Informacija rinkėjui trumpuoju numeriu 1855
Kviečiame naudotis Vyriausiosios rinkimų komisijos informaciniu telefono numeriu 1855. Informacinė paslauga veiks nuo 2016 m. rugsėjo 14 d. iki 2016 m.
spalio 23 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 apygardos 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 apygardos 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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Orus žmogus – stipri valstybė!

Algimantas Birbilas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) ir aš, jos narys, esame įsitikinę,
kad kiekvienas žmogus Lietuvoje turi jaustis laimingas, saugus ir orus, o valstybė - stipri.
Todėl Lietuvos valstybės gyvenimą kursime: puoselėdami tradicinę šeimą
ir kurdami jai palankią aplinką derinti darbą ir šeimos pareigas; saugodami
žmogaus gyvybę nuo jos pradėjimo momento ir užtikrindami rūpestingą sveikatos apsaugą, ligų prevenciją, sveiką gyvenseną; išsaugodami gyvybingą kaimą,
žmogaus ir gamtos darną, padėdami bendruomenėms; panaikindami regioninę
ir socialinę atskirtį ir smurtą; išsaugodami ir puoselėdami mūsų tautos tapatumą
- lietuvių kalbą, kultūrą ir papročius; skatindami kūrybiškumą ir pilietiškumą; kurdami darnią ekonominę aplinką, pertvarkydami pensijų, išmokų sistemą; užtikrindami vertybėmis, idėjomis ir teisingumu grįstą valstybės valdymą; vykdydami skaidrią, profesionalią, atsakingą, žmonėms tarnaujančią politiką.
LVŽS vizija bei siūlomi sprendimai paremti penkių darnų – darnaus žmogaus,
darnios visuomenės ir aplinkos, darnaus švietimo ir kultūros, darnios ekonomikos ir finansų bei darnaus valstybės valdymo – strateginėmis nuostatomis ir
esminiais principais: profesionalumu ir tikslų įvairiose srityse suderinimu - darna. Tikime, kad pamatinio gėrio – darnos – kūrimas padarys Lietuvą šalimi,
kurioje bus gera gimti, augti, tobulėti, gyventi, kuri bus kupina veiklos galimybių
ir verta kiekvieno žmogaus pasitikėjimo bei pasididžiavimo, kurią nuolat stiprins
visų Lietuvos piliečių meilė Tėvynei, noras dėl jos dirbti, kurti, ją garsinti, o emigravusiems - sugrįžti.
Mes - sutelkę profesionalią komandą ir pasirengę atsakingam darbui, tikimės
Jūsų palaikymo ir kviečiame veikti kartu!
Platesnę informaciją rasite tinklapyje www.darniLietuva.lt.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Tai, ko negali kiti!

ALBERT GAIDAMOVIČ
Darbo partijos prioritetas - gyventojų pajamų didinimas.
Pasieksime, kad Lietuvoje būtų:
 vidutinis darbo užmokestis - 1110 eurų;
 minimali mėnesinė alga (MMA) - 656 eurų;
 vidutinė pensija - 422 eurų;
 neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) prilygintas MMA.
Darbo partija gali ir žino, kaip visiems ženkliai padidinti pajamas ir sustabdyti
socialinę emigraciją:
 Įgyvendinsime gerai apmokamų darbo vietų kūrimo programą, neapmokestindami įmonių investuojamo pelno ir skirdami ES struktūrinę paramą.
 Remsime jaunimo įdarbinimą, juos pirmuosius dvejus metus atleisdami nuo
pajamų mokesčio.
 Padėsime jaunoms ir remtinoms šeimoms apsirūpinti būstu - savivaldybių
socialinių būsto statybai per 4 metus skirsime 1 milijardą eurų iš ES ir šalies
fondų. Kiekvienam šalies piliečiui, sulaukusiam 18 metų, gyvenimo pradžiai skirsime 2000 eurų paramą.
 Būtiniausiems maisto produktams ir vaistams taikysime 5 % lengvatinį PVM
tarifą, palaikysime teisingesnius ir mažesnius nei kaimyninėse šalyse mokesčius.
 Atpiginsime šildymo kainas, skatindami šilumos energiją gaminti iš biokuro.
Sieksime uždrausti išnuomoti arba parduoti savivaldybių šilumos tinklus privatiems asmenims.
 Įvesime mokytojams papildomas socialines garantijas, skirdami valstybines
pensijas už ištarnautus metus. Išsaugosime kaimiškas mokyklas, taikydami joms
papildomą finansavimą. Sieksime, kad švietimo finansavimas sudarytų 6% BVP.
 Sumažinsime Seimo narių skaičių nuo 141 iki 111, ministerijų tarnautojų
skaičių, o ūkio subjektus kontroliuojančių institucijų skaičių – nuo 58 iki 29.
 Panaikinsime Lietuvos žemės ūkių finansinį diskriminavimą ir reikalausime
padidinti neteisingai mažas tiesiogines ES išmokas iki ES vidurkio.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Už Lietuvą, kurioje norisi gyventi

