2019 m. kovo 3 d.
savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
Alytaus rajono savivaldybėje
Alytaus rajono savivaldybės Nr. 3 rinkimų komisijos informacinis leidinys

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
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rinkimų komisijos ar
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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
MIŠKO PARTIJA

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

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

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

PIRMUMO BALSAI

Į šiuos langelius aiškiai įrašykite penkių
kandidatų numerius iš to sąrašo, už kurį
balsavote. Kandidatų pavardžių nerašykite.
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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.

Mielas rinkėjau,
2019 m. kovo 3 d. vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Dalyvaukite! Balsuokite už tuos, kuriais pasitikite ir manote, kad
būtent jie pateisins Jūsų lūkesčius. Vietos valdžia – arčiausiai
Jūsų, todėl gali ir privalo atstovauti Jūsų bendruomenei. Tarnauti
žmonėms. Spręsti kasdienius, Jums svarbius klausimus – komunalinius, aplinkosaugos, savivaldybės teritorijų planavimo bei
tvarkymo, socialinius, švietimo, kultūros ir kt. Ateikite ir išrinkite.
Neleiskite kitiems spręsti, kas svarbiausia Jums. Nutarkite, kas
ketveriems metams taps Jūsų savivaldybės meru ir tarybos nariais.

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
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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. Rin-

kėjui, 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.

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 galė5

site 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.
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.

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
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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.

Kandidatų į merus
RINK IMŲ P ROGR A MOS

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

Ramūnas
BIELEVIČIUS
Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdžio kandidatas
į Alytaus rajono merus

LAISVĖ spręsti patiems!
Savivalda – atvira, skaidri ir demokratiška

Atversime duomenis ir viešinsime juos patogiu gyventojams suprantamu formatu.
Stiprinsime seniūnijų savarankiškumą.

Naujos galimybės ir naujos darbo vietos

Mažinsime nereikalingų leidimų ir procedūrų skaičių, šalinsime neprotingas
kliūtis verslui.
Alytaus rajone rengsime infrastruktūrą ir smulkiems, ir stambiems investuotojams.
Didinsime paramą naujų darbo vietų steigimui rajone.
Ypatingą dėmesį skirsime turizmo projektams.

Švietimas – mūsų veiklos prioritetas

Skatinsime pedagogų profesinį tobulėjimą, kūrybiškumą, kokybiškų neformalaus
ugdymo paslaugų plėtrą.
Mokyklas aprūpinsime naujausiomis mokymo priemonėmis.
Pedagogams – daugiau kūrybinės laisvės, mažiau nereikalingos kontrolės!

Konkurencija ir atsakingai tvarkomas savivaldos ūkis

Savivaldybių paslaugos ir ūkis bus tvarkomi pagal modernios vadybos standartus.
Analizuosime ir optimizuosime savivaldybės įstaigų veiklą.
Nevyriausybinėms organizacijoms patikėsime teikti nemažą dalį socialinių, kultūros,
sporto, švietimo paslaugų.

Žemės ūkis

Prioritetą teiksime smulkiems žemės ūkiams.
Sukursime Alytaus rajono ūkininkų produkcijos platinimo platformą.
Sudarysime galimybes ūkininkams dalyvauti rajono kelių priežiūros konkursuose.

Kultūra. Sportas

Teiksime prioritetą edukaciniams kultūriniams renginiams, labiau įtraukiant rajono
bendruomenes į kultūros renginių organizavimą.
Didinsime rajono sporto klubų ir bendruomenių sporto projektų finansavimą, skatinsime sporto ir turizmo stovyklų veiklą.
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Rima
KUCAVIČIENĖ
Lietuvos socialdemokratų
partijos kandidatė
į Alytaus rajono merus
Socialdemokratai grįžta prie pamatinių vertybių – socialinio teisingumo, atsakingumo, bendruomeniškumo, pagarbos žmogui.
Esam pasirengę inicijuoti naujus pokyčius, atsižvelgiant į žmonių lūkesčius ir problemas. Turi būti sudaromos vienodos sąlygos visiems rajono gyventojams, gerbūvio kūrimui, pajamų augimui, kokybiškam švietimo ir kultūros užtikrinimui, reikiamų sveikatos
ir socialinių paslaugų prieinamumui.
Vien tik dotacijos negali išspręsti didelių investicijų trūkumo. Jos gali būti veiksmingai papildytos finansinėmis priemonėmis, kurios turi sverto poveikį ir yra pritaikytos
būtent mūsų regiono verslo aplinkai.
Todėl sakome: Alytaus rajonas bus sėkmingas tiek, kiek sukurs galimybių savo
gyventojams. Pagrindinis mūsų uždavinys, kad teigiamus pokyčius pajustų kiekvienas
gyventojas.

Pagrindiniai siekiai

• Sumanesnė ir skaidresnė savivalda, vykdanti ekonominės demokratijos pokyčius,
skatinanti ir remianti bendradarbiavimo praktikas, skaitmeninimą, skaidrų ir
nešališką valdymą, smulkų ir vidutinį verslą, bendruomenių ir gyventojų verslumo
ugdymą, etnokultūrinių tradicijų, turizmo plėtrą.
• Socialesnė visuomenė, skatinanti visuomenės pasitikėjimą vieni kitais, remianti
kokybišką užimtumą, švietimą, kultūrą, kelianti švietimo specialistų kvalifikaciją,
plečianti reikiamų socialinių paslaugų teikimą.
• Labiau bendruomeniška, skatinanti ir remianti kaimo bendruomenių stiprinimą,
viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo plėtrą.
• Gyventojams artimesnė savivalda, deleguojanti daugiau funkcijų ir atsakomybės
seniūnijoms, siekianti, kad seniūnai būtų renkami gyventojų.
• Pažangesnė inžinerinė infrastruktūra, rekonstruojanti ir plėtojanti geriamo vandens ir nuotekų sistemas, užtikrinanti kokybiškas ir saugias susisiekimo galimybes.
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Raimundas
MARKAUSKAS
Darbo partijos kandidatas
į Alytaus rajono merus

