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BENDRA INFORMACIJA
APIE RINKIMUS
Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius turi nuolatiniai šios savivaldybės gyventojai (toje savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravę savo gyvenamąją vietą 90 dienų iki rinkimų dienos, tai yra,
iki 2018 m. gruodžio 3 d.), kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų.
Taip pat rinkti savivaldybės tarybos narius gali ir teisę gyventi Lietuvos
Respublikoje turintis kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kuris
savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo
šios savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje, arba kitas asmuo, kuris
turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir turi šią teisę patvirtinantį
dokumentą ir kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje.
Savivaldybės tarybos nariu, savivaldybės meru gali būti renkamas
nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų dieną yra sukakę
18 metų ir kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje likus ne mažiau kaip 90 dienų
iki rinkimų dienos.
Kandidatus į savivaldybės tarybos narius, merus gali kelti politinės
partijos, visuomeniniai rinkimų komitetai ir į merus gali išsikelti patys asmenys.

RINKĖJO KORTELĖ
Rinkėjo kortelė išrašoma pagal rinkėjų sąrašo sudarymo metu deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu konkreti gyvenamoji vieta nedeklaruota,
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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.
Rinkėjo kortelė yra neprivaloma. Rinkėjui, einant balsuoti, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę,
pasą, vairuotojo pažymėjimą ar kitą dokumentą, kuriame yra nuotrauka ir
asmens kodas).

INFORMACIJA RINKĖJUI
TRUMPUOJU TELEFONO NUMERIU

1855
Kviečiame naudotis Vyriausiosios rinkimų komisijos informaciniu telefono numeriu 1855. Informacinė paslauga veiks nuo 2019 m. vasario 6 d.
Informacinės linijos darbo laikas – 07.00-20.00 val.
Trumpuoju numeriu 1855 galima skambinti iš visų Lietuvoje veikiančių operatorių tinklų. Skambučio kaina – kaip į savo tinklą pagal savo plano
tarifus.
TELEFONU 1855 SUŽINOSITE:
▶ ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus;
▶ kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuoti;
▶ ar rinkimų apylinkė pritaikyta rinkėjams su negalia;
▶ 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.
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NAUDOJIMOSI PASL AUGA 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 teisės aktais, reglamentuojančiais
asmens duomenų teisinę apsaugą, 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.

IŠANKSTINIS BALSAVIMAS
Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti
balsuoti į rinkimų apylinkę.
Kaip balsuojama iš anksto:
1) rinkėjui išduodamas Išankstinio balsavimo lakštas;
2) užpildomi rinkimų biuleteniai;
3) užpildyti rinkimų biuleteniai įdedami į vidinį
balsavimo voką;
4) užklijuojamas vidinis balsavimo vokas;
5) vidinis balsavimo vokas kartu su rinkėjo kortele, paimta
iš Išankstinio balsavimo lakšto, įdedamas į išorinį
balsavimo voką;
6) užklijuojamas išorinis balsavimo vokas.
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Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiais rinkėjo kortele,
vidiniu balsavimo voku ir ten esančiais rinkimų biuleteniais) rinkėjas įteikia 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 f izinių
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 vokus
ar juos perduoti kitiems asmenims.
BALSAVIMAS IŠ ANKSTO SAVIVALDYBIŲ PASTATUOSE vyks 2019 m.
vasario 27-28 dienomis (per pakartotinį balsavimą kovo 13-14 dienomis)
nuo 8 iki 20 val.

BALSAVIMAS NAMUOSE
Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos
būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę, yra pateikę
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose (P6 forma) ir yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus. Prašymai balsuoti namuose pateikiami apylinkės rinkimų komisijai.
Balsavimas namuose vyks 2019 m. kovo 1-2 dienomis (pakartotinis balsavimas kovo 15-16 dienomis).
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BALSAVIMAS SPECIALIUOSE
BALSAVIMO PUNKTUOSE
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), gali balsuoti specialiai balsavimui sudarytuose specialiuose balsavimo punktuose jų darbo valandomis 2019 m. vasario 27 – kovo
1 dienomis (pakartotinis balsavimas kovo 13-15 dienomis).

