. Prioritetinės darbo sritys nacionalinėje politikoje
Stipri savivalda. Savivaldybių įgaliojimai turėtų atitikti jų atsakomybės sritis, o pareigos nustatomos kartu su atitinkamu finansavimu, paliekant galimybę
savivaldybėms pačioms nustatyti su vietos lygiu sprendžiamais reikalais susijusius
mokesčius ir rinkliavas.
Laisvas verslas. Privaloma naikinti trikdžius verslui (pvz. besidubliuojančios
funkcijos, perteklinė kontrolė, nesąžiningas paslaugų apmokestinimas), o valstybė
turi būti verslo ambasadorė ir pagalbininkė, padedant augti šalies įmonėms Lietuvoje
ir pasaulyje.
Išprususi visuomenė. Stiprios valstybės pamatas – išprususi visuomenė, gebanti laisvai mąstyti, vertinti ir priimti pagrįstus ir sąmoningus sprendimus. Būtina
didinti visuomenės raštingumą politikos, finansų, sveikatingumo, valstybės istorijos, pilietinių ir žmogaus teisių bei kitose srityse. Išprusęs žmogus žinos savo teises ir neleis jų pažeisti, mokės pareikalauti sąžiningumo ir teisingumo iš politikų ir
pareigūnų, atskirs informaciją nuo propagandos.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Virginijus VARANAVIČIUS
Darbo partija

Tik nuo mūsų pačių priklausys, kaip gyvens Lietuva ateityje. Yra daug galimybių
pakeisti esamą padėtį ir esu pasiruošęs prie
to prisidėti. Turiu idėjų ir žinau kaip spręsti
pagrindines problemas, susidariusias mūsų
valstybėje.

1. Darbo vietų kūrimas
Skatinsiu tradicinį verslą, sieksiu sudaryti konkurencingas sąlygas verslui kaimyninių
šalių atžvilgiu. Siūlysiu priimti tokius įstatymus, kurie užtikrintų konkurenciją
mažmeninėje rinkoje. Stengsiuosi palengvinti reikalavimus steigiant įmones, supaprastinti buhalterinę apskaitą, pritaikyti ją smulkiajam verslui.
2. Energetikos politika
Sieksiu, kad investicijų kaina ir galutinė produkcijos gamybos kaina būtų konkurencinga ir atitiktų rinkos sąlygas.
3. Užsienio politika
Lietuvos užsienio politika turi būti politiškai ir ekonomiškai pagrįsta, teikiant
prioritetą mūsų valstybės suvereniteto apsaugai.
4. Savivalda
Sieksiu įteisinti tiesioginius seniūnų rinkimus. Stengsiuosi, kad seniūnijos turėtų
savarankiškus biudžetus.
5. Sveikatos apsauga
Sieksiu gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, prieinamumą, aptarnavimo
kultūrą.
6. Jaunimo politika
Kreipsiu didelį dėmesį, kad sumažėtų jaunų žmonių nedarbo lygis ir emigracija.
Sieksiu prisidėti prie jaunimui palankių sąlygų kūrimo verslui pradėti.
8. Švietimas
Esu už tokią švietimo sistemą, kuri sudarytų galimybę mokytis ir tobulėti visą
gyvenimą. Sieksiu išsaugoti muzikos, meno, sporto mokyklas, bibliotekas, gerinti
mokytojų darbo sąlygas.
Stengsiuosi kurti socialiai paremtą konkurencingą ekonomiką, sveiką ir
patrauklią investuotojams aplinką. Sieksiu kurti tokią Lietuvą, kur kiekvienas
žmogus jausis mylimas ir reikalingas.
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Kas gali balsuoti

Teisę rinkti Seimo narį turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems rinkimų
dieną yra sukakę 18 metų. Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripažinti
neveiksniais.

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.
Rinkimų dieną rinkėjas gali balsuoti neturėdamas rinkėjo kortelės. Rinkėjo kortelė
yra būtina tik tais atvejais, rinkėjui balsuojant iš anksto, namuose ar specialiuose
paštuose.