Meilė ir tarnystė savo kraštui
• Darbe vadovausiuosi viešumo, skaidrumo, pagarbos kiekvienam rajono gyventojui
principais. Dirbsiu kryptingai, atsižvelgdamas į rajono tarybos numatytus prioritetus.
Sieksiu seniūnijų kompetencijos išplėtimo, žmonių pasitikėjimo valdžia sugrąžinimo.
• Aktyviai ginsiu rajono interesus valstybės institucijose. Skatinsiu savivaldybės gyventojų meilę ir pasididžiavimą savo krašto istorijos ir kultūros paveldu.
• Įsipareigoju įvertinti gerąją praėjusios kadencijos patirtį, remti tradicinius renginius.
• Telksiu rajono tarybą, administraciją ir visus rajono žmones bendriems darbams.
• Gerbsiu ir skatinsiu gyventojų iniciatyvumą, aktyvumą ir kūrybiškumą. Sieksiu, kad
kiekviena nuomonė būtų gerbiama ir kiekvienas galėtų dalyvauti tvarkant viešuosius
reikalus, kuriant patrauklesnį rajono įvaizdį.
• Pasisakau už aktyvesnę jaunimo politiką, remsiu jaunimo idėjas.
• 2020 metais pasibaigus Europos paramos laikotarpiui, pagrindinis mano prioritetas
bus verslas, todėl imsiuosi iniciatyvos įkurti Alytaus rajono savivaldybės verslo tarybą bei parengti verslo rėmimo programą.
• Skatinsiu žemės ūkio ir kitos vietinės produkcijos perdirbimą vietoje.
• Sieksiu, kad sodų bendrijų gyventojai pagaliau taptų pilnaverčiais savivaldybės gyventojais. Dėsiu visas pastangas, kad būtų sutvarkyta sodų bendrijų infrastruktūra –
keliai, vandentiekis, kanalizacija.
• Pasisakau už Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų veiklos skaidrumą.
• Stengsiuosi stiprinti partnerystę tarp Alytaus rajono ir Alytaus miesto savivaldybių.
• Pasižadu mylėti ir tarnauti savo gimtam kraštui ir jo žmonėms. Kviečiu visus tikėti
manimi, pasitikėti savo jėgomis ir kartu kurti patogų, saugų gyvenimą sau, savo
augantiems vaikams ir garbingiems senjorams.

Atsakau už savo žodžius!
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Agnė
PETRAVIČIENĖ
Partijos Tvarka ir teisingumas
kandidatė į Alytaus rajono merus

Atsakinga savivalda – Stipri šeima – Saugi bendruomenė
Mieli kraštiečiai,
Savivaldos istoriją, kaip ir šeimos – kuriame kiekvienas iš mūsų. Nuoširdžiai kviečiu
Alytaus rajono žmones ne tik kurti, bet kartu ir rašyti mūsų savivaldos istoriją.
Atsinaujinusi partija Tvarka ir teisingumas su pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu
priešakyje yra orientuota į įvairius gyventojų sluoksnius, į visus žmones bei jų šeimas.
Mes pasisakome už atsakingą savivaldą, stiprią šeimą ir saugią bendruomenę.
Mes keičiamės, atsinaujinam ne tik žmonėmis, bet ir idėjomis. Mūsų tikslas – stiprios
savivaldos kūrimas. Išpažįstamų bendrų vertybių pagrindu, deleguoti į savivaldą žmonės
žino, kaip kurti atvirą bendruomenei, atsakingą, pažangią ir efektyvią vietos savivaldą.
Tariu taip: piliečių savivaldai, piliečių, bendruomenių įtraukimui į savivaldos valdymą, seniūnų ir seniūnaičių galių didinimui sprendžiant ūkinius ir finansavimo klausimus, biudžeto lėšų subalansavimui, jo naudojimo efektyvumui, kuriančiam ir mokančiam verslui, darbo vietų kūrimui.
Partija, rinkimai, politika, eiti, balsuoti, rinkti... Tai žodžiai, kurie greitai virs visų
Lietuvos žmonių kasdienybe.
Raginu Jus būti atsakingais ir pilietiškais. Koks bus Jūsų pasirinkimas?

Tariu Jums ačiū už pasitikėjimą
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Juozas
SKESTENIS
Lietuvos socialdemokratų
darbo partijos kandidatas
į Alytaus rajono merus
Per ilgai taikstomės su neskaidrių interesų, keistų susitarimų turgumi, kažkodėl vadinamu savivalda. Savivaldos čia nėra. Tėra pastatas, žmonių vadinamas Alytaus rajono savivaldybė. Tame pastate „apsigyveno savi žmonės prie valdžios“, kurie gyvena baimėje, nes gali
būti išstumti iš „savų žmonių“ sąrašo. Laikas ryžtingai tai keisti.
Dirbsiu tam, kad Alytaus rajone įsitvirtintų realiai veikianti savivalda, o gyventojai
nebebūtų skirstomi į savus ir svetimus. Visi gyventojai turi būti lygus prieš įstatymus ir teisingumą. Kurkime pasitikėjimo, pagarbos aplinką, kurioje kiekvienas jausis gerai, jo balsas
bus girdimas, o jo problemos – iš tiesų sprendžiamos.

Mano darbai:

• Mokyklose, lopšeliuose – darželiuose visiems vaikams maitinimą padaryti nemokamą.
Kad pavalgydinti visus moksleivius ir darželinukus savivaldybė biudžeto lėšomis,
tereikia atsisakyti vieno iš mero patarėjų etato arba mero limuzino.
• Visiems rajono žmonėms, vykstantiems į darbą mieste, kompensuoti vykimo į darbą išlaidas.
Kretingoje jau įgyvendinę nemokamą viešojo transporto paslaugą. Aš siūlau dar
daugiau. Tereikia politinės valios.
• Suteikti seniūnijoms pilną savarankiškumą.
Galima netgi seniūnijoms nupirkti žemės ūkio techniką, kad seniūnijos padėtų apdirbti sklypelius neišgalintiems.
• Kelti atlyginimus kultūros darbuotojams.
Norint palaikyti tinkamą kultūros lygį rajone, būtina mokėti atlyginimus kultūros
darbuotojams maksimalius kiek leidžia įstatymai.
• Mokytojams mokėti priemokas, kurios kompensuotų jų praradimus dėl naujos
apmokėjimo sistemos. Tereikia noro, galimybės yra.
• Už atliekas mokėti pagal faktinį išvežtų atliekų kiekį. Savivalei STOP.