Petras Jurgilas
Ketverius pastaruosius metus Lietuva buvo valdoma be aiškios vizijos ir ambicingų tikslų. Daugybė žmonių netiki mūsų valstybės ateitimi. Tai liudija tebeauganti emigracija. Tačiau liberalai pasiryžę tai pakeisti.
Turime daugybę idėjų ir konkretų planą, kaip sukurti valstybę, kurioje žmonėms
norėtųsi gyventi.
Ką siūlome Lietuvos žmonėms? Visų pirma – saugumą. Žmogus jaučiasi
saugus, kai yra ramus dėl savo ir artimųjų ateities, todėl valstybė atsakingai
rūpinsis kiekvienu savo piliečiu. Žmonės nesijaudins dėl rytojaus žinodami, kad
visada turės galimybę rasti tinkamą darbą. Vaikai bus ugdomi pagal šiuolaikinius poreikius ir gaus tokį išsilavinimą, kad po to galėtų realizuoti save.
Visi valdžios sprendimai bus paremti sveiku protu. Valdžia padės žmonėms,
tačiau nesikiš į jų asmeninį gyvenimą. Kiekvienas bus gerbiamas, laisvas ir
orus. Į tokią Lietuvą norėsis grįžti emigrantams. Sukursime tokią Lietuvą, iš kurios nesinorėtų išvažiuoti ieškoti laimės į užsienį.
Paversime mūsų valstybę regiono talentų centru gabiems žmonėms, kad
jie čia galėtų kurti ir eksperimentuoti. Sumažinsime mokesčius ir biurokratiją,
kad mūsų šalis taptų patraukli kurti darbo vietas. Per ketverius metus vidutinis
uždarbis perkops 1000 eurų „į rankas“, o vidutinė pensija pasieks 400 eurų.
Sudarysime sąlygas dirbti ir užsidirbti - sumažinsime emigraciją ir Lietuvoje
vėl bus trys milijonai gyventojų. Įteisinsime dvigubą pilietybę, kuri leis mums
išsaugoti ryšį su išvykusiais artimaisiais.
Visi Lietuvos miestai ir miesteliai bus saugūs, patrauklūs turiningai leisti laisvalaikį ir auginti vaikus. Skatinsime žmonių verslumą, kad atotrūkis tarp Vilniaus
ir kitų miestų sumažėtų.
Jeigu Jums priimtinos šios idėjos, kviečiame kartu kurti tokią Lietuvą, kurioje
norisi gyventi.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Pirmyn, Lietuva!

VALERIANAS KIJEVIČIUS
Vilniaus rajonas turi pritraukti investicijas. Ne vienerius metus dirbau
privačiame versle Nemenčinėje. Gerai žinau, su kokiais sunkumais susiduria
jauni verslininkai, todėl siūlau:
 įsteigti verslo inkubatorius rajono centruose, kur pradedantieji verslą gautų
reikiamą informaciją ir konsultacijas;
 taikyti mokesčių lengvatas smulkiam ir vidutiniam verslui;
 valstybės lėšomis kompensuoti dalį smulkių ir vidutinių įmonių registracijos
išlaidų.
Vilniaus rajonas turi būti apsaugotas nuo Astravo AE. Dėl geografinės padėties
Vilniaus rajonas pirmas patirs neigiamą poveikį įvykus net mažiausiai avarijai
Astravo AE, todėl:
 sieksiu, kad derybomis su Baltarusija būtų pasiektas Astravo AE statybų
sustabdymas.
Vilniaus rajone turi būti remiami vietiniai ūkininkai, taikomos ekologinės inovacijos. Skirsiu didelį dėmesį paramos teikimui vykdantiems ekologinę statybą,
ekologinės produkcijos gamybą, vystantiems ekologinį ūkininkavimą.
Vilniaus rajone reikia mokyklų, vaikų darželių. Reikia politinės valios plėsti valstybinių mokyklų, darželių tinklą. Taip pat būtina išspręsti susisiekimo tarp
Vilniaus ir Vilniaus rajono gyvenviečių bei vaikų vežiojimo į Vilniaus mokyklas
problemą.
Vystyti turizmą ir paslaugų sferą Vilniaus rajone. Vilniaus rajone yra 43 apleisti
dvarai, beveik pusė jų Nemenčinės apygardoje. Sieksiu, kad būtų skiriamas
dėmesys Vilniaus krašto, kaip turistinės krypties, patrauklumui didinti, dvarų rekonstrukcijai, kuri leistų vystyti turizmą, sukurti darbo vietų. Bedarbių skaičiui
mažinti inicijuosiu amatų ir profesinio orientavimo centrų steigimą.
Ugdyti ir palaikyti jaunimą, padėti jiems realizuoti savo talentus. Sieksiu steigti ir palaikyti jaunimo užimtumo centrus Vilniaus krašte, kur jauni žmonės galėtų
tobulėti, kurti, sportuoti.
Susisiekime: vkijev@gmail.com, +37060007770
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Prieš korumpuotus politikus!
Už paprastus žmones!

