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Mielas r inkė jau,

2019 m. kovo 3 d. vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Dalyvaukite!
Vietos valdžia – arčiausiai Jūsų, todėl gali ir privalo atstovauti Jūsų bendruomenei. Būtent ji sprendžia kasdienius, Jums svarbius klausimus – aplinkosaugos ir kultūros, savivaldybės teritorijų planavimo ir tvarkymo, socialinius
ir švietimo, vaiko teisių apsaugos ir viešosios tvarkos. Ateikite ir išrinkite,
nebūkite abejingi. Balsuokite už tuos, kuriais pasitikite ir manote, kad būtent
jie pateisins Jūsų lūkesčius. Neleiskite kitiems spręsti, kas svarbiausia Jums.
Nutarkite, kas ketveriems metams taps Jūsų savivaldybės meru ir tarybos
nariais. Ateikite ir išrinkite savo valdžią.
Būkite pilietiški ir aktyvūs!
				

Elektrėnų savivaldybės rinkimų komisija

Bendra informacija apie rinkimus
Kas gali balsuoti

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.
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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 1 8 5 5
Kviečiame naudotis Vyriausiosios rinkimų komisijos informaciniu telefono numeriu
1855. Informacinė paslauga veiks nuo 2019 m. vasario 6 d. Informacinės linijos darbo
laikas nuo - 07.00 iki 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 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 nusiskun
dimas bus perduotas savivaldybės rinkimų komisijai. Skundai registruojami prisistačius,
o Jums atsisakius pranešti savo vardą ir pavardę, skundai nebus nagrinėjami.
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Balsavimas
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 (Rungos g. 5, Elektrėnuose) vyks
2019 m. vasario 27-28 dienomis (per pakartotinį balsavimą kovo 13-14 dienomis) nuo
8 iki 20 val.

Balsavimas namuose
Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi
rinkėjai, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali
atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę, yra pateikę Vyriausiosios rinkimų komisijos
nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose (P6 forma) ir yra įrašyti į namuose
balsuojančių rinkėjų sąrašus. Prašymai balsuoti namuose pateikiami apylinkės rinkimų
komisijai. Balsavimas namuose vyks 2019 m. kovo 1-2 dienomis (pakartotinis balsavimas
kovo 15-16 dienomis).
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Balsavimas specialiuose balsavimo punktuose
Rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus
ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją karo
tarnybą ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka tikrąją karo
tarnybą, valstybės tarnybą ar dirba pagal darbo sutartis tarptautinėse karinėse operacijose
užsienyje, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse, tardymo
izoliatoriuose (sulaikymo namuose), gali balsuoti specialiai balsavimui sudarytuose
specialiuose balsavimo punktuose jų darbo valandomis 2019 m. vasario 27 – kovo 1
dienomis (pakartotinis balsavimas kovo 13-15 dienomis).

Balsavimas rinkimų dieną
Rinkimų dieną balsavimas vyksta rinkimų apylinkėje nuo 7 iki 20 val. Rinkėjas
balsuoja toje rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašus jis yra įrašytas. Rinkėjas
gali balsuoti ir kitoje savo savivaldybės rinkimų apylinkėje, jeigu abi šios rinkimų
apylinkės yra elektroninių ryšių priemonėmis prisijungusios prie elektroninio rinkėjų
sąrašo ir apylinkių rinkimų komisijos gali patvirtinti, kad rinkėjas nėra balsavęs nė
vienoje iš rinkimų apylinkių, o rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas
šis rinkėjas, rinkimų komisija patvirtino, kad šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše
yra padarytas įrašas apie šio rinkėjo atvykimą balsuoti į kitą rinkimų apylinkę ir
rinkėjo balsas, jeigu bus gautas balsavimo paštu voke, nebus skaičiuojamas.

Informacija rinkėjams su negalia
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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Draudžiama papirkinėti rinkėjus

Rinkėjo papirkimas tai – dovanos ar kitoks materialus ir nematerialus atlygis:
pinigai, buities reikmenys, tam tikri mokami darbai, mokamos paslaugos, koncertai,
kultūriniai renginiai, skatinimas rinkėją dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba)
balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą
arba kandidatų sąrašą. Taip pat draudžiama žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po
rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų, visuomeninių
komitetų, kandidatų arba asmenų, kuriuos planuojama kelti kandidatais ir taip trukdyti
piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę.
Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad 2018 m. pakeitus rinkimų įstatymus buvo atsisakyta mažareikšmių daiktų dalijimo. Nepaisant to, teisės aktai įtvirtina, kad rinkėjų papirkimu nelaikoma spausdintos medžiagos (veiklos ar rinkimų programos, biografijos
ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų), pažymėtos
politinės partijos, visuomeninio rinkimų komiteto, kandidatų sąrašo, kandidato ar asmens, numatomo kelti ar numatančio išsikelti kandidatu į savivaldybių tarybų rinkimus,
Respublikos Prezidento rinkimus ir rinkimus į Europos Parlamentą, simbolika, neatlygintinas platinimas.
Rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu rinkėjams draudžiama dalinti maža
reikšmius daiktus (pavyzdžiui, tušinukus, rašiklius, užrašų knygutes, bloknotus,
ženkliukus, magnetukus, saldainius, arbatos pakelius, maišelius su partijų ir (ar) kandidatų
logotipais, raktų pakabukus, augalų sėklas, atšvaitus – juosteles, puodelius ir t. t.).
Administracinių nusižengimų kodekso 90(5) straipsnis numato, kad rinkėjo balsavimas už atlygį, siūlymasis balsuoti už atlygį ar kurstymas balsuoti už atlygį rinkimuose ar
referendume – užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
Baudžiamojo kodekso 172 straipsnis numato, kad jei asmuo, kuris prieš kitą asmenį,
turintį teisę rinkti arba dalyvauti referendume, panaudojo psichinę prievartą, apgaulę
arba jį papirko, siekdamas paveikti jo valią realizuojant savo teisę rinkti ar nuo jos susilaikyti arba dalyvauti referendume, arba šiuos veiksmus atliko prieš asmenį, turintį teisę
būti išrinktam, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu,
arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. Asmuo, kuris aukščiau numatytus
veiksmus organizavo, juos atliko sistemingai arba jeigu dėl to rinkimai ar referendumas
buvo pripažinti negaliojančiais, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki šešerių
metų. Už šias nusikalstamas veikas atsako ir juridinis asmuo.
Vyriausioji rinkimų komisija, nustačius šiurkščius rinkimų įstatymų pažeidimus, gali
priimti sprendimą dėl kandidatų sąrašo paskelbimo atšaukimo ar kandidato registravimo panaikinimo ir spręsti dėl rinkimų pripažinimo negaliojančiais.
Asmenys, norintys pranešti apie galimą rinkimų įstatymų pažeidimą, tai gali pada
ryti bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 arba Vyriausiajai rinkimų komisijai el.
paštu rinkim@vrk.lt.
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Jūratė B alčiū n a i tė
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Nepartinė savivalda“