MES ŽINOME, KAIP TAI PADARYTI IR MES TAI PADARYSIME

Dabar jums rinktis: ar balsuoti už merą Juozą Skestenį, ar pasilikti ten, kur buvote vakar.
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Aurimas
TRUNCĖ
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos kandidatas
į Alytaus rajono merus
Nuoširdžiai dėkoju visiems Alytaus rajono gyventojams, kurie tikite manimi, ir
kviečiu visus pokyčiams!
Galime ir turime dirbti kitaip – atvirai, bendradarbiaudami, remdamiesi faktais ir
argumentais. Mano siekis – darnus rajono vystymas ir aktyvus gyventojų įtraukimas į
seniūnijos ir savivaldybės sprendimų svarstymą ir priėmimą.

Mano tikslai 2019–2023 metais

Atvira savivalda, pilietiškas gyventojas – sutelkti rajono gyventojus, švietimo, kultūros, socialinius darbuotojus, verslininkus, ūkininkus, bendruomenių šviesuolius – visų
sričių atstovus į aktyvų bendradarbiavimą su seniūnijomis ir savivaldybe, sprendimų
priėmimą.
Besimokantis rajonas – užtikrinti kokybišką ugdymą moderniose mokyklose, aktyvią popamokinę veiklą, sudaryti sąlygas tęstiniam suaugusiųjų mokymuisi ir užimtumui,
remti mokymąsi visą gyvenimą.
Sveikas rajonas – gerinti ir artinti gyventojų sveikatos priežiūros paslaugas, palaikyti
sveikos gyvensenos mokymą, plėsti integralios pagalbos ir šeimoms reikalingas paslaugas.
Dirbantis rajonas – palaikyti darbo vietų kūrimą, verslo plėtrą, individualią veiklą,
bendruomenių verslo projektus, skirti paramą ūkininkaujantiems.
Tvarkinga rajono susisiekimo infrastruktūra ir gyvenvietės – vykdyti rajono kelių,
gatvių, vandentiekio ir nuotekų tinklų, gyvenviečių apšvietimo, poilsio teritorijų, kultūros ir kraštovaizdžio objektų priežiūrą ir plėtrą.
Kūrybingas ir sportuojantis rajonas – užtikrinti sąlygas kultūrinei ir sportinei
veiklai, remti bendruomenių iniciatyvas, skatinti profesionalųjį meną, sportą ir gyventojų
saviraišką bei užimtumą.
Keiskime tai, ką galime pakeisti! Bendrų pastangų dėka Alytaus rajonas taps atviras
ir stiprus.

Kviečiu pokyčiams!
Nuoširdžiai Jūsų Aurimas Truncė
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Algirdas
VRUBLIAUSKAS
Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų kandidatas
į Alytaus rajono merus

Tik su Jumis – vieningi ir stiprūs!
Už Algirdą Vrubliauską ir jo komandą!
Kartu su Jumis nuveikėme daug prasmingų ir gerų darbų mūsų kraštui. Tęskime
darbus – kviečiu į savo komandą! Ir toliau dirbsiu vadovaudamasis pagarba žmogui,
viešumu, skaidrumu, sąžiningumu, atsakomybe prieš Jus.

Mano prioritetai:

• vietoje 10 mln. eurų – 20 mln. eurų: dvigubinsime finansavimą gatvių asfaltavimui
ir kelių tvarkymui;
• finansiškai remsime visuotinį individualių nuotekų valymo įrenginių įsirengimą;
• nėra darželio prie namų?: dalinai kompensuosime dirbantiems tėvams mokestį už
ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ne ugdymo įstaigose;
• mokytojams ir gydytojams – kelionė į darbą PIGIAU: skirsime lėšų, trūkstamų
dalykų mokytojams ir gydytojams kelionės į darbą išlaidų daliniam padengimui;
• teiksime ir plėsime gydymo paslaugas namuose;
• JAUNIMAS – į bendruomenes: dvigubinsime lėšas bendruomenėms, įtrauksiančioms jaunimą;
• ūkininkams – geros naujienos: trigubinsime žemės ūkio ir kaimo bendruomenių
programoje skirtas lėšas ūkininkams;
• dar DAUGIAU darbo vietų ir paramos verslui: įkursime pramonės zoną. Drauge su
verslu – 1500 naujų darbo vietų Alytaus rajone;
• CENTRAS – prekybai vietine produkcija: sudarysime sąlygas ūkininkams, bendruomenėms, amatininkams prekiauti savo užauginta ir/ar pagaminta produkcija –
įkursime centrą-parduotuvę;
• teisingesnis ŠIUKŠLIŲ mokestis: sieksime socialiai teisingesnio mokesčio už komunalines atliekas – gyventojai turi mokėti už faktiškai išvežamų šiukšlių kiekį.
Netoleruoju ir netoleruosiu aplaidaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo,
reikalausiu jų asmeninės atsakomybės. Visur ir visada ginsiu Alytaus rajono gyventojų
interesus. Skatinsiu pasididžiavimą mūsų kraštu ir telksiu visus bendram darbui!

14

Partijų
RINK IMŲ P ROGR A MOS

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikusios partijos

Partija Tvarka
ir teisingumas

Sąrašo Nr.

1

Atsakinga savivalda – Stipri šeima – Saugi bendruomenė
Atsinaujinusi partija Tvarka ir teisingumas yra orientuota į įvairius gyventojų sluoksnius, į visus žmones bei jų šeimas. Mes pasisakome už atsakingą savivaldą, stiprią šeimą
ir saugią bendruomenę.
Išpažįstamų bendrų vertybių pagrindu, partijos nariai prisiima atsakomybę siekti,
kad krašte klestėtų laisvė ir teisingumas, demokratija bei socialinė rinkos ekonomika.
Mes siekiame stiprinti ir globoti šeimą kaip visuomenės pagrindą ir ypač esame už
vaikams palankią visuomenę.
Mes esame už pagarbą žmogaus ir piliečio teisėms.
Mes žinome, kad stipri vietos savivalda yra pamatas, ant kurio iškyla brandi demokratinė valstybė. Centrinės ir vietos valdžios santykiai, pasireiškiantys teisių, funkcijų
ir finansinių išteklių pasidalinimu, yra vienas svarbiausių valstybės demokratiškumo
rodiklių.
Savivaldos savarankiškumo bei vietos demokratijos stiprinimas – vienintelis kelias
įveikti susvetimėjimą ir sugrąžinti žmonių pasitikėjimą valdžia. Realizuota asmens teisė
dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus yra viena iš svarbiausių demokratinės valstybės
vertybių.
Mūsų siekis – pažangiausio ir efektyviausio vietos savivaldos modelio paieška ir
įgyvendinimas, kuriant modernų tautiškumą, stiprią šeimą, sąžiningą, dorą ir laimingą
visuomenę.
Nuoseklus ir konceptualus vietos savivaldos politikos tęstinumas, koordinavimas ir
plėtra, bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija bei tarptautinėmis organizacijomis, įtvirtinant Europos Sąjungos narių vietos savivaldos gerąją patirtį ir tai –
mūsų įsipareigojimas.
Mes, partija Tvarka ir teisingumas deleguojame geriausius savo atstovus įgyvendinti
mūsų programą.
Raginame Jus būti atsakingais ir pilietiškais.
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Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga

Sąrašo Nr.