Tadeuš Polito
 Panaikinsime Seimo narių neliečiamybę ir kitas valdžios privilegijas. Apklausai, įtarimų pateikimui nereikės Seimo leidimo. Kyšininkai turi sėdėti kalėjime, o ne atsipirkti bauda. Įsteigsime Antikorupcijos biurą, kuris prižiūrės, kad
valdžios sprendimai būtų nekorupciniai, sustiprinsime STT galias ir finansavimą, kovai su valstybine korupcija pasitelksime geriausias ES praktikas, sumažinsime Seimo narių ir valstybės tarnautojų skaičių.
 Sustabdę didžiąją politinę korupciją sutaupytais milijardais išspręsime
Lietuvos problemas – sustabdysime emigraciją, nes įsteigsime naujas darbo
vietas, padidinsime algas ir pensijas, sudarysime palankias sąlygas jaunoms
šeimoms susilaukti ir auginti vaikus, sumažinsime savižudybes, žūtis, ankstyvas mirtis, ligas, padidinsime gyvenimo trukmę.
 Internete skelbsime kiekvieną gautą ir išleistą centą, visą viešų pirkimų dokumentaciją.
 Uždrausime kapitalo gabenimą iš Lietuvos. Oligarchai uždirbtus pinigus
Lietuvoje siunčia į užsienio bankus. Dirbame kitų šalių naudai, ir dar išlaikome
užsienio bankus.
 Atkursime žemutinę savivaldos grandį, sumažinsime referendumo iniciatyvos kartelę iki 50 tūkst. piliečių, kad susigrąžintume demokratišką, socialiai
jautrią valstybę.
 Atkursime socialinį teisingumą tam skirdami 1/3 valstybės biudžeto. Per
mokesčius sumažinsime algų skirtumus, jas, pensijas ir socialines pašalpas indeksuosime pagal infliaciją ir pagal būtinąsias išlaidas vienam šeimos nariui.
Grąžinsime pensijas, atkursime nemokamą sveikatos apsaugą ir nemokamą
mokymą.
 Padėsime savininkams prižiūrėti apleistas žemes, uždrausime beprotišką
miškų naikinimą, renovuosime apleistus pastatus. Uždrausime neperdirbtų atliekų sąvartynus arba deginimą, kurie yra žalingi sveikatai.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Už sveiką ir laimingą žmogų

