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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, 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 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 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;
5) užklijuojamas išorinis balsavimo vokas.
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 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 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.
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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).

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.

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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KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MERO POSTĄ PROGRAMOS

KĘSTUTIS ĄŽUOLAS
DARBO PARTIJA

Gimiau ir užaugau Alytuje. Mačiau kaip jis
vystėsi, keitėsi, su kokiomis problemomis
buvo susiduriama. Vienos jų buvo sprendžiamos, kitos - ne. Net ir mažiausi miesto
gyventojų poreikiai ir lūkesčiai man yra
svarbūs. Dirbdamas kartu su savo komanda,
rūpinsiuosi savo miestu, kartu spręsime visas gyventojų problemas. Svarbiausi darbai
kuriuos planuoju nuveikti tapęs meru:

 Siekti, kad infrastruktūra būtų „universa-





 Suteikti finansinę paskatą jaunoms šei-









moms pirmam būstui įsigyti, prisidedant
savivaldybės lėšomis prie jau veikiančios
valstybinės programos.
Parengti ir įgyvendinti tvarką kaip gyventojams lengviau išsipirkti nuomojamą savivaldybės būstą.
Sparčiau vykdyti daugiabučių namų renovacijas, skatinti kvartalinės renovacijos
projektus.
Įrengti apšvietimą ir stebėjimo kameras
pėsčiųjų takuose, miegamuosiuose rajonuose, apšviesti visas pėsčiųjų perėjas.
Sutvarkyti privažiavimus ir sustojimo vietas prie darželių ir kitų švietimo įstaigų.









laus dizaino“ - pritaikyta judėjimo, regos
negalią turintiems žmonėms.
Įrengti suoliukus poilsiui pėsčiųjų ir dviračių takuose, tarpuose tarp viešojo transporto sustojimų.
Sudaryti sąlygas darbingo amžiaus
žmonėms, išsinuomoti neįgaliųjų techninės pagalbos priemones, atsiradus
trumpalaikiam poreikiui po traumų,
operacijų.
Parengti projektą mažiausiai dar vienai
sporto bazei įrengti, siekiant didinti vaikų
užimtumą ir aktyvią sportinę veiklą.
Pertvarkant švietimo įstaigų tinklą atsižvelgti į įstaigos bendruomenės ir aplinkinių gyventojų poreikius.
Per užimtumo didinimo programą ir kitus
finansavimo šaltinius skatinti darbdavius
įdarbinti jaunuolius ir studentus atostogų
metu.
Savivaldybės kompetencijos ribose
rengti ir palaikyti programas, skatinančias verslo investicijas ir naujų darbo vietų kūrimą.

Atsakau už savo žodžius!
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SAULIUS BITINAS
LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR
ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

Kuo arčiau Alytaus žmonių
Kultūros iniciatyvų skatinimas
 Rotušės aikštė – traukos centras
 Dainų slėnio atgaivinimas
 Kultūros įstaigų finansavimas
 Meno vystymas viešuosiuose erdvėse
 Profesionalių ir meno mėgėjų kolektyvų
finansavimas
 Kultūros paslaugų prieinamumas
 Dzūkiškų tradicijų puoselėjimas
Švietimo paslaugų kokybės gerinimas
 Mokyklų savarankiškumas
 Visos dienos mokyklos plėtra
 Inovacijos mokyklose
 Neįgaliųjų vaikų įtraukimas į švietimą
 Švietimo paslaugų prieinamumas
Socialines miesto problemos – įveikiamos
 Bendruomenės centrų plėtra
 Visapusiškos paslaugos senjorams ir žmonėms su negalia
 Ugdysime gebėjimą atpažinti smurtą bei
patyčias ir jų netoleruoti
 Alytus - savanorių miestas
Draugiškas verslui ir investicijoms miestas
 Laisvosios ekonominės zonos kūrimas
 Tarptautinių investuotojų pritraukimas
 Smulkaus verslo rėmimas

Sveikatos apsaugos užtikrinimas kiekvienam
 Stasio Kudirkos ligoninės chirurgijos skyriaus renovacija
 Galimybė tėvams palikti neįgalius vaikus
kvalifikuoto specialisto priežiūroje
 Sveikos gyvensenos iniciatyvų rėmimas
 Sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas
Efektyvus miesto valdymas
 Gerinsime viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę bei prieinamumą
 Savivaldybės įstaigų darbuotojų kompetencijos didinimas
 Savivaldybės įmonių valdymas mažiausiųjų kaštų principu
 Savivaldybės teikiamų paslaugų prienamumas elektroniniu būdu
 Korupcijai nepalankios aplinkos formavimas Alytaus mieste
Miesto infrastruktūros gerinimas
 Gatvių, šaligatvių ir kiemų tvarkymas
 Didinsime Alytaus miesto gyventojų saugumą
 Gyventojų įtraukimas į poreikių išaiškinimą
Paslaugų sistema sugrįžtantiems tėvynainiams
 Informacijos sklaida tarp lietuvių bendruomenių užsienyje
 Efektyvi paslaugų sistema sugrįžtantiems
tėvynainiams
 Plėtojamas reintegracijos projektas

Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikęs kandidatas
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NERIJUS CESIULIS
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJA

Alytus – mano gimtasis miestas: jame gimiau,
augau, čia ir gyvenu. Žinau, ko šiandien reikia mūsų miestui, matau galimybes jam atsigauti ir tapti moderniu. Mus vienija bendras
tikslas – Alytų paversti jaukiu, tvarkingu, patraukliu, saugiu šeimos ir pramonės miestu,
kuriame būtų gera dirbti ir gyventi.
Aš dirbsiu Jums, siekdamas, kad kiekvienas
darbingo amžiaus žmogus turėtų darbą,
mokiniai ir studentai būtų užtikrinti savo
perspektyvomis Dzūkijos sostinėje, tėvai
jaustųsi saugūs vaikams išėjus į kiemą arba
į mokyklą, visi miestiečiai būtų patenkinti
savo gyvenimu čia.
Subūrėme stiprią profesionalų komandą,
kuri jau šiandien yra pasiruošusi įgyvendinti
miestiečiams reikalingus darbus. Prisiimu
atsakomybę už jų įgyvendinimą ir tikiuosi
Jūsų palaikymo Alytaus mero rinkimuose.
MANO ĮSIPAREIGOJIMAI ALYTUI:
 Gerinsime investicinę aplinką ir skatinsime verslumą. Pritrauksime gerai apmo-
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kamas darbo vietas kuriančias užsienio
ir vietos investicijas, remsime mokslo ir
technologijų centrų plėtrą.
Tęsime žvyruotų gatvių asfaltavimą ir parkavimo aikštelių plėtrą mikrorajonuose.
Didinsime papildomą vaikų užimtumą.
Atnaujinsime S. Kudirkos ligoninės chirurgijos ir traumatologijos skyrių. Padėsime
įsigyti naują diagnostinę įrangą.
Remsime Alytaus vardą garsinančias
sporto ir kultūros organizacijas.
Tvarkysime Dainų slėnio, Jaunimo parko,
Dailidžių ir Piliakalnio teritorijas, jas pritaikydami visų miesto gyventojų poilsiui,
pramogoms ir turizmui.
Skatinsime renovaciją ir atsinaujinančią
energetiką.
Įrengsime dengtas autobusų stoteles visame mieste. Sieksime didesnio saugumo
plėsdami stebėjimo kamerų tinklą.
Užtikrinsime greitesnes procedūras miesto savivaldybėje, sprendimo priėmimo
trukmę sumažindami dvigubai.

Pilna mūsų programa https://alytus.lsdp.lt

Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikęs kandidatas
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ČESLOVAS DAUGĖLA
VISUOMENINIS RINKIMŲ
KOMITETAS „ŽINAU IR GALIU –
ČESLOVAS DAUGĖLA“

Kai kalbame apie Alytų, dažniausiai suprantame miestą kaip statinių visumą. Man Alytus – tai visų pirma žmonės. Savo programa
noriu įtikinti, kad žinau ir galiu jumis pasirūpinti, nes tam tereikia visai nedaug – tik lėšų
ir teisingų sprendimų.

Tai 48 mln. litų Lietuvos tūkstantmečio tiltui,
25 mln. litų – pėsčiųjų ir dviratininkų tiltui,
24 mln. litų – sporto rūmų rekonstrukcijai,
21 mln. litų– pramonės parkui ir t. t. ir t. t.
Viso investicijų daugiau nei 350 mln. litų
(100 mln. Eurų).