2

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.

Darnus švietimas ir kultūra

Etatinis modelis sprendžia moksleivių skaičiaus mažėjimo problemą, tačiau jis nebus
tinkamai įgyvendintas be paramos savivaldoje. Ji turi užtikrinti optimalų švietimo lėšų
paskirstymą, skirti dėmesį neformaliam ugdymui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.
Regionų tarybos suteikia postūmį kultūrai, nes regiono atstovai skirsto valstybės
lėšas tame regione vykdomiems projektams. 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 nepotizmui, neskaidriems viešiesiems pirkimams. Informacija, kuria disponuoja savivaldybės,
turi būti maksimaliai atveriama visuomenei, o bendruomenės – skatinamos aktyviai
dalyvauti sprendimų priėmime.
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Lietuvos
socialdemokratų
partija

Sąrašo Nr.

4

Teisingas ir augantis visas Alytaus rajonas
Socialinė aplinka

• Remsime bendruomeniškumo stiprinimo, kūrybiškumo, lankstumo, išradingumo
programas.
• Užtikrinsime socialiai teisingą švietimo politiką, kokybišką mokinių maitinimą.
• Didinsime finansavimą jaunimo užimtumo programai.
• Remsime kultūros politiką, etnokultūrą, paveldo išsaugojimą.
• Gerinsime sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygas.
• Plėsime socialines paslaugas.
• Remsime ir suteiksime pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms.
• Didinsime finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms, didinsime išmokas
gimus kūdikiui.
• Plėsime kompleksines paslaugas šeimai, specializuotų funkcijų šeimoms sukūrimas,
padedant įveikti krizes.
• Sieksime grąžinti vaikų teisių funkcijas savivaldybėms, didinant lėšas prevencijai.

Ekonominė aplinka

• Didinsime ir plėsime paramą smulkiems ir vidutiniams verslininkams, mažinsim
biurokratizmą, sukuriant supaprastintas procedūras.
• Skatinsime ir remsime jaunimo pritraukimo į rajoną programą.
• Verslumo skatinimui, deleguoti konsultavimo funkciją, įsteigiant SVV konsultanto
pareigybę.
• Finansuosime žemės ūkio ir bendruomenių rėmimo programą, tobulinsime jų
nuostatus, didinsime paramą, skatinsime netradicinius verslus.
• Socialiai pritaikytų erdvių įveiklinimas, panaudojant ES fondus socialinio gerbūvio
kūrimui.
• ES paramos panaudojimas jaunimo užimtumui.
• Mažinsime išlaidas savivaldos funkcijų administravimui.
•
•
•
•
•
•
•

Inžinerinė aplinka

Tęsime investavimą į vandens gerinimo ir nuotekų sistemas.
Skatinsime ir remsime gyventojus, įsirengiant nuotekų tinklus.
Tęsime socialinių erdvių plėtrą, skatinant sveiką gyvenseną.
Rekonstruosime ir įrengsime pėsčiųjų ir dviračių takus.
Didinsime lėšas kelių sutvarkymui.
Sodų bendrijoms teiksime inžinerines paslaugas.
Inicijuosim elektros įkrovos stoteles.

18

Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys
demokratai

Sąrašo Nr.

6

Tik su Jumis vieningi ir stiprūs!
Už Algirdą Vrubliauską ir jo komandą!
Dirbdami drauge su Jumis – komandoje – padarėme daug gerų darbų. Gavę Jūsų
pasitikėjimą, dirbsime principingai, atsakingai ir sąžiningai. Sukauptą išmintį ir politinę
valią skirsime:
Bendruomenėms, savivaldai stiprinti: skatinsime bendruomenes aktyviai dalyvauti
strateginių sprendimų, biudžeto priėmimo procesuose; stiprinsime bendruomenes, kurios pritrauks jaunimo; kompensuosime seniūnaičiams su jų veikla susijusias išlaidas.
Darbo vietų kūrimui: ieškosime investuotojų, kurie sukurtų darbo vietas mūsų
krašto žmonėms naujoje pramonės zonoje; sieksime didinti biudžeto asignavimus verslui
remti.
Gyvenamosios aplinkos gerinimui: gyvenamąsias teritorijas tvarkysime kompleksiškai; didelį dėmesį skirsime gatvių, kelių tvarkymui, apšvietimui įrengti; gerinsime
atokesnių kaimo kelių būklę, t. t.
Kokybiškam švietimui ir jaunimo užimtumui: sieksime, kad vaikams būtų sudarytos puikios ugdymo, mokytojams – darbo sąlygos, stiprinsime gimnazijų mokymo bazę;
sudarysime sąlygas įvairesnei popamokinei veiklai.
Socialiniam teisingumui ir šeimai stiprinti: plėsime socialinių paslaugų tinklą
senjorams ir neįgaliems; plėsime vaikų dienos centrų tinklą rajone.
Kokybiškos sveikatos paslaugos kiekvienam: renovuosime sveikatos priežiūros
įstaigas, skatinsime sveiką gyvenseną; tęsime integralios pagalbos namuose projektą.
Turizmui populiarinti: tvarkysime viešąsias erdves; gerinsime seniūnijų centrų
estetinį vaizdą; plėsime dviračių takų tinklą.
Aktyvesniam kultūriniam gyvenimui: gerinsime kultūrinių renginių įvairovę; remsime bendruomenių renginius; atnaujinsime kultūros namų sales; šiuolaikiškai sutvarkysime bibliotekų patalpas.
Pažangiam ūkininkavimui: sudarysime sąlygas ūkininkams, bendruomenėms prekiauti savo užauginta, pagaminta produkcija; daugiau lėšų skirsime melioracijos projektams.
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Lietuvos
socialdemokratų
darbo partija

Sąrašo Nr.