Informacija rinkėjui trumpuoju telefono numeriu 1855

Kviečiame naudotis Vyriausiosios rinkimų komisijos informaciniu telefono numeriu
1855. Informacinė paslauga veiks nuo 2015 m. gegužės 13 d. iki 2015 m. liepos 5 d.
Informacinės linijos darbo laikas – 07:00-20:00 val.
Trumpuoju numeriu 1855 galima skambinti iš „Bitės”, „Omnitel”, „Tele2” ir „TEO”
tinklų. Skambučio kaina – kaip į savo tinklą pagal plano tarifus.
Telefonu 1855 sužinosite:
• ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus;
• kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuoti;
• apie galimybę balsuoti iš anksto, jeigu rinkimų dieną nebūsite savo rinkimų
apylinkėje;
• kaip balsuoti, jeigu susirgote ir rinkimų dieną negalėsite nuvykti į savo rinkimų
apylinkę;
• kaip susisiekti su savivaldybės ar apylinkės rinkimų komisija, komisijos adresą;
Naudojimosi paslauga sąlygos
Norėdami gauti išsamią informaciją apie Jūsų įrašymą į rinkėjų sąrašą, būsite
paprašyti pasakyti savo asmens kodą, vardą, pavardę. Paskambinę šiuo numeriu,
sužinosite rinkimų apylinkę, savo rinkėjo kortelės numerį ir kt. Informacija teikiama
vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, todėl rinkėjo adreso skelbimas yra apribotas. Tik patys pasakę savo adresą, Jūs galėsite pasitikslinti, ar tikrai
tokiu adresu esate įrašytas į rinkėjų sąrašą, ar tokiu adresu Jums yra išrašyta rinkėjo
kortelė.
Nusiskundimų registracija
Telefonu 1855 galite pranešti apie rinkimų įstatymų pažeidimus. Taip pat galite
pranešti, kad gyvenate deklaruotu adresu, bet negavote rinkėjo kortelės. Jūsų nusiskundimas bus perduotas savivaldybės rinkimų komisijai. Skundai registruojami
prisistačius, o Jums atsisakius pranešti savo vardą ir pavardę skundai nebus nagrinėjami.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Balsavimas
Balsavimas iš anksto

Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į
rinkimų apylinkę.
Balsuojant iš anksto būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei
rinkėjo kortelę.
Kaip balsuojama iš anksto:
1) užpildomas rinkimų biuletenis;
2) užpildytas rinkimų biuletenis įdedamas į vidinį balsavimo paštu voką;
3) užklijuojamas vidinis balsavimo paštu vokas;
4) vidinis balsavimo paštu vokas kartu su rinkėjo kortele įdedamas į išorinį balsavimo paštu voką;
5) užklijuojamas išorinis balsavimo paštu vokas.
Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiais rinkėjo kortele, vidiniu balsavimo voku ir ten esančiu rinkimų biuleteniu) rinkėjas įteikia savivaldybės rinkimų
komisijos nariui. Šis, gavęs rinkėjo įteiktą voką, šį voką rinkėjo akivaizdoje užklijuoja
specialiu ženklu ir išduoda rinkėjui 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 biuletenį 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 paštu vokus ar juos
perduoti kitiems asmenims.
Balsavimo iš anksto datos:
Naujuose rinkimuose į Seimą vienmandatėje Varėnos-Eišiškių rinkimų apygardoje
Nr. 70 balsavimas iš anksto vyks birželio 3 - 4 d., pakartotinis balsavimas birželio
17 - 18 dienomis.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 671 straipsnio 3 dalį vykstant
naujiems rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatės Varėnos–Eišiškių
apygardos rinkėjai gali balsuoti iš anksto apskričių centriniuose paštuose jų darbo
valandomis. Apskričių centriniuose paštuose balsuoja:
Apygardos,
savivaldyb÷s rink÷jai
Var÷nos–Eišiškių
apygardos

Balsavimo iš anksto dienos
I turas
pakartotinis balsavimas
birželio 3 d.
birželio 4 d.
birželio 17 d. birželio 18 d.
balsuoja

balsuoja

balsuoja

balsuoja

Pastaba. Varėnos–Eišiškių apygardos rinkėjai galės balsuoti iš anksto Varėnos ir
Šalčininkų rajonų savivaldybėse.
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Balsavimas namuose

Balsuoti namuose gali tiktai neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai ir sukakę
70 metų ar vyresni rinkėjai.
Kiekvienas rinkėjas, norėdamas pasinaudoti savo teise balsuoti namuose, privalo
užpildyti rinkėjo prašymą balsuoti namuose (P6 formą), jį laiku pateikti apylinkės
rinkimų komisijai ir turėti rinkėjo kortelę.
Rinkėjai, kurie laikinai apsistojo rinkimų teritorijai priskirtu adresu ir nėra įrašyti į šios
rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, bet yra įrašyti į namuose balsuojančių savivaldybės
rinkėjų sąrašą, balsuoja paskutinį ketvirtadienį iki rinkimų dienos.
Balsavimo namuose datos:
Naujuose rinkimuose į Seimą vienmandatėje Varėnos-Eišiškių rinkimų apygardoje
Nr. 70 balsavimas namuose vyks birželio 5 - 6 d., pakartotinis balsavimas birželio
19 - 20 dienomis.
Balsuojant namuose rinkėjo kortelė būtina.
Rinkėjas, kuris dėl fizinių trūkumų pats negali užpildyti prašymo balsuoti namuose
(P6 formos) ar jo įteikti apylinkės rinkimų komisijai, gali pavesti savo šeimos nariui,
kaimynui ar juo besirūpinančiam asmeniui už jį atlikti šiuo veiksmus. Jie rinkėjo
prašymą balsuoti namuose užpildo ir pasirašo, o antroje prašymo pusėje nurodo savo
vardą, pavardę, asmens kodą ir pasirašo.

