2019 m. kovo 3 d.
savivaldybių tarybų narių
ir tarybų narių – merų rinkimai
Lazdijų RAJONO savivaldybėje

Lazdijų rajono savivaldybės
Nr.

24 rinkimų komisijos

informacinis leidinys

Informacija rinkėjui

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. Ateikite ir išrinkite savo valdžią.
Vyriausioji rinkimų komisija

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.
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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 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;
5) vidinis balsavimo vokas kartu su rinkėjo kortele, paimta iš Išankstinio balsavimo lakšto, įdedamas į išorinį
balsavimo voką;
5) užklijuojamas išorinis balsavimo vokas.
...toliau skaitykite 4 p.
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Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiais rinkėjo kortele, vidiniu balsavimo voku ir ten esančiais
rinkimų biuleteniais) rinkėjas įteikia rinkimų komisijos nariui. Šis, gavęs rinkėjo įteiktą voką, šį voką rinkėjo
akivaizdoje užklijuoja specialiu ženklu ir išduoda rinkėjui šio voko priėmimo kvitą.
Visus šiuos veiksmus rinkėjas atlieka pats. Jeigu rinkėjas dėl 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).
Balsavimas rinkimų dieną
Rinkimų dieną balsavimas vyksta rinkimų apylinkėje nuo 7 iki 20 val. Rinkėjas balsuoja toje rinkimų
apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašus jis yra įrašytas. Rinkėjas gali balsuoti ir kitoje savo savivaldybės rinkimų
apylinkėje, jeigu abi šios rinkimų apylinkės yra elektroninių ryšių priemonėmis prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo ir apylinkių rinkimų komisijos gali patvirtinti, kad rinkėjas nėra balsavęs nė vienoje iš rinkimų
apylinkių, o rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas šis rinkėjas, rinkimų komisija patvirtino,
kad šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše yra padarytas įrašas apie šio rinkėjo atvykimą balsuoti į kitą rinkimų
apylinkę ir rinkėjo balsas, jeigu bus gautas balsavimo paštu voke, nebus skaičiuojamas.
Informacija rinkėjams su negalia
Rinkimų įstatymuose yra nustatyta, jog balsavimo patalpa turi būti pritaikyta rinkėjams su negalia. Už balsavimo patalpų įrengimą ir jų pritaikymą neįgaliesiems yra atsakingos savivaldybių administracijos.
Rinkimų apylinkių, pritaikytų rinkėjams su negalia, sąrašą galima rasti Vyriausiosios rinkimų komisijos
interneto svetainėje www.vrk.lt ir portale www.rinkejopuslapis.lt Jei rinkėjo rinkimų apylinkė nėra pritaikyta
rinkėjui su negalia, tai toks rinkėjas gali balsuoti artimiausioje neįgaliesiems pritaikytoje rinkimų apylinkėje.
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Kandidatų į tarybos narius – merus rinkimų programos

Arūnas BACEVIČIUS
DARBO PARTIJA

ATSAKAU UŽ SAVO
ŽODŽIUS!
Mes, Darbo partija, esame įsitikinę, kad asmeninė valdininkų atsakomybė
už priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga,
siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis.
Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia, o savivalda – realia. Sieksime,
kad savivaldybėms būtų perduota atsakomybė, funkcijos ir ištekliai, susiję
su vietos gyventojų poreikių tenkinimu.
Užkirsime kelią korupcijai ir švogerizmui. Savivaldybės tarnautojai už savo sprendimus turės prisiimti atsakomybę
savo turtu ir atlyginimu.
Užtikrinsime mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Pertvarkant mokyklų tinklą, pirmiausiai atsižvelgsime
į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių gyventojų poreikius.
Skatinsime kultūrinį lavinimą. Užtikrinsime kultūros, kuri turi įtakos asmenybės dvasinių vertybių formavimui,
tinkamą finansavimą ir jos prieinamumą visiems.
Organizuosime ir teiksime tik kokybiškas socialines paslaugas. Optimizuosime socialinių paslaugų sistemą, kad ji
realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai, senjorui.
Sutelksime dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą. Prioriteto tvarka finansuosime jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų projektus. Remsime jaunas šeimas - padėsime joms gaunant lengvatinį ilgalaikį kreditavimą
įsigyjant būstą.
Sukursime palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti. Stiprinsime
šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendinsime skatinimo priemones sveikatos priežiūros specialistams, ypač jauniems,
dirbti miesteliuose, atokesnėse nuo savivaldybės centro gyvenvietėse.
Remsime verslą, kuriantį naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas. Didinsime smulkaus ir vidutinio verslo
fondą, iš jo remsime darbo vietas savivaldybėje kuriantį smulkųjį verslą.
ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!

„Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai“.
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Kandidatų į tarybos narius – merus rinkimų programos

Audrius KLĖJUS
TĖVYNĖS SĄJUNGA-LIETUVOS
KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

TIKIU
POKYČIAIS!
• Investicijų paieška. Sukursime palankias sąlygas investuoti Lazdijų
rajone, bendradarbiausime su organizacijomis ir tarptautinėmis įmonėmis,
suteikdami mokesčių lengvatas ir rajono savivaldybės turto panaudojimo
galimybes. Taip išsaugosime ir kursime naujas darbo vietas.
• Rajoniniai keliai. Sutvarkysime sunkiai pravažiuojamus rajoninius
kelius, susisiekimas tarp kaimiškųjų teritorijų gyventojams bus patogus,
prieinamas ir greitas.
• Kultūra ir švietimas. Užtikrinsime, kad kultūra ir švietimas Lazdijų rajone taptų pamatiniu visuomenės pažangos
veiksniu.
• Autobusų stotis. Įrengsime šiuolaikiškas autobusų stotis Lazdijuose ir Veisiejuose, kad atvykę svečiai į mūsų kraštą
būtų gerąja žodžio prasme nustebinti pirmuoju miesto įspūdžiu, o mūsų krašto gyventojams būtų patogu ir malonu
keliauti.
• Demokratiškas rajonas. Užkirsime kelią korupcijai, įstatymų laužymui ir neteisybei, sąžiningumas ir teisingumas
bus pagrindinės vertybės mūsų rajone, nes žmonės pavargo nuo melo ir netikrų pažadų.
• Apšviestos gatvės. Įrengsime apšvietimą neapšviestoje Lazdijų miesto Turistų g. ir rajono miestelių gatvėse, kad
tamsiu paros metu būtume saugūs.
• Turgavietės. Sukursime saugiai prieinamas ir lengvai pasiekiamas turgavietes Lazdijuose ir Veisiejuose.
• Vandentiekis. Savivalda privalo užtikrinti rajono gyventojams kokybišką vandenį, todėl mes tiesime vandentiekio
tinklus, kad rajono gyventojai gertų švarų ir kokybišką vandenį.
• Senjorai. Skatinsime bažnytinę, miesto ir rajono bendruomenes dar labiau įsitraukti į senjorų globą, suteiksime sąlygas
senjorų užimtumo programoms. Padėsime senjorams oriai gyventi, kad jaustųsi reikalingi ir saugūs.
• Sodų bendrijos. Sutvarkysim sodų bendrijų gatves, kad gyventojai galėtų kurtis ir gyventi dar patogiau.
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„Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai“.
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Artūras MARGELIS
VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„A. MARGELIO KOMANDA „PIRMYN!“

Už sėkmę, patirtį ir
tęstinumą!
Išsaugosime rajono ligoninę.
Išlaikysime chirurgijos ir vaikų skyrius.
Stiprinsime aukščiausio lygio specialistais.
Nupirksime modernią diagnostinę įrangą, rentgeno aparatą ir kt.
Padėsime kurti darbo vietas.
Atleisime nuo turto ir žemės mokesčio.
Surasime investitorių gamyklos statybai rajone.
Kiekvienam, susikuriančiam darbo vietą, padengsime įmonės steigimo išlaidas.
Išasfaltuosime kelius per kiekvieną gyvenvietę.
Kelių priežiūrai gausime papildomai milijoną eurų.
Dažniau greideriuosime žvyrkelius.
Įrengsime apšvietimą Jūsų gyvenvietėje.
Išsaugosime visas mokyklas.
Esame už mokslo šviesos skleidimą ne tik mieste, bet ir kaime.
Sugrąžinsime mūsų vaikus iš užsienio į rajono mokyklas.
Įdomesnėms pamokoms – modernios technologijos.
Rūpinsimės Jūsų gerove.
Nori mesti gerti? Tau padėsime.
Suteiksime nemokamas paslaugas į namus.
Nupirksime namus daugiavaikėms šeimoms.
Naujagimiui - papildomai 333 €.
Pastatysime daugiabutį mažas pajamas gaunančioms šeimoms.
Remsime ūkininkus.
Mokyklose ir darželiuose maitinsime tik rajono ūkininkų užauginta produkcija.
Išsaugosime paramą nederlingoms žemėms.
Žemės ūkio produkcija bus perdirbama naujai įsteigtoje įmonėje.
Kasmet įžuvinsime ežerus.
Materialiai remsime bendruomenes.
Bendruomenes įtrauksime į rajonui svarbių sprendimų priėmimą.
Padengsime patalpų eksploatacijos išlaidas.
Padėsime ruošti ir bendrafinansuoti projektus.
Pastatysime:
Modernų Sporto centrą.
Laisvės kovų ir genocido muziejų.
Įrengsime jaunimo verslo oazę.