8

MES – UŽ EURĄ, NE UŽ RUBLĮ
Mes už europietišką demokratiją. Už atlyginimus, pensijas ir išmokas ūkininkams
tokias, kaip Europos Sąjungos pirmaujančiose valstybėse. Mes prieš prorusišką diktatūrą
savivaldoje. Dirbsime taip, kad Alytaus rajone įsitvirtintų realiai veikianti savivalda.

Mūsų darbai

• Socialdemokratų darbo partijos ekspertai paskaičiavo, kad teisingai, teisėtai ir efektyviai valdant Alytaus rajono savivaldybės turtą, biudžetą galima:
• Mokyklose, lopšeliuose – darželiuose visiems vaikams maitinimą padaryti nemokamą.
Kad pavalgydinti visus moksleivius ir darželinukus savivaldybė biudžeto lėšomis,
tereikia atsisakyti vieno iš mero patarėjų etato.
• Visiems rajono žmonėms, vykstantiems į darbą mieste, kompensuoti vykimo į darbą išlaidas.
Žmogus nuo savo algos sumoka gyventojų pajamų mokestį, kuris patenka į savivaldybės biudžetą. Tad ir atiduokime dalį šio mokesčio atgal žmogui, nes jis važiuoja
uždirbti. Tereikia politinės tarybos narių valios.
• Suteikti seniūnijoms pilną savarankiškumą.
Daugelis savivaldybių (pvz.: Šakių raj., Varėnos raj.) jau seniai seniūnijas reorganizavę į savarankiškas biudžetines įstaigas. Kai Alytaus rajono seniūnai kiekvieno
pieštuko važiuoja prašyti į Alytų, savarankiškų seniūnijų seniūnai turi galias patys
operatyviai ir efektyviai spręsti problemas, nes patys valdo lėšas.
• Kelti atlyginimus kultūros darbuotojams.
Panaikinus mokyklas, daugelyje kaimų tik šie darbuotojai liko vienijančiais židiniais.
Mokėkime jiems padorų atlyginimą.
•
•
•
•

Tai įgyvendinama atsisakant, prabangių valdžios dvarų, limuzinų ir nešvaistant.
Socialdemokratų darbo partija Seime balsavo ir balsuos:
Už atlyginimų didinimą;
Už pensijų didinimą;
Už reformas, reikalingas darbo žmonėms.

Mūsų darbo principai:

Sąžiningumas, atvirumas, profesionalumas.
RINKITĖS PERMAINAS!
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Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis

Sąrašo Nr.

10

LAISVĖ spręsti patiems!
Savivalda – atvira, skaidri ir demokratiška

Atversime duomenis ir viešinsime juos patogiu gyventojams suprantamu formatu.
Stiprinsime seniūnijų savarankiškumą.

Naujos galimybės ir naujos darbo vietos

Mažinsime nereikalingų leidimų ir procedūrų skaičių, šalinsime neprotingas kliūtis
verslui.
Alytaus rajone rengsime infrastruktūrą ir smulkiems, ir stambiems investuotojams.
Didinsime paramą naujų darbo vietų steigimui rajone.
Ypatingą dėmesį skirsime turizmo projektams.

Švietimas – mūsų veiklos prioritetas

Skatinsime pedagogų profesinį tobulėjimą, kūrybiškumą, kokybiškų neformalaus
ugdymo paslaugų plėtrą.
Mokyklas aprūpinsime naujausiomis mokymo priemonėmis.
Pedagogams – daugiau kūrybinės laisvės, mažiau nereikalingos kontrolės!

Konkurencija ir atsakingai tvarkomas savivaldos ūkis

Savivaldybių paslaugos ir ūkis bus tvarkomi pagal modernios vadybos standartus.
Analizuosime ir optimizuosime savivaldybės įstaigų veiklą.
Nevyriausybinėms organizacijoms patikėsime teikti nemažą dalį socialinių, kultūros,
sporto, švietimo paslaugų.

Žemės ūkis

Prioritetą teiksime smulkiems žemės ūkiams.
Sukursime Alytaus rajono ūkininkų produkcijos platinimo platformą.
Sudarysime galimybes ūkininkams dalyvauti rajono kelių priežiūros konkursuose.

Kultūra. Sportas

Teiksime prioritetą edukaciniams kultūriniams renginiams, labiau įtraukiant rajono
bendruomenes į kultūros renginių organizavimą.
Didinsime rajono sporto klubų ir bendruomenių sporto projektų finansavimą, skatinsime sporto ir turizmo stovyklų veiklą.
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Sąrašo Nr.

Darbo partija

12

Mes, Darbo partija, esame įsitikinę, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsakomybė
už priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga, siekiant
grąžinti žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis.
Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia, o savivalda – realia. Sieksime, kad savivaldybėms būtų perduota atsakomybė, ir funkcijos, susiję su vietos gyventojų poreikių
tenkinimu.
Užkirsime kelią korupcijai ir švogerizmui. Savivaldybės tarnautojai už savo sprendimus turės prisiimti atsakomybę savo turtu ir atlyginimu.
Užtikrinsime mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Pertvarkant mokyklų
tinklą, pirmiausiai atsižvelgsime į mokyklos bendruomenės poreikius.
Skatinsime kultūrinį lavinimą. Užtikrinsime kultūros, kuri turi įtakos asmenybės
dvasinių vertybių formavimui, tinkamą finansavimą ir jos prieinamumą visiems.
Organizuosime ir teiksime tik kokybiškas socialines paslaugas. Optimizuosime
socialinių paslaugų sistemą, kad ji realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui, neįgaliajam,
senjorui.
Sutelksime dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą. 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. Stiprinsime šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendinsime skatinimo priemones sveikatos priežiūros specialistams, ypač jauniems, dirbti atokesnėse nuo
savivaldybės centro gyvenvietėse.
Remsime verslą, kuriantį naujas paslaugas ir naujas darbo vietas. Didinsime smulkaus ir vidutinio verslo fondą, iš jo remsime darbo vietas savivaldybėje kuriantį smulkųjį
verslą.

Atsakome už savo žodžius!
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Lietuvos
centro partija

Sąrašo Nr.