Lėšos – tai verslas!

TEISINGI SPRENDIMAI – TAI PATIRTIS!

Verslas generuoja lėšas iš kurių mokami atlyginimai ir pensijos, užtikrinamos socialinės garantijos, kuriama ateitis.
Mes norime gyventi gražiau ir saugiau, turėti didesnes pajamas, profesionalesnius
specialistus, geresnę miesto infrastruktūrą,
daugiau išskirtinių renginių ir švenčių. Norime, kad sugrįžtų emigrantai, kad Alytaus
miestas vėl augtų.
Pirmą kartą tapau meru su šūkiu „Prikelkime Alytų!”. Kandidatuojant antrą kartą,
man nebereikia kalbėti pažadais, nes darbais jau įrodžiau, ką sugebu – dirbdamas
meru net sunkios ekonominės krizės metu
2007–2010 metais į Alytų pritraukiau daugiau investicijų, nei bet kuris kitas meras.

Pirmos savo kadencijos metu buvau geras
meras, dabar galiu būti dar geresnis, nes pasimokęs iš klaidų, tapau lankstesnis, taktiškesnis, pagarbiau bendrauju su žmonėmis,
žinau kaip svarbu turėti ne tik lėšų, bet ir
teisingą gyvenimo filosofiją, tikėjimą, savivertę, dvasios ramybę. Aš nesu „katė maiše“.
Šiandien geriau nei kada nors anksčiau suprantu krikščioniškas vertybes ir manau,
kad mes visi turime jų laikytis: ištroškusį
pagirdyk, išalkusį pamaitink, vargšą aprenk,
keleivį priglausk...

Tokia yra mano programos esmė.

Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikęs kandidatas
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GEDIMINAS DAUKŠYS
VISUOMENINIS RINKIMŲ
KOMITETAS „UŽ ALYTŲ“

Aš su komanda imsiuosi iniciatyvos ir atsakomybės Alytų paversti klestinčiu, vertu pagarbos, tikruoju Pietų Lietuvos centru.
Bendradarbiaujant su kaimyninėmis savivaldybėmis, stiprinsime esamas ir kursime
naujas Alytaus jungtis su pagrindinėmis
Lietuvos ir Europos transporto arterijomis
(Via Baltika, Rail Baltika, oro uostais).
Kartu su rajono savivaldybe, apjungsime resursus ir specialistus bendram darbui, atveriant naujas erdves investicijoms pramonės
parke bei darbo vietų kūrimui. Savivaldybių
sujungimas leistų racionaliau naudoti resursus ir mokesčių mokėtojų pinigus.
Bendruomenės poreikiams atversime ne
tik esamas mokyklų sales, bet vystysime ir
jungsime dviračių takus, įrengsime dengtą
sporto aikštyną lauko žaidimams, išplėsime
baseiną su pramogomis visai šeimai, nes
šiuolaikinis regiono centras neįsivaizduojamas be kokybiško kultūrinio gyvenimo ir
gerų sąlygų laisvalaikiui bei sportui.
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Galimybė rinktis švietimo įstaigą arčiausiai
namų arba pagal reikiamą specializaciją yra
mūsų miesto privalumas. Perteklines patalpas įveiklinsime bendruomenių poreikiams,
paslaugų ir socialiniams reikalams. Įdiegsime elektroninę kortelę, kuria visi moksleiviai galės atsiskaityti už kultūros, sporto, teatro, kino ir kitas vaikų lavinimo paslaugas.
Trumpinant medicinos specialistų konsultacijų eiles, sukursime sveikatos fondą, kuris
finansuos aukštos kvalifikacijos medikų pritraukimą į Alytų bei reikiamos medicininės
įrangos įsigijimą.
Optimizuosime biurokratinį aparatą, kad
gyventojų problemos būtų sprendžiamos
čia ir dabar, bei įdiegsime šiuolaikinius valdymo ir finansavimo būdus, kad kiekvienas
biudžeto euras pasiektų žmogų, kuriam reikalinga socialinė parama.

Esame verti didžiuotis savo
miestu – Dzūkijos sostine.

Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikęs kandidatas
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ŠARŪNAS KLĖGERIS
TĖVYNĖS SĄJUNGA – LIETUVOS
KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

Esu pasiruošęs imtis atsakomybės ir dirbti
mūsų miesto labui. Suprantu, jog pasirinkimą turintys gyventojai renkasi ne tik darbo,
o ir kokybiško gyvenimo vietą, todėl siūlau

GYVENIMO ALYTUJE SUSITARIMĄ.
Jūsų palaikymas mane įsipareigoja vykdyti šias sąlygas ir ne rečiau kaip kas ketvirtį
atsiskaityti už pasiektus rezultatus.
PATOGI IR SAUGI GYVENIMOJI APLINKA
Darni gyvenamoji aplinka (kvartalinis daugiabučių namų modernizavimas, poilsio
erdvės, automobilių stovėjimo aikštelės), jos
pritaikymas neįgaliesiems.
Vieninga miesto ir priemiesčių susisiekimo
sistema, dviračių takų tinklas, jungiantis Alytaus miesto ir rajono savivaldybes.
Pilnavertis poilsis ir pramogos šeimoms.
KOKYBIŠKAS UGDYMAS IR UŽIMTUMAS
Dėmesys ugdymo kokybei ir pedagogų pritraukimui (stipendijos mokytojams).
Kiekvienam moksleiviui prieinami būreliai,
pilietiškumo ugdymas.
Šiuolaikiška ugdymo aplinka ir optimizuotas
įstaigų tinklas, laisvo ploto naudojimas bendruomenių reikmėms.
Kiekvienam prieinamos kokybiškos kultūros
paslaugos.

EFEKTYVI SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ
Kokybiškos ir laiku gaunamos sveikatos priežiūros paslaugos, efektyviai valdomos gydymo įstaigos ir modernizuota infrastruktūra.
Socialinės atskirties mažinimas, socialinio
būsto įsigijimo alternatyvos.
Pagalba jaunų šeimų gyvenimo pradžiai
(būsto nuomos kompensavimas).
GYVENTOJŲ PAJAMŲ DIDĖJIMO SĄLYGOS
Gamybiniams startuoliams pritaikytas Pramonės parkas (operatorė – investicijų skatinimo
agentūra) ir sklypai plyno lauko investicijoms
(miesto ir rajono savivaldybių teritorijose).
Didesnį nei vidutinį atlyginimą mokančių
įmonių skatinimas, bendras verslo ir savivaldybės stipendijų fondas specialistams rengti.
Vykimo į darbą išlaidų kompensavimas (dirbant kitoje savivaldybėje).
SAVIVALDA BE KORUPCIJOS
Stiprinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir jos įstaigų viešųjų pirkimų kontrolę. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį atlikti
viešųjų pirkimų vertinimą ekonomiškumo,
efektyvumo ir rezultatyvumo atžvilgiu.

Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikęs kandidatas
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NIJOLĖ MAKŠTUTIENĖ
LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ
SĄJŪDIS

Žmonių miestas ir miestas žmonėms
SAUGUS IR SVEIKAS ALYTUS
 Saugus vaikas miesto ugdymo įstaigose:

bus aptvertos visų darželių ir mokyklų teritorijos.
 Saugus alytiškis miesto gatvėse: bus tinkamai pažymėtos pėsčiųjų perėjos, jos
apšviestos, įrengti automobilių greitį
mieste fiksuojantys radarai, apšviesti šaligatviai, pėsčiųjų ir dviračių takai, įdiegta
efektyvi stebėjimo kamerų sistema.
 Bus pagerintas medicinos paslaugų prieinamumas, pirmo ir antro lygio, slaugos
paslaugos, optimizuojant gydymo įstaigų
administravimą.
 Bus įsteigtas Naujagimių paramos fondas.

vuojantiems namus – įvažiavimų, automobilių parkavimo aikštelių ir vaikų žaidimų
aikštelių renovacija ir plėtra savivaldybės
lėšomis). Visuomeninės paskirties pastatų
ir įstaigų renovacija.
 Ekologiško transporto infrastruktūros
plėtra, bevariklio ir elektrinio transporto
naudojimo skatinimas.
 Miesto piliečio kortelė – nuolaidų kortelė
paslaugoms ir prekėms.
PRAMOGAUJANTIS ALYTUS
 Nemokami seansai senjorams ir neįgalie-

siems kino teatre „Dainava“.