Zdislavas Skvarciany
Socialdemokratų partijos tikslas – nuolat auganti ir stiprėjanti žmonių gerovė.
Norime, kad kiekvienas Lietuvos pilietis galėtų gyventi saugiai, oriai ir laimingai.
Per šiuos 4 metus vidutinis darbo užmokestis išaugo nuo 615 eurų iki 748 eurų.
Sieksime, kad 2020 m. būtų 1100 eurų.
Vidutinę senatvės pensiją padidinome iki 255 eurų, nedarbą pavyko sumažinti
nuo 13,4 iki 8,3 proc.
Remsime jaunas šeimas, įsigyjant pirmąjį būstą, gerinsime sąlygas gyventi ir
auginti vaikus. Teiksime paramą verslui kurti.
Sukursime ir įgyvendinsime tautinių bendrijų kultūros bei paveldo išsaugojimo
programą.
Stiprinsime ir įtvirtinsime teisinės valstybės principus, demokratiją, ginsime
kiekvieno žmogaus teises.
Realizuodamas LSDP programą, sieksiu:
 Nuosekliai didinti finansavimą sveikatos apsaugai ir socialinei politikai, švietimui, mokslui ir kultūrai.
 Kontroliuoti, kad gyventojai gautų kokybiškas paslaugas.
 Ypatingą dėmesį skirti paplitusių ligų (širdies ir kraujagyslių, vėžio) susirgimų
profilaktikai, plėtoti prevencijos programas.
 Skatinti sveiką gyvenseną ir stiprinti gyventojų atsakomybę už savo sveikatą.
 Plėsti nemokamas odontologijos paslaugas vaikams ir senjorams.
 Sumažinti priemokas už medikamentus.
 Užkriečiamų ligų ir narkotikų, alkoholio naudojimo prevencija.
 Sukurti trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo į rajonus sistemą.
 Stiprinti slaugos sistemą. Didinti slaugytojų kompetencijos ir atlyginimą.
 Didinti socialinių darbuotojų dalyvavimo visuomenės gyvenime. Integruotų
(socialinių ir medicininių) paslaugų plėtra.
 Mažinti socialinė atskirtį tarp regionu, ypač tarp miesto ir kaimo
 Gerinti gyvenimo sąlygas pensinio amžiaus žmoniems. Užtikrinti senatvės
pensijų padidinimą.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Kartu už vieningą ir teisingą
Lietuvą

VAIDAS ŠALAŠEVIČIUS
Visada laikiausi nuostatos, kad valdžia – ne tikslas, o tik priemonė tikslams
pasiekti. Mano esminiai tikslai – saugi, klestinti, vieninga ir teisinga Lietuva bei
laimingas jos pilietis. Tokius tikslus galima pasiekti tik turint pakankamai žinių
ir patirties, taip pat aiškias, susiformavusias vertybes. Mano ilgalaikė, nepertraukiama teisinio darbo patirtis ir politinė veikla, nepriekaištinga reputacija bei
įvairiapusė patirtis teisėkūroje, švietimo, verslo ir teisėtvarkos srityje yra pagrindinė priežastis, kodėl nusprendžiau kandidatuoti į Seimą.
Pietryčių Lietuva ir Vilniaus rajonas yra išskirtiniai ir specifiniai Lietuvos regionai. Dėl įvairių aplinkybių šiame krašte susikaupė daugybė tautinių, ekonominių
ir socialinių problemų.
Dėl to sieksiu, kad Vilniaus krašte bei visoje Lietuvoje:
 būtų pradėta įgyvendinti tikra regioninė politika, kurios esmė visų pirma yra
ne administracinis teritorijos suskirstymas ir valdymas, o regiono vidinio potencialo įgalinimas ir skatinimas. Būtent tai yra sėkmingos regionų plėtros, ir visos
Lietuvos, kaip regionų visumos, pagrindas;
 ES investicinė parama būtų skirstoma taip, kad daugiausiai naudos duotų
regionams, kurtų juose naujas darbo vietas, o sukurta ekonominė pridėtinė
vertė liktų tame regione ir vietiniams gyventojams;
 dar labiau būtų stiprinamos vietos bendruomenės, perduodant joms daugiau ir teisių, ir pareigų tvarkyti vietos reikalus. Tikroji regioninė plėtra yra
neįmanoma be tam tikro įsipareigojimo savo gimtinei, todėl reikia skirti tinkamą
dėmesį švietimo ir kultūros politikai, kurios puoselėtų tradicines vertybes, ugdytų patriotizmą bei tarpusavio pagarbą regione gyvenančioms tautinėms bendruomenėms.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Už sąžiningą politiką!
Už krikščioniškas vertybes!