18

Lietuvos centro partijos keliamų kandidatų Alytaus rajono savivaldybės tarybos
rinkimuose pagrindinis tikslas – visiems lygiai teisingas Alytus!
Jeigu mums suteiksite galimybę tiesiogiai dalyvauti Alytaus rajono savivaldybės
valdyme, pažadame kad:
• mes visomis išgalėmis ginsime visuomenės – visų Jūsų, interesus,
• mes niekada netylėsime, jeigu valdžia, tyčiosis iš žmonių ir žemins eilinio žmogaus
orumą,
• mes visada sieksime, kad visi kyšininkai vagiantys ne tik Jūsų, bet ir visos Lietuvos
žmonių pinigus gautų tai ko nusipelnė,
• mes niekada netoleruosime ir nepakęsime savivaldybės valdyme patyčių ir biurokratizmo, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai,
• mes niekada netoleruosime situacijų, kai valdininkai tyčia vilkina priimti sprendimus ar netinkamai atlieka savo pareigas,
• mes visada reikalausime asmeninės valdininkų atsakomybės ir padarytos žalos atlyginimo ne iš savivaldybės biudžeto sąskaitos, kaip įprasta lig šiol, bet iš tokio valdininko ar net politiko asmeninių lėšų,
• mes tarsimės su rajono 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
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Kandidatų į Alytaus rajono
savivaldybės tarybą
S Ą R AŠ A I
Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai
patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų
įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus. Aktualius kandidatų
sąrašus rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną.

Partija Tvarka
ir teisingumas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Agnė Petravičienė
Rimas Seilius
Kostas Andriuškevičius
Arūnas Juknevičius
Jonas Turčinavičius
Marytė Česnulevičienė
Nijolė Stakvilevičienė
Roma Janavičienė
Dana Karalaitienė
Daiva Ruseckienė
Rimantas Pavilonis
Edvardas Kilmonis
Elena Krugelienė
Romualdas Stakvilevičius
Irena Marčiulaitienė

Sąrašo Nr.

1

Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
26

Aurimas Truncė
Antanina Snarskienė
Rasa Vitkauskienė
Alfonsas Čižauskas
Darius Glušauskas
Algis Žėkas
Vytas Arbačiauskas
Marius Mickevičius
Juozas Pilvelis
Justas Truncė
Visvaldas Dumbliauskas
Donatas Poteliūnas
Povilas Dzenkus
Evaldas Grėbliauskas
Ernestas Anušauskas
Vaidas Micevičius
Juozas Petkevičius
Linas Tvarogelskas
Arūnas Tamošaitis
Vilius Vilpišauskas
Mantas Ragožius
Jonas Rutkauskas
Irena Jaciūnienė
Aušra Damkauskienė
Juozas Jakubėlis
Tautvydas Keršys
Vytautas Patinskas

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Sąrašo Nr.

2

Vilius Ašmenskas
Virginijus Oželis
Alvydas Sabaliauskas
Angelė Drejerienė
Birutė Giler
Petras Sarneckas
Edmundas Stravinskas
Vytautas Zelenius
Ramunė Skliutienė
Aidas Jarusevičius
Gintaras Muliuolis
Saulius Dulskis
Marijona Bajerčienė
Daiva Žemaitaitytė
Aurimas Žurinskas
Juozas Buzas
Rita Venčkauskienė
Raimundas Bakšys
Gintas Martišius
Emilija Krušinienė
Svajūnas Adžgauskas
Dalia Jakubynienė
Antanas Lugauskas

Lietuvos
socialdemokratų
partija
1. Rima Kucavičienė

(teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

2. Virgilijus Pranskevičius

(teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27

Arvydas Balčiūnas
Aloyzas Jaciunskas
Vydas Baravykas
Evelina Andriuškevičienė
Danguolė Savickienė
Stasys Jadeška
Jolanta Leonavičienė
Aleksiejus Vorobjovas
Dovydas Vencevičius
Milda Stankevičienė
Virginija Vitunskaitė
Violeta Kimantienė
Ramunė Brenkevičiūtė
Vyda Marcevičienė
Sandra Sejavičienė
Laura Rimkutė
Ona Tamulionienė
Laima Ivašauskienė
Arnoldas Mačiunskas
Vidas Raštikis
Renatas Žvaliauskas
Adomas Andrušaitis
Ernestas Bakūnas
Stasys Kavaliauskas

Sąrašo Nr.

4

Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys
demokratai
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1.
2.
3.
4.

Algirdas Vrubliauskas
Gediminas Krasauskas
Dalia Kitavičienė
Gintautas Radžiukynas

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Monika Ražanauskienė
Jūratė Overaitytė
Gintaras Chščenavičius
Laura Bieliauskaitė-Svetlauskienė
Kęstutis Patinskas
Antanas Damkus
Vydas Raudonis
Dalė Baranauskienė
Ramunė Gaisrienė
Rimas Gecevičius
Danielius Jakubavičius

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Irma Kašėtienė
Zita Lukoševičienė
Vaclovas Karalevičius
Albinas Venčkauskas
Mindaugas Aldonis
Lina Vertinskienė
Vytautas Viršilas
Zita Linkevičienė
Simas Salickas
Kęstutis Tumynas
Raimondas Kazakevičius

(teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

(teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Sąrašo Nr.
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Gediminas Jegelevičius
Laima Rinkevičienė
Artūras Zienka
Danius Kanauka
Saulius Ludavičius
Sonata Gražulienė
Laimutė Sudvajienė
Irena Pranckienė
Snieguolė Vichrovienė
Indrė Vitkienė
Algirdas Antanas Glovickis
Rasa Navakauskienė
Irena Karalukienė
Jolita Gudaitienė
Linas Norkūnas
Marius Gudaitis
Rimantas Katlauskas
Rimas Petrauskas
Jolita Jaruševičienė
Robertas Marčiulaitis
Rūta Marcinkevičienė
Algis Liaukonis
Felomena Lazauskienė
Marius Jasaitis

Lietuvos
socialdemokratų
darbo partija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Arturas Juškauskas
Juozas Skestenis
Albertas Jusas
Artūras Vaickus
Antanas Matusevičius
Aurelija Laučienė
Vidmantas Galvanauskas
Vytautas Eidukaitis
Tadas Sakalauskas
Darius Daneika
Arnoldas Janavičius
Antanas Kupčinskas
Irena Reklaitytė
Gintaras Raugalas
Jonas Veremej
Laimutis Aliulis
Dainius Juškauskas

Sąrašo Nr.