BALSAVIMAS RINKIMŲ DIENĄ
Rinkimų dieną balsavimas vyksta rinkimų apylinkėje nuo 7 iki 20 val.
Rinkėjas balsuoja toje rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašus jis yra
įrašytas. Rinkėjas gali balsuoti ir kitoje savo savivaldybės rinkimų apylinkėje, jeigu abi šios rinkimų apylinkės yra elektroninių ryšių priemonėmis prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo ir apylinkių rinkimų komisijos
gali patvirtinti, kad rinkėjas nėra balsavęs nė vienoje iš rinkimų apylinkių,
o rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas šis rinkėjas, rinkimų
komisija patvirtino, kad šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše yra padarytas įrašas apie šio rinkėjo atvykimą balsuoti į kitą rinkimų apylinkę ir rinkėjo balsas, jeigu bus gautas balsavimo paštu voke, nebus skaičiuojamas.
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INFORMACIJA RINKĖJAMS
SU NEGALIA
Rinkimų įstatymuose yra nustatyta, jog balsavimo patalpa turi būti pritaikyta rinkėjams su negalia. Už balsavimo patalpų įrengimą ir jų pritaikymą
neįgaliesiems yra atsakingos savivaldybių administracijos.
Rinkimų apylinkių, pritaikytų rinkėjams su negalia, sąrašą galima rasti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje www.vrk.lt ir portale www.rinkejopuslapis.lt Jei rinkėjo rinkimų apylinkė nėra pritaikyta rinkėjui su negalia, tai toks rinkėjas gali balsuoti artimiausioje neįgaliesiems
pritaikytoje rinkimų apylinkėje.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ MERŲ RINKIMAI
L I E P A I Č I Ų SAVIVALDYBĖ NR. 61
RINKIMŲ

Apylinkės rinkimų
komisijos, savivaldybės
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

MEDŽIŲ PARTIJA

Dobilas BERŽAS

MIŠKŲ PARTIJA, PIEVŲ PARTIJA

Drebanti DREBULYTĖ

IŠSIKĖLĖ PATI

Klevas KLEVAUSKAS
Pušis PUŠIENĖ
Uosis UOSYS

P

A

Z

D

Y

VISUOMENINIS RINKIMŲ
KOMITETAS „ŽALTYS“

Eglė EGLAITĖ
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S

Alksnis ALKSNIENIS

V

Y

IŠSIKĖLĖ PATS, EGLIŲ PARTIJA
SPYGLIUOČIŲ PARTIJA
UOSIO PARTIJA
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI
L I E P A I Č I Ų SAVIVALDYBĖ NR. 61
RINKIMŲ

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

PAŽYMĖKITE TIK V I E N Ą S Ą R A Š Ą , UŽ KURĮ BALSUOJATE

V

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

S

2

MIŠKO PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

5

BERŽO PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

6

KLEVO PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
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VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„JŪRATĖ IR KASTYTIS“

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

12

DREBULĖS PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
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PARTIJŲ KOALICIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

16

UOSIO PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

18

PAPARČIO PARTIJA

21

GILĖS PARTIJA

22

GRIAUSTINIO PARTIJA

26

PERKŪNO VISUOMENINIS
RINKIMŲ KOMITETAS

P

A

V

Y

Z

D

Y

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

PIRMUMO BALSAI

Į šiuos langelius aiškiai įrašykite penkių
kandidatų numerius iš to sąrašo, už kurį
balsavote. Kandidatų pavardžių nerašykite.
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MOKOMASIS SAVIVLADYBIŲ TARYBOS RINKIMŲ BIULETENIŲ PAVYZDŽIAI

ŠALČININKŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖS
MERO RINKIMAI

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

JOLANTA
BUTKEVIČIENĖ
UŽ ŠALČININKUS,
KURIE PABUNDA

Kiekvienas iš mūsų – lenkas, lietuvis, rusas, baltarusis ar kitos mūsų įvairiatautės bendruomenės narys, norime vieno – klestėjimo savo šeimai, ateities savo vaikams, gerovės savo tėvams ir seneliams. Esame darbštūs ir puikūs žmonės. Tačiau politinės lyderystės nebuvimas, stagnacija ir tik patiems politikams palanki atskirtis vienus pavertė
privilegijuotais, kitus – priklausomais nuo valdžios malonės. Manau, tai neteisinga.
Sutinku, kad mūsų laukia labai sunkus darbas, bet kartu galime ir turime padaryti tai
įmanomu. Vardan savęs, savo krašto ir savo vaikų ateities.
Dešimtmečiais vykdyta atskirties politika padarė rajonui nepataisomos žalos.
Pagal vienam gyventojui tenkančias investicijas užimame vieną paskutinių vietų.
Taip praradome darbo vietas ir tapome vienas labiausiai socialiai pažeidžiamų rajonų. Prašyti pašalpų priversti beveik dvigubai daugiau žmonių nei Lietuvos vidurkis.
Prastesnės gyvenimo sąlygos reiškia, kad trumpiau gyvename, dažniau sergame, o
dėl specialistų trūkumo ligas lydi komplikacijos ir didžiulis mirtingumas. Šiai nepateisinamai situacijai pakeisti privalu įsijungti į bendrą valstybės gyvenimą. Reikia dialogo
su respublikine valdžia. Ir ne tik kalbant apie sveikatą ar socialines problemas.
Dialogo reikia ir tam, kad išnaudotume rajono geografinę poziciją. Vyriausybė
decentralizuoja valstybės įstaigas. Esame arti Vilniaus, tad tikrai galime tapti jei ne
ministerijų, tai įstaigų ar departamentų perkėlimo vieta. Bet tam reikia ne slėptis, o
kalbėti. Matyti perspektyvas ir viziją, kuri ištrauks mus iš stagnacijos ir skurdo.
Mes turime žengti į ateitį. Juk tai, kas mus jungia yra kur kas stipriau nei tai, kokiomis kalbomis mes kalbame, iš kur atvykome ar tuo labiau už ką balsavome paskutinį
kartą. Dabar turime galimybę balsuoti už save ir savo vaikus.
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DARBO PARTIJA

ALICIJA ŠČERBAITĖ
ATSAKAU
UŽ SAVO ŽODŽIUS!

Aš, Darbo partijos Šalčininkų rajono rinkimų apygardoje Nr. 43 kandidatė į Šalčininkų
rajono savivaldybės tarybos narius – merus, esu įsitikinusi, kad asmeninė valdžios ir
valdininkų atsakomybė už priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą
yra būtina sąlyga, siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis bei įtraukti juos į valstybės valdymą.
Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia, o savivalda – realia. Todėl sieksiu, kad
savivaldybėms būtų perduota atsakomybė, funkcijos ir ištekliai, susiję su vietos gyventojų poreikių tenkinimu.
Užkirsiu kelią korupcijai ir švogerizmui. Todėl savivaldybės tarnautojai už savo
sprendimus turės prisiimti atsakomybę savo turtu ir atlyginimu.
Užtikrinsiu mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Todėl, pertvarkant
mokyklų tinklą, pirmiausiai atsižvelgsiu į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių gyventojų poreikius.
Skatinsiu kultūrinį lavinimą. Todėl užtikrinsiu kultūros, kuri turi įtakos asmenybės dvasinių vertybių formavimui, tinkamą finansavimą ir jos prieinamumą visiems.
Organizuosiu tik kokybiškų socialinių paslaugų teikimą. Todėl optimizuosiu
socialinių paslaugų sistemą, kad ji realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui, neįgaliajam
ar jo šeimai, senjorui.
Sutelksiu dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą. Todėl prioriteto tvarka
bus finansuojami jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektai. Nuolat bus
remiamos jaunos šeimos – padedant joms gaunant lengvatinį ilgalaikį kreditavimą
įsigyjant būstą, kompensuojant arba padedant gauti kompensacijas palūkanoms.
Sukursiu palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei
ir prieinamumui gerinti. Todėl stiprinsiu šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendinsiu
skatinimo priemones sveikatos priežiūros specialistams, ypač jauniems, dirbti miesteliuose, atokesnėse nuo savivaldybės centro gyvenvietėse.
Remsiu verslą, kuriantį naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas.
Todėl sieksiu didinti smulkaus ir vidutinio verslo fondą, iš jo remsiu darbo vietas savivaldybėje kuriantį smulkųjį verslą.
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LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA –
KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA
POLITINĖ PARTIJA RUSŲ ALJANSAS