Rita Tamašunienė

Mielieji Lietuvos žmonės, rinkimai – Jūsų galimybė pareikalauti iš politikų atsakomybės, įsipareigojimo įgyvendinti sprendimus atitinkančius realius žmonių
poreikius, kartu auginti piliečių pasitikėjimą valstybe ir kurti jos gerovę.
Per šią Seimo kadenciją likau ištikima savo nuostatoms, kurias grindžiu
krikščioniškosiomis vertybėmis. Esu sąžininga politikė, nepasiduodanti lobistų
įtakoms, nevaržoma įsipareigojimais “atidirbti už paramą ar pinigus”. Tęsiu
pradėtus darbus sulaukusius visuomenės pritarimo bei teigiamo įvertinimo.
Šeima – svarbiausias politikos prioritetas. Jos gerbūvio užtikrinimas sprendžia
demografijos, emigracijos, socialinės atskirties, visuomenės problemas bei
valstybės ateities galimybes:
 120€ kas mėnesį kiekvienam vaikui
 Šeimos kortelė gausioms šeimoms
 5% PVM maisto produktų krepšeliui
 pensijos didinimas susiejant su VDU
 darbo užmokesčio ir socialinių garantijų didinimas
 mokyklų tinklo išsaugojimas
 alkoholizmo pažabojimas - tai įstatymų projektai, kuriuos teikiau ir sieksiu
įgyvendinimo.
Piliečiai nusivilę teisingumu, neveikimu ir delsimu. Būtina šiandien priimti sprendimus dėl liustracijos, tautinių mažumų, žemės grąžinimo, žemdirbių keliamų klausimų.
Teisingas finansų ir mokestinės naštos paskirstymas tenkinant visuomenės poreikius reikalauja didesnių įplaukų į biudžetą. Sieksiu:
 mokesčių solidarumo principo - turtingesnis moka daugiau (1€ mokestis
gaunantiems MMA)
 bankų, prekybos tinklų apmokestinimo
 didesnio lėšų skyrimo savivaldybėms, švietimui, kultūrai, vaikų globai
 mokinio krepšelio ir ligonių kasų kvotų modelių keitimo
 Seimo narių skaičiaus mažinimo
Gindama viešąjį interesą, esu dirbančiųjų, vaikus auginančiųjų, pagalbos ir
paramos reikalaujančių žmonių pusėje.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Dirbsiu Vilniaus kraštui

Kęstutis Vilniškis
 Stengsiuosi pertvarkyti namų administravimo sistemą nustatant įmonių pelno apribojimus.
 Verslo įmonėms sieksiu sudaryti palankiausias sąlygas dirbti bei plėtoti
gyventojams teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę.
 Sieksiu skatinti konkurencingumą ir skaidrią komunalinių paslaugų įvairovę
ir kokybę.
 Atsakingai įgyvendinti ,,Saugios kaimynystės“ bei kitas, viešąjį saugumą
užtikrinančias programas, prevencijos priemonių viešose erdvėse optimalų
panaudojimą.
 Stengsiuosi, kad būtų atnaujintos sporto, dailės, muzikos ir meno mokyklos, dienos centrų bei po pamokinio ugdymo sistema, sudarytos geriausios
sąlygos vaikams ir jaunimui kūrybiškai tobulėti.
 Būtina gerinti kelių dangos būklę, asfaltuoti vietinės reikšmės kelius, tvarkyti kiemų ir įvažiavimų dangas.
 Ypatingą dėmesį skirti miestų ir miestelių infrastruktūros projektams,
susijusiems su viešojo transporto paslaugų kokybe kaimo vietovėse.
Su pagarba Kęstutis Vilniškis
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Apylinkės
Nr.

Apylinkės
pavadinimas

Pirmininko
vardas, pavardė

Telefonas

Adresas

1

Avižienių

Alina Mažul

864586532

Sudervės g. 9,
Avižienių k., Vilniaus r.

2

Riešės

Tatjana Sinkevič

860625043

Beržų g. 2a, Riešės k.,
Vilniaus r.

3

Buivydžių

Zenobija Mikelevič

865642001

Bažnyčios g. 2,
Buivydžių I k.,
Vilniaus r.

4

Buivydiškių

Danuta Tatol

865071751

Mokyklos g. 1,
Zujūnų k., Zujūnų sen.,
Vilniaus r.

5

Platiniškių

Regina Doveiko

860013571

Kriaučiūnų g. 61,
Vilniaus m.

6

Čekoniškių

Dariuš Vasilevskij

863396405

Čekoniškių g. 3,
Čekoniškių k.,
Vilniaus r.

13

Dūkštų

Ana Balabanova

867237733

Pijorų g. 1, Dūkštų k.,
Dūkštų sen.,
Vilniaus r.

14

Geisiškių

Jolanta Lapinskaja

867290225

Mokyklos g. 54,
Geisiškių k., Dūkštų
sen., Vilniaus r.

20

Maišiagalos

Jadvyga Krasikova

860407362

Algirdo g. 4,
Maišiagalos mstl.,
Vilniaus r.