8

Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Ramūnas Bielevičius
Vytautas Zubras
Algis Puzas
Raimonda Šilalienė
Bronius Petkus
Kęstutis Valukonis
Sigitas Junevičius
Rokas Rinkevičius
Ramutė Vitienė
Algis Mikalonis
Reda Uleckienė
Evaldas Sidaravičius
Vigilija Visockienė
Edvardas Borisas
Romas Sadauskas

Sąrašo Nr.

10

Sąrašo Nr.

Darbo partija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Raimundas Markauskas
Vytautas Mikelionis
Greta Ludavičienė
Algimantas Žemaitis
Edgaras Lukaševičius
Raimondas Amšiejus
Algis Malaškevičius
Olga Riabinina
Vaidas Gumauskas
Dovilė Valūnienė
Deividas Grigaravičius
Kęstutis Krivas
Lina Česonienė
Evaldas Žemaitis
Aivaras Staškevičius
Eglė Lilienė
Jurgita Pacukonytė
Kęstutis Cikanas
Janina Gaidienė
Gintautas Čepulis
Asta Abromaitienė
Arūnas Marcinkevičius
Dovilė Saulėnienė
Mindaugas Radzevičius
Liubovė Illarionova

12

Lietuvos centro
partija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Andrius Davidonis
Giedrius Mastavičius
Gaivilė Gudzinevičiūtė
Virginijus Uleckas
Tadas Roščiupkinas
Rita Ardzevičė
Antanas Monkeliūnas
Vytautas Stenevičius
Silvija Janulevičienė
Arūnas Leonavičius
Snieguolė Kaškonaitė
Lukas Slavinskas
Danutė Slavinskienė
Vytautas Slavinskas
Lina Ribokienė
Haroldas Bajelis
Virginija Gudaitytė
Povilas Markevičius
Renata Vabolytė
Petras Ardzevičius
Diana Mikėnienė
Viktorija Gudaitytė
Aurelija Mastavičienė
Nauris Baranauskas

Sąrašo Nr.
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Alytaus rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 3
apylinkių rinkimų komisijų ir balsavimo patalpų
adresai bei telefonų numeriai
Apylinkės Nr.,
pavadinimas

Rinkėjų
skaičius

Apylinkės adresas

Ar pritaikyta
neįgaliesiems

Pirmininkas,
tel. Nr.

2. Mikutiškių

g. 3A, Mikutiškių k., Alytaus sen.,
770 Nemuno
Alytaus r. (bendruomenės patalpos)

3. Genių

g. 2, Genių k., Alytaus sen.,
374 Mokyklos
Alytaus r. (bendruomenės patalpos)

4. Miklusėnų

g. 39, Miklusėnų k., Alytaus sen.,
1294 Pergalės
Alytaus r. (Alytaus seniūnijos patalpos)

6. Luksnėnų

g. 17, Luksnėnų k., Alytaus sen.,
1000 Parko
Alytaus r. (laisvalaikio salės patalpos)

8. Geištarų

g. 3, Talokių k., Alytaus sen.,
1038 Ateities
Alytaus r. (bendruomenės patalpos)

9. Miroslavo

g. 7, Miroslavo k., Miroslavo sen.,
1259 Dainavos
Alytaus r. (kultūros namų patalpos)

12. Parėčėnų

g. 66, Parėčėnų k., Miroslavo sen.,
377 Sodybų
Alytaus r. (bendruomenės patalpos)

13. Papėčių

g. 35, Papėčių k., Miroslavo sen.,
133 Piliakalnio
Alytaus r. (privačios patalpos)

14. Kumečių

g. 32, Kumečių k., Miroslavo sen.,
453 Dainavos
Alytaus r. (Kumečių pagrindinės mokyklos patalpos)

15. Vankiškių

g. 79A, Vankiškių k., Miroslavo sen.,
430 Saulės
Alytaus r. (kultūros namų patalpos)

16. Simno

1274 Vytauto g. 38, Simno m., Simno sen.,
Alytaus r. (Simno kultūros centro patalpos)

Jūratė Smaidžiūnienė
8 618 43664

17. Mergalaukio

g. 11, Mergalaukio k., Simno sen.,
412 Topolių
Alytaus r. (bendruomenės patalpos)

Danguolė Grėbliūnienė
8 682 44214

18. Kalesninkų

g. 2, Spernios k., Simno sen.,
325 Pušyno
Alytaus r. (bendruomenės patalpos)

19. Kavalčiukų

g. 11, Kavalčiukų k., Simno sen.,
180 Žaliakalnio
Alytaus r. (privačios patalpos)

Danguolė Krupavičienė
8 615 60425

20. Ąžuolinių

g. 7, Ąžuolinių k., Simno sen.,
364 Parko
Alytaus r. (bendruomenės patalpos)

Antanas Malaškevičius
8 676 18130

21. Verebiejų

g. 2, Verebiejų k., Simno sen.,
409 Liepų
Alytaus r. (bibliotekos patalpos)

Ilona Šulinskė
8 612 55677

22. Gluosninkų

g. 2, Gluosninkų k., Simno sen.,
152 Gluosninkų
Alytaus r. (privačios patalpos)
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Lina Tumynienė
8 671 96053
Lidija Matulevičienė
8 616 75190
Asta Dvareckienė
8 614 98258
Marytė Margelienė
8 687 58101
Laima Žvirblienė
8 615 84422
Jūratė Matulevičienė
8 676 47504
Nijolė Žiūkienė
8 674 64533
Sigita Sinkevičienė
8 676 56026
Audronė Granskienė
8 615 46553
Dalė Kočiūnė
8 611 56703

Ilona Surdokienė
8 678 65165

Jolita Kavaliauskienė
8 686 82815

Apylinkės Nr.,
pavadinimas

Rinkėjų
skaičius

Apylinkės adresas

Ar pritaikyta
neįgaliesiems

Pirmininkas,
tel. Nr.