ZDZISLAV
PALEVIČ
VEIKLUS
IR NUOSEKLUS
DARBUOSE
Šalčininkų rajone sparčiai vyksta teigiami pokyčiai, gerėja bendras rajono vaizdas ir
mūsų krašto įvaizdis. Noriu tęsti darbus, tarnaujančius Šalčininkų rajono ir žmonių
gerovei. Ilgametė patirtis, galimybių suvokimas, realūs veiksmai sprendžiant problemas, leidžia man priimti atsakomybę už visus rinkiminius pažadus. Nuolatinė veikla
visose srityse, nuoseklus, efektyvus ir gerai suplanuotas darbas – kasdienybės veiksniai, leidžiantys man paversti pažadus rinkėjams realybe.
2019–2022 METŲ KADENCIJĄ SIEKSIU:
▶ Ekonominės rajono gerovės plėtros, bendradarbiaujant su verslininkais;
▶ Strateginių rajono tikslų, pasitelkiant ES struktūrinių fondų bei kitų finansavimo
šaltinių paramą, atkaklaus įgyvendinimo;
▶ Rajono šilumos ūkio infrastruktūros modernizavimo;
▶ Komunalinių paslaugų kokybės gerinimo;
▶ Vietinių ir rajono kelių būklės gerinimo;
▶ Gyventojams palankaus teritorijų planavimo, kokybiško statybos darbų atlikimo ir
priežiūros;
▶ Švietimo įstaigų modernizavimo, darbo kokybės užtikrinimo ir tinklo išsaugojimo;
▶ Mokymosi gimtąja kalba nuo darželio iki vidurinio išsilavinimo įgijimo užtikrinimo;
▶ Teikiamų socialinių paslaugų plėtros;
▶ Paramos užtikrinimo socialiai pažeidžiamiems asmenims;
▶ Sveikatos įstaigų tinklo išsaugojimo ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo;
▶ Kultūros paveldo apsaugos ir puoselėjimo;
▶ Kultūros ir sporto rėmimo;
▶ Sporto aikštelių statybos didesnėse rajono vietovėse;
▶ Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, finansuojant jų vykdomą veiklą;
▶ Jaunimo politikos įgyvendinimo;
▶ Žemės ūkio rėmimo;
▶ Kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo;
▶ Savivaldybės įstaigų darbo skaidrumo ir klientų aptarnavimo kokybės gerinimo.
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SAVIVALDYBIŲ
TARYBŲ NARIŲ
RINKIMAI

LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJA

Nr.