Prisidėk ir tu! Kurk, siūlyk, pranešk draugams, rašyk:
komandapirmyn@gmail.com

Draugaukime facebook‘e:
https://www.facebook.com/AMargeliokomandapirmyn/
Pirmyn! Judinkis ir varom!
„Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai“.
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Arūnas MARKŪNAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS

Už laisvę spręsti
patiems!
Pagrindinis mano tikslas savivaldoje – užtikrinti, kad žmonės būtų savo
miestelių ir kaimų šeimininkai, savivaldos teikiamos paslaugos būtų kokybiškos, žmonėms Lazdijų rajone būtų gera gyventi.
Lazdijų rajono savivalda – piliečių savivalda!
Tikiu žmonių neabejingumu savo krašto ateičiai, noru prisidėti ją kuriant.
Siekdamas įtvirtinti atvirą, skaidrią ir demokratišką vietos savivaldą, tarsiuosi su vietos gyventojais, aktyviomis vietos
bendruomenėmis, inicijuosiu ne tik sprendimų, bet ir jiems priimti naudojamų duomenų viešinimą.
Inicijuosiu lėšų skyrimą viešai pateiktų ir teigiamai įvertintų idėjų įgyvendinimui.
Nenusileisiu neracionaliam Seimo ir Vyriausybės diktatui, visomis teisinėmis priemonėmis ginsiu argumentuotą savivaldybės gyventojų nuomonę.
Pagrindinis mano siekis savivaldoje – įsiklausymas į kiekvieno žmogaus problemas ir pagarba kiekvienam žmogui!
Darbo vietos - oraus ir laimingo gyvenimo garantas!
Įrodyta, kad gerai ir oriai žmogus jaučiasi tada, kai pats gali užsidirbti reikiamam pragyvenimui, todėl sieksiu gerinti
sąlygas darbo vietų kūrimui rajone.
Įtakosiu bendradarbiavimą su verslu, aukštuoju mokslu ir nepriklausomais ekspertais, kad būtų sukurtos ir įgyvendintos
investicijų pritraukimo programos, sudaromos palankios sąlygos investuotojams.
Investuotojų paieškai pasitelksiu ne tik esančias formalias struktūras, bet ir savo asmenines pažintis, bendradarbiavimą
su „išeiviais iš rajono“, neabejingais rajono ateičiai ir turinčiais idėjų, vizijų, noro ir galimybių.
Ypatingą dėmesį skirsiu pagalbai jaunimui įgyvendinti verslo idėjas, gauti paramą verslui, žemės ūkio produktų gamybai
ir perdirbimui.
Įsipareigoju, kad savivaldybė lėšų paramos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams ir kaimo plėtros programoms per kadenciją
skirs iki dviejų kartų daugiau!
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„Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai“.
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Jonas MATULEVIČIUS
Lietuvos centro partija