23. Krokialaukio

g. 1, Krokialaukio mstl., Krokialaukio sen.,
738 Vytauto
Alytaus r. (daugiafunkcio centro patalpos)

Gintautas Kalasauskas
8 610 44737

24. Ūdrijos

g. 20, Ūdrijos k., Krokialaukio sen.,
577 Vytauto
Alytaus r. (daugiafunkcio centro patalpos)

Ermina Kastenskienė
8 698 43838

25. Santaikos

g. 16, Santaikos k., Krokialaukio sen.,
471 Santaikos
Alytaus r. (kultūros namų patalpos)

26. Punios

g. 3, Punios k., Punios sen.,
544 Kauno
Alytaus r. (Punios seniūnijos patalpos)

Sigita ŽitkevičiūtėGudaitienė, 8 628 89944

27. Raižių

g. 9, Raižių k., Punios sen.,
234 Vytauto
Alytaus r. (bendruomenės patalpos)

Vilmantė Vitkauskienė
8 625 72134

28. Vaisodžių

g. 1, Norgeliškių k., Punios sen.,
1057 Mokyklos
Alytaus r. (bendruomenės patalpos)

29. Žagarių

g. 18, Žagarių k., Punios sen.,
194 Nemuno
Alytaus r. (bendruomenės patalpos)

30. Butrimonių

g. 31, Butrimonių mstl., Butrimonių sen.,
895 Vytauto
Alytaus r. (kultūros namų patalpos)

Gedvilė Jusienė
8 687 76613

31. Vanagėlių

g. 60, Vanagėlių k., Butrimonių sen.,
220 Pabalių
Alytaus r. (privačios patalpos)

Rima Navickienė
8 686 38185

32. Eičiūnų

g. 10, Eičiūnų k., Butrimonių sen.,
481 Butrimonių
Alytaus r. (bibliotekos patalpos)

Ona Slavinskienė
8 670 51729

33. Pivašiūnų

455 Mokyklos g. 3, Pivašiūnų k., Pivašiūnų sen.,
Alytaus r. (mokyklos patalpos)

Lena Slavinskienė
8 625 67517

34. Mikalavo

kel. 26, Mikalavo k., Pivašiūnų sen.,
188 Mikalavo
Alytaus r. (bibliotekos patalpos)

Rūta Baliukonienė
8 698 45536

35. Junčionių

g. 9, Junčionių k., Pivašiūnų sen.,
184 Dvaro
Alytaus r. (bendruomenės patalpos)

Irena Burneikienė
8 611 25019

36. Jurgelionių

g. 6, Gervėnų k., Pivašiūnų sen.,
403 Lakštingalų
Alytaus r. (bendruomenės patalpos)

Laura Sudvajūtė
8 604 80597

37. Kedonių

kel. 7, Kedonių k., Pivašiūnų sen.,
144 Navasodų
Alytaus r. (privačios patalpos)

Laima Vaitulevičienė
8 616 89968

38. Daugų

g. 18, Daugų m., Daugų sen., Alytaus r.
1593 Ežero
(Alytaus r. sporto ir meno mokyklos patalpos)

Jolita Babaliauskienė
8 614 53715

39. Rodžios

g. 9, Pagilės k., Daugų sen.,
90 Gilio
Alytaus r. (privačios patalpos)

40. Vaikantonių

g. 6, Kančėnų k., Daugų sen.,
390 Mokyklos
Alytaus r. (bendruomenės patalpos)

41. Rimėnų

g. 8, Rimėnų k., Daugų sen.,
341 Beržų
Alytaus r. (bibliotekos patalpos)

34

Laima Petkevičienė
8 693 60626

Rasa Ražanauskienė
8 615 43870
Laima Dubickienė
8 656 71194

Lina Diksienė
8 694 15990
Asta Turskienė
8 659 54502
Alfonsas Každailis
8 686 90746

Apylinkės Nr.,
pavadinimas

Rinkėjų
skaičius

Apylinkės adresas

Ar pritaikyta
neįgaliesiems

Pirmininkas,
tel. Nr.

42. Meškučių

g. 20, Meškučių k., Daugų sen.,
127 Vytauto
Alytaus r. (privačios patalpos)

Rosita Jakaitienė
8 618 54359

43. Pocelonių

g. 27, Pocelonių k., Daugų sen.,
155 Mokyklos
Alytaus r. (bendruomenės patalpos)

44. Alytaus

g. 47, Alytaus k., Alovės sen.,
940 Alytaus
Alytaus r. (bendruomenės patalpos)

Renata Šicienė
8 615 44136

45. Venciūnų

g. 4, Venciūnų k., Alovės sen.,
942 Alyvų
Alytaus r. (vaikų darželio patalpos)

Kęstutis Makaveckas
8 612 38756

46. Alovės

g. 5, Alovės k., Alovės sen.,
690 Mokyklos
Alytaus r. (mokyklos patalpos)

Asta Kisielienė
8 678 34109

47. Ilgų

g. 36, Ilgų k., Alovės sen.,
272 Sausvingio
Alytaus r. (bendruomenės patalpos)

Dalia Balčiūnienė
8 620 88232

48. Makniūnų

g. 28, Makniūnų k., Raitininkų sen.,
368 Mokyklos
Alytaus r. (daugiafunkcio centro patalpos)

49. Ryliškių

g. 18, Ryliškių k., Raitininkų sen.,
319 Nemuno
Alytaus r. (kultūros namų patalpos)

Eglė Sereičikienė
8 614 53704

50. Nemunaičio

g. 44, Nemunaičio k., Nemunaičio sen.,
972 Vytauto
Alytaus r. (bibliotekos patalpos)

Vaida Bražinskienė
8 687 40084

Diana Šilanskienė
8 619 10056

Aurelijus Krukonis
8 684 80436

Alytaus rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 3
Adresas: Pulko g. 21, 62135 Alytus

pirmininkė Jolita Gruzinskienė,
mob. tel. 8 675 60218, el.paštas: rinkimai@arsa.lt
pirmininkės pavaduotojas Mindaugas Sapežinskas,
mob. tel. 8 600 28262, el.paštas: mindaugas.9@hotmail.com
komisijos sekretorė Virginija Makaveckienė,
mob. tel. 8 616 74398, el. paštas: makvir68@gmail.com
Komisijos nariai:
Giedrė Ilgūnaitė
Rolandas Marcinauskas
Irma Mikailionytė
Dovilė Petkevičienė
Nijolė Vagnorienė
Zita Valiūnienė
Dalė Žilinskienė

Spaudai parengė Alytaus rajono savivaldybės rinkimų komisija Nr. 3
Maketavo: UAB „Diza“
Tiražas: 12 200 egz.