04

Sveikatos ir socialinė apsauga. Įsteigsime mobilią ambulatoriją, kuri leistų suteikti
medicininę pagalbą bet kurioje rajono vietovėje. Padidinsime medicinos darbuotojų atlyginimus ir užtikrinsime geriausių Lietuvos gydytojų konsultacijas mieste.
Įsteigsime pagalbos fondą, kuris žmogui leis grįžti į normalų gyvenimą.
Šildymo kainas sumažinsime penktadaliu. Iš penkių aplinkinių rajonų, mokame didžiausias šildymo kainas. Renovuosime komunalinę infrastruktūrą ir visą šilumos sistemą.
Švietimas. Kokybiškas ugdymas privalomas be išimties visose mokyklose.
Mokyklose bus sudaryta galimybė kaip pasirenkamą dalyką rinktis gimtosios kalbos
(lenkų, rusų ar kitą) pamokas.
Jaunimas.

Savivaldybė

finansuos

trūkstamų

specialistų

mokslo

išlaidas.

Specialistų šeimoms bus suteikiamas būstas. Skatinant jaunimą kurti verslą savivaldybė taikys mokesčių lengvatas. Lengvatos bus suteikiamos ir verslininkams, įdarbinantiems jaunus darbuotojus.
Seniūnijos ir bendruomenės. Atnaujinsime lėšų paskirstymą seniūnijoms.
Seniūnai privalės pateikti ataskaitas, kaip bendradarbiauja su bendruomenėmis ir
privalomai kartu su jomis spręsti biudžeto lėšų paskirstymą. Kad kaimo žmonės nesijaustų palikti likimo valiai ir reikalingi tik rinkimų kampanijų metu.
Transportas ir keliai. Užtikrinsime lengvesnį ir patogesnį susisiekimą rajone.
Žemės ūkis. Rajono mokyklose ir darželiuose maitinimas bus organizuotas taip,
kad produkciją tiektų vietos ūkininkai. Įsteigsime prekybos vietas rajono ūkininkams.
Verslas ir turizmas. Išnaudosime patogią logistiką ir skatinsime turizmą. Keisime
neigiamą rajono įvaizdį ir rekreacinę struktūrą, kuri leistų padidinti turistų srautą sukurs papildomas darbo vietas.
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DARBO PARTIJA

Nr.

ATSAKOME
UŽ SAVO ŽODŽIUS!

12

Mes, Darbo partijos Šalčininkų rajono rinkimų apygardoje Nr.43 kandidatų sąraše
esantys kandidatai, esame įsitikinę, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsakomybė
už priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga, siekiant
grąžinti žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis bei įtraukti juos į valstybės valdymą.
Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia, o savivalda – realia. Todėl sieksime, kad
savivaldybėms būtų perduota atsakomybė, funkcijos ir ištekliai, susiję su vietos gyventojų poreikių tenkinimu.
Užkirsime kelią korupcijai ir švogerizmui. Todėl savivaldybės tarnautojai už savo
sprendimus turės prisiimti atsakomybę savo turtu ir atlyginimu.
Užtikrinsime mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Todėl, pertvarkant
mokyklų tinklą, pirmiausiai atsižvelgsime į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių gyventojų poreikius.
Skatinsime kultūrinį lavinimą. Todėl užtikrinsime kultūros, kuri turi įtakos asmenybės dvasinių vertybių formavimui, tinkamą finansavimą ir jos prieinamumą visiems.
Organizuosime ir teiksime tik kokybiškas socialines paslaugas. Todėl optimizuosime socialinių paslaugų sistemą, kad ji realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai, senjorui.
Sutelksime dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą. Todėl prioriteto tvarka finansuosime jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus. Remsime
jaunas šeimas - padėsime joms gaunant lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant
būstą, kompensuosime arba padėsime gauti kompensacijas palūkanoms.
Sukursime palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir
prieinamumui gerinti. Todėl stiprinsime šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendinsime
skatinimo priemones sveikatos priežiūros specialistams, ypač jauniems, dirbti miesteliuose, atokesnėse nuo savivaldybės centro gyvenvietėse.
Remsime verslą, kuriantį naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas.
Todėl didinsime smulkaus ir vidutinio verslo fondą, iš jo remsime darbo vietas savivaldybėje kuriantį smulkųjį verslą.
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LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS
IR RUSŲ ALJANSO KOALICIJA
,,KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA“

Nr.