Prioritetinės veiklos kryptys:

Vizija
Savivalda priklauso žmonėms, pagrindinės
vertybės - jautrumas, atida ir gerovė Elektrėnų
savivaldybės gyventojams.

• Valdymo skaidrumas
Nulinė tolerancija korupcijai, piktnaudžiavimui tarnybine padėtimi bei savivaldžiavimui.
• Atvirumas ir viešumas
Valdžia priklauso žmonėms. Bendruomenės dalyvauja priimant sprendimus.
• Ekonomiškas turto valdymas
Taupymas ir nešvaistymas bei veiklos modernizavimas. Darbuotojų ir gyventojų
skaitmeninio raštingumo didinimas.
• Palanki šeimai aplinka
Švietimo sistema artima šeimai. Atokių vietovių gyventojai turi galimybę patogiai
nuvykti į įstaigas ir gauti paslaugas. Aplinka palanki jaunų šeimų kūrimuisi
Elektrėnų savivaldybėje.
• Palankios verslui aplinkos kūrimas ir investicijų skatinimas
Skaidrus lėšų skirstymas ir ES investicijų panaudojimas.
Laisva, atvira, išsilavinusi ir kultūringa visuomenė – mūsų ateitis.
Ateiname atvira širdimi ir siekiais kartu kurti atvirą ir saugią aplinką gyvenimui
Elektrėnų savivaldybėje. Ateitis priklauso Tau. Prisijunk prie mūsų!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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R aimondas Ivaš kev i č i u s
Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga į Elektrėnų
savivaldybės merus iškėlė mano kandidatūrą.
Aš vienas iš Jūsų, mano šūkis „UŽ ŽEMĘ IR
ŽMOGŲ“. Kartu mes galime daugiau ir geriau,
tačiau tam reikia skaidrumo ir bendradarbiavimo.
Meras ir savivaldybės taryba turi būti atviri
pažangioms idėjoms, sugebėti išlaisvinti, sujungti
bei paremti kūrybines bendruomenes. Kviesiu
visus tarybos narius bendrai dirbti savivaldybės
žmonėms. Nebijau išsakyti ir ginti savo nuomonę,
esu tolerantiškas kitoms nuomonėms.

Tikslai
1. Skatinti vietos ekonomiką, užtikrinti atsakingą ir racionalų Europos sąjungos,
valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą.
2. Efektyviai, skaidriai, racionaliai ir sąžiningai valdyti savivaldybės ir jos įmonių
turimą turtą. Skaidriai bei efektyviai įgyvendinti savivaldybės projektus, užtikrinti
palankias sąlygas investicijoms ir verslo vystymuisi, efektyviai valdyti ūkį, gerinti
gyvenamosios aplinkos kokybę ir viešąjį saugumą. Didinti kultūros, švietimo ir socialinių
paslaugų kokybę, prieinamumą bei plėtoti infrastruktūrą.
3. Kokybiškai, efektyviai ir laiku teikti administracines ir viešąsias paslaugas
juridiniams ir fiziniams asmenims.
4. Skatinti bendruomeniškumo dvasią, teikti visokeriopą pagalbą vietos
bendruomenėms. Derinti savivaldybės ir vietos bendruomenės interesus priimant
sprendimus jiems rūpimais klausimais.
5. Depolitizuoti savivaldybes įstaigas, įmones. Užtikrinti skaidrius darbuotojų
konkursus į savivaldybės įstaigas ir jos valdomas įmones.
Nuoširdžiai ir sąžiningai sieksiu Jūsų pasitikėjimo tiesioginiuose Elektrėnų
savivaldybės mero rinkimuose.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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R AMŪNAS K AR T E N I S
Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys
demokratai
Stipri, žmonėms tarnaujanti savivaldybė sugeba
sutelkti, greitai ir atsakingai spręsti problemas
bei atverti naujas galimybes, kiekvienam savo
bendruomenės nariui.
Noriu atkurti pasitikėjimą tarp vietinės valdžios
ir piliečių.
Tvirtai pasisakau už savivaldos stiprinimą
bei vietos bendruomenių įtraukimą į savivaldos
problemų sprendimą.
1) Kiekvienam moksleiviui, privalo būti pasiūlyta
kokybiška išsilavinimo galimybė. Šiuo tikslu
įsipareigoju gerinti švietimo įstaigų būklę, aplinką, mokymosi priemones ir dirbant
kartu su nac. institucijomis siekti geresnio švietimo darbuotojų darbo užmokesčio.
2) Kokybiškos sveikatos paslaugos turi būti prieinamos kiekvienam žmogui. Šiuo
tikslu įsipareigoju siekti, kad vykdant sveikatos įstaigų tinklo optimizavimą būtų
priimami tik bendruomenėms naudingi sprendimai.
3) Savivaldybėje privalo būti įgyvendinta reali pagalbos vaikus auginančiomis
šeimoms sistema, kuri turi prasidėti nuo papildomos finansinės paramos gimus vaikui.
4) Neįgaliems žmonėms palankios aplinkos kūrimas.
5) Kokybiška pagalba į įvairias krizes patekusiems žmonėms, suteikianti galimybę
grįžti į visavertį gyvenimą.
6) Žmonių įtraukimas į savivaldybės valdymą. Esu pasiryžęs demokratiškai tartis dėl
prioritetų ir strateginių projektų su savivaldybės bendruomenėmis.
7) Gerovės kūrimas labai priklauso nuo to, ar žmonės turi gerai apmokamą darbą.
Sieksiu pritraukti investicijas į Elektrėnų savivaldybę.
8) Žaliųjų erdvių kūrimas ir vystymas. Teiksiu išskirtinį dėmesį parkų, skverų ir kitų
žaliųjų erdvių sutvarkymui ir pritaikymui bendruomenių reikmėms.
9) Kokybiškas bendruomenės gyvenimas neįmanomas be gerų kultūrinių paslaugų.
Prioritetu laikau Vievio kultūros centro statybas.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