 Mieste – visus metus veikianti Ledo arena:



UŽIMTAS IR PATOGUS ALYTUS

 Bus paruošta miesto plėtros 2020-2025

metais strategija.

 Bus įsteigta Laisvoji ekonominė zona (LEZ‘as).
 Įkursime Alytaus Verslo centrą – kaip vers-

lo, bendruomenės ir valdžios pasiūlymų ir
sprendimų įgyvendinimo centrą.
 Daugiabučių gyvenamųjų namų atskirais
mikrorajonais renovacija (Paskata reno10






rasime patogų sklypą ir ieškosime investuotojų.
Bus organizuotos vasaros stovyklos visiems norintiems vaikams.
Rekreacijai ir poilsiui pritaikysime Dainų
slėnio erdves.
Ieškosime investuotojų, kurie Alytuje
įrengtų atrakcionų parką.
Alytaus seniūnaitijų spartakiada.
Miesto meno kolektyvų dainų šventė.
Alytaus sporto diena.

Nuoširdžiai Jūsų – Nijolė Makštutienė
Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikusi kandidatė

2019 M. KOVO 3 D. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ IR
TARYBŲ NARIŲ – MERŲ RINKIMAI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

LAURA RADZEVIČIŪTĖ
LIETUVOS CENTRO PARTIJA

LIETUVOS

LIETUVOS
CENTRO
PARTIJA

CENTR O
PARTIJA

Už teisingą Alytų!
Gerbiami alytiškiai,
asmeninė patirtis – kad už teisybę reikia
kovoti, o neliečiami vietos karaliukai nėra
tokie jau nebaudžiami, lėmė, kad savo patirtimi ir žiniomis nusprendžiau dalintis su
Jumis, todėl visuomeninių tyrimų laidoje
„DEMASKUOTI“, drąsiai viešinu valdininkų
piktnaudžiavimus, korupcines aferas ir eilinių žmonių dėl to patiriamas neteisybes,
patyčias.
Siekti Alytaus miesto mero posto ir su savo
bendražygių komanda imtis atsakomybės
už Dzūkijos sostinės ateitį – tai ne deklaratyvus valdžios siekimas, o ryžtas prisiimti atsakomybę už ateitį miesto, kuriame
auga mano sūnus. Teisinės žinios, patirtis
leido pamatyti, kas yra blogai mūsų mieste – biurokratija, piktnaudžiavimai, dvigubi
standartai, abejingas ir net nusikalstamas
valdininkų požiūris į eilinio žmogaus problemas. Garsiai deklaravę, kad išgyvendins
„švogerizmą“ ir korupciją, buvusios ir dabartinė miesto valdžios jai leido tik dar labiau

Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikusi kandidatė

subujoti. Nepotizmas, nebaudžiamumas,
įžūlus politinis nihilizmas – to neturi likti
mūsų mieste. Alytaus miesto biudžete pinigų tikrai yra, tik reikia juos teisingai paskirstyti ir kontroliuoti. Balsuodami už mane ir
mano komandą, kuri atstovauja Naglio Puteikio vadovaujamą Lietuvos centro partiją,
Jūs renkatės:
 sąžiningai Jus atstovausiantį politiką savivaldybės taryboje;
 drąsų, išsilavinusį, turintį politinės patirties miesto vadovą;
 nepakantumą kyšiams, nepotizmui, garantiją, kad prasižengęs ir įstatymus pamynęs net ir aukščiausias pareigas einantis valdžios atstovas neliks nenubaustas;
 biurokratijos išgyvendinimą iš miesto
įstaigų, pagarbą ir kompetenciją miesto
valdyme;
 asmeninę valdininko ir politiko atsakomybę už padarytą žalą, jei tokia atsirastų
dėl politiko ar valdininko veiklos ar neveikimo;
 atvirą, skaidrų, demokratija ir tarimusi su
visuomene paremtą mano ir miesto tarybos darbą.
Visada su Jumis – Laura Radzevičiūtė
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VILIJA RAMANAUSKIENĖ
VISUOMENINIS RINKIMŲ
KOMITETAS „ALYTAUS PILIEČIAI“

Alytaus piliečių komanda, įgyvendinusi
svarbiausius pažadus, atsinaujina ir tęsia
darbus, kviesdama alytiškius kurti miestą
drauge.
Mums jau daug pavyko nuveikti – Pramonės parke kuriasi naujos gamyklos, šilumos
kaina sumažinta trečdaliu, alytiškiai patys
skirsto dalį biudžeto pinigų ir dalyvauja
svarstant jų aplinkos klausimus. Pasaulio
alytiškiai jaučiasi laukiami Alytuje, o tvarka
ir aiškūs kriterijai sprendžiant infrastruktūros klausimus apsaugo nuo įtakos. Miestiečiai važinėja nauju viešuoju transportu, o
Rotušės bokštas turi laikrodį. Tai padarėme
ketverius metus dirbdami kartu su aktyviais
alytiškiais. Siekiu tęsti darbus ir įgyvendinti
prioritetus, tarp kurių svarbiausi:
 Pagarba vienas kitam. Pagarba kiekvienam alytiškiui, tarpusavio pagarba savivaldybėje, tik tuomet galėsime kurti
miestą, kuriuo visi didžiuojamės.
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 Investicijų pritraukimas, kuriant LEZ, ir










miesto pasiekiamumo gerinimas ne tik
keliais, bet ir geležinkelio vėže pro Alytų.
Dar daugiau įrankių miesto bendruomenei ir verslui dalyvauti kuriant miestą. Alytiškių iniciatyvos plėsis į seniūnaitijas.
Kokybiška švietimo infrastruktūra ir
paslaugos. Verslo ir mokslo įstaigų suderinimas, kad Alytuje profesijos besimokantis jaunuolis būtų tikras dėl gerai apmokamos darbo vietos mieste.
Efektyvus miesto įstaigų valdymas ir tarybos sprendimų įgyvendinimas jose.
Alytiškio kortelė, jungianti galimybes
miesto gyventojams naudotis mieste teikiamomis paslaugomis bei privalumais.
Stipraus ir pasididžiavimo verto miesto
identiteto kūrimas. Garsėjame inovacijomis ir originaliais sprendimais, miesto
ženklas „Alytus – Myliu“ – pavyzdys visiems. Toliau sieksiu kurti tokį Alytų, kuris
būtų geriausia vieta gyventi, kurti verslą
ar atvykti ir džiaugtis dzūkų svetingumu.

Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikusi kandidatė

2019 M. KOVO 3 D. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ IR
TARYBŲ NARIŲ – MERŲ RINKIMAI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

ALVYDAS SAKAVIČIUS
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO PARTIJA

Alytus – miestas, kuris vertas daugiau, nei
turi šiandien. Jo žmonės nori kitokio miesto – gyvo, judraus ir aktyvaus. Aš irgi noriu
tokio miesto ir kartu su Jumis noriu jį kurti.
Esu pratęs dirbti skaidriai ir efektyviai, to reikalauju ir iš kitų. Todėl bendražygiai iš Lietuvos socialdemokratų darbo partijos iškėlė
mane kandidatu į Alytaus miesto savivaldybės merus.
Alytui reikia komandos, kuri kurtų ne miesto
įvaizdį, o jo gerovę. Kuri ne politikuoja, o dirba.
Kuri žino, kad neužtenka sukurti darbo vietą –
dirbančiam žmogui reikia mokėti padorų atlyginimą. Aš esu tokios komandos narys.
Patikėkite manim, mano komanda ir savivaldybės įstaigos nebebus „savųjų“ prieglauda,
o kiekvienas gerai dirbantis alytiškis jausis
saugus ir reikalingas savo mieste. Jo nuomonė ir balsas bus svarbūs, priimant miestui
svarbius sprendimus – klausim, išklausysim
ir girdėsim bendruomenes, prireikus – rengsime visuotines gyventojų apklausas – mažuosius savivaldybės „referendumus“. Žmonių ir proto balsas – aukščiau už bet kokias
partines ir politines ambicijas.