17

KARTU MES JĖGA!
Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Krikščioniškų šeimų sąjunga“ siekia
būti kuo arčiau gyventojų, užtikrindama savalaikius jų problemų sprendimus, geresnes gyvenimo sąlygas, infrastruktūros modernizavimą, komunalinio ūkio, švietimo,
kultūros, sporto kokybės gerinimą bei ekonominės gerovės plėtrą. Nuoseklus darbas,
galimybių suvokimas ir ilgametė patirtis leidžia mums nei tik žadėti, bet ir tesėti rinkimų pažadus.
2019–2022 METŲ KADENCIJOJE SIEKSIME:
▶ Ekonominės rajono gerovės plėtros, bendradarbiaujant su verslininkais.
▶ Strateginių rajono tikslų, pasitelkiant ES struktūrinių fondų bei kitų paramos šaltinių paramą, atkaklaus įgyvendinimo;
▶ Rajono šilumos ūkio infrastruktūros modernizavimo;
▶ Komunalinių paslaugų kokybės gerinimo;
▶ Vietinių ir rajono kelių būklės gerinimo;
▶ Palankaus gyventojams teritorijų planavimo, kokybiško statybos darbų atlikimo ir
priežiūros;
▶ Švietimo įstaigų modernizavimo, darbo kokybės užtikrinimo ir tinklo išsaugojimo;
▶ Mokymosi gimtąja kalba nuo darželio iki vidurinio išsilavinimo įgijimo užtikrinimo;
▶ Teikiamų socialinių paslaugų plėtros;
▶ Paramos užtikrinimo socialiai pažeidžiamiems asmenims;
▶ Sveikatos įstaigų tinklo išsaugojimo ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo;
▶ Kultūros paveldo apsaugos ir puoselėjimo;
▶ Kultūros ir sporto rėmimo;
▶ Sporto aikštelių statybos didesnėse rajono vietovėse;
▶ Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, finansuojant jų vykdomą veiklą;
▶ Jaunimo politikos įgyvendinimo;
▶ Žemės ūkio rėmimo;
▶ Kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo;
▶ Savivaldybės įstaigų darbo skaidrumo ir klientų aptarnavimo kokybės gerinimo.
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KANDIDATŲ
SĄRAŠAI
Kandidatai
į Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybą

Nr.

04 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA
1. JOLANTA BUTKEVIČIENĖ

10. STEFAN TOMAŠEVSKIJ

2. GERARDAS STONKUS

11. ASTA JASIONIENĖ

3. KAMAL ZULFIJEV

12. KĘSTUTIS BAGDANAVIČIUS

4. JONAS SKIAUTERĖ

13. ARTŪRAS BANELIS

5. VESLAVAS GORNOSTAJUS

14. JURIJUS MICHALKEVIČIUS

6. GRAŽVYDAS DZINDZILETA

15. VYTAUTAS ADAMONIS

7. BOŽENA SESICKA

16. TOMAS ŠAKALIS

8. IVANAS KUPRIJANAS

17. VALDEMAR TOMAŠEVSKIJ

9. ANDŽĖLA STONKIENĖ
Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.

Nr.

12

DARBO PARTIJA
1. ALICIJA ŠČERBAITĖ

9. BOŽENA PIURKO

2 . STASYS RADZEVIČIUS

10. VLADISLAV LISOVSKI

(teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veiklos)

11. JELENA POPOVA

3 . TERESA POZNIAK

12. MARINA KLIACEVIČ

4. DANUTA JURŠEVIČIENĖ

13. KRISTINA BINKEVIČ

5. INA GODLEVSKA

14. IRENA DARŽINKEVIČ

6 . GALINA STANČIC

15. RENATA SEMENOVIČIENĖ

7. GALINA IVAŠKO

16. ANDŽEJ PAVLIUKOIC

8. IRENA POLIAKOVA
Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Nr.

17

20

LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS
IR RUSŲ ALJANSO KOALICIJA
„KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA“
1. ZDZISLAV PALEVIČ