Nr. 8 Elektrėnų savivaldybės rinkimų komisijos informacinis leidinys

SI LVA LENGVI N I E N Ė
Visuomeninis rinkimų
komitetas „Patriotų sąjūdis už
Elektrėnų kraštą“
Prioritetu laikau suburtą bendraminčių komandą,
savo idėjas paversiančią realiu pokyčiu, kuriančiu
Elektrėnų krašto gerovę.
Darbe vadovausiuosi viešumo, skaidrumo,
tarnystės žmogui principais. Durys bus atviros
visiems.
Užtikrinsiu skaidrų savivaldybės ir jos
kontroliuojamų įmonių viešųjų pirkimų vykdymą.
Inicijuosiu naujų investuotojų pritraukimą, naujų
darbo vietų sukūrimą. Remsiu smulkųjį verslą ir
ūkininkus, siekdama vietinių gamintojų produktų ir
paslaugų renesanso.
Leisiu pigesnes paslaugas teikiančioms įmonėms teikti paslaugas gyventojams. Skatinsiu ekonomiškų alternatyvios energijos (vėjo, vandens, saulės) šaltinių plėtrą.
Bendruomenės nariai turės daugiau teisių sprendžiant kultūros klausimus.Savivaldybės
lėšos skiriamos kultūros projektams, turintiems bendruomenės palaikymą.
Išplėsiu viešojo susisiekimo paslaugas taikant viešojo ir privataus kapitalo bendradarbiavimo modelius.
Toliau bus plečiama dviračių takų infrastruktūra ne tik miestuose, bet ir gyvenvietėse,
kuriant saugų dviračių laikymo tinklą.
Bus rengiamos kompleksiškos gatvių, pėsčiųjų takų, šaligatvių atnaujinimo bei tiesi
mo, vietinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimo programos.
Priversiu netvarkingų ir kraštovaizdį niokojančių pastatų savininkus tinkamai juos
prižiūrėti.
Kartu kursime saugias, šurmuliuojančias, į mokinių kūrybiškumą bei į mokytojo ir
mokinio darną orientuotas mokyklas. Plėsiu neformalaus ugdymo paslaugas.
Plėsiu ligoninės ir konsultacinių paslaugų spektrą, pasiekiamumą. Sveika gyvensena
bus Elektrėnų vizitinė kortelė.
Įvertinusi pasibaigusios kadencijos darbus, tęsiu pradėtus investicinius projektus,
programas, ieškosiu naujų investicijų, inicijuosiu naujus projektus. Skatinsiu ir gerbsiu
Elektrėnų krašto gyventojų kūrybiškumą, aktyvumą ir iniciatyvumą.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

Nr. 8 Elektrėnų savivaldybės rinkimų komisijos informacinis leidinys

Kęstutis Vaitu k a i t i s
Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis

Demokratiška ir gyventojų pasitikėjimo
verta vietos savivalda yra įmanoma tik dirbant
profesionaliai, tariantis su bendruomene, užtikrinant
skaidrų sprendimų priėmimą.
Kiek leidžia sukaupta patirtis, jėgos ir įstatymo
suteikti įgaliojimai, tęsiu pradėtus darbus, ginsiu,
puoselėsiu ir gerbsiu žmogaus prigimtines teises
ir laisves. Telksiu profesionalus. Tarsiuosi su
gyventojais. Užtikrinsiu atsakingumo savivaldybės
bendruomenei, savivaldybės veiklos ir savivaldybės
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principų įgyvendinimą. Tvarkydamas
viešuosius savivaldybės reikalus vadovausiuosi aukščiausiais skaidrumo standartais.
Prioritetinėmis savo veiklos sritimis laikau švietimą, kultūrą, žmogaus saugumą ir
šeimos gerovę. Šalies lygiu pripažinti mano ir komandos pasiekimai savivaldos plėtroje
man nėra karjeros viršūnė, o tik tvirtas pagrindas atsispirti ir siekti dar daugiau gerovės
bendruomenei. Dirbdami kartu šiandien pasiekėme, kad savo savivaldybėje turime
gražius miestus ir kaimus, kuriuose gera gyventi ir kurti. Jums pritarus ir toliau sieksiu,
kad gyventojui būtų gera gyventi savo krašte ir kad jis taptų savo krašto patriotu.
Savivalda bus sąžininga, atvira ir demokratiška su palankia mokiniams ir mokytojams
švietimo sistema, jaunimo iniciatyvų palaikymu, draugiška gamtai ir verslui aplinka, gerai
išplėtota sveikatos priežiūros ir socialinės paramos sistema, nuoširdžia pagalba žmogui,
atsakingai tvarkomu savivaldos ūkiu. Šiems prioritetams puoselėti būtina skatinti vietos
ekonomiką, racionaliai ir atsakingai naudoti Europos Sąjungos investicijas ir biudžeto
išteklius, protingai valdyti turtą, efektyviai administruoti personalą, skatinti naujųjų
technologijų diegimą.
Visa tai pasiekiama dedant maksimalias asmenines pastangas, su Dievo pagalba ir
visų sutelktu darbu.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Arvydas Vyšniauskas
Lietuvos
socialdemokratų partija
Gyvenk, dirbk ir ilsėkis
Elektrėnų savivaldybėje!
Didžiausia visuomenės vertybė yra žmogus, jo
orumas, laisvė, teisės ir pareigos, gyvenimo kokybė,
sveikata ir išsilavinimas.
Ar visiems Elektrėnų savivaldybėje gyventi gera? Ar
jaunuoliai, baigę studijas, nori grįžti į gimtąjį kraštą? Ar
kiekvienas, šiandien gyvenantis mūsų savivaldybėje, turi
kur save realizuoti? Ar sudaromos sąlygos visuomenei
aktyviai leisti laisvalaikį? Ar išnaudojame savo
savivaldybės galimybes? Manau, kad dar daug turime padirbėti.
Esu įsitikinęs, kad Elektrėnų kraštas turi išnaudoti savo galimybes ir tapti vieta, kur
gera gyventi, dirbti ir ilsėtis. Dirbdami kartu mes galime tai pasiekti.
Mano esminiai tikslai ir siekiai:
Vieninga savivaldybės taryba.
Siekis – lyderių koalicija. Sutelkti savivaldybės tarybos narius vienoje koalicijoje
bendram darbui.
Saugi, kokybiška ir patraukli aplinka.
Dabar ir ateityje žmonėms nebepakanka turėti tik darbą, reikia sukurti saugią,
kokybišką ir patrauklią aplinką. Norėdami padidinti savivaldybės gyventojų skaičių, turime
sutvarkyti ir plėsti infrastruktūrą. Elektrėnų savivaldybės gyventojas turi didžiuotis savo
kraštu – dirbti ir uždirbti, kokybiškai ilsėtis, turėti kur aktyviai leisti laisvalaikį.
Palanki investicinė aplinka.
Skatinti investicijas. Todėl reikia sukurti sąlygas pritraukti investuotojus, remti
mažojo verslo projektus, kad būtų sukuriamos naujos darbo vietos.
Švietimo ir kultūros pažanga.
Jaunosios kartos švietimui tinkamos aplinkos sukūrimas ir specialistų kompetencija,
kūrybiškumo ugdymas yra svarbiausia, nes tik tokioje aplinkoje užauginti mūsų vaikai
galės ateityje būti sumanios ir kūrybingos visuomenės dalis.
Socialiai teisinga ir rūpestinga aplinka.
Pasiekti, kad sutvarkytuose savivaldybės miestuose ir kaimuose gyventų orų
atlyginimą gaunantys bei socialiai saugiai besijaučiantys Lietuvos piliečiai.
Visi kartu turime kurti Elektrėnų savivaldybę tokią, kur gera gyventi, dirbti ir ilsėtis.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga
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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.
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.
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.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Lietuvos
so cialdemok rat ų par tija
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Gyvenk, dirbk ir ilsėkis
Elektrėnų savivaldybėje!

Kiekviena politinė komanda turi priešą, tik kiekvienos
jis skirtingas. LSDP Elektrėnų skyriaus komandos priešai
yra ne politiniai oponentai. Mūsų priešai - prastos būklės keliai, neapšviestos
gatvės ir pėsčiųjų perėjos, vietų vaikų darželiuose trūkumas, nesuremontuoti
pėsčiųjų ir dviračių takai. Mūsų priešai - tai skurdas, bedarbystė, nepakankamas valdžios institucijų ir bendruomenių bendradarbiavimas. Būtent su šitais
priešais ir turime kovoti.

Mes sieksime realių darbų:
Saugios aplinkos
Pėsčiųjų perėjas apšviesime moderniais šviestuvais, plėsime stebėjimo kamerų tinklą
Elektrėnų savivaldybėje išspręsime eismo problemą prie Elektrėnų pradinės mokyklos.
Socialiai teisingos ir rūpestingos aplinkos
Užtikrinsime teisingą darbo užmokestį, kursime palankias sąlygas Elektrėnų
savivaldybei reikalingiems specialistams, sudarysime sąlygas neįgaliesiems patekti
į seniūnijas, skatinsime ir paremsime smulkųjį ir vidutinį verslą, skatinsime jaunimo
užimtumą savivaldybėje, įrengsime jaunimo erdves Vievyje, Semeliškėse.
Švietimo ir kultūros pažangos
Patenkinsime vaikų priėmimo į darželius poreikį, Elektrėnų ,,Ąžuolyno” progimnazijoje įsteigsime po antrą pradinių klasių komplektą, Semeliškių gimnazijoje suremontuosime valgyklą, pastatysime Vievio kultūros centrą ir biblioteką.
Viešumos ir skaidrumo
Viešinsime ir su visuomene svarstysime ruošiamus projektus, teirausimės nuomonės
dėl infrastruktūros ir biudžeto formavimo, skirsime lėšų seniūnaičių veiklos išlaidoms
apmokėti.
Kokybiškos ir gražios aplinkos
Plėsime daugiabučių namų renovaciją, tvarkysime daugiabučių namų kiemus,
prisidėsime prie sodų bendrijų infrastruktūros gerinimo ir plėtros.
Norime, kad sutvarkytuose savivaldybės miestuose ir kaimuose gyventų orų
atlyginimą gaunantys bei socialiai saugiai besijaučiantys piliečiai.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Tėvynės sąjunga - Lietuvos
krikščionys demokratai
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SUGRĄŽINKIME
ŽMONĖMS SAVIVALDĄ
2019-2023 m.

Pagal Europos vietos savivaldos chartiją Vietos savivaldos teisę turi tarybos ar
susirinkimai, sudaryti slaptu balsavimu tiesioginių, lygių ir visuotinių rinkimų būdu
laisvai išrinkti nariai, kurie gali turėti joms pavaldžius vykdomuosius organus.
Todėl turim:
• Pagerinti Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklą ir jos vaidmenį priimant svarbiausius
sprendimus.
• Sustiprinti žmonių išrinktų atstovų – Tarybos narių atskaitomybę žmonėms.
• Remti nepriklausomą žiniasklaidą, kuri gintų ne valdžios, o gyventojų interesus.
• Svarstant aktualius klausimus įtraukti platesnius visuomenės sluoksnius.
SAVO VEIKLA SIEKSIME ŠIŲ TIKSLŲ:
Pirmenybę teiksime investicijoms į gamybos objektų su kvalifikuotomis ir gerai apmokamomis darbo vietomis statybą. Mūsų mokyklos turėtų pretenduoti į
geriausių mokyklų statusą. Pastovų dėmesį skirsime mokyklų tinklo optimizavimui.
Sporto bazių plėtrą orientuosim tokia kryptimi, kad jos perspektyvoje taptų patrauklios treniruotis aukšto meistriškumo sportininkams. Elektrėnų marių urbanizacija taps
pagrindiniu akcentu siekiant padidinti mūsų konkurencingumą. Dėsime pastangas
išlaikyti aukštesnio lygio medicinines paslaugas. Ieškosime būdų geriau pasinaudoti
Abromiškių reabilitacinės ligoninės baze. Mūsų pastangų dėka Vievio kultūros namų
statyba bus užbaigta. Vykdysim efektingą daugiabučių namų renovaciją. Pirmenybę
teiksime kvartalinei daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijai. Įrengsime papildomas automobilių laikymo aikšteles netoli gyvenamųjų namų. Vaikams grąžinsime jų
kiemus. Efektyviau naudosime biudžeto lėšas bei turimą nekilnojamą turtą. Stabdysime Kazokiškių sąvartyno plėtrą. Tvarkysim Vievio lietaus nuotekas. Užtikrinsime
kokybiškų komunalinių paslaugų teikimą. Sudarysime geresnes sąlygas kurtis jaunoms
profesionalų šeimoms. Suteiksime joms paramą apsirūpinant pirmuoju būstu. Kursime
palankesnes sąlygas gyventi neįgaliesiems.
Nes MUMS RŪPI!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Lietuvos Respublikos
lib eralų sąjūdis
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LAISVĖ SPRĘSTI
PATIEMS!

Pagrindinis mūsų tikslas savivaldoje - užtikrinti, kad žmonės būtų savo krašto
šeimininkai, o savivaldos teikiamos paslaugos būtų kokybiškos.
Pagrindinio tikslo sieksime remdamiesi šiais principais:
Savivalda - atvira, skaidri ir demokratiška. Jausdami atsakomybę už geriausių
sprendimų savivaldybėse priėmimą tarsimės su vietos gyventojais, visus sprendimams
priimti naudojamus duomenis viešinsime patogiu ir gyventojams suprantamu formatu.
Darni aplinka. Teritorijų plėtra vyks suderinant kultūros paveldo puoselėjimą,
apleistų industrinių teritorijų regeneravimą ir pritaikymą visuomenės poreikiams bei
naujų poilsio, prekybos ar pramonės zonų atsiradimą. Atsižvelgsime į žmogaus poreikį
džiaugtis gamta, o žaliosios erdvės taps išskirtiniu bruožu.
Švietimas - mūsų veiklos prioritetas. Pritarsime mokytojų atlyginimų kėlimo
klausimui, mokinių skaičiaus klasėse mažinimui, tarsimės su mokytojais, mokyklų
vadovais ir mokinių tarybomis dėl ugdymo proceso tobulinimo.
Pagalba žmogui. Ne draudimais, bet kompleksine socialine pagalba diegsime
programas, kurios padės spręsti neigiamas socialines problemas.
Naujos galimybės ir naujos darbo vietos. Negalima sudaryti jokių kliūčių norintiems
dirbti ir kurti, būtina padėti žmonėms kurti savo gerovę. Mažinsime nereikalingų
leidimų ir procedūrų skaičių, šalinsime neprotingas kliūtis investicijoms.
Kultūra. Rūpinsimės kultūriniu gyvenimu siekdami balanso tarp profesionalaus ir
mėgėjų meno. Vienas svarbiausių kultūrinio finansavimo kriterijų bus kultūrinių veiklų
integravimas į edukaciją.
Atsakingai tvarkomas savivaldos ūkis. Ūkis bus tvarkomas pagal modernios
vadybos standartus, kad būtų išgautas geriausias kokybės ir kainos santykis.
Atlaikysime nacionalinės politikos nenuoseklumo ir trumparegiškumo rizikas.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Visuomeninis
rinkimų komitetas
„Nepartinė savivalda“
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Vizija
Atvira ir su bendruomene sprendimus derinanti savivalda, kur per socialines ir technologines
inovacijas bei regiono ypatumus skatinama Elektrėnų savivaldybės gyventojų gerovė.
Prioritetinės veiklos kryptys:
• Valdymo skaidrumas
Užkirsti kelią galimai visų rūšių korupcijai, nepotizmui ir tarnybinės padėties naudojimui
bei savivaldžiavimui. Atlikti antikorupcines veiklos valdymo ir organizavimo auditus savivaldos
institucijų sistemoje. Siekti realios asmeninės atsakomybės už įvykdytus nusižengimus.
• Atviras sprendimų priėmimas bei savalaikė komunikacija ir viešumas
Iš anksto informuoti bendruomenę apie rengiamus sprendimus, sudarant galimybes
suinteresuotoms šalims išreikšti savo nuomonę, į ją įsiklausyti ir priimti sprendimus. Informuoti
visuomenę apie priimtus sprendimus ir galimas jų pasekmes.
• Ekonomiškas turto valdymas
Protingai ir racionaliai naudoti turimus išteklius, modernizuojant savivaldybės įstaigas ir jų
valdymą, centralizuojant savivaldybės įstaigų finansų valdymą. Perkelti į elektroninę erdvę visų
dokumentų valdymą savivaldos institucijų tinkle.
• Palanki šeimai aplinka
Vystydami paramos jaunoms šeimoms bei palankios šeimai infrastruktūros bei privalomojo
udgymo įstaigų bei neformalaus švietimo paslaugų plėtrą skatinsime jaunų šeimų kūrimąsi
Elektrėnų savivaldybėje.
• Palankios verslui aplinkos kūrimas ir investicijų skatinimas
Bendro Verslo ir investicijų plano Elektrėnų savivaldybei parengimas, siekiant sisteminės
ir koordinuotos verslo kūrimosi skatinimo veiklos, kryptingos investicijų pritraukimo politikos
bei palankios aplinkos smulkiam ir vidutiniam verslui kūrimo.
• Laisva, atvira, išsilavinusi ir kultūringa visuomenė – mūsų ateitis.
Ateiname atvira širdimi ir siekiais kartu kurti atvirą ir saugią aplinką gyvenimui Elektrėnų
savivaldybėje. Prisijunk prie mūsų!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Visuomeninis rinkimų
komitetas „Patriotų sąjūdis
už Elektrėnų kraštą“
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•
•
•
•
•