Balsavimas specialiuose paštuose

Balsuoti specialiuose paštuose gali tik rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus
yra sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos
įstaigose arba atlieka privalomąją karo tarnybą ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų
apylinkę, arba atlieka tikrąją karo tarnybą, valstybės tarnybą ar dirba pagal darbo sutartis tarptautinėse karinėse operacijose užsienyje, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo
bausmę ar yra areštinėse, tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose).
Pašto darbuotojui, išduodančiam rinkimų dokumentus, reikės pateikti rinkėjo kortelę
ir pasą ar kitą rinkėjo asmenybę patvirtinantį dokumentą.
Užsienyje esančiuose kariniuose vienetuose balsuojama paštu Vyriausiosios rinkimų
komisijos (VRK) nustatyta tvarka krašto apsaugos ministro teikimu.
Balsavimo specialiuose paštuose datos:
Naujuose rinkimuose į Seimą vienmandatėje Varėnos-Eišiškių rinkimų apygardoje
Nr. 70 balsavimas specialiuose paštuose vyks birželio 3 - 5 d., pakartotinis balsavimas
birželio 17 - 19 dienomis.
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Apylink÷s
Nr.

Apylink÷s
pavadinimas

Pirmininko vardas,
pavard÷

Apylink÷s adresas ir telefonas

1

Puodžių

Irma Ambrutien÷

Mokyklos g. 5, Puodžių k., 8 616 40994

2

Žilinų

Juozas Kibildis

Mokyklos g. 27, Žilinų k., 8 687 99194

3

Dubičių

Filiut÷ Kapočien÷

Kunigiškių g. 6, Dubičių k., 8 699 27331

4

Panočių

Stas÷ Paulaitien÷

Mokyklos g. 42, Panočių k., 8 618 17558

5

Kabelių

Egl÷ Miškinyt÷

Mokyklos g. 1, Kabelių k., 8 695 92009

6

Marcinkonių

Aldona Paulauskien÷

Miškininkų g. 53, Marcinkonys, 8 687 49076

8

Puvočių

Ramun÷ Sinkevičien÷

Grūdos g. 13, Puvočių k., 8 614 02102

9

Žiūrų

Lina Sunelaityt÷-Žydelien÷ Kalno g. 7, Žiūrų k., 8 628 66252

10

Butrimonių

Liudmila Tkačenko

Mokyklos g. 2, Butrimonių k., 8 629 39095

10

Krūminių

Daiva Žukovskien÷

Beržų g. 8, Krūminių k., 8 614 71561

11

Jančiūnų

Natalija Karpovič

Mokyklos g. 23, Jančiūnų k., 8 629 42804

11

Matuizų

Sigita Sakalauskien÷

Dzūkų g. 2, Matuizų k., 8 614 38689

12

Eišiškių

Ana Rožanien÷

Geguž÷s a. 19, Eišiškių m., (8 380) 20114

13

Gudakiemio

Valdas Šidlauskas

Kaštonų g. 21, Gudakiemio k., 8 620 62660

13

Jurzdikos

Violeta Zdanovičien÷

Vilniaus g. 81, Eišiškių m., 8 685 39703

14

Gornostajiškių

Mira Lukaševič-Labovič

Vilniaus g. 2, Eišiškių m., (8 380) 20113

14

Kibyšių

Tautvydas Prieskienis

Sodžiaus g. 7, Kibyšių k., 8 615 70201

15

Kalesninkų

Olga Suchocka

Parko g. 20, Kalesninkų k., 8 684 94123

15

Merkin÷s

Bernardas Sakalauskas

Vilniaus g. 1, Merkin÷s mstl., 8 610 44812

16

Panaros

Ona Bubnelien÷

Nemuno g. 31, Panaros k., 8 687 76788

16

Purv÷nų

Irena Andriukonien÷

Pasienio g., Purv÷nų k., 8 618 09435

17

Dainavos

Marijolia Antul

Sodų g. 85, Dainavos k., 8 648 13371
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Apylink÷s
Nr.