24. ZBIGNEV VOLOCHOVIČ

2. JOSIF RYBAK

25. DIANA GOTOVECKA

3. JADVYGA SINKEVIČ

26. EDUARD TYŠKEVIČ

4. BEATA PETKEVIČ

27. IRENA BOJARUN

5. ANA JESVILIENĖ

28. LILIANA DUCHNEVIČ

6. TADEUŠ ROMANOVSKIJ

29. ANDŽELA DAILIDKO

7. MARIJA SUCHOCKA

30. GITANA ŠABLINSKAJA

8. JEŽY OBLOČINSKI

31. KRISTINA SMIRNOVA

9. JAROSLAV VOITECHOVIČ

32. MARINA JANKOVSKAJA

10. BOLESLAV DAŠKEVIČ

33. VERONIKA MARKEVIČ

11. ANTON BANDALEVIČ

34. OLGA VERSOCKAJA

12. HENRIK TOMAŠEVIČ

35. IVONA VORONECKAJA

13. NATALJA GUDAČ

36. JANINA MIŠKINIS

14. KRISTINA MARIJA SLAVINSKA

37. LIUDMILA BANDALEVIČ

15. TADEUŠ RUDZIS

38. ANA PRONTKELEVIČ

16. DANUTA JANINA JUSEL

39. GŽEGOŽ JAKOVIČ

17. TERESA BUTRIMOVIČ

40. KATRINA ČERNIAVSKAJA

18. IRENA GREDZIUŠKO

41. ROMAN RADIVILOVIČ

19. TADEUŠ RUS

42. JAN IVAŠKO

20. LUCIJA DUDOIT

43. MARIUS NARKUN

21. VIKTOR KULIK

44. KATAŽINA SOKOLOVSKAJA

22. LILIJA VERŠICKA

45. NIJOLIA BILINSKAJA

23. STANISLAV VENCIUS

46. ANDREJ SILIUK

2019 m. kovo 3 d.

Nr.

17

LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS
IR RUSŲ ALJANSO KOALICIJA
„KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA“
47. EDVIN KOVZAN

49. JANINA DRACK

48. BACHTIJAR CHALILOV

50. ALEKSANDR SKARINA

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Priedas Nr. 1.

RINKIMŲ
APYLINKIŲ
KOMISIJŲ
ADRESAI

Eil.
Nr.

APYLINKĖS
PAVADINIMAS

Apylinkės
Nr.

APYLINKĖS KOMISIJOS ADRESAS

1

Šalčininkų

1

Vytauto g. 35, Šalčininkų m.

2

Centrinė miesto

2

Vilniaus g. 48, Šalčininkų m.

3

Parko

3

Plento g. 7, Šalčininkų m.

4

Šalčininkėlių

4

Mokyklos g. 9,
Šalčininkėlių k., Šalčininkų r.

5

Zavišonių

5

Visinčios g. 8,
Zavišonių k., Šalčininkų r.

6

Gerviškių

6

Šalčios g. 1,
Gerviškių k., Šalčininkų r.

7

Tribonių

7

Mokyklos g. 3,
Tribonių k., Šalčininkų r.

8

Sėlų

8

Didžiųjų Sėlų g. 39,
Didžiųjų Sėlų k., Šalčininkų r.

9

Čiužiakampio

9

Mokyklos g. 2,
Čiužakampio k., Šalčininkų r.

10

Butrimonių

10

Mokyklos g. 2,
Butrimonių k., Šalčininkų r.

11

Jančiūnų

11

Mokyklos g. 23,
Jančiūnų k., Šalčininkų r.

12

Eišiškių

12

Gegužės a. 19,
Eišiškių m., Šalčininkų r.

13

Jurzdikos

13

Vilniaus g. 81,
Eišiškių m., Šalčininkų r.