Mes įsipareigojame užtikrinti viešumą, skaidrumą
ir socialinį teisingumą.
Sieksime
demokratinio
valdymo
kuriant
skaidrią ekonomiką.
Stengsimės sudaryti sąlygas naujų darbo vietų
sukūrimui, pritraukdami naujų investuotojų.
Remsime smulkųjį verslą.
Tinkamai atstovausime Elektrėnų kraštui ir
žmonių interesams.

MŪSŲ VEIKLOS PRIORITETAI:
INFRASTRUKTŪRA: miestuose ir miesteliuose įkurti jaunimo susibūrimo vietas,
aktyvaus laisvalaikio praleidimo vietas; rūpintis apželdinimu, apšvietimu; rekonstruoti
atrakcionų parko teritoriją ir įkurti kempingą, pastatyti viešbutį, plėtoti vandens
pramogas.
EKONOMIKA: pritraukti naujų investuotojų, sukurti naujų darbo vietų, remti
smulkųjį verslą, ūkininkus.
KULTŪRA: atgaivinti kaimo vietoves seniūnijose įkuriant informacinius kultūros ir
turizmo centrus, atgaivinti kino teatrus; skatinti meno saviveiklininkų veiklą.
SOCIALINĖ APSAUGA: teikti kokybiškas socialines paslaugas.
SVEIKATOS APSAUGA: skatinsime ir remsime sveikos gyvensenos programas,
inicijuosime priklausomybės ligų prevencijos programą.
SPORTAS: užtikrinsime, kad Elektrėnų ledo arena vėl taptų prieinama vietos
gyventojams; inicijuosime baseino pastato renovaciją, atgaivinsime lauko teniso kortus,
skatinsime plėtoti esamas ir kurti naujas sporto šakas, efektyviai išnaudoti turimas
sporto centro patalpas.
ŠVIETIMAS: plėsime ikimokyklinio ugdymo prieinamumą, sudarysime sąlygas įkurti
savaitinę ikimokyklinio ugdymo grupę; didinsime prailgintos dienos darbo grupių
skaičių; sudarysime sąlygas jaunimo užimtumui; remsime moksleivių vasaros poilsį ir
užimtumą.
TEISINGUMAS: inicijuosime investicinių projektų viešinimą, aptarimą su visuomene;
sudarysime vienodas sąlygas verslui ir investicijoms.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Lietuvos lenkų rinkimų akcija
– Krikščioniškų šeimų sąjunga
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Dinamiška ir kryptinga savivaldybės plėtra
Savivaldybių kelių būklės gerinimas, gatvių apšvietimo plėtra, geriamojo vandens
kokybės gerinimas ir nuotekų valymo sistemų plėtra, viešojo keleivių transporto paslaugų
gerinimas.
Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas
Kiekvienas verslininkas, netgi ir pats smulkiausias - tai didelė nauda savivaldybei.
Tai naujos darbo vietos, investicijos, produktai ir paslaugos.
Žemės ūkis
Žemės mokesčių lengvatos - tai reali parama ir paskatinimas savivaldybės
ūkininkams.
Socialinė, sveikatos apsauga - socialinis teisingumas
Užtikrinti socialiai remtiniems žmonėms, žmonėms su negalia, socialinės rizikos
šeimoms, daugiavaikėms šeimoms paramą, pagalbą, soc. paslaugų kokybę, išsaugoti
ambulatorijas veikiančias kaimuose, kad kiekvienas pilietis turintis teisę gauti medicininę
pagalbą ir paslaugas, gautų jas savo vietovėje.
Kokybiškas švietimas
Mokykla pasiekiama kiekvienam vaikui – išlaikyti mokyklų tinklą bei ieškoti galimybių
įsteigti filialus atokesnėse vietovėse, kad mokykla, kaip kultūros, bendruomeniškumo
skleidėja kaime, būtų arčiau namų, arčiau vaiko, sudaryti lygias galimybes ugdyti(-s)
tautinių mažumų mokiniams savivaldybės mokyklose.
Kultūros, tradicijų išsaugojimas, gyventojų saviraiškos, sporto poreikių
užtikrinimas
Siekti, kad kultūros centro filialai kaimuose sulauktų renovacijos, geresnio
finansavimo. Sudaryti kaimo žmogui sąlygas kultūrinių poreikių tenkinimui, saviraiškai,
jaunimo užimtumui, papročių ir tradicijų puoselėjimui, įrengti arba atnaujinti sporto
aikšteles prie esamų ar buvusių mokyklų, siekti, kad bendrame savivaldybės kultūrinių
renginių plane, atsirastų pelnyta vieta tautinių mažumų renginiams, išsaugoti istorijos
ir kultūros paveldo objektus ateinančioms kartoms, vandens telkinių ir pakrančių
išsaugojimas, plėtra ir pritaikymas visuomenės poilsiui.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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KANDIDATŲ SĄRAŠAI
Nr. 2

Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga

1. Raimondas Ivaškevičius
2. Vytautas Vėželis
3. Arūnas Ščerbavičius
4. Romualdas Nenartavičius
5. Raimondas Kučinskas
6. Ruslanas Rusakovas
7. Greta Sinkevičienė
8. Giedrius Litvinskas
9. Alvydas Pulauskas
10. Laura Akulevičiūtė
11. Edmundas Vėželis
12. Angelė Baravykienė
13. Algirdas Grotuzas
14. Remigijus Voveris
15. Dana Jurgelevičienė
16. Marius Mačionis
17. Marytė Koženevskienė
18. Romualdas Ašmena
19. Vytas Barysas
20. Eglė Ramanauskienė
21. Juozas Burlėga
22. Valdas Čižas
23. Erika Aleknavičienė
24. Asta Kučinskienė
25. Juozas Gackas

26. Antanas Baračauskas
27. Danguolė Masalskienė
28. Andrius Kaminskas
29. Egidijus Bubėnas
30. Lina Viršilaitė-Štarienė
31. Irina Vaicekauskienė
32. Ernestas Šliužas-Mažuolis
33. Daiva Druskienė
34. Virgilija Ščerbavičienė
35. Arūnas Žilinskas
36. Aida Rakauskienė
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Nr. 4

Lietuvos socialdemokratų

1. Arvydas Vyšniauskas
2. Arūnas Kulboka
3. Justina Zaleckienė
4. Audrius Jurgelevičius
5. Viktorija Juknevičienė
6. Rasa Kanašonkienė
7. Arminas Petrauskas
8. Saulius Girčys
9. Marija Subačienė
10. Laimutė Ablingienė
11. Vilija Dobrovolskienė
12. Jonas Grybauskas
13. Meilutė Rašimienė
14. Vytas Barzdaitis
15. Stasė Gurskienė
16. Ramūnas Plerpa
17. Rasutė Jarockienė
18. Mantas Rikteris
19. Daina Kurienė
20. Dalė Rakauskienė
21. Irutė Rulevičienė
22. Andrėjus Afoninas
23. Andrej Korneičiuk
24. Audra Česonienė
25. Dainius Čižauskas
26. Algimantas Gedutis
27. Marytė Dalė Raichelienė
28. Alfonsas Girdžiūna

partija
29. Vydmantas Rukšta
30. Gintautas Gudelis

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos)

31. Birutė Rankauskienė
32. Mindaugas Selickas
33. Aušrius Plerpa
34. Antanas Mikalauskas
35. Česlavas Andrukaitis
36. Deividas Pranckūnas
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Nr. 6

TĖVYNĖS SĄJUNGA - LIETUVOS
KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

1. Ramūnas Kartenis
2. Stasys Voveris
3. Viktoras Valiušis
4. Inga Kartenienė
5. Renata Monkevič
6. Ona Rakauskienė
7. Albertas Amšiejus
8. Jūratė Pranckevičienė
9. Nijolė Lankutienė
10. Gediminas Naprys
11. Rytis Pranukevičius
12. Virginija Mickevičienė
13. Raimondas Štrimaitis
14. Antanas Algimantas Adomaitis
15. Marius Aliukonis
16. Rita Šulskienė
17. Eligijus Ašmena
18. Ona Šakienė
19. Jolita Vitkauskienė
20. Domantas Ašmena
21. Loreta Gudelienė
22. Jurgita Pašvenskaitė
23. Aušra Urbonienė
24. Jadvyga Virganavičienė
25. Gintarė Ašmenienė
26. Goda Galinaitienė
27. Andrius Urbonas
28. Algis Bukinas
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Nr. 10

LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS

1. Kęstutis Vaitukaitis
2. Virgilijus Pruskas
3. Ovidijus Leicmonas
4. Edita Kircūnienė
5. Dmitrij Burkoj
6. Kęstutis Jasukaitis
7. Vaidas Ratkevičius
8. Arvydas Pukalskas
9. Aldona Kirkliauskienė
10. Gediminas Zagorskis
11. Andrejus Paberalis
12. Matas Niparavičius
13. Gediminas Kriščiūnas
14. Gintaras Jančiauskas
15. Rimantas Edvardas Sabutis
16. Tomas Maleckis
17. Svetlana Leščauskienė
18. Stanislavas Kutyrevas
19. Dovydas Bliujus
20. Daiva Vileikienė
21. Ramūnas Žemaitaitis
22. Raimondas Vileikis
23. Jonas Valeckas
24. Jūratė Levickienė
25. Vidmantas Mikalajūnas
26. Vaidas Andriejauskas
27. Žydrūnas Martinėnas
28. Virgina Leicmonienė