21

29

30

32

Karvio

A. Giedraičio g. 30,
Karvio k.,
Maišiagalos sen.,
Vilniaus r.

Kabiškių

867837588

Nemenčinės g. 6,
Didžiųjų Kabiškių k.,
Nemenčinės sen.,
Vilniaus r.

869996167

Mokyklos g. 2,
Rudausių k.,
Nemenčinės sen.,
Vilniaus r.

861550610

Bažnyčios g. 23,
Eitminiškių k.,
Nemenčinės sen.,
Vilniaus r.

Rudausių

Eitminiškių

Teresa Sokolovska

Ivona Voinič

Lucija Kadzevič
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Apylinkės
Nr.

Apylinkės
pavadinimas

Pirmininko
vardas, pavardė

Telefonas

Adresas

33

Paberžės

Teresa Sadovskaja

860819888

Vilniaus g. 29,
Paberžės k.,
Paberžės sen.,
Vilniaus r.

34

Glitiškių

Valerija Jaglinska

868338331

Liepų alėja 17,
Glitiškių k., Paberžės
sen., Vilniaus r.

35

Visalaukės

Česlava Šablinska

867420651

Šviesos g. 9,
Visalaukės I k.,
Vilniaus r.

36

Didžiosios
Riešės

Renata
Roubo - Gaidys

861881784

Riešės g. 28, D.
Riešės k., Riešės sen.,
Vilniaus r.

37

Pikeliškių

Jevgenij Chanin

868841884

Dvaro g. 27,
Pikeliškių k., Riešės
sen., Vilniaus r.

44

Sudervės

Regina Pečiulienė

864646775

Vilniaus g. 25,
Sudervės k., Vilniaus r.

45

Sužionių

Miroslava Pesliak

860075167

Žalioji g. 4.,
Sužionių k., Sužionių
sen., Vilniaus r.

46

Veriškių

Miroslav Bogucki

868221506

Dvarvietės g. 10,
Veriškių k., Sužionių
sen. Vilniaus r.

47

Skirlėnų

Genuefa
Germanovič

867541674

Skirlėnų g. 4,
Skirlėnų k., Sužionių
sen., Vilniaus r.

51

Nemenčinės

Stanislava
Kačanovska

865622585

Švenčionių g. 12,
Nemenčinės m.,
Vilniaus r.

52

Neries

Valerija Račinska

868354355

Švenčionių g. 12,
Nemenčinės m.,
Vilniaus r.

53

Bukiškio

Elžbieta Bortkevič

861585001

Mokyklos g. 1,
Bukiškio k., Vilniaus r.

54

Kreivalaužių

Anton Giro

869805638

Švenčionių g., 14,
Nemenčinės m.,
Vilniaus r.
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2016 m. spalio 9 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI
VIENMANDATĖS X X X X X X X RINKIMŲ APYGARDOS NR. XX
RINKIMŲ

Apylinkės rinkimų
komisijos, apygardos
rinkimų komisijos ar
Vyriausiosios rinkimų
komisijos antspaudo vieta
Biuletenis privalo būti antspauduotas

PAŽYMĖKITE TIK V I E N Ą K A N D I D ATĄ , UŽ KURĮ BALSUOJATE

V

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

Alksnis ALKSNIENIS

MEDŽIŲ PARTIJA

Dobilas BERŽAS

PIEVŲ PARTIJA

Drebanti DREBULYTĖ

GRYBŲ PARTIJA

Klevas KLEVAUSKAS
Pušis PUŠIENĖ
Uosis UOSYS

P

A

V

Z

D

Y

S

IŠSIKĖLĖ PATS

Y

SPYGLIUOČIŲ PARTIJA
UOSIO PARTIJA
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Nemenčinės apygardos rinkimų komisija, Nr. 55
Rinktinės g. 50, Vilnius

Vardas
PAVARDĖ

Pareigos

El. paštas

Telefonas(ai)

Barbara
KUZINEVIČ

Pirmininkė

rinkimai.55@vrsa.lt

8 687 51312

Gintautė
Pavaduotoja gintaute.radusiene@gmail.com 8 686 13187
RADUŠIENĖ
Edvarda
ČASIENĖ

Sekretorė

edvarda.casiene@vrsa.lt

Leidinio tiražas – 19000 egz.

14 Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

8 682 47392

uŽRAŠAMS

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai. 15

uŽRAŠAMS

16 Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