14

Gornostajiškių

14

Kaštonų g.5,
Eišiškių m., Šalčininkų r.

15

Kalesninkų

15

Parko g. 20,
Kalesninkų k., Šalčininkų r.
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Eil.
Nr.

APYLINKĖS
PAVADINIMAS

Apylinkės
Nr.

APYLINKĖS KOMISIJOS ADRESAS

16

Purvėnų

16

Pasienio g. 6,
Purvėnų k., Šalčininkų r.

17

Dainavos

17

Sodų g. 85,
Dainavos k., Šalčininkų r.

18

Pabarės

18

I. Jundzilo g. 32,
Pabarės k., Šalčininkų r.

19

Tetėnų

19

Mokyklos g. 20,
Tetėnų k., Šalčininkų r.

20

Jašiūnų

20

M.Balinskio g. 16A,
Jašiūnų mstl., Šalčininkų r.

21

Geležinkelio

21

Šv. Antano g. 16,
Jašiūnų glž. stotis, Šalčininkų r.

22

Keidžių

22

Lauko g. 2,
Keidžių k., Šalčininkų r.

23

Rūdninkų

23

Bažnyčios g. 8,
Rūdninkų k., Šalčininkų r.

24

Baltosios Vokės

24

Vilniaus g. 10,
Baltosios Vokės mstl., Šalčininkų r.

25

Turgelių

25

Akmenynės g. 1,
Turgelių k., Šalčininkų r.

26

Skynimų

26

Sodų g. 2,
Skynimų k., Šalčininkų r.

27

Tabariškių

27

Mokyklos g.
7, Tabariškių k., Šalčininkų r.

28

Akmenynės

28

Senoji g. 3,
Akmenynės k., Šalčininkų r.

29

Poškonių

29

Mokyklos g. 7,
Poškonių k., Šalčininkų r.

30

Dieveniškių

30

Vilniaus g. 8,
Dieveniškių mstl., Šalčininkų r.
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Eil.
Nr.

APYLINKĖS
PAVADINIMAS

Apylinkės
Nr.

APYLINKĖS KOMISIJOS ADRESAS

31

Krakūnų

31

Kaštonų g. 67,
Krakūnų k., Šalčininkų r.

32

Jurgelionių

32

Mokyklos g. 18A,
Jurgelionių k., Šalčininkų r.

33

Milkūnų

33

Mokyklos g. 12,
Rudnios k., Šalčininkų r.

34

Baušių

34

Didžioji g. 6,
Baušių k., Šalčininkų r.

35

Dailidžių

35

Mokyklos g. 2,
Dailidžių k., Šalčininkų r.

36

Tausiūnų

37

Ateities g. 37, Tausiūnų k.,
Eišiškių sen., Šalčininkų r.
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Užr a š am s :

Užr a š am s :

Užr a š am s :

ŠALČININKŲ RAJONO
savivaldybės Nr. 43 rinkimų komisija
Adresas: 403 kab., Vilniaus g. 49, Šalčininkai
tel. +370 602 05701
RITA PECHOVSKA – komisijos pirmininkė,
tel. +370 602 05701, el. paštas ritapechovska@gmail.com
STANISLAV BARNATOVIČ – komisijos pirmininkės pavaduotojas,
tel. +370 600 10535, el. paštas stanislav.barnatovic@salcininkai.lt
JUSTYNA DOVGIALO – komisijos sekretorė,
tel. nr. +370 670 31520, el. paštas justysinka@yahoo.com
Rita Pechovska – Rinkėjų papirkimo faktų tyrimo grupės vadovė, tel. +370 602 05701
Justyna Dovgialo – Stebėsenos grupės vadovė, tel. +370 670 31520

Už rinkimų programų turinį
atsako jas pateikę kandidatai.

Šalčininkų rajono savivaldybės Nr. 43
rinkimų komisijos leidinys
Leidinio tiražas – 14 000 egz.