Apylink÷s
pavadinimas

Pirmininko vardas,
pavard÷

Apylink÷s adresas ir telefonas

17

Vilkiautinio

Dalija Tenienien÷

Mokyklos g. 3, Vilkiautinio k., 8 614 43936

18

Pabar÷s

Katrina Černiavskaja

I. Jundzilo g. 32, Pabar÷s k., 8 645 20372

18

Pilvingių

Rimvydas Aleknavičius

Gandrų g. 6, Pilvingių k., 8 625 07754

19

Tet÷nų

Stanislava Kolendo

Mokyklos g. 20, Tet÷nų k., 8 620 45468

24

Daržininkų

Juozas Biekša

Daržininkų g. 19, Daržininkų k., 8 612 97676

25

Dargužių

Algimantas Adomaitis

Liepų g. 3, Dargužių k., 8 611 37638

26

Valkininkų

Gidita Benkien÷

Vilniaus g. 13, Valkininkų mstl., 8 687 77939

27

Pušel÷s

Edmundas Baltikauskas

Pušel÷s g. 11, Naujųjų Valkininkų k., 8 615 83465

28

Gudžių

Jonas Didika

Mokyklos g. 1, Gudžių k., 8 612 93458

29

Nedzing÷s

Valdas Urba

Mokyklos g. 10, Nedzing÷s k., 8 616 80064

30

Perlojos

Danguol÷ Fialkovskien÷

Perliaus g. 32, Perlojos k., 8 629 92489

31

Sarapiniškių

Aldona Vaitkevičien÷

Dainavos g. 7, Sarapiniškių k., 8 614 67291

32

Tolkūnų

Vytas Čeikus

Mokyklos g. 8, Tolkūnų k., 8 610 10035

33

Krivilių

Virginija Černiauskien÷

Krivio g. 23, Krivilių k., 8 618 07404

34

Vydenių

Vanda Filipavičien÷

Mokyklos g. 2,Vydenių k., 8 613 77173

35

Dailidžių

Svetlana Valiukien÷

Mokyklos g. 2, Dailidžių, 8 612 02551

35

Rudnios

Aldona Kubilien÷

Ūlos g. 1, Rudnios k., 8 613 67816

36

Parko

Konstantinas Dureiko

J. Basanavičiaus g. 33, Var÷na, 8 657 51525

37

Dzūkų

Inga Stadalnykien÷

J. Basanavičiaus g., 2, Var÷na, 8 616 75406

37

Tausiūnų

Violeta Jelmak

Ateities g. 37, Tausiūnų k., (8 380) 20114

38

Šilo

Laima Denutien÷

Dzūkų g. 64, Var÷na, 8 612 15971

39

Senosios
Var÷nos

Daiva Valentukevičien÷

A. Ryliškio g. 14, Senoji Var÷na, 8 601 71558
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Varėnos – Eišiškių rinkimų apygardos Nr. 70 rinkimų komisija
Adresas: Vytauto g. 12, Varėna.
Tel. (8 310) 31 802, faks. (8 310) 51 200, el. paštas rinkimai@varena.lt
Komisijos pirmininkas – Juozas Šilanskas, tel.: (8 310) 31 802, 8 698 27 001.
El. paštas rinkimai@varena.lt
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Rūta Aganauskienė, tel.: (8 310) 31 555,
8 616 56 575. El. pašatas ruta.agnauskiene@varena.lt
Komisijos sekretorė – Alvyra Petruškevičienė, tel.: (8 310) 32 010, 8 615 73 848.
El. paštas alvyra.petruskeviciene@varena.lt
Galimo papirkimo faktų tyrimo grupės vadovė – Alvyra Petruškevičienė,
tel. (8 310) 32 010
Stebėsenos grupės vadovė – Laimutė Karpienė, tel. 8 687 73 962
Rinkėjų papirkimo draudimas
Prasidėjus rinkimų politinei kampanijai, t. y. nuo rinkimų datos paskelbimo iki šio
įstatymo 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 (5 litų), pažymėtų
politinės partijos, visuomeninio rinkimų komiteto, kandidatų sąrašo, 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 šį straipsnį pažeidusio kandidato pasižadėjimu laikytis draudimo papirkti rinkėjus
ir rinkimų teisę turinčius asmenis. Rinkėjų ir rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo faktus pripažinus šiurkščiu šio įstatymo pažeidimu, atsiranda šiame ir kituose
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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