29. Algimantas Kazbaras
30. Arūnas Ratkevičius
31. Edita Ašmenienė
32. Janina Garčinskienė
33. Miroslavas Franckevičius
34. Gintaras Apanavičius
35. Antanas Bielskis
36. Šarūnas Jasaitis
37. Vilija Leleivienė
38. Andrius Sankauskas
39. Rūta Žemaitaitienė
40. Jurgita Dubosienė
41. Snieguolė Kazakevičienė
42. Jurgita Rosokackienė
43. Remigijus Ambrazas
44. Nerimantas Nenartavičius
45. Deividas Gribauskas
46. Gintas Ambraževičius
47. Arvydas Čirvinskas
48. Gintaras Karašauskas
49. Antanas Sabaliauskas
50. Evelina Davidavičiūtė
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Nr. 14

Visuomeninis rinkimų komitetas

„Nepartinė savivalda“

1. Jūratė Balčiūnaitė
2. Aleksas Urvakis
3. Daiva Rosliakienė
4. Tadas Blaževičius
5. Gediminas Jachimavičius
6. Virginija Kulbickienė
7. Liucijus Vaidas Vilkišius
8. Indrė Kurminaitė
9. Ovidijus Galiauskas
10. Dainora Ivanauskienė
11. Kęstutis Klimas
12. Indrė Rosliakaitė
13. Lukas Jachimavičius
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Nr. 15

Visuomeninis rinkimų
komitetas „Patriotų sąjūdis už
Elektrėnų kraštą“

1. Silva Lengvinienė
2. Algimantas Adomaitis
3. Audrius Valaiša
4. Mindaugas Šimkūnas
5. Romas Sugintas
6. Ernestas Paišys

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos)

7. Kęstas Vitkauskas
8. Pranas Sasnauskas
9. Lina Triponienė
10. Lina Ališauskienė
11. Dovydas Kulevičius
12. Daina Žymantienė
13. Antanas Petronis
14. Žana Kaminskienė
15. Gaiva Židonytė
16. Aurimas Medzikauskas
17. Vilma Grigaliūnienė
18. Agnė Lankienė
19. Donatas Adomaitis
20. Jurgita Markevičienė
21. Vytautas Bražinskas
22. Evelina Krilavičienė
23. Jolanta Jasukaitienė
24. Ineta Čoporovienė
25. Ruslan Kazarev
26. Lina Jackaitytė
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Nr.17

Lietuvos lenkų rinkimų akcija –
Krikščioniškų šeimų sąjunga

1. Stanislav Michalkevič
2. Kšištof Narkevič
3. Jaroslavas Šakevičius
4. Vladislava Kursevičienė
5. Januš Rišard Malinovski
6. Agnė Šukštaitė
7. Vitoldas Voičanas
8. Albertas Davidavičius
9. Hendrikas Venskutonis
10. Janas Mankevičius
11. Nijolė Venskutonienė
12. Ivanas Šakevičius
13. Rita Baškevičienė
14. Danutė Šakevičienė
15. Irena Šukštienė
16. Elena Pilauskienė

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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Elektrėnų savivaldybės Nr. 8
rinkimų komisija
Apygardos rinkimų komisija:
Adresas:
El. paštas:
Telefonas:

Rungos g. 5, Elektrėnai
rinkimai@elektrenai.lt
8 682 45064

Raimondas Hopenas

Pirmininkas

8 682 45064

Aliona Sasnauskienė

Pavaduotoja

8 690 39982

Rūta Bernotienė

Sekretorė

Živilė Dastikienė

Narė,
stebėsenos atstovė

Liveta Kazlauskaitė
Roman Mirončuk

8 652 22 065

Narė

Narys,
8 620 67535
skundų tyrimų atstovas

Asta Pranukevičienė

Narė

Vera Tadarovskaja

Narė

8 684 11738
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Elektrėnų savivaldybės Nr. 8
rinkimų apylinkės
1. Draugystės
Draugystės g. 2/7, Elektrėnai
3. Sodų
Draugystės g. 2, Elektrėnai
5. Ausieniškių
Semeliškių g. 38, Vievis
7. Beižionių
Bažnyčios g. 8, Beižionių k.,
Elektrėnų sav.
9. Kazokiškių
Mokyklos g. 1, Kazokiškių k.,
Elektrėnų sav.
11. Semeliškių
Trakų g. 73, Semeliškių mstl.,
Elektrėnų sav.
13. Gilučių
Liepų g. 15, Gilučių k., Eletrėnų sav.
15. Kietaviškių
Bažnyčios g. 14, Naujųjų
Kietaviškių k., Elektrėnų sav.

2. Saulės
Saulės g. 30, Elektrėnai
4. Versmės
Saulės g. 30, Elektrėnai

6. Balceriškių
Semeliškių g. 38, Vievis
8. Daugirdiškių
Trakų g. 73, Semeliškių mstl.,
Elektrėnų sav.
10. Pastrėvio
Mokyklos g. 15, Pastrėvio k.,
Elektrėnų sav.
12. Vievio
Šviesos 4a, Vievis
14. Jagėlonių
Vytauto g. 11, Jagėlonių k.,
Elektrėnų sav.
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Balsavimo biuletenio pavyzdys
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Balsavimo biuletenio pavyzdys

Apsispręsk

Balsuok

Klausk

1855

Spaudai leidinį parengė rinkimų komisija
Maketuotojas „Elektrėnų kronika“
Leidinio tiražas: 11 000