Alytus - darbščių, išsilavinusių ir kultūringų
žmonių miestas. Jam nereikia tuščių patalpų
ir prastų paslaugų. Gerai dirbančios įstaigos
bus sutvarkytos, gerai dirbantys žmonės –
skatinami.
Sveikatos priežiūros įstaigos turi ne tik gauti
savivaldybės paramą, bet ir teikti aukščiausios kokybės paslaugas, kad to, ką galima
gauti Alytuje, nereiktų važiuoti ieškoti kitur.
Investicijoms pritraukti ir verslui kurti bus
uždegta žalia šviesa, pirmenybę ir savivaldybės paramą teikiant ne mažiau kaip vidutinį
šalies darbo užmokestį mokančioms įmonėms.
Miesto gatvės ir daugiabučių kiemai bus
tvarkomi pagal aiškų grafiką, naktį apšviesti,
o žiemą valomi tada, kai reikia, o ne kai kelininkai nubunda.

Laikas išspręsti problemas!
Alvydas Sakavičius

Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikęs kandidatas
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2. LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA
Programa

Pokyčiai, kurių visi laukėme
30 metų, prasidėjo – tęskime
juos ir savivaldoje!
Darnus žmogus
Stiprindama šeimą, savivalda turi plėtoti kompleksines paslaugas, padėti įsikurti
jaunoms šeimoms, o senjorams ir neįgaliesiems užtikrinti lygias galimybes dalyvauti
socialiniame gyvenime.
Regionai nusipelno kokybiškos sveikatos
priežiūros. Kai dėl paslaugų sudėtingumo jų
neįmanoma suteikti vietoje, turi būti sukurta efektyvi pavėžėjimo iki nacionalinių centrų sistema. Savivaldybės turi skatinti sveiką
gyvenseną, aktyvų laisvalaikį, tęsti alkoholio
vartojimo mažinimo politiką.
Darni visuomenė ir aplinka
Lietuva – savo kraštą mylinčių, jo gerove
besirūpinančių žmonių šalis. Savivaldos
užduotis – sudaryti sąlygas atskleisti šį potencialą, suteikiant galią bendruomenėms,
verslui ir NVO. Išskirtinis rūpestis – sveikos ir
patrauklios gyventi aplinkos kūrimas, aplinkosaugos reikalavimų paisymas.
14

Darnus švietimas ir kultūra
Savivalda turi užtikrinti optimalų švietimo
lėšų paskirstymą, skirti dėmesį neformaliam
ugdymui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.
Savivaldos tikslas – į regionų gyvenimą integruoti įvairius kūrybos sektorius, skatinti
visų gyventojų saviraišką, bendruomeninius
kultūros projektus.
Darni ekonomika
Nors ekonomika auga, savivalda gali dar
labiau prisidėti prie gerovės kūrimo: skatinti konkurencingą kaimiškų vietovių
ekonomiką, laisvąsias ekonomines zonas,
rūpintis infrastruktūra, peržiūrėti vietines
rinkliavas ir kt., darant vietoves patraukliomis verslui.
Darnus valdymas
Šalyje prasidėjusi antikorupcinė banga turi
tęstis ir savivaldoje. Čia ne vieta neskaidriems viešiesiems pirkimams.
Informacija, kuria disponuoja savivaldybės,
turi būti maksimaliai atveriama visuomenei,
o bendruomenės – skatinamos aktyviai dalyvauti sprendimų priėmime.
Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikusi partija
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3. VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS „UŽ ALYTŲ“
Programa

Alytus - patogus dirbti, gyventi, bet naujos
gatvės, šaligatviai ir ES lėšos nesustabdė
gyventojų emigracijos, todėl mes, visuomeninis rinkimų komitetas „Už Alytų“, dėmesį
sutelksime ne į infrastruktūrą, bet į čia dirbančius ir gyvenančius žmones, kad būtų
prieinama tinkama medicina, kultūra ir kt.
paslaugos, būtų užtikrintas tinkamas vaikų ugdymas ir saugumas, geros sporto bei
poilsio sąlygos. Alytus turi tapti augančiu
miestu, kuriame gera oriai gyventi. Tai pasiekti galime veikdami kartu, prisiimdami
atsakomybę už:
Teisę rinktis darbą pagal išsilavinimą,
įgūdžius ir poreikius. Bendradarbiausime
su rajono savivaldybe dėl pramoninio parko
išplėtimo ir LEZ statuso suteikimo, pasitelkę
patyrusį operatorių, pritrauksime investuotojus.
Kokybišką švietimą. Sieksime, kad švietimas Alytuje taptų prioritetine sritimi, todėl
didinsime ugdymo kokybės konkurencingumą.
Prieinamas ir kokybiškas socialines ir
medicinines paslaugas visiems. Sieksime,
Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikęs komitetas

kad II lygio medicinos paslaugos būtų suteiktos ne ilgiau kaip per 20 d. Socialinėms
reikmėms kiekvienas skiriamas Euras turi
pasiekti paslaugos gavėją.
Modernų ir efektyvų miesto valdymą.
Sulaukus gyventojų pritarimo, inicijuosime
miesto ir rajono savivaldybių sujungimą,
tai padės konsoliduoti mokesčių mokėtojų
pinigus.
Kokybišką laisvalaikį, kultūrą ir poilsį.
Optimaliai įveiklinsime esamą miesto kultūros ir sporto infrastruktūrą, kad ji labiau
pasitarnautų bendruomenei ir Alytaus žinomumui.
Tinkamą ir saugią gyvenamąją aplinką.
Pasieksime, kad šilumos, vandens, atliekų
kaina būtų tarp penkių pigiausių Lietuvoje.
Teigiamą miesto įvaizdį. Teigiamas miesto
įvaizdis - neatskiriama veikimo dalis, investicijų bei specialistų pritraukimo instrumentas.
Savo veikla Alytuje mes įrodėme, kad
atsakingai veikdami galime pasiekti išsikeltus tikslus.
15
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4. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJA
Programa

Mūsų tikslas – gerovės visiems valstybė!
Socialdemokratų pamatinės vertybės yra
laisvė, demokratija, socialinis teisingumas,
galimybių lygybė ir solidarumas.
Mes padarome, ką pažadame, todėl atsakingai visiems Alytaus gyventojams įsipareigojame:
 Verslo plėtra ir darbo vietų kūrimas
Naujai besisteigiančioms įmonėms apibrėžtam laikotarpiui sumažinsime žemės ir
nekilnojamojo turto mokesčius
 Infrastruktūros gerinimas

Tęsime mieste esančių žvyruotų gatvių asfaltavimą.
 Miesto valdymas

Užtikrinsime greitesnes procedūras miesto
savivaldybėje, sprendimo priėmimo trukmę
sumažindami dvigubai.
 Socialinė apsauga
Daugiau dėmesio ir lėšų skirsime skurdo ir
socialinės atskirties mažinimui. Remsime
žemiau skurdo ribos gyvenančius asmenis.
Skatinsime negalią turinčių miesto gyventojų integraciją – užtikrinsime jų galimybes
siekti išsilavinimo, remsime jų įdarbinimą.
Pritaikysime viešąją infrastruktūrą.

 Švietimas
Didinsime papildomo vaikų užimtumo ir
ugdymo prieinamumą įstaigose, būreliuose,
sudarysime sąlygas jiems sportuoti ar įgyti
muzikos, meno ir kitų sričių įgūdžių.
 Sveikata
Atnaujinsime ir sutvarkysime Alytaus S. Kudirkos ligoninės chirurgijos ir traumatologijos skyrių. Padėsime S. Kudirkos ligoninei
įsigyti naują diagnostinę įrangą.
 Sportas ir kultūra
Remsime Alytaus miesto vardą garsinančias
sporto ir kultūros organizacijas.
 Laisvalaikis ir jaunimo reikalai
Toliau tvarkysime Dainų slėnio, Jaunimo
parko, Dailidžių ir Piliakalnio teritorijas, jas
pritaikydami visų miesto gyventojų poilsiui,
pramogoms ir turizmui.
 Susisiekimas ir saugumas
Įrengsime uždengtas autobusų stoteles visame mieste, sieksime didesnio saugumo
plėsdami stebėjimo kamerų tinklą.
 Miesto ūkis
Sumažinsime 50% žemės mokestį už namų
valdos sklypus.