UŽ VISIEMS LYGIAI
TEISINGĄ LAZDIJŲ
RAJONO SAVIVALDYBĘ!
- Mes visomis išgalėmis ginsime visuomenės interesus.
- Mes piktinamies tokia valdžia, kuri tyčiojasi iš žmonių ir žemina
piliečių orumą.
- Mes palaikome mokytojus, medikus, pareigūnus ir valstybės tarnautojus ir siekiame, kad jie gautų orius atlyginimus.
- Mes pasisakome pries vaikų atiminėjimą iš šeimų, kai tai daroma piktnaudžiaujant institucine prievarta ir pažeidžia
vaiko interesus
- Mes kategoriškai prieštaraujame apsimetėlių pabėgelių invazijai.
- Mes nenorime, kad Lietuvos vaikai būtų išvežami į užsienį, tarsi eksporto prekė.
- Mes saugome Lietuvos vaikus ir Lietuvos miškus.
- Mes skelbiame karą politinei korupcijai ir siekiame, kad visi kyšininkai vagiantys Lietuvos žmonių pinigus atsidurtų
už grotų.
- Mes sakome, kad tie, kurie uždirba mažesnes algas, turi mokėti mažiau mokesčių, o turtuoliai daugiau.
- Mes sakome, kad mažas pensijas gaunantiems pensininkams pensijos turi būti didinamos daugiausiai.
- Socialinis ir ekonominės atskirties mažinimas – mūsų pagrindinis tikslas!
- Mes pasisakome, kad žemės ūkyje palaikysime ir skatinsime, ūkio funkcionavimą, kaip verslą, skatinsime ekologinį
ūkininkavimą, kooperacijos plėtrą, stiprinsime kaimo bendruomenių veiklą, kaimo turizmą.

„Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai“.
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Kandidatų į tarybos narius – merus rinkimų programos

Ausma MIŠKININIENĖ
Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

DRĄSIAI RINKIS
PERMAINAS!
Pokyčiai, kurių visi laukėme prasidėjo – tęskime juos ir savivaldoje.
Sugrįžtu į gimtuosius Lazdijus, nes galiu pateisinti čia gyvenančių
ir norinčių sugrįžti lūkesčius.

Mano prioritetai ir tikslai:
1. Darnus valdymas - nekorumpuota ir visiems vienodai teisinga savivaldybės veikla
 ES ir biudžeto lėšos naudojamos skaidriai ir teisingai;
 savivaldybėje gyventojai aptarnaujami greitai ir patogiu laiku;
 sprendimai priimamai skaidriai, įtraukiant gyventojus, bendruomenes ir verslininkus.
2. Darnus ekonomikos augimas – gerai apmokamų darbo vietų kūrimas
 gerėjanti investicinė aplinka, išnaudojamas rajono žemės ūkio ir turizmo potencialas;
 finansiškai remiami verslą pradedantys gyventojai, bendruomenės, amatininkai;
 skatinamas verslas ir veiklos veikiančios be tarpininkų „trumpų grandinių principu“.
3. Darni visuomenė ir aplinka – sveikos ir patogios gyventi aplinkos puoselėjimas
 socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos kokybiškos ir lengvai pasiekiamos;
 autobusų maršrutai suderinti su gyventojų poreikiais ir vaikams bei pensininkams nemokami;
 įrengtos laisvalaikio erdvės, atlaisvintos ir sutvarkytos Lazdijų rajono paežerės.
4. Darnus švietimas ir kultūra, nepriklausomos bendruomenės - rajono pažangos ir permainų garantas
profesionalus vaikų ugdymas bei neformalus suaugusiųjų švietimas;
 visiems rajono vaikams lengvai pasiekiami būreliai, menų mokykla;
 remiamos bendruomenės, jų savarankiškumas ir gyventojų užimtumą skatinantys projektai.
Meras be komandos – tik padėkų dalintojas. Dėl to prašau palaikyti ne tik mane, bet ir Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos kandidatus į tarybą.
Tikiu, kad drauge galime sudaryti oraus gyvenimo ir gerai apmokamo darbo prielaidas Lazdijų rajono gyventojams.
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Kandidatų į tarybos narius – merus rinkimų programos

Saulius PETRAUSKAS
Lietuvos socialdemokratų partija

VARDAN LAZDIJŲ
RAJONO ŽMONIŲ
Tikiu, kad Lazdijų rajonas gali būti sėkmingas tiek, kiek sukuria
galimybių savo gyventojams. Kartu su socialdemokratų komanda esu
pasirengęs sukurti patrauklią, saugią ir ekonomiškai tvarią gerovę Lazdijų rajone. Užtikