2019 M. KOVO 3 D.
SAV I VA L DYB I Ų
TA RYB Ų ir Merų

RINKIMAI

Kaišiadorių rajono savivaldybėje
Kaišiadorių rajono savivaldybės Nr.13
rinkimų komisijos informacinis leidinys

A. Tomenko nuotr.

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 – aplinkosaugos ir kultūros, savivaldybės teritorijų planavimo ir tvarkymo, socialinius ir švietimo, vaiko teisių apsaugos
ir viešosios tvarkos. Ateikite ir išrinkite. Neleiskite
kitiems spręsti, kas svarbiausia Jums. Nutarkite,
kas ketveriems metams taps Jūsų savivaldybės
meru. Nuspręsite Jūs, o ne Tarybos nariai.
Ateikite ir išrinkite savo valdžią.
Vyriausioji rinkimų komisija
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Bendra informacija apie rinkimus
Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius turi nuolatiniai šios savivaldybės gyventojai (toje savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus deklaravę savo gyvenamąją vietą 90 dienų iki rinkimų dienos,
tai yra, iki 2018 m. gruodžio 3 d.), kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18
metų. Taip pat rinkti savivaldybės tarybos narius gali ir teisę gyventi
Lietuvos Respublikoje turintis kitos Europos Sąjungos valstybės narės
pilietis, kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje,
arba kitas asmuo, kuris turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir
turi šią teisę patvirtinantį dokumentą ir kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą šioje savivaldybėje.
Savivaldybės tarybos nariu, savivaldybės meru gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų dieną yra sukakę 18
metų ir kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje likus ne mažiau kaip 90 dienų
iki rinkimų dienos.
Kandidatus į savivaldybės tarybos narius, merus gali kelti politinės partijos, visuomeniniai rinkimų komitetai ir į merus gali išsikelti patys asmenys.

Rinkėjo kortelė
Rinkėjo kortelė išrašoma pagal rinkėjų sąrašo sudarymo metu deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu konkreti gyvenamoji vieta nedeklaruota, panaikinta ar rinkėjas deklaravo
išvykimą į užsienį, bet gyvena Lietuvoje, dėl įrašymo į rinkėjų sąrašus jis turi kreiptis į
apylinkės rinkimų komisiją pagal savo faktinę gyvenamąją vietą.
Rinkėjo kortelė yra neprivaloma. Rinkėjui, einant balsuoti, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą
ar kitą dokumentą, kuriame yra nuotrauka ir asmens kodas).
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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 galėsite pasitikslinti, ar tikrai tokiu
adresu esate įrašytas į rinkėjų sąrašą, ar tokiu adresu Jums yra išrašyta rinkėjo kortelė.
Nusiskundimų registracija
Telefonu 1855 galite pranešti apie rinkimų įstatymų pažeidimus. Taip pat galite pranešti, kad gyvenate deklaruotu adresu, bet negavote rinkėjo kortelės. Jūsų nusiskundimas bus perduotas savivaldybės rinkimų komisijai. Skundai registruojami prisistačius, o
Jums atsisakius pranešti savo vardą ir pavardę, skundai nebus nagrinėjami.

Išankstinis balsavimas
Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę.
Kaip balsuojama iš anksto:
1) rinkėjui išduodamas Išankstinio balsavimo lakštas;
2) užpildomi rinkimų biuleteniai;
3) užpildyti rinkimų biuleteniai įdedami į vidinį balsavimo voką;
4) užklijuojamas vidinis balsavimo vokas;
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5) vidinis balsavimo vokas kartu su rinkėjo kortele, paimta iš Išankstinio balsavimo
lakšto, įdedamas į išorinį balsavimo voką;
5) užklijuojamas išorinis balsavimo vokas.
Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiais rinkėjo kortele, vidiniu balsavimo
voku ir ten esančiais rinkimų biuleteniais) rinkėjas įteikia rinkimų komisijos nariui. Šis, gavęs rinkėjo įteiktą voką, šį voką rinkėjo akivaizdoje užklijuoja specialiu ženklu ir išduoda
rinkėjui šio voko priėmimo kvitą.
Visus šiuos veiksmus rinkėjas atlieka pats. Jeigu rinkėjas dėl fizinių trūkumų šių veiksmų
pats atlikti negali, jo prašymu juos atlieka rinkėjo pasirinktas asmuo. Šis asmuo rinkimų biuletenį privalo užpildyti rinkėjo akivaizdoje pagal jo nurodymą ir išsaugoti balsavimo paslaptį.
Draudžiama priimti iš rinkėjų neužklijuotus išorinius balsavimo paštu vokus.
Rinkėjams draudžiama išsinešti rinkimų biuletenius, balsavimo vokus ar juos perduoti kitiems asmenims.
Balsavimas iš anksto savivaldybių pastatuose vyks 2019 m. vasario 27-28 dienomis
(per pakartotinį balsavimą kovo 13-14 dienomis) nuo 8 iki 20 val.

Balsavimas namuose
Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti
rinkimų dieną į rinkimų apylinkę, yra pateikę Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose (P6 forma) ir yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus. Prašymai balsuoti namuose pateikiami apylinkės rinkimų komisijai. Balsavimas namuose vyks 2019 m. kovo 1-2 dienomis (pakartotinis balsavimas
kovo 15-16 dienomis).

Balsavimas specialiuose balsavimo punktuose
Rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją karo tarnybą
ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka tikrąją karo tarnybą, valstybės tarnybą ar dirba pagal darbo sutartis tarptautinėse karinėse operacijose užsienyje,
arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse, tardymo izoliatoriuose
(sulaikymo namuose), gali balsuoti specialiai balsavimui sudarytuose specialiuose balsavimo punktuose jų darbo valandomis 2019 m. vasario 27 – kovo 1 dienomis (pakartotinis
balsavimas kovo 13-15 dienomis).
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Balsavimas rinkimų dieną
Rinkimų dieną balsavimas vyksta rinkimų apylinkėje nuo 7 iki 20 val. Rinkėjas balsuoja toje rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašus jis yra įrašytas. Rinkėjas gali balsuoti ir
kitoje savo savivaldybės rinkimų apylinkėje, jeigu abi šios rinkimų apylinkės yra elektroninių ryšių priemonėmis prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo ir apylinkių
rinkimų komisijos gali patvirtinti, kad rinkėjas nėra balsavęs nė vienoje iš rinkimų apylinkių, o rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas šis rinkėjas, rinkimų komisija
patvirtino, kad šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše yra padarytas įrašas apie šio rinkėjo
atvykimą balsuoti į kitą rinkimų apylinkę ir rinkėjo balsas, jeigu bus gautas balsavimo
paštu voke, nebus skaičiuojamas.

Informacija rinkėjams su negalia
Rinkimų įstatymuose yra nustatyta, jog balsavimo patalpa turi būti pritaikyta rinkėjams su negalia. Už balsavimo patalpų įrengimą ir jų pritaikymą neįgaliesiems yra atsakingos savivaldybių administracijos.
Rinkimų apylinkių, pritaikytų rinkėjams su negalia, sąrašą galima rasti Vyriausiosios
rinkimų komisijos interneto svetainėje www.vrk.lt ir portale www.rinkejopuslapis.lt Jei
rinkėjo rinkimų apylinkė nėra pritaikyta rinkėjui su negalia, tai toks rinkėjas gali balsuoti
artimiausioje neįgaliesiems pritaikytoje rinkimų apylinkėje.
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Virginijus Ceslevičius
kandidato į merus
nuo Lietuvos žaliųjų
partijos
rinkimų programa
Už švarią aplinką ir švarią
politiką Kaišiadorių rajone!
Kaišiadorių kraštas niekuo nenusileidžia aplinkiniams
rajonams. Čia gyvena darbštūs, protingi ir sąžingi žmonės.
Laikas įkvėpti naujos gyvybės mūsų kraštui! Kviečiu susipažinti su mano prioritetais ir
veikime drauge!
SPRENDŽIANTYS KAIŠIADORIŲ RAJONO ŽMONĖS
Paverskime Kaišiadorių rajoną darnių sprendimų centru, kurioje verslo interesai
dera su aplinkos ir gyventojų poreikiais, bendruomenės įtraukiamos į sprendimų priėmimą ir jaunimas aktyviai dalyvauja politikos formavime. Netoleruokime korupcijos
savivaldybėje ir jos įstaigose.
KAIŠIADORYS – APLINKAI DRAUGIŠKAS KRAŠTAS
Atnaujinkime krašto veidą – renovuokime pastatus ir modernizuokime šilumos gamybą, nuklokime stogus ir sienas saulės elektrinėmis. Saugokime medžius nuo niokojimo ir
plėskime žaliąsias erdves. Užtikrinkime darnią, o ne chaotišką Kaišiadorių miesto plėtrą
GYVENTOJAMS PATOGUS KAIŠIADORIŲ RAJONAS
– Rajone turime sudaryti tinkamas sąlygąs verslo plėtrai, galimybes kurti ir susikurti
darbo vietas.
– Pasirūpinkime, kad kiekvienas mūsų rajono gyventojas gautų kokybišką sveikatos
priežiūrą, mažiau laiko praleistų laukiant eilėse pas gydytojus.
– Sudarykime realias sąlygas neįgaliųjų integracijai į visuomenę.
– Kurkime viešąsias erdves taip, kad jos būtų patogios tiek aktyviai sportuojantiems,
tiek mėgstantiems sveikai leisti laiką.
– Visi moksleiviai verti vienodų galimybių įgyti kokybišką išsilavinimą, sudarykime
tam sąlygas!
Kartu su Jūsų pagalba galime kurti išmanų, saugų, tolerantišką ir draugišką Kaišiadorių rajoną visiems!
*Sutrumpinta rinkimų programa
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Rita Gliaudelienė
KANDIDATĖS Į MERUS
NUO Lietuvos laisvės
sąjungos (liberalai)
rinkimų programa
Auginkime Kaišiadorių kraštą
ir mūsų gerovę!
Užbaigus pirmą savo, kaip Savivaldybės tarybos nario
kadenciją, įgijau politinės ir administracinės patirties, žinių.
Noriu ir galiu tapusi mere įgyvendinti daugelį pradėtų ir naujų projektų. Tai modernus
gatvių apšvietimas, nemokamas kokybiškas viešasis transportas, socialinių būstų statyba, daugiabučių namų renovacija, kelių, viešųjų erdvių tvarkymas.
Esu įsitikinusi, kad Kaišiadorių rajono gyventojų dalyvavimas rengiant, diskutuojant
ir priimant sprendimus, stiprina bendruomenę, o jos lyderiams suteikia galimybę aktyviau kovoti už geresnę gyvenimo kokybę. Sulaukusi Jūsų pasitikėjimo, būsiu atvira pažangioms idėjoms, iniciatyvoms, įsiklausysiu į visų piliečių rūpesčius ir kartu stengsimės,
kad Kaišiadoryse būtų:
– stiprinama vietos ekonomika, pritraukiamos investicijos, kuriamos darbo vietos;
– sudaromos sąlygos verslo aplinkai gerinti, remiant smulkųjį ir vidutinį verslą, skatinant šeimos verslą;
– gerinama gyvenamosios aplinkos kokybė (sutvarkomos viešosios erdvės, jos pritaikomos rekreacijai, gyventojų poilsiui ir kultūrinei raiškai ir kt.);
– didinamas jaunimo užimtumas bei skatinamas verslumas;
– sudaromos sąlygos pagyvenusių žmonių užimtumui didinti;
– plėtojama kultūros infrastruktūra;
– sėkmingai įgyvendinamos sveikatos prevencinės programos, propaguojamas sveikas gyvenimo būdas;
– skiriamas ypatingas dėmesys efektyviam Europos Sąjungos paramos panaudojimui;
– skatinami gyventojai grįžti iš emigracijos;
– formuojamas ir stiprinamas krašto įvaizdis.
Tikiu, kad mūsų pastangos dirbti dėl visų mūsų patogios šiandienos ir geresnės ateities bus veiksmingos!
*Sutrumpinta rinkimų programa
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Nerijus Meškauskas
KANDIDATO Į MERUS
NUO lietuvos
centro partijos
RINKIMŲ PROGRAMA
Mes už tvirtą, finansiškai savarankišką
savivaldą, kur sprendimai priimami
tik atsižvelgus į kiekvieno
rajono gyventojo nuomonę.
– Už tikrą bendruomenės narių savivaldą. Svarbiausiu savo veiklos savivaldybėse
tikslu skelbiu siekį suteikti sprendimo galias kaimo, gyvenvietės, miestelio, miesto žmonėms. Už tikrą, o ne butaforinę partnerystę. Savivaldybių institucijų darbas turi būti viešas ir skaidrus, visa informacija visuotinai prieinama, o svarbūs sprendimai priimami tik
pasitarus su gyventojais.
– Kaišiadorių miesto savivaldybės nepriklausomas auditas – bus siekiama didinti institucijos veiklos efektyvumą.
– Inicijuosiu viešojo transporto ir kokybiško susisiekimo su visomis gyvenamosiomis
vietovėmis rajone problemoms spręsti, atkuriant privačių įmonių maršrutinių autobusų
susisiekimą rajone. Sustojimo aikštelių prie rajono mokyklų ir įstaigų plėtrą.
– Energijos sąnaudų mažinimo projektų įgyvendinimas Kaišiadorių savivaldybei priklausančiose įstaigose.
– Investicijų rajone plėtra, verslo ir naujų darbo vietų kūrimo rajone skatinimas
– Rajone vykdomų infrastruktūros atnaujinimo projektavimo, jų savalaikio įgyvendinimo, vykdymo kontrolės įvedimas, blokavimas ieškoti nepagrįsto palipdomo finansavimo pasirašius rangos sutartis.
– Inicijuosiu finansavimo padidinimą, rajono kultūros įstaigoms ir jų darbuotojams.
– Socialinių paslaugų centro plėtros inicijavimas, savivaldybės teritorijoje esančius
tuščius pastatus pritaikant šioms reikmėms, nestatant naujų.
– Skurdo mažinimas rajone - inicijuosiu finansavimo didinimą bendruomenių, pilietinių organizacijų bei skirtingų sektorių partnerystės projektams remti.
– Inicijuosiu rajono pensininkų švietimo, kompiuterinio raštingumo, užimtumo, bendravimo skatinimo programų padidinimą.
– Sporto infrastruktūros plėtra rajone.
– Betarpiškas komunikavimas su gyventojais bus vykdomas socialinių tinklų pagalba.
*Sutrumpinta rinkimų programa
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Česlovas Neviera
KANDIDATO Į MERUS NUO
Visuomeninio rinkimų
komitetO „Vardan
Kaišiadorių krašto“
RINKIMŲ PROGRAMA
Artimiausias ir svarbiausias
mano darbas – sutelkti bendruomenę,
kad būtų išsaugota Kaišiadorių ligoninė
Mieli Kaišiadorių krašto žmonės,
drauge su būriu aktyvių rajono gyventojų įkūrėme visuomeninį komitetą „Vardan Kaišiadorių krašto“. Mūsų tikslas – grąžinti žmonėms pasitikėjimą, kad jie patys, o ne kiti už
juos, galėtų spręsti rajono ir kiekvieno gyventojo rūpimus klausimus. Pagrindinės komiteto vertybės – sąžiningumas ir tolerancija politikoje, atsakingumas savivaldybės bendruomenei, veiklos skaidrumas ir viešumas.
Visuomeninio komiteto komanda mane iškėlė kandidatu į rajono savivaldybės merus. Tai – didelė atsakomybė, nes vietos savivalda sprendžia daug gyventojams svarbių
problemų.
Savivaldybės taryba kasmet vasario mėnesį tvirtina biudžetą, kuris sudarytas iš mūsų
visų – mokesčių mokėtojų – pinigų. Tad labai svarbu, kad mūsų bendrai uždirbtos lėšos
būtų naudojamos skaidriai, tenkintų visų gyventojų viešąjį interesą, o ne asmeninius kai
kurių asmenų poreikius. Tai – viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko susikūrė mūsų komitetas, kuriame pakankamai kompetentingų žmonių, galinčių įgyvendinti šį siekį bei savo
poelgiais įrodžiusių, jog turi pakankamai drąsos ir ryžto nesitaikstyti su neteisybe.
Esu komandos žmogus, o meras be komandos, be aktyvių rajono gyventojų palaikymo, yra tik kalbėtojas. Todėl prašau Jūsų palaikyti ne tik mane, bet ir visuomeninio
komiteto „Vardan Kaišiadorių krašto“ kandidatus į Savivaldybės tarybą. Tik kartu – mes ir
Jūs – sugebėsime dirbti visiems rajono žmonėms.
Esu įsitikinęs, kad man užteks kompetencijos ir ryžto suvienyti rajono žmones, nevyriausybines organizacijas, Tarybos narius ir Savivaldybės administraciją į vieną kūrybingą
komandą, dirbančią visų gyventojų labui. Tad kviečiu visus kartu kurti Kaišiadorių rajono
savivaldybę!
*Sutrumpinta rinkimų programa

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Karolis Petkevičius
Kandidato į Kaišiadorių rajono
merus nuo Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdžio partijos
Sutrumpinta rinkiminė programa

Kaišiadorių rajonas – tolerantiškas,
jaukus, bendruomeniškas rajonas,
kuriame gera ir patogu gyventi
Skaidrūs sprendimai ir moderni vadyba
– Svarbiausių klausimų aptarimas bendruomenėse.
– Viešųjų pirkimų stebėsenos kontrolė.
– Priimant svarbius su savivaldybės ūkiu susijusius sprendimus taikoma kaštų ir naudos analizė, rengiamos konsultacijos su tų sričių specialistais.
Besimokanti, kultūringa ir aktyvi visuomenė
– Užtikrinsiu, kad visi Kaišiadorių vaikai galėtų lankyti darželius, remsiu privačias ikimokyklinio ugdymo iniciatyvas.
– Užtikrinsiu, kad būtų racionaliai naudojamos mokyklų patalpos.
– Remsiu darbo su jaunimu, savanorystės organizavimą, neįgaliųjų asmenų įtraukimą
į visuomeninę veiklą, Kaišiadorių senjorų veiklų organizavimą.
Kaišiadorys - gyvybingas regiono kultūros centras
– Rūpinsiuosi, kad būtų tvarkomas ir populiarinamas vietos kultūros paveldas ir istorinė atmintis.
– Skatinsiu kultūros renginių pritraukimą.
– Sutvarkysime senuosius Kaišiadorių rajono miestelius.
– Kursime vietas rajono gyventojų bendrystės plėtojimui.
Patogi ir gerai prižiūrima infrastruktūra
– Rūpinsiuosi, kad su turimais ištekliais būtų gerai tvarkomi keliai ir gatvės.
– Skatinsiu atliekų antrinį panaudojimą, rūšiavimą ir perdirbimą.
– Rūpinsiuosi daugiabučių teritorijų, takelių, apšvietimo sutvarkymu.
– Skatinsiu daugiabučių renovaciją.
*Sutrumpinta rinkimų programa
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Algimantas Radvila
Kandidato į Kaišiadorių rajono
merus NUO LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS
rinkimų programa

atėjo laikas keistis!
Didelė Kaišiadorių rajono problema – gyventojų migracija į didesnius miestus. Eilę
metų į rajoną nėra pritraukiama darbingo amžiaus žmonių. Ši problema gali būti sprendžiama kompleksiškai – kuriant šeimoms patrauklią gyvenamąją aplinką ir užtikrinant
gerai apmokamas darbo vietas.
Daug jaunų šeimų iš rajono išvyksta ieškodami geresnės galimybės vaikams tobulėti,
todėl didelis dėmesys turi būti skiriamas vaikų švietimui ir užimtumui po pamokų. Šių
paslaugų kokybė priklauso nuo jas teikiančių žmonių, todėl savivaldybė gali ir turi prisidėti prie oraus darbo užmokesčio užtikrinimo švietimo ir kultūros sričių darbuotojams.
Gyvenamoji aplinka gali būti patrauklesnė, todėl sieksiu, kad sparčiau vyktų daugiabučių namų renovacija, būtų tiesiami ir tvarkomi pėsčiųjų ir dviračių takai, statomos vaikų
žaidimo aikštelės ir įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučių namų.
Mano kaip ilgamečio kaišiadoriečio svajonė – naujo daugiabučio Kaišiadoryse statybos.
Susisiekimo infrastruktūra gali būti kokybiškesnė, todėl sieksiu, kad rajone būtų modernizuota apšvietimo sistema ir naktimis šviestų visi gatvių žibintai,intensyviau asfaltuojami rajone esantys žvyrkeliai, autobusų stotelėse įrengiamos stoginės, sutvarkytas
Kaišiadorių geležinkelio viadukas.
Svarbu, kad rajone būtų teikiamos kokybiškos sveikatos apsaugos paslaugos, todėl
sieksiu ir tikiu, kad net optimizuojant sveikatos įstaigų tinklą gali būti išsaugota Kaišiadorių ligoninė.
Pritraukus naujas įmones ir investicijas į mūsų rajone bus kuriamos naujos ir gerai
apmokamos darbo vietos, kurios paskatins žmoneskurtis ir gyventi mūsų rajone.
Tikiu, kad galima tvarkytis atvirai ir skaidriai, kuriant vertę visiems. Atėjo laikas keistis!
*Sutrumpinta rinkimų programa
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2019 m. kovo 3 d. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR Merų RINKIMAI
Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Vytenis Tomkus
Kandidato į Kaišiadorių rajono
savivaldybės merus NUO TĖVYNĖS
SĄJUNGOS – LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ
DEMOKRATŲ rinkimų programa
Už gyventojus
ir drąsius sprendimus!
Pastaruosius ketverius metus ryžtingai ir drąsiai gynėme gyventojų interesus bei
įgyvendinome daugelį rajonui reikalingų projektų. Deja, bet mūsų idėjos ne visuomet
sulaukė politinių oponentų palaikymo, todėl matėme bandymų stabdyti permainas ir
grąžinti savivaldybę į stagnacijos kelią. Šiais metais subūrėme dar stipresnę bendraminčių komandą, su kuria sieksime tęsti pradėtus darbus ir įgyvendinti naujus ambicingus
tikslus, kurie suteiks dar didesnį impulsą gyventojų gerovei ir rajono augimui. Norint
įtvirtinti pradėtus pokyčius ir Kaišiadorių rajoną paversti dar patogesne vieta gyventi
ir dirbti, šiuo metu kaip niekada svarbus yra Jūsų palaikymas. Tapęs meru, įsipareigoju
vykdyti bendrą TS-LKD kandidatų rinkimų programą ir savo dėmesį koncentruoti šiems
konkretiems darbams:
– Dėsiu visas pastangas išsaugoti Kaišiadorių ligoninę ir profesinio rengimo mokyklą;
– Sieksiu pritraukti stambių investicijų ir kovosiu dėl naujo pagrindinio Lietuvos oro
uosto įkūrimo mūsų rajone;
– Rūpinsiuos gatvių apšvietimo įrengimu, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimu bei kitais svarbiais projektais;
– Skatinsiu visus senus rajono gatvių šviestuvus pakeisti moderniais, energiją taupančiais LED šviestuvais bei didinti pastatų energetinį efektyvumą;
– Sieksiu modernizuoti pėsčiųjų tiltą per geležinkelį ir sudaryti geresnę aplinką neįgaliesiems;
– Ieškosiu galimybių įgyvendinti bendruomenėms svarbius projektus Žiežmariuose,
Rumšiškėse, Gudienoje ir kitose gyvenvietėse.
Tam turiu reikiamos patirties ir kompetencijos, politinės valios ir ryžto. Buvau ir būsiu
pasiekiamas visomis priemonėmis, negailėsiu savo laiko ir jėgų tarnauti Jums, spręsti kylančias problemas bei atsakyti į visus klausimus. Nes visuomet buvau ir esu Jūsų pusėje!
*Sutrumpinta rinkimų programa
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Darius Vilimas
Kandidato į Kaišiadorių
rajono savivaldybės merus
NUO LIETUVOS VALSTIEČIŲ
IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS
rinkimų programa
Pokyčiai, kurių laukėme
30 metų, jau prasidėjo,
tęskime juos ir mūsų savivaldoje!
1. Darnus žmogus
Ypatingą dėmesį skirsiu šeimos vertybių puoselėjimui, remsiu jaunų šeimų įsikūrimą
ir specialistų pritraukimą. Užtikrinsiu kokybiškų sveikatos priežiūros, švietimo ir socialinių
paslaugų prieinamumą senjorams, vienišiems ir neįgaliems asmenims. Skatinsiu sveikos
gyvensenos įgūdžių formavimą.
2. Darni visuomenė ir aplinka
Sudarysiu sąlygas gyventojams gauti kokybiškas viešąsias paslaugas. Remsiu bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklas, sveikos aplinkos kūrimą ir viešojo
transporto naudojimą. Remsiu geležinkelio pėsčiųjų perėjos Kaišiadoryse projekto įgyvendinimą, kelių modernizavimą ir daugiabučių namų renovavimą. Skatinsiu viešųjų erdvių pritaikymą kultūros ir rekreacijos reikmėms.
3. Darnus švietimas ir kultūra
Užtikrinsiu kokybišką bendrojo ugdymo procesą, sudarant sąlygas jame dalyvauti
vaikams, socialiai pažeidžiamiems asmenims, neįgaliems asmenims, senjorams ir nuteistiesiems. Remsiu etatinio apmokėjimo modelio sisteminį diegimą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir pilietiškumo neformalųjį ugdymą. Skatinsiu švietimo, kultūros ir socialinių darbuotojų bendradarbiavimą, menininkų įtraukimą į aplinkos gražinimą.
4. Darni ekonomika
Organizuosiu viešųjų ir komercinių finansų efektyvų valdymą, rajono infrastruktūros
modernizavimą ir patrauklumo verslo investicijoms didinimą, laisvųjų ekonominių zonų
įkūrimą. Skatinsiu atvykstamąjį turizmą, užsienio įmonių filialų įkūrimą, remsiu mažas
besikuriančias verslo įmones.
5. Darnus valdymas
Užtikrinsiu skaidrų viešųjų finansų naudojimą, biurokratinio aparato išlaidų mažinimą, viešųjų pirkimų skaidrumą, efektyvų savivaldos sistemos valdymą ir kontrolę. Eliminuosiu korupcijos ir nepotizmo rizikas. Peržiūrėsiu komunalinių paslaugų teikimo sutartis dėl paslaugų įkainių mažinimo.
*Sutrumpinta rinkimų programa
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Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga

Nr.

2

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Kaišiadorių skyriaus rinkimų programos
pagrindinės nuostatos
Turime viziją ir mes galime.
Pokyčiai, kurių visi laukėme 30 metų, prasidėjo - tęskime juos ir savivaldoje dirbkime
kartu: skaidriai, dorai ir efektyviai!
Turime unikalią galimybę, nes valstiečių ir žaliųjų sąjunga turi tokį potencialą
Vyriausybėje ir Seime, todėl galime įgyvendinti visus priimtus įsipareigojimus rajono
gyventojams.
Prioritetus skirsime naujų darbo vietų kūrimui, įsteigiant laisvąją ekonominę zoną.
Jaunoms šeimoms ir grįžusiems iš emigracijos, suteiksime konkrečią paramą įsigyjant
sklypus gyvenamųjų namų statybai.
Kaišiadorių mieste suteiksime nemokamo pavėžėjimo paslaugą senjorams.
Skatinsime inovacijas medicinoje, skiriant nuolatinę paramą.
Užtikrinsime optimalų švietimo lėšų paskirstymą. Ypatingą dėmesį skirsime
neformaliam ugdymui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.
Sieksime, kad mokykla būtų ne tik mokymosi vieta, bet ir kultūros židinys, plėtojantis
švietimo ir kultūros sąveiką.
Sudarysime sąlygas ikimokyklinių įstaigų vaikams maitintis ekologiniais vietinių
ūkininkų užaugintais produktais.
Skatinsime agroverslo sąlygas, skirdami didelį dėmesį rajoninių kelių ir melioracijos
sistemų būklei gerinti.
Sieksime, kad Kaišiadorys būtų sveikas, žalias miestas, kuriame gera ir patogu gyventi,
auginti vaikus, mokytis, dirbti, kurti asmeninę savo šeimos gerovę.

*Sutrumpinta rinkimų programa
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Lietuvos
socialdemokratų
partija

Nr.

4

LSDP Kaišiadorių skyriaus rinkimų sąrašo
programa
mes kartu galime viską!
2019-2023 metų įsipareigojimai:
Gyventojų migracijai mažinti, sieksime kurti šeimos patrauklią gyvenamąją aplinką,
užtikrinant naujų darbo vietų kūrimą.
Sieksime, kad švietimas Kaišiadoryse taptų kūrybišku, o mokytojams darbo sąlygos
kokybiškos.
Teiksime kultūrai prioritetą, ieškosime naujų kultūros skatinimo formų.
Didelį dėmesį skirsime vaikų švietimui darželiuose, mokyklose ir vaikų užimtumui po
pamokų.
Įgyvendinsime gyvenamosios aplinkos kūrimą, kad ji taptų patrauklesnė, plečiant
viešąsias inftrastruktūras: pėsčiųjų ir dviračių takus, vaikų žaidimų aikšteles, automobilių
stovėjimo aikšteles prie daugiabučių.
Užtikrinsime kokybišką susisiekimo infrastruktūrą.
Naujų įmonių ir investicijų pritraukimas į rajoną.
Sveikatos priežiūros sistemoje sieksime užkirsti kelią šioms negatyvioms tendencijoms sveikatos apsaugos sektoriuje veikdami trimis pagrindinėmis kryptimis:
1. prieinama ir kokybiška sveikatos priežiūros sistema rajono gydymo įstaigose;
2. išvengiamo mirtingumo mažinimas;
3. medikų darbo apmokėjimo ir darbo sąlygų gerinimas.
Įrengti patogesnį ir labiau prieinamą šiukšlių rūšiavimą, užtikrinti vandens telkinių
švarą, toliau plėsime ir tvarkysime rajono žaliąsias erdves.
Plėtosime socialinių paslaugų infrastruktūrą, teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę.
Skatinsime žmonių su negalia integraciją į visuomenės gyvenimą.
*Sutrumpinta rinkimų programa
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Lietuvos žaliųjų
partija

Nr.

5

KAIŠIADORIŲ RAJONO SĄRAŠO PROGRAMA
SPRENDŽIANTYS PILIEČIAI
– Spręskime aktualius klausimus bendruomenėse
– Derinkime verslo interesus su gyventojų ir aplinkos poreikiais
– Netoleruokime korupcijos savivaldybėje ir jos įstaigose
– Įtraukime jaunimą į sprendimų priėmimą ir dalyvavimą politikoje
APLINKAI DRAUGIŠKAS KAIŠIADORIŲ KRAŠTAS
– Efektyviai renovuokime pastatus
– Modernizuokime šilumos gamybą bei elektros tiekimo sistemą
– Plėskime žaliąsias miesto erdves
SAUGUS MIESTAS IR RAJONAS
– Išplėtokime vaizdo stebėjimo sistemą
– Vystykime energiją tausojančio gatvių apšvietimo tinklą
– Įgyvendinkime išmanius infrastruktūros sprendimus
PATOGUS MIESTAS IR KRAŠTAS
– Paverskime viešąjį transportą patogia alternatyva nuosavam automobiliui
– Vykdykime darnią miesto plėtrą
– Sudarykime tinkamas sąlygas verslo plėtrai, darbo vietų kūrimuisi ir jaunimo įdarbinimui
– Modernizuokime darželius
– Įtvirtinkime atliekų rūšiavimo įpročius
AKTYVIŲ ŽMONIŲ KRAŠTAS
– Teikime kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą
– Stiprinkime sveikatinimo politiką ugdymo ir švietimo įstaigose
– Sudarykime sąlygas sveikam laiko leidimui miesto erdvėse ir galimybę sportuoti
– Sudarykime vienodas sąlygas įgyti kokybišką išsilavinimą visose švietimo įstaigose
– Plėtokime neformaliojo švietimo galimybes vaikams ir jaunimui
– Finansuokime bendruomenių iniciatyvas
PAGARBOS IR TOLERANCIJOS KRAŠTAS
– Mažinkime senjorų ir neįgaliųjų atskirtį
– Užtikrinkime visas žmogaus teises ir lygybę
– Puoselėkime gyvūnų gerovę
*Sutrumpinta rinkimų programa
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Tėvynės sąjungaLietuvos krikščionys demokratai
Nr.

6

Už gyventojus ir drąsius sprendimus!
Pastaruosius ketverius metus keitėme Kaišiadorių miesto ir rajono veidą. Išskaidrinę
viešuosius pirkimus, efektyviau naudodami lėšas, atnaujinome viešąsias erdves, švietimo
įstaigas, gatves, kitus objektus. Didelį dėmesį skyrėme jaunoms šeimoms, socialinių
paslaugų teikimui, kultūrai ir turizmui, bendruomenėms. Galime džiaugtis aukštais
įvertinimais bei galimybe 2019 metais Žiežmariams vadintis Lietuvos mažąja kultūros
sostine. Be to, gerinome sąlygas verslui, skatinome smulkųjį verslą, teikėme pagalbą
ūkininkams. Visuomet siekėme gyventojų gerovės ir gynėme viešąjį interesą, todėl
priešinomės bet kokiems bandymams asmeninius ar politinius interesus iškelti aukščiau.
Dabar reikalingas darbų tęstinumas ir Jūsų palaikymas įgyvendinti priimtus sprendimus.
Gavę daugumą mandatų savivaldybės taryboje, didžiausią dėmesį skirsime šioms sritims:
– Sieksime didinti švietimo įstaigų paslaugų kokybę ir darbuotojų darbo užmokestį;
– Skatinsime verslo plėtrą, investicijas ir naujų darbo vietų kūrimą miestuose bei
kaimo vietovėse, padėsime besikuriančiam verslui;
– Rūpinsimės viešųjų erdvių sutvarkymu ir pritaikymu bendruomenių poreikiams,
laisvalaikio, poilsio ir sporto infrastruktūros kūrimu bei geresne gyvenamąja aplinka;
– Investuosime į kokybišką sveikatos paslaugų teikimą;
– Teiksime pagalbą kiekvienai vaikus auginančiai šeimai;
– Vykdysime priklausomybių prevenciją, teiksime psichologinę ir socialinę pagalbą
kiekvienam;
– Dėl svarbiausių sprendimų tarsimės su gyventojais ir bendruomenėmis;
– Skatinsime dar daugiau kokybiškų kultūros renginių, tobulinsime kultūros įstaigų
paslaugų tinklą ir didinsime kultūros darbuotojų darbo užmokestį.
Mes siekiame Kaišiadorių rajono augimo ir europietiškos gerovės gyventojams, nes
buvome ir esame Jūsų pusėje!
*Sutrumpinta rinkimų programa
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Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
Nr.
rinkimų programa

7

Auginkime Kaišiadorių kraštą ir mūsų gerovę!
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) įsitikinusi, jog tik kūrybingas, laisvas
žmogus, atsakingai veikiantis atviroje visuomenėje kuria stiprią valstybę ir veiksmingą
savivaldą.Mūsų dėmesys: Infrastruktūrai ir gerbūviui: nemokamas ir kokybiškas,
modernus viešasis transportas spręs ekonomines, ekologines ir socialines problemas.
Žaliųjų erdvių puoselėjimas, žvyrkelių ir gatvių asfaltavimas, kiemų tvarkymas, atliekų
rūšiavimas.
Kaštų mažinimui ir teisingiems mokesčiams: gerinsime verslo aplinką,
skatinsime investicijų pritraukimą, viešojo ir privataus sektorių partnerystę, darbo vietų
plėtrą, teisingus komunalinius mokesčius.
Sveikatai, švietimui ir kultūrai: sveikatos įstaigos turi būti modernios. Plėsime
profilaktinių priemonių ir žalos mažinimo programas, investuosime į sporto objektus,
įvairesnę popamokinę veiklą, jaunimo laisvalaikio centrų plėtrą. Savivaldybės muziejus,
bibliotekos, kultūros centrai turi būti atviros kultūros įstaigos, o kūrybinės industrijos
– turiningais visuomenės traukos centrais.
Socialiniam saugumui: mero, tarybos ir bendruomenės solidarumo principas
– suprasti žmogaus problemas, kviesti sprendimų paieškai, sudaryti sąlygas visiems
norintiems dirbti, teikti visuomenei naudingas paslaugas. Turi veikti skaidri, efektyvi
socialinė paramos sistema.
Bendruomenių skatinimui: savojo būsto perspektyva – svarbiausia motyvuoti
žmones likti savo savivaldybėje. Savivaldybės privalo rūpintis municipalinio būsto plėtra,
remti gyventojų būsto renovaciją.
Tikros savivaldos sukūrimui: gyventojus įtraukti į sprendimų priėmimą.Turime
stiprinti viešąją tvarką, plėtoti saugios kaimynystės programas, užtikrinti teisingumą,
skaidrumą, ugdyti vietos referendumų tradicijas. Mero įsipareigojimas bendruomenei ir
pažadas, kad užsibrėžti tikslai sukurti saugų, patogų ir jaukų miestą, rajoną bus pasiekti.
*Sutrumpinta rinkimų programa
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Visuomeninis rinkimų komitetas
„Vardan Kaišiadorių krašto“
RINKIMŲ Į KAIŠIADORIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBĄ PROGRAMA

Nr.

9

Mūsų vertybės – sąžiningumas ir tolerancija
politikoje, atsakingumas savivaldybės
bendruomenei, veiklos skaidrumas ir viešumas.
Mes turime aiškų planą, kaip mažinti nedarbą, įveikti skurdą ir pasisakome:
UŽ EFEKTYVŲ VALDYMĄ. Užtikrinsime visų įstaigų veiklos skaidrumą.
UŽ ŠVIETIMĄ: MOKINĮ, MOKYTOJĄ, MOKYKLĄ, kurioje gera mokiniui ugdytis,
mokytojui dirbti. Užtikrinsime darželiuose reikiamą vietų skaičių. Remsime vaikų
neformalųjį švietimą ir būrelių veiklą.
UŽ KULTŪRĄ. Užtikrinsime gyventojų kultūros puoselėjimą; išsaugosime kultūros
įstaigų tinklą; padidinsime kultūros darbuotojų atlyginimą iki vidutinio.
UŽ SVEIKATĄ. Užtikrinsime Kaišiadorių ligoninės, Kaišiadorių, Žiežmarių, Rumšiškių,
Žaslių, Kruonio PSPC darbą.
UŽ JAUNIMĄ. Sudarysime geras sąlygas kurtis jaunoms šeimoms, remsime jaunų
žmonių verslo iniciatyvas ir emigrantų sugrįžimą.
UŽ DARBINGO AMŽIAUS ŽMONES. Sudarysime sąlygas investuoti rajone, įsikurti naujoms
verslo įmonėms, kurios priims į darbą žmones. Padėsime įsibėgėti verslo startuoliams.
UŽ SENJORUS. Remsime senjorų nevyriausybinių organizacijų veiklą.
UŽ TURIZMĄ. Remsime išskirtinių, rajoną reprezentuojančių renginių organizavimą,
skatinsim piligriminį, etnografinį, gamtinį turizmą, pritrauksime užsienio turistų.
UŽ SPORTĄ. Atnaujinsime sporto aikšteles, sporto sales ir remsime sportinę veiklą.
UŽ BENDRUOMENIŠKUMĄ. Remsime kaimo ir miesto bendruomenių veiklą.
UŽ NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJĄ Į VISUOMENĘ. Remsime neįgaliųjų organizacijų veiklą ir
padėsime neįgaliesiems geriau integruotis į visuomenę.
UŽ KAIMO ŽMONIŲ GEROVĘ. Užtikrinsime kaimo žmonėms prieinamas sveikatos
priežiūros, vaikų mokymo, kultūros, prekybos, paslaugas, išasfaltuosime kelius
gyvenvietėse ir kuo daugiau rajono žvyrkelių.
UŽ GYVENTOJŲ SAUGUMĄ. Prisidėsime lėšomis prie geležinkelio tilto Kaišiadoryse
renovacijos.

UŽ KLESTINTĮ KAIŠIADORIŲ KRAŠTĄ IR JO ŽMONIŲ GEROVĘ!
*Sutrumpinta rinkimų programa
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Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis

Nr.

10

Kaišiadorių rajonas – tolerantiškas,
jaukus bendruomeniškas rajonas,
kuriame gera ir patogu gyventi
Skaidrūs sprendimai ir moderni vadyba
– Svarbiausių klausimų aptarimas bendruomenėse.
– Viešųjų pirkimų stebėsenos kontrolė.
– Priimant svarbius su savivaldybės ūkiu susijusius sprendimus taikoma kaštų ir
naudos analizė, rengiamos konsultacijos su tų sričių specialistais.
Besimokanti, kultūringa ir aktyvi visuomenė
– Užtikrinsiu, kad visi Kaišiadorių vaikai galėtų lankyti darželius, remsiu privačias
ikimokyklinio ugdymo iniciatyvas.
– Užtikrinsiu, kad būtų racionaliai naudojamos mokyklų patalpos.
– Remsiu darbo su jaunimu, savanorystės organizavimą, neįgaliųjų asmenų įtraukimą
į visuomeninę veiklą, Kaišiadorių senjorų veiklų organizavimą.
Kaišiadorys - gyvybingas regiono kultūros centras
– Rūpinsiuosi, kad būtų tvarkomas ir populiarinamas vietos kultūros paveldas ir
istorinė atmintis.
– Skatinsiu kultūros renginių pritraukimą.
– Sutvarkysime senuosius Kaišiadorių rajono miestelius.
– Kursime vietas rajono gyventojų bendrystės plėtojimui.
Patogi ir gerai prižiūrima infrastruktūra
– Rūpinsiuosi, kad su turimais ištekliais būtų gerai tvarkomi keliai ir gatvės.
– Skatinsiu atliekų antrinį panaudojimą, rūšiavimą ir perdirbimą.
– Rūpinsiuosi daugiabučių teritorijų, takelių, apšvietimo sutvarkymu.
– Skatinsiu daugiabučių renovaciją.

*Sutrumpinta rinkimų programa
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Darbo partija

Nr.

DARBO PARTIJOS
KAIŠIADORIŲ SKYRIAUS
RINKIMŲ Į SAVIVALDYBĖS TARYBĄ
PROGRAMA

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, respublikos ir vietos valdymo institucijomis.
Mūsų tikslai:
Siekti, kad vietos valdžia taptų žmonių valdžia, o savivalda – realia, kad
savivaldybei būtų perduota atsakomybė, funkcijos ir ištekliai, susiję su savivaldos veikla.
Užkirsti kelią korupcijai ir švogerizmui. Sutinkamai su galiojančiais įstatymais,
inicijuosime, kad savivaldybės tarnautojai, visais atvejais, už jų priimtus netinkamus
sprendimus, atsakytų asmeniškai (savo turtu, atlyginimu ar kitomis įstatymų numatytomis
priemonėmis).
Užtikrinti mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Pertvarkant mokyklų
tinklą, visuomet atsižvelgti į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių gyventojų poreikius.
Sudaryti palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų
kokybei ir prieinamumui gerinti.
Pasiekti, kad VšĮ Kaišiadorių ligoninė išliktų mūsų mieste, kad ji optimaliai tenkintų
mūsų poreikius ir teiktų tinkamos kokybės paslaugos.
Optimizuoti socialinių paslaugų sistemą taip, kad ji realiai, o ne formaliai padėtų
socialinių poreikių turintiems mūsų rajono gyventojams.
Ypatingą dėmesį skirti šeimoms auginančioms vaikus. Padėti joms lengva
tinėmis sąlygomis įsigyti būstą. Pasiekti, kad visi dirbantieji, auginantys vaikus, galėtų
leisti į vaikų darželius, o pradinukus į popamokinę veiklą.
Remti verslą, kuriantį naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas.
Gerinti infrastruktūrą miesteliuose ir gyvenvietėse. Įrengti pėsčiųjų - dviračių takus ir jų apšvietimą.
Gerinti nutolusių gyvenamųjų vietovių ir kaimų susisiekimą su rajono
centru.

ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
*Sutrumpinta rinkimų programa
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Lietuvos
centro partija

Nr.

18

Mes girdime sąžiningų žmonių lūkesčius
ir juos atstovaujame!
Mūsų kryptis – judėti link tobulybės remiantis Žako Fresko VENUS” projektu. Mūsų tiks“
las visus vienyti, siekiant harmoningo ir patogaus gyvenimo. Sieksime išlaisvinti žmones iš
biurokratizmo ir suteikti jiems laisvesnį, patogesnį ir laimingesnį gyvenimą.
SUSISIEKIMAS
Bus dirbama su vyriausybe, siekiant gauti daugiau lėšų žvyrkelių asfaltavimui ir parkavimosi aikštelių projektų įgyvendinimui.
Inicijuosime privačių mikroautobusų paslaugų atsiradimą.
SVEIKATOS APSAUGA
Išsaugosime rajone esančią ligoninę ir polikliniką. Rasime lėšų operacinių ir procedūrinių
kabinetų atnaujinimams. Skubios pagalbos specialistai turėtų dirbti ištisą parą.
VERSLO APLINKA
Naujam smulkiam verslui – 3 metai be savivaldybės mokesčių. Pritrauksime investicijas
reklamuojant turimas ir verslui tinkamas teritorijas, bei pastatus.
VIEŠŲJŲ FINANSŲ SKAIDRINIMAS
Visos rajono biudžeto detalizuotos išlaidos bus pateikiamos savivaldybės internetiniame puslapyje.
Projektų vykdymo konkursuose bus uždraustas konfidencialumo punktas. Dalyviai į
konkurso sąlygas įtraukusieji konfidencialumą, nebus priimami į konkursą.
KORUPCIJOS PREVENCIJA
Antikorupcinė komisija sudaroma tik iš visuomenininkų.
Nupirktos paslaugos ar prekės kainai viršijus egzistuojančią rinkoje, bus laikomas korupciniu atveju.
Bus užkirstas kelias nenumatytų darbų finansavimams iš savivaldybės biudžeto po sutarties pasirašymo su rangovais.
ENERGETIKA
Bendradarbiaujant su vyriausybe – inicijuosime rajono šilumos tinklų modernizavimo
projektus, sumažindami šilumos galutinę kainą 10 proc.
KULTŪRA
Padidinsime finansavimą kultūrai iki vidurkio, esančio Lietuvoje.
VIEŠOJI NUOMONĖ
Gyventojai savo lūkesčius, įžvalgas ir idėjas galės teikti Kaišiadorių savivaldybės internetiniame puslapyje, į kuriuos bus atsižvelgta.
*Sutrumpinta rinkimų programa
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Visuomeninis rinkimų komitetas
„Už Kaišiadoris“
Nr.
rinkimų programa
GALI BŪTI KITAIP !
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Geriau mažiau, bet kokybiškiau!
Nauda visuomenei - svarbiau už asmeninius interesus.
Racionalus biudžeto lėšų paskirstymas tiek kaimo tiek miesto gyventojų atžvilgiu.
Savivaldybės įmonėms vadovauti turi savo sričių specialistai ir profesionalai.
Viešojo sektoriaus optimizavimas, racionalus savivaldybės įmonių pertvarkymas,
efektyvesnis valdymas.
Į valdymą pritraukti platesnio išsilavinimo, kūrybingas, turinčias reikiamas
kompetencijas asmenybes.
Aukštesnė gyvenamosios aplinkos, viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas.
Kaimiškų vietovių pasiekiamumo gerinimas, verslumo, bendruomeniškumo skatinimas.
Žemės ūkio sektorių skatinti plėtoti pirminį ir antrinį savo produkcijos perdirbimą,
tokiu būdu keliant savo produkcijos pridėtinę vertę ir kuriant naujas darbo vietas.
Kaimiškų vietovių populiarinimas, įvaizdžio gerinimas, plėtojant trumpąsias maisto
tiekimo grandines tarp kaimo ir miesto, skatinant kaimiškų vietovių bendradarbiavimą
su miestais.
Turizmo, kultūros ir meninių veiklų iniciatyvų skatinimas kaimiškose vietovėse.
Padėti kaimiškoms vietovėms iš maisto gamybos zonos palaipsniui virsti gyventi ir
bendrauti patrauklia erdve.
Papildoma vienkartinė parama šeimai, susilaukusiai kūdikio.
Didinti miestų patrauklumą ir saugumą išasfaltuojant ir apšviečiant visas miestų gatves.
Didesnis dėmesys jaunosios kartos ugdymui ir jos kultūrinei veiklai.
Prisidėti prie vaikų užimtumo didinimo, neformalaus švietimo kokybės gerinimo,
meninių gebėjimų ugdymo skatinimo.
Aktyvaus vietos bendruomenių įsitraukimo į sprendimų priėmimą skatinimas.
Naujų vietos bendruomenių kūrimosi ir jau esančių plėtros skatinimas suteikiant
joms didesnes galimybes.
Savivaldybės įvaizdžio stiprinimas, investicijų pritraukimas, naujų darbo vietų kūrimas
ir smulkaus verslo plėtra.
*Sutrumpinta rinkimų programa
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KAIŠIADORIŲ RAJONO RINKIMŲ Į SAVIVALDYBĖS TARYBĄ KANDIDATŲ SĄRAŠAI
Nr. 2 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga
1. Vilimas DARIUS
2. JANONIS GEDIMINAS
3. MITKUS MARIJONAS
4. ARMONAVIČIENĖ JOLANTA
5. MATKEVIČIUS DALIUS
6. MASAITIS RAMŪNAS
7. MAZILIAUSKAS VOLDEMARAS
8. JOCIENĖ JOANA
9. PAŠVENSKAS GEDIMINAS
10. KUPČINSKAS ARŪNAS
11. GENČIAUSKAS ARVYDAS
12. DEGUTIS ALGIRDAS
13. KADUŠEVIČIUS AUDRIUS
14. MITKUS VAIDAS
15. GRAŽELIENĖ JŪRATĖ
16. ŽVIRBLYS DAINIUS
17. LIUBŠEVIČIUS SAUGIRDAS
18. VALIUKONIS DAUGVYDAS
19. STANKEVIČIENĖ GINTARĖ
20. MARCINKEVIČIUS NERIJUS
21. JURKEVIČIUS VLADAS
22. BAGDONIENĖ GITANA
23. MARDOSAS DARIUS
24. DRUMSTAS SAULIUS
25. BILIUKAS ALVYDAS
26. GURSKAS ALGIRDAS
27. ŽILINSKAS LUKAS
28. BALIUKEVIČIUS ERIKAS
29. KRIUGŽDAITĖ NIJOLĖ
Nr. 4 Lietuvos socialdemokratų partija
1. RADVILA ALGIMANTAS
2. MUIŽINIKAS MARIUS
3. GEICENAS BORISAS
4. RUDIENĖ LAIMA
5. KARPAVIČIUS VILIUS
6. SILVANAVIČIUS VYTAUTAS
7. JONIKAITĖ ŽIVILĖ
8. DANAUSKAS KAZYS
9. BEDŽINSKIENĖ MICHALINA
10. CIBULSKYTĖ ORINTA
11. AGURKIS SKIRMANTAS
12. KUČINSKAS KĘSTUTIS
24

13. PETRUŠIS GINTARAS
14. MIŠEIKIENĖ OKSANA
15. TRUSKAUSKAS STASYS
16. PAMARNACKAS SAULIUS
17. PILVELIENĖ RITA
18. BALČIŪNAS AURELIJUS
19. CIBULSKIENĖ EDITA
20. KLIMIENĖ DAIVA
21. BAGDONIENĖ ALGINA
22. BENKUNSKAS EDMUNDAS
23. PŪRAS ARVYDAS
24. JUNELIENĖ JOLITA
25. RAMENSKAJA OLGA
26. KLIMAS RIČARDAS
27. GRENDA MINDAUGAS
Nr. 5 Lietuvos žaliųjų partija
1. CESLEVIČIUS VIRGINIJUS
2. ARMONAS ALGIMANTAS
3. JUREVIČIUS ARVYDAS
4. ČIŽAUSKAS JONAS
5. GERULAITIENĖ AUŠRA
6. IVOŠKAITĖ UGNĖ
7. KANDRATAVIČIUS GINTAUTAS
8. MACELYTĖ LINA
9. ČERNIAUSKAS ALFREDAS
10. RIMKUS DARIJUS
11. DZEDULIONIS VAIDAS
12. RAIŽYS MINDAUGAS
13. ŠIDIŠKIENĖ GENOVAITĖ
14. JUREVIČIENĖ ANGELĖ
15. DAPKĖ DONATA
16. SASNAUSKAS DONATAS
17. TOMKUS NERIJUS
18. ŽIŽLIAUSKAS JONAS
19. MIKULEVIČIENĖ LAURA
20. MIELDAŽYS ROMAS
21. GRIGALIŪNAITĖ INGRIDA
22. MIKALAUSKIENĖ JURGITA
23. MORKŪNIENĖ AURELIJA
24. MORKŪNAS DONATAS
25. SAVICKIENĖ ILONA
26. REPČINSKAITĖ INGRIDA
27. LABUNSKAITĖ VIOLETA
28. MALECKAITĖ MILDA
29. KIUPELIS ANDRIUS
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Nr. 6 Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys demokratai
1. TOMKUS VYTENIS
2. JAKELIS KĘSTUTIS
3. JANAVIČIUS ALGIMANTAS
4. VAICEKAUSKAS TOMAS
5. BABECKIENĖ VAIDA
6. PILKIS SAULIUS
7. VAICEKAUSKAS MARIJONAS
8. NASEVIČIENĖ DAIVA
9. GRENDAITĖ RUGILĖ
10. AUGUSTINAVIČIENĖ JANINA
11. DEKAS RIMVYDAS
12. JOČIŪNAS JONAS
13. STALAUČINSKAS VIDAS
14. KUPČIŪNIENĖ ONA
15. BORTKŪNAS ROLANDAS
16. MARKEVIČIUS GINTARAS
17. MITKUVIENĖ ALDONA
18. GLINSKIS LEONAS VYTAUTAS
19. NENIŠKIENĖ RAMINTA
20. KUCONYTĖ-BŪDELIENĖ DEIMANTĖ
21. BALKUVIENĖ ILONA
22. BANEVIČIUS ALGIMANTAS
23. PAŽĖRA VYTAUTAS Teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos

24. TAMULEVIČIENĖ ASTA
25. NENIŠKIENĖ AUDRONĖ
26. ZIZIENĖ DAINORA
27. GRAUŽIENĖ ILONA
28. SAUSAITIENĖ RENATA
29. VANDYS KĘSTUTIS
30. LAKAVIČIUS STANISLOVAS EUGENIJUS
31. MIKUČAUSKAS DARIUS
32. LAURINAVIČIUS AUGUSTINAS
33. MURAUSKAS VIRGILIJUS
34. PAŽĖRIENĖ REDA
35. TADARAUSKIENĖ BIRUTĖ
36. VALKAVIČIENĖ GITANA
37. BABENSKAS LINAS
38. JUOZAPAVIČIENĖ RAMUTĖ
Nr. 7 Lietuvos laisvės sąjunga
(liberalai)
1. GLIAUDELIENĖ RITA
2. GUŠČIŪTĖ JANINA
3. ŽILYS ARVYDAS
4. GRENDA VYTAS
5. STANKEVIČIENĖ INGRIDA

6. SIDARAS JONAS
7. DEGUTIENĖ RŪTA
8. DAINAUSKAS PAULIUS
9. KALINAUSKIENĖ AISTĖ
10. TKAČIOVIENĖ ASTA
11. SAMUŠIENĖ JŪRATĖ Teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos

12. RAUDELIŪNĖ JOLITA
13. CIKANAVIČIENĖ GENĖ
14. BARANAUSKIENĖ MARYTĖ
15. GLIAUDELIS ALGIRDAS
16. KALINAUSKAS VAIDAS

Nr. 9 Visuomeninis rinkimų komitetas
„Vardan Kaišiadorių krašto“
1. NEVIERA ČESLOVAS
2. CIKANAVIČIUS EUGENIJUS
3. KUBIAKAS ROMUALDAS
4. ŽUKAUSKAS VALDAS
5. ANUŽIS ALBINAS
6. LAŽAUNINKIENĖ SONATA
7. KAZLAUSKAS KĘSTUTIS
8. ALKOVIKIENĖ REGINA VERONIKA
9. KATELEVSKIENĖ LAIMA
10. GRYBIENĖ NORŪNA
11. KMELNICKAS DARIUS
12. NAČAJUS VYTAUTAS
13. JAKŠTIENĖ ELVYRA
14. STELMOKAS TOMAS
15. MAČIULIENĖ LORETA
16. ARLAUSKIENĖ EUGENIJA
17. AVIŽONIENĖ GERDA
18. TURČINSKAS RAIMUNDAS
19. LAPKAUSKIENĖ SIGITA
20. ŠOLYS ŽILVINAS
21. GLOBIENĖ STANISLAVA
22. LYGNUGARIENĖ AUŠRA
23. DOVEIKYTĖ LIDA
24. SINKEVIČIENĖ DALIA
25. KLIDZIENĖ VILMA
26. ŠIRVELIENĖ RITA
27. STAKIENĖ OLYTĖ
Nr. 10 Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis
1. PETKEVIČIUS KAROLIS
2. URMILEVIČIUS ROMUALDAS
3. MOROZA KĘSTAS
4. GRUŽAUSKAS GINTARAS
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5. ČĖSNA ŠARŪNAS
6. MEDZEVIČIENĖ ALDONA
7. DRULIA VIDAS
8. GINCAS RAIMONDAS
9. BANIŪNIENĖ KRISTINA
10. SUTKIENĖ VIRGINIJA
11. ČĖSNA VYTAUTAS
12. VAIČIUS ERNESTAS
13. LEVULIS RIMANTAS
14. STEPONAVIČIUS JUOZAS
15. KATKAUSKIENĖ IRENA
16. LUKŠEVIČIUS KLEMANSAS
17. BAJORAS BRONIUS
18. LUKOŠEVIČIUS VLADAS
19. RIMAS GINTAUTAS
20. KOLUPAILA KAROLIS
21. VIČINAS RIMANTAS
22. VAIČEKAUSKAS GRAŽVIDAS
23. PETKEVIČIUS SIGITAS
24. STANIONIS DONATAS
25. JONIKAVIČIUS ARTŪRAS
26. ŽUKAUSKIENĖ AISTĖ
27. ŠIŠKIENĖ AUŠRA
28. SIDARAS VYTAUTAS
29. TAPARAUSKIENĖ SNIEGUOLĖ
30. STEPONAVIČIENĖ LAIMUTĖ
31. UNGURAITIENĖ VIRGINIJA
32. KANAPINSKAITĖ VIKTORIJA
33. MALUNAVIČIENĖ SNIEGUOLĖ
34. ŠČERBAVIČIUS ALGIRDAS
35. ŠIŠKIENĖ GAILUTĖ
36. AMBRIZIENĖ JADVYGA
37. SAMOŠKAITĖ AUŠRA
38. ŽUKAUSKAITĖ RITA
39. BANIOTIENĖ DALIA
40. KAMINSKIENĖ RAMUNĖ
Nr. 12 Darbo partija
1. MEILUTIS KĘSTUTIS VYTAUTAS
2. STANAITIENĖ ONA
3. BALNIENĖ RIMUTĖ
4. MORKŪNIENĖ JULĖ
5. STANAITIS VIDMANTAS
6. DAINAUSKIENĖ LAURA
7. JANUŠIENĖ VIDA
8. MEILUTIS PAULIUS
9. JUŠKEVIČIUS EDVARDAS
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10. JAKUBČIONIS DONATAS
11. KUKTA ALFONSAS
12. ŠIŪMETIENĖ ELVYRA
13. VAICEKAUSKIENĖ REGINA
Nr. 18 Lietuvos centro partija
1. SIMONAITIS ARŪNAS
2. MEŠKAUSKAS NERIJUS
3. GIRSA EDVINAS
4. KATKUS GINTARAS Teismo nuosprendžiu

buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos

5. MEŠKAUSKAS ARŪNAS
6. SADONIENĖ INGA
7. KERŠEVIČIUS SAULIUS
8. ŽAGRAKALIS TOMAS
9. AMBRIZAS JUSTAS
10. RAZULEVIČIENĖ ŽYDRŪNĖ
11. KUDREVIČIUS LIUDVIKAS
12. SIMONAITIENĖ SONATA
13. KUDREVIČIENĖ LAIMUTĖ
14. SIMONAITYTĖ DEIMANTĖ
15. VALUCKIENĖ AURELIJA
16. MURAUSKAS VIDAS
17. JOČIŪNAS OSKARAS
18. KAMINSKAS PRANAS
19. MEŠKAUSKAS ROSVALDAS
20. KURGONIENĖ IRUTĖ
21. KŪGIENĖ BIRUTĖ

Nr. 20 Visuomeninis rinkimų
komitetaS „Už Kaišiadoris“
1. VALENTINAVIČIUS VIRGINIJUS Teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos

2. JONYKA AIVARAS
3. JOCIENĖ DALIA
4. ŠIMKŪNAS VYTAUTAS
5. BALNYS LAURYNAS
6. SIDEKERSKIS RIMANTAS
7. PETKEVIČIUS ROLANDAS
8. MAKSIMOVAITĖ DEIMANTA
9. ZUBKOVAS LEONTIJUS Teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos

10. PETKEVIČIENĖ JŪRATĖ
11. LISAUSKAS MARTYNAS
12. STEPONAVIČIŪTĖ EGLĖ
13. ŠUOPIENĖ GENOVAITĖ
14. BALNYS JONAS
15. JANONIS SAULIUS
16. UMANTAS EGIDIJUS
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Kaišiadorių rajono SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ APYLINKIŲ ADRESAI
Nr.
Apylinkės pavadinimas			
Adresas			
							

Pritaikyta/nepritaikyta
neįgaliesiems

1
Vytauto
Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorys
		
Komisijos pirmininkė ALVYDA KORSAKOVIENĖ, tel. 8 650 64 685
2
Gedimino
Gedimino g. 40, Kaišiadorys
			
Komisijos pirmininkė ELŽBIETA VILEIKIENĖ, tel. 8 645 56 055
3
Girelės		
Paukštininkų g. 5, Kaišiadorys, Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkė NIDA KAZAKEVIČIENĖ, tel. 8 674 35 607
Lomenos
Gedimino g. 65, Kaišiadorys, Kaišiadorių r.
4
		
Komisijos pirmininkė INGRIDA GRABLIAUSKAITĖ-BOTTALICO, tel. 8 648 80 910
Kruonio		
Darsūniškio g. 1, Kruonis, Kaišiadorių r.,
5
			
Komisijos pirmininkė ONA DITKEVIČIENĖ, tel. 8 687 11 309
6
Kalvių		
Lapainios g. 23, Kalvių k., Kruonio sen., Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkas ALGIMANTAS MATONIS, tel. 8 654 11 461
7
Vilūnų		
Laisvės g. 49, Vilūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkė ONA SKROCKIENĖ, tel. 8 646 30 823
8
Darsūniškio
Vytauto Didžiojo g. 53, Darsūniškio k., Kruonio sen., Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkė OLGA TARULIENĖ, tel. 8 616 84 425
9
Ringailių		Gėlyno g. 1, Varkalių k., Nemaitonių sen., Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkė ALDONA ŠIDLAUSKIENĖ, tel. 8 684 86 786
12 Stoniavos	Žaslių g. 21, Žiežmariai, Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkė JŪRATĖ VAITKEVIČIENĖ, tel. 8 650 20 615
13 Dainių		
Liepų al. 10, Pakertų k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkė ASTA BALČIŪNIENĖ, tel. 8 676 56 645
14 Stasiūnų		
Ateities g. 12, Stasiūnų k., Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkė ANGELĖ STANISLAUSKIENĖ, tel. 8 698 30 477
15 Melioratorių
Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių r
			
Komisijos pirmininkė ONUTĖ RAČIŪNIENĖ, tel. 8 673 54 976
16 Žiežmarių
Vytauto g. 13, Žiežmariai, Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkė IRENA TAUKINAITIENĖ, tel. 8 612 08 848
17 Gudienos	Žaslių g. 40, Gudiena, Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkė RAMUNĖ DAŠKEVIČIENĖ, tel. 8614 62 207
18 Žaslių		
Vytauto g. 38, Žasliai, Žaslių sen., Kaišiadorių r.
		
Komisijos pirmininkė VIDUTĖ MARYTĖ KABAŠINSKIENĖ, tel. 8 620 57718
19 Pajautiškių
Stoties g. 15, Guronių k., Žaslių sen., Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkas IGNIUS BARAUSKAS, tel. 8 674 30 689
Uvėdos g. 13, Stabintiškių k., Žaslių sen., Kaišiadorių r.
20 Stabintiškių
			
Komisijos pirmininkė BIRUTĖ RAULUŠEVIČIENĖ, tel. 8 618 56 818
Būdos girininkija, Pašulių k., Kaišiadorių r.
21 Beištrakių
			
Komisijos pirmininkas VALERIJUS PAULAUSKAS, tel. 8 608 90 400
22 Tauckūnų	Žiedo g. 30, Tauckūnų k., Palomenės sen., Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkė VAIDA PUPALAIGIENĖ, tel. 8 699 42 742
23 Palomenės
Lomenos g. 31, Palomenės k, Palomenės sen., Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkė VIRGINIJA KUDAŠEVIČIENĖ, tel. 8 656 19517
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24 Zūbiškių		
Mokyklos g. 8, Zūbiškių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkė ONA RAUDELIŪNIENĖ, tel. 8 614 25 966
25 Paparčių		
Paparčių g. 25, Paparčių k., Paparčių sen., Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkė AKVILĖ GRIGIENĖ, tel. 8 682 14 412
Rumšos g. 37, Rumšiškės, Rumšiškių sen., Kaišiadorių r.
26 Rumšiškių
			
Komisijos pirmininkė ZITA LUKŠEVIČIENĖ, tel. 8 616 06 448
27 Pravieniškių
Pravieniškių g. 33, Pravieniškių k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkas JUOZAS VINCIŪNAS, tel. 8 654 94 668
28 Dovainonių	Gedimino g.2 Dovainonys, Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkė GINTARĖ MARKEVIČIENĖ, tel. 8 686 95 592
29 Antakalnio
Antakalnio g. 36A, Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkė JANINA VARANAVIČIENĖ, tel. 8 682 59813
30 Mūro Strėvininkų	Mokyklos g. 46, Mūro Strėvininkų k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkė GENOVAITĖ BLIUJIENĖ, tel. 8 610 19 323
31 Liutonių		
Rožių g. 4, Liutonių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r.
			
Komisijos pirmininkė SANDRA VIMANTIENĖ, tel. 8 650 23 311
32 Kasčiukiškių	Mokyklos g. 12, Kasčiukiškių k., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.
			
Komisijos pirmininkė ASTA GENIŠAUSKIENĖ, tel. 8 687 57 829

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NR.13
RINKIMŲ KOMISIJA
K atedros g. 4, 56121, K aišiador ys
El. paštas rink imai@kaisiador ys.lt
KOMISIJOS SUDĖTIS:

LAIMUTĖ GRABLIAUSKIENĖ, komisjos pirmininkė, tel. 8 656 16 565
EDITA LEVANSAVIČIŪTĖ, pirmininko pavaduotoja, tel. 8 672 50 063
ANGELĖ ŠVENČIONIENĖ, komisijos sekretorė, tel. 8 614 37 756
EVA DEVEIKYTĖ, narė;
NIJOLĖ DUMBRIENĖ, narė;
VIDITA JONAITĖ, narė;
VYTAUTAS RAČKAUSKAS, narys;
VALDAS TATARŪNAS, narys;
STASYS URBONAVIČIUS, narys.
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Rinkimų biuletenio užpildymo pavyzdys

Rinkimų biuletenio užpildymo pavyzdys

Kaišiadorių rajono savivaldybės Nr. 13 rinkimų komisijos informacinis leidinys.
Nemokamo leidinio tiražas: 13 000 egz.