Žmonių vardu!
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Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikusi partija
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6. TĖVYNĖS SĄJUNGA –
LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI
Programa

Jausdami atsakomybę už būsimus darbus
ir suprasdami, kad pasirinkimą turintys gyventojai renkasi ne tik darbo, o ir kokybiško
gyvenimo vietą, čia gyvenančius skatiname
pasilikti, o išvykusius kviečiame grįžti ir siūlome GYVENIMO ALYTUJE SUSITARIMĄ.
Jūsų palaikymas mus įpareigoja vykdyti šias
sąlygas ir ne rečiau kaip kas ketvirtį atsiskaityti už pasiektus rezultatus.
PATOGI IR SAUGI GYVENIMOJI APLINKA
Darni gyvenamoji aplinka (kvartalinis daugiabučių namų modernizavimas, poilsio
erdvės, automobilių stovėjimo aikštelės), jos
pritaikymas neįgaliesiems.
Vieninga miesto ir priemiesčių susisiekimo
sistema, dviračių takų tinklas, jungiantis Alytaus miesto ir rajono savivaldybes.
Pilnavertis poilsis ir pramogos šeimoms.
KOKYBIŠKAS UGDYMAS IR UŽIMTUMAS
Dėmesys ugdymo kokybei ir pedagogų pritraukimui (stipendijos mokytojams).
Kiekvienam moksleiviui prieinami būreliai,
pilietiškumo ugdymas.
Šiuolaikiška ugdymo aplinka ir optimizuotas
įstaigų tinklas, laisvo ploto naudojimas bendruomenių reikmėms.
Kiekvienam prieinamos kokybiškos kultūros
paslaugos.
Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikusi partija

EFEKTYVI SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ
Kokybiškos ir laiku gaunamos sveikatos
priežiūros paslaugos, efektyviai valdomos
gydymo įstaigos ir modernizuota infrastruktūra.
Socialinės atskirties mažinimas, socialinio
būsto įsigijimo alternatyvos.
Pagalba jaunų šeimų gyvenimo pradžiai
(būsto nuomos kompensavimas).
GYVENTOJŲ PAJAMŲ DIDĖJIMO SĄLYGOS
Gamybiniams startuoliams pritaikytas
Pramonės parkas (operatorė – investicijų
skatinimo agentūra) ir sklypai plyno lauko
investicijoms (miesto ir rajono savivaldybių
teritorijose).
Didesnį nei vidutinį atlyginimą mokančių
įmonių skatinimas, bendras verslo ir savivaldybės stipendijų fondas specialistams
rengti.
Vykimo į darbą išlaidų kompensavimas (dirbant kitoje savivaldybėje).
SAVIVALDA BE KORUPCIJOS
Stiprinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir jos įstaigų viešųjų pirkimų
kontrolę. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį
atlikti viešųjų pirkimų vertinimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo
atžvilgiu.
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8. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO PARTIJA
Programa

Lietuvos socialdemokratų darbo partija (toliau – LSDDP arba socdarbiečiai) yra socialdemokratinėmis vertybėmis besivadovaujanti politinė partija, kurianti skandinaviško
modelio gerovės valstybę, susiformavusi
kaip nauja vakarietiška alternatyva.
KĄ SIŪLOME ALYTIŠKIAMS?
Mūsų tikslas – atviros, stiprios ir atsakingos
savivaldos administravimo modelis Alytuje.
Šis tikslas nėra utopinis, tai aktyvus visuomenės ir verslo bendradarbiavimo modelis, kuriame nėra vietos korupcijai ir kur
didžiausias dėmesys skiriamas inovacijoms
ir tvariam vystymuisi bei socialinei empatijai. Mes siekiame kompromiso, todėl Alytaus mieste bendradarbiausime su aiškias
ir pragmatiškas vizijas deklaruojančiomis
politinėmis partijomis ir visuomeniniais judėjimais.
MES RENKAMĖS ALYTŲ IR NUOŠIRDŽIAI
DIRBSIME ALYTIŠKIAMS:
 Alytaus miesto taryboje dirbsime skaidriai
ir efektyviai, nesinaudosime savivaldybės
įmonių privilegijomis;
 viešasis transportas Alytaus gyventojams
bus nemokamas;

 per 2 metus pritaikysime viešąsias erdves

neįgaliųjų poreikiams;

 pensininkai, daugiavaikės šeimos ir žmo-















nės su negalia, lankysis kultūros renginiuose bilietams taikant 50 proc. nuolaidą;
kiekvieno vaiko popamokinei veiklai skirsime 30 EUR/mėn.;
Alytus taps patraukliu miestu verslui;
pritrauksime į Alytų naujas investicijas,
kurios sukurs 2000 gerai apmokamų darbo vietų, mažinsime biurokratinę naštą,
kad smulkus ir vidutinis verslas galėtų
plėtotis;
kiek galima daugiau paslaugų ir prekių
bus perkama iš Alytaus miesto įmonių;
bus kuriamos socialinės įmonės, kurios
įdarbins neįgalius žmones;
sporto infrastruktūra bus atvira visiems
norintiems sportuoti;
kultūra – mūsų prioritetas. Šios srities darbuotojams didės atlyginimai;
racionaliai naudojamos lėšos sveikatos
priežiūros įstaigose, didės atlyginimai
darbuotojams;
poilsio, rekreaciniams bei kultūriniams
poreikiams naudojamos erdvės (Dainų
slėnis, Jaunimo parkas, pėsčiųjų takai ir
kt.) bus sutvarkytos;
komunalinių paslaugų kaina atitiks kokybę.

Laikas išspręsti problemas!
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Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikusi partija
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10. LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS
Programa

LAISVĖ SPRĘSTI PATIEMS
Mūsų prioritetai:
SAUGUMAS
 Saugi aplinka
• Užtikrinsime vaikų saugumą švietimo
įstaigose;
• Gerinsime vaikų kokybišką popamokinį
ir vasaros užimtumą;
• Parengsime švietimo įstaigų tinklo optimizavimo planą.
 Saugi šeima
• Užtikrinsime nemokamą vaikų pailgintų darbo grupių veiklą;
• Įgyvendinsime programą „Naujagimių
paramos fondas“;
 Saugus miestas
• Diegsime modernias saugaus eismo
priemones;
• Įrengsime informatyvius miesto vartus.
UŽIMTUMAS
 Investicijos ir naujos darbo vietos
• Parengsime 2020-2025 metų miesto
plėtros strategiją;
• Įgyvendinsime laisvosios ekonominės
zonos (LEZ) įkūrimą;
• Įkursime modernų Alytaus Verslo centrą;
• Remsime kvartalinę daugiabučių modernizaciją, kiemų, įvažiavimų, stovėjimo aikštelių sutvarkymą ir įrengimą.
 Aktyvus poilsis ir turizmas
• Įtrauksime miesto bendruomenę į kultūros veiklos kūrimą;
Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikusi partija

• Aktyvinsime poilsio ir sporto masiškumą mieste, sporto objektų naudojimą;
• Pritaikysime žaliąsias viešąsias erdves
senjorų kultūrinei veiklai;
• Tęsime poilsio ir paslaugų objektų plėtrą prie Dailidžių ežerėlių, Dainų slėnyje, Baltosios rožės tilto.
 Pramogos ir šventės
• Organizuosime „Ežerinio“ šventę prie
Dailidės ežerėlio;
• Skatinsime aktyvaus poilsio renginių
organizavimo iniciatyvas.
GEROVĖ
 Aktyvus ir sveikas alytiškis
• Gerinsime medicinos ir slaugos paslaugų prieinamumą;
• Įgyvendinsime „Alytus – ekomiestas“ programą.
 Miesto darnus judumas
• Gerinsime susisiekimo infrastruktūrą –
greita, saugi ir patogi;
• Skatinsime ekologiško transporto – dviračių ir elektrinio transporto, naudojimą;
• Gerinsime infrastruktūrą žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių.
 Socialinės iniciatyvos
• Įvesime miesto piliečio lojalumo kortelę;
• Įgyvendinsime „ Senjorų sodo“ idėją;
• Organizuosime šeimų susibūrimus: rytmečiai, konkursai, sporto šventės miesto
viešose erdvėse.

www.facebook.com/ALYTAUS-LIBERALAI
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12. DARBO PARTIJA
Programa

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.

Organizuosime, kad būtų teikiamos kokybiškos socialines paslaugos. Todėl optimizuosime socialinių paslaugų sistemą,
kad ji realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui,
neįgaliajam ar jo šeimai, senjorui.

Skatinsime kultūrinį lavinimą. Todėl užtikrinsime kultūros, kuri turi įtakos asmenybės dvasinių vertybių formavimui, tinkamą
finansavimą ir jos prieinamumą visiems.

Sutelksime dėmesį į vaikus auginančias
jaunas šeimas. Suteiksime finansinę paskatą jaunoms šeimoms pirmam būstui įsigyti,
prisidedant savivaldybės lėšomis prie jau
veikiančios valstybinės programos.

Plėsime sporto bazių infrastruktūrą. Parengsime projektą mažiausiai dar vienai
sporto bazei įrengti, siekiant didinti vaikų
užimtumą ir aktyvią sportinę veiklą.
Optimizuosime švietimo įstaigų tinklą.
Pertvarkant švietimo įstaigų tinklą visų pirma atsižvelgsime į įstaigos bendruomenės
ir aplinkinių gyventojų poreikius.
Gerinsime miesto infrastruktūrą. Sieksime sukurti komfortišką ir saugią aplinką gyventojams, kuri būtų pritaikyta taip pat ir judėjimo, regos negalią turintiems žmonėms.
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Padėsime jaunimui ir studentams įsidarbinti. Per užimtumo didinimo programą ir
kitus finansavimo šaltinius skatinsime darbdavius įdarbinti jaunuolius ir studentus jų
atostogų metu.
Remsime verslą. Savivaldybės kompetencijos ribose rengsime ir palaikysime programas, skatinančias verslo investicijas ir naujų
darbo vietų kūrimą.

Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikusi partija
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15. VISUOMENINIS RINKIMŲ
KOMITETAS „ALYTAUS PILIEČIAI“
Programa

Alytaus piliečiai. Atvirai, sąžiningai,
garbingai – tęskime darbus drauge!
Svarbiausi mūsų principai - darbas miesto
labui ir sprendimai, priimami nepriklausomai nuo asmeninių ar politinių interesų,
išnaudojant visas savivaldos galias, kurti
miestą, kuriuo didžiuojamės.
ALYTUS, KURIAME GYVENAME
Jau sumažinome šilumos kainą. Toliau – perimsime šilumos ūkį ir efektyviai jį valdysime.
Atnaujinome viešąjį transportą. Toliau –
alytiškio kortelė visiems.
Jau centralizavome priėmimą į mokyklas.
Toliau – vienodai aukšta mokymo kokybė
visiems mokiniams.
Atnaujinome buities sąlygas darželiuose.
Toliau – saugi ir kūrybinga aplinka vaikams.
Jau įrengtos aktyvaus poilsio zonos ir žaidimų aikštelės vaikams. Toliau – daugiau žaidimo ir parkavimo aikštelių mieste.
ALYTUS, KURĮ KURIAME
Jau beveik išnaudojome pramonės parko galimybes. Toliau – LEZ 2000-iams darbo vietų.
Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikęs komitetas

Turime geležinkelio studiją. Toliau – sieksime, kad geležinkelio vėžė eitų pro Alytų.
Jau teikiame paslaugas rajono gyventojams. Toliau – sieksime jungti miesto ir rajono savivaldybes.
Centralizavome buhalterijas. Toliau – atsisakysime savivaldai nereikalingų funkcijų.
Jau iškovojome – „Alytus – kultūros sostinė 2022“. Toliau – novatoriškos kultūros
veiksmas mikrorajonuose.
ALYTUS, KURIAME SPRENDŽIAME KARTU
Jau didžiuojamės miesto ženklu Alytus –
Myliu. Toliau kursime stiprų miesto identitetą.
Veikia pilietinis biudžetas. Toliau – steigsime atskirus biudžetus seniūnaitijoms.
Jau teikiame asmeninio asistento paslaugą
neįgaliesiems. Toliau šalinsime visas kliūtis
laisvai judėti.
Kuriame Karjeros centrą. Toliau – sieksime,
kad profesinis orientavimas ir mokymas
būtų tiesiogiai suderintas su verslo poreikiais.
Jau subūrėme Pasaulio alytiškių bendruomenę. Toliau jungsime alytiškius visame
pasaulyje ir kursime miestą drauge.
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18. LIETUVOS CENTRO PARTIJA
Programa

LIETUVOS

CENTR O
PARTIJA

Lietuvos centro partijos keliamų
kandidatų Alytaus miesto
savivaldybės tarybos rinkimuose
pagrindinis tikslas – visiems lygiai
teisingas Alytus!
Jeigu mums suteiksite galimybę tiesiogiai
dalyvauti Alytaus miesto valdyme, pažadame kad:
 mes visomis išgalėmis ginsime visuome-

nės – visų Jūsų, interesus,

 mes niekada netylėsime, jeigu valdžia, ty-

čiosis iš žmonių ir žemins eilinio žmogaus
orumą,
 mes visada sieksime, kad visi kyšininkai vagiantys ne tik alytiškių, bet ir visos Lietuvos
žmonių pinigus gautų tai ko nusipelnė,
 mes niekada netoleruosime ir nepakęsime miesto valdyme patyčių ir biurokratizmo, kai nevykdomi arba blogai vykdomi
įstatymai,
 mes niekada netoleruosime situacijų, kai
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valdininkai tyčia vilkina priimti sprendimus ar netinkamai atlieka savo pareigas,
 mes visada reikalausime asmeninės valdininkų atsakomybės ir padarytos žalos atlyginimo ne iš miesto biudžeto sąskaitos,
kaip įprasta lig šiol, bet iš tokio valdininko
ar net politiko asmeninių lėšų,
 mes tarsimės su miesto gyventojais ir
išgirsime kiekvieną besikreipiantį eilinį
žmogų.
Kartu su Lietuvos centro partijos ginamomis
vertybėmis mes kviečiame ir Jus stoti į bendrą kovą už visiems lygiai teisingą Lietuvą!
Pagarbiai,
Lietuvos centro partijos pirmininkas –
Naglis Puteikis
Lietuvos centro partijos kandidatė
į Alytaus miesto savivaldybės meres –
Laura Radzevičiūtė

Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikusi partija
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23. VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„ŽINAU IR GALIU – ČESLOVAS DAUGĖLA“
Programa

Mūsų tikslas – saugus, solidarus, džiaugsmingas gyvenimas Alytuje, mieste, kuriame vietos savivalda turėtų maksimaliai tenkinti visus pagrindinius žmonių poreikius.
Esame pavargę nuo kalbų ir pažadų, norime konkrečių darbų ir rezultatų, todėl
sieksime, kad savo miestui dirbtume
visi kartu – pasitardami, padėdami vieni
kitiems, kartu būdami ir bėdoje, ir džiaugsme.
Saugus miestas – tai ne tik geras teisėtvarkos institucijų darbas, bet ir efektyvi medicinos, socialinė pagalba, bendruomenės
narių solidarumas, tarpusavio supratimas ir
parama.
Investicijos, verslas generuoja darbo vietas, lėšas, iš kurių mokami atlyginimai
ir pensijos, kuriama mūsų pačių gerovė,
mūsų tėvų ir mūsų vaikų dabartis bei ateitis.
Mūsų prioritetas – darbo vietų kūrimas,
stabilios žmonių pajamos, užtikrintos
socialinės garantijos, viskas, kas leistų didžiuotis, jog gyvename Alytuje.

Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikęs komitetas

Ekonomikos plėtrai turi būti sudarytos
visos sąlygos kurti pridėtinę vertę ir lėšas. Jų miestui reikia, kad mes gyventume
gražiau ir saugiau, turėtume didesnes pajamas, geresnius specialistus, geresnę miesto
infrastruktūrą, daugiau išskirtinių renginių
ir švenčių, daugiau džiaugsmo.
Savivaldybė turi tarnauti miesto žmonėms. Mes suvokiame savivaldą kaip kasdienio gyvenimo klausimų sprendimo generatorių. Tai ir miesto tvarkymas, ir švietimo,
sporto, kultūros, jaunimo reikalai. Turime
išnaudoti savojo miesto žinomumą, modernumą, išskirtinumą tam, kad gyventi Alytuje būtu gera visiems, kad sugrįžtų emigravusieji ir jų vaikai, kad miestas vėl augtų.
Sieksime sutelkti savivaldybės tarybą,
atskirų politinių partijų ir komitetų atstovus
bendram darbui, kad ir pozicija, ir opozicija
už priimtus sprendimus jaustų atsakomybę prieš rinkėjus.
Mūsų sprendimai bus paremti miesto žmonių pritarimu ir jų padiktuotais poreikiais.
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PARTIJŲ KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO
SAVIVALDYBĖS TARYBĄ SARAŠAI

2. LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ
SĄJUNGA
1 Saulius Bitinas
2 Skaistė Ulčickaitė
3 Dmitrij Kačiurin
4 Valdas Račkauskas
5 Giedrius Širvinskas
6 Rasa Michnovič
7 Jūratė Marčiulaitienė
8 Aringas Janulevičius
9 Ernesta Kučinskienė
10 Marytė Narmontienė
11 Gintaras Prieskienis
12 Marytė Žuromskienė
13 Rimantas Židanavičius
14 Vitalija Saltonienė
15 Edvinas Kučinskas
16 Laura Jankauskaitė

3. VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„UŽ ALYTŲ“
1 Gediminas Daukšys
2 Tomas Pačėsas
3 Danutė Remeikienė
4 Valius Micevičius
5 Sigitas Leonavičius
6 Saulius Janulevičius
7 Povilas Tamulynas
teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos
8 Laima Urbonienė
9 Ligitas Bernatavičius
10 Teresė Draugelienė
11 Joana Goberytė
12 Giedrius Griškevičius
13 Romualdas Šapaitis
teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos
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14 Giedrius Čereškevičius
teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos
15 Deividas Prieskienis
16 Rosvydas Baublys
17 Renata Kantaravičienė
18 Remigijus Jakubauskas
19 Rimantas Dabulis
20 Gintas Dikčius
21 Romualdas Ambroževičius
22 Gintaras Zorskas
23 Vaclovas Matažinskas
24 Irutė Lazickienė
25 Žydrūnas Geležauskas
26 Andrius Radvilavičius
27 Giedrius Bielys
28 Romualdas Varanauskas
29 Raimundas Kaminskas
30 Ričardas Karčiauskas
31 Inga Gliebienė
32 Violeta Nenartavičienė
33 Edmundas Čepeliauskas
34 Egidijus Kumpikevičius
35 Arvydas Adomaitis
36 Lukas Vailionis
37 Svetlana Žadeikienė
38 Stasė Vymerienė
39 Ingrida Augustavičienė
40 Deividas Kaminskas
41 Edgaras Geiba
42 Teresė Kuzienė
43 Vida Zemenskienė
44 Eglė Janulevičienė
45 Ričardas Vymeris
46 Janis Laurinaitis

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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4. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJA
1 Nerijus Cesiulis
2 Valerijus Vencius
3 Edmundas Čečėta
4 Laima Vincė Kirkliauskienė
5 Jurgita Šukevičienė
6 Jurgis Krasnickas
7 Henrikas Šivokas
8 Rolandas Juonys
9 Kristina Dūdonytė
10 Algimanta Ščiglinskienė
11 Tautvydas Džiautas
12 Petras Sabaitis
13 Egidijus Mensevičius
14 Edita Jurčienė
15 Nerijus Palubinskas
16 Bronius Bieliauskas
17 Vytautas Špucis
18 Lina Ivoninienė
19 Rigonda Vencienė
20 Mindaugas Šima
21 Kęstutis Dambrauskas
22 Petras Zamblauskas
23 Akvilė Venciūtė
24 Daiva Sabaitienė
25 Jonas Virbickas
26 Romualdas Radivonas
27 Virginijus Tamulionis
28 Milda Budrienė
29 Dovilė Augustinavičiūtė
30 Audrius Mikulėnas
31 Juozas Budrys
32 Andrius Kvedaravičius
33 Inga Mažeikienė
34 Inga Kazlauskienė
35 Egidijus Muzikevičius
36 Agnė Padmazkaitė

37
38
39
40
41
42
43
44

Kornelija Snarskaitė
Loreta Žulienė
Jūratė Dirsienė
Gintarė Baliūnaitė
Iveta Miliauskienė
Jurgita Tamulienė
Rytis Abramavičius
Donatas Jankauskas

6. TĖVYNĖS SĄJUNGA – LIETUVOS
KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI
1 Šarūnas Klėgeris
2 Povilas Labukas
3 Andrius Jučas
4 Gintarė Minsevičiūtė-Balynienė
5 Vytas Jazepčikas
6 Pranas Jaciunskas
7 Aurelijus Jaruševičius
8 Svajūnas Žukauskas
9 Dalius Sinkevičius
10 Silvija Peštenienė
11 Violeta Skudrienė
12 Dobilas Kurtinaitis
13 Arturas Zablackas
14 Rimantas Liegus
15 Darius Navalinskas
16 Romualdas Požėra
17 Birutė Eišmontienė
18 Milda Sakavičiūtė
19 Sigitas Naruševičius
20 Simona Nedzinskienė
21 Ernestas Minkelis
22 Kazimieras Alksnys
23 Kęstutis Leonavičius
24 Gintautas Unguraitis
25 Eugenijus Juozapas Guntulionis
26 Adomas Eišmontas

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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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Gintaras Gaidauskas
Arūnas Klebauskas
Vilma Gudaitienė
Kęstutis Grudzinskas
Deividas Matulevičius
Arimantas Zdanevičius
Egidijus Kazlauskas
Rita Kaupinienė
Ugnius Podkoritovas
Laimutė Unguraitienė
Aneta Miliauskaitė
Janina Urkienė
Ramūnas Veryga
Danutė Abramavičienė
Evelina Butkevičiūtė
Alfonsas Šerkšnas
Vytenis Venčkauskas
Reda Stukienė
Tomas Būdelis

8. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO PARTIJA
1 Alvydas Sakavičius
2 Kęstutis Daukšys
3 Sonata Buzaitienė
4 Mantas Andrijauskas
5 Alma Golcienė
6 Daiva Radišauskienė
7 Arūnas Abramavičius
8 Lina Butkevičienė
9 Virginijus Grigaitis
10 Rymantas Kvederavičius
11 Virginijus Viduolis
12 Marytė Marčiulaitienė
13 Kęstutis Stumbras
14 Evelina Misiukevičienė
15 Vilma Sinkevičienė
16 Sergejus Murauskas

26

17
18
19
20

Rasa Vaičiulienė
Asta Abramavičienė
Indrė Lenartavičiūtė
Rasa Miškinytė

10. LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ
SĄJŪDIS
1 Nijolė Makštutienė
2 Audrius Dailidonis
3 Arvydas Švirmickas
4 Kęstutis Bernatavičius
5 Sigitas Katkevičius
6 Aira Visockaitė
7 Jaunius Janonis
8 Antanas Kalinauskas
9 Daiva Rusteikienė
10 Vytautas Palubinskas
11 Eglė Dumbliauskienė
12 Jaunius Stragis
13 Kęstutis Margevičius
14 Andrius Liaukus
15 Juozas Biekša
16 Aušra Vansauskienė
17 Ingrida Simonaitienė
18 Albertas Lukoševičius
19 Adas Petkevičius
20 Ilona Sabaliauskienė
21 Vita Sakavičiūtė
22 Rita Baranauskienė
23 Karolis Sutkus
24 Kristina Šiupienytė
25 Vitas Pracus
26 Antanas Makštutis
12. DARBO PARTIJA
1 Kęstutis Ąžuolas
2 Rimvydas Čaplikas
3 Aurelijus Macijauskas

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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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mindaugas Bernatavičius
Inga Pečiukonienė
Rokas Markauskas
Vytautas Kazlauskas
Rūta Žvaliauskaitė
Nerijus Lazarevičius
Antanas Versockas
Danutė Saikevičienė
Danguolė Zubrickienė
Rolandas Zamblauskas
Rustemas Abibulajevas
Arvydas Atmanavičius
Nijolė Miliauskienė
Tomas Morkūnas
Ernestas Sedlevičius

15. VISUOMENINIS RINKIMŲ
KOMITETAS „ALYTAUS PILIEČIAI“
1 Vilija Ramanauskienė
2 Marius Grišmanauskas
teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos
3 Valė Gibienė
4 Gintarė Rimkutė-Merčaitienė
5 Vytautas Jastremskas
6 Vilmantas Dunderis
7 Lukas Stravinskas
8 Modesta Tarasauskienė
9 Karolis Aleknavičius
10 Kęstutis Ptakauskas
11 Tomas Sutkaitis
12 Rasa Daugininkaitė
13 Arvydas Kinderis
14 Arūnas Vaitkus
15 Jurgis Valiūnas
16 Edminas Dabušinskas
17 Paulius Neciunskas

18. LIETUVOS CENTRO PARTIJA
1 Laura Radzevičiūtė
2 Valdemaras Chomičius
3 Dalia Cibulskienė
4 Darius Staugaitis
5 Asta Pilypaitė
6 Vytautas Šmidtas
7 Daiva Gudzinevičienė
8 Algimantas Norkeliūnas
9 Ramunė Aleknavičienė
10 Žydrūnas Rauličkis
11 Iveta Paškauskaitė
12 Domas Mickevičius
13 Irena Maskeliūnė
14 Edgaras Judickas
15 Agnė Jaseliūnaitė
16 Rolandas Balkauskas
17 Liudvika Vasiljevienė
18 Petras Mazaliauskas
19 Dalytė Klimaitienė
20 Jurgita Gecevičienė
21 Aušrinė Cibulskaitė
22 Aldas Popovas
23 Laima Veličkienė
24 Laura Šmidtienė
25 Daiva Aleksandravičienė
26 Karolis Ščerbacho
27 Brigita Arasimavičiūtė
28 Edita Kvietkauskaitė-Mendeikienė
29 Giedrė Tamulynė
30 Emelita Navickaitė
31 Kazimieras Butrimas
32 Prima Garbenčienė
33 Violeta Biliukevičienė
34 Daina Čeikuvienė
35 Gintarė Nedzinskienė
36 Andrius Juškauskas

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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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Rita Juškauskienė
Rokas Marcinkevičius
Vytautas Sakalauskas
Aivaras Visockas
Giedrė Laurutienė
Zita Ausukevičienė
Virginija Lingevičienė
Jolanta Lingevičiūtė
Regina Urbonienė
Laima Rimokaitienė
Viktorija Cikanavičiūtė
Lijana Vitkauskaitė
Albinas Kasparavičius
Asta Visockienė
Andrius Vasiljevas
Arnas Kvederavičius
Povilas Vadeika

23. VISUOMENINIS RINKIMŲ
KOMITETAS „ŽINAU IR GALIU –
ČESLOVAS DAUGĖLA“
1 Česlovas Daugėla
teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos
2 Gintautas Andriuškevičius
3 Gintautas Bužinskas
4 Vilma Krušnienė
5 Kastytis Žuromskas
6 Algirdas Baltulis
7 Laima Lenkienė
8 Toma Guntulienė
9 Donatas Steponėnas
10 Kęstutis Baranauskas
11 Haris Krušniauskas
12 Gintaras Šiurkus
teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos
13 Tomas Šiugždinis
14 Kęstutis Jasmontas
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Aleksandras Kirilovas
Virginija Rudžianskienė
Tomas Vailionis
Vytautas Pajarskis
Silva Balčiuvienė
Zina Juškauskienė
Mažvydas Galakvoščius
Jonas Česonis
Vytautas Koreva
Vidas Simanauskas
Regina Vilkelienė
Vaidas Baltulis
Valius Packevičius
Vitas Balevičius
Neringa Lendzienė
Alvydas Aleksonis
Vincas Rutkauskas
Romualda Jakučionienė
Rolandas Sereika
Mindaugas Jaruševičius
Egidijus Biekša
Gražina Noreikienė
Mykolas Jankauskas
Anatolijus Lipilinas
Dainius Platūkis
Lina Navašinskienė
Aigrius Stankus
Kastytis Česonis
Raimondas Bernatavičius
Povilas Linauskas
Igoris Riabovas
Jurgita Jakūnienė
Kristina Grižienė
Ona Rutkauskienė
Gintas Remeškevičius
Dainius Petrukauskas
Aurimas Pileckas
Rimgaudas Aguonis
Dainius Jakutis
Algirdas Radkevičius

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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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ
KOMISIJOS NR. 2 KONTAKTAI
ADRESAS
322 kab., ROTUŠĖS a. 4, 62504 ALYTUS

KOMISIJOS NARIO VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

TEL. NR.

1 DALIA JEZUKEVIČIENĖ
(Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga)

Pirmininkė

8 698 19012

2 SONATA DUMBLIAUSKIENĖ
(administracijos direktorius)

Pavaduotoja

8 688 80649

3 LINA MICHALKEVIČIENĖ
(Lietuvos lenkų rinkimų akcija –
Krikščioniškų šeimų sąjunga)

Sekretorė

8 620 24579

4 NERINGA APONIENĖ
(Lietuvos teisininkų draugija)

Narė
papirkimų

8 605 11003

5 AUŠRA ČESNAVIČIENĖ
(Teisingumo ministras)

Narė
stebėsena

8 614 78286

6 EDITA PAČIAUSKIENĖ
(Partija Tvarka ir teisingumas)

Narė

8 609 04241

7 RENATA LUKOŠEVIČIENĖ
(Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis)

Narė
stebėsena

8 611 23036

8 DARIUS MORAZA
(Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys
demokratai)

Narys
papirkimų

8 676 40843

9 GITANA PRANCKIENĖ
(Lietuvos socialdemokratų partija)

Narė
stebėsena

8 655 54835

10 STASĖ KASPARAVIČIENĖ
(Lietuvos socialdemokratų darbo partija)

Narė

8 673 04113

11 GIEDRĖ LAZAREVIČĖ
(Darbo partija)

Narė
papirkimų

8 686 83911

12 LINA RANDIENĖ
(Visuomeninis rinkimų komitetas)

Narė

8 682 43143

29

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
RINKIMŲ KOMISIJOS NR. 2 INFORMACINIS LEIDINYS

APYLINKĖS PIRMININKŲ KONTAKTAI

APYLINKĖS
PAVADINIMAS
1 Amatų
2

ADRESAS

RINKĖJŲ PIRMININKO
SKAI- VARDAS, PAVARDĖ
ČIUS

APYLINKĖS PRIMOB. TEL.
TAIKYMAS
NR.
NEĮGALIESIEMS

S. Dariaus ir
S. Girėno g. 27, Alytus

1287 Virginija Kazlauskienė

8 614 44291

taip

1664 Ignas Baciuška

8 611 10186

taip

A. RamanausBirutės g. 26, Alytus
ko-Vanago

3 Centro

Rotušės a. 2, Alytus

1560 Rasa Dailidonienė

8 679 08005

taip

4 A. Matučio

Daugų g. 5A, Alytus

2103 Jolanta Cibulskienė

8 610 20577

taip

5 Santaikos

Santaikos g. 30, Alytus

1046 Povilas Žigas

8 657 57445

taip

6 Pirmo Alytaus

A. Juozapavičiaus g. 33,
3007 Vida Česlevičienė
Alytus

8 683 21276

taip

7 Dzūkijos

Tvirtovės g. 7C, Alytus

8 620 22729

taip

8 Naujoji

Tvirtovės g. 3, Alytus

1574 Renata Vaičiukynaitė
1690 Aušra Stančikienė

8 686 88405

taip

9 Statybininkų Vilties g. 34, Alytus

1539 Jolanta Miliauskė

8 612 20074

taip

10 Vilties

Vilties g. 12, Alytus

1996 Mantas Balynas

8 615 39978

taip

11 Sporto

Naujoji g. 52, Alytus

2040 Ona Mincienė

8 698 41219

taip

12 Putinų

Šaltinių g. 1, Alytus

1929 Eglė Janušauskienė

8 654 46022

taip

13 Šaltinių

Lauko g. 23, Alytus

2052 Rasa Gabrulevičienė

8 616 58086

taip

14 Ūdrijos

Naujoji g. 64, Alytus

1239 Eglė Teresevičienė

8 657 78757

taip

16 Pramonės

Putinų g. 40, Alytus

1663 Romualdas Saikevičius

8 698 13714

taip

17 Gulbynės

Miklusėnų g. 36, Alytus 2476 Aušrutė Strigūnienė

8 611 25527

taip

18 Vidzgirio

Kaštonų g. 3, Alytus

2931 Jūratė Nenartavičienė

8 611 34495

taip

19 Jotvingių

Topolių g. 20, Alytus

2382 Laimutė Arlauskaitė

8 699 92692

taip

20 Topolių

Topolių g. 19 a, Alytus

1815 Rasa Zubrickienė

8 650 99159

taip

21 Volungės

Volungės g. 2, Alytus

3318 Gražina Žukauskaitė

8 65077162

ne

22 Jaunimo

Jaunimo g. 3, Alytus

2225 Jolanta Makutienė

8 614 07940

taip

23 Jurgiškių

Likiškėlių g. 12, Alytus

3265 Erika Poškevičienė

8 678 10831

taip

24 Likiškėlių

Likiškėlių g. 12, Alytus

2712 Ieva Norkienė

8 616 97884

taip
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ
RINKIMŲ BIULETENIO PAVYZDYS
2019 m. kovo 3 d.
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.

9

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.

13

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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LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ MERŲ
RINKIMŲ BIULETENIO PAVYZDYS
2019 m. kovo 3 d.
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

Tiražas 25 000 vnt.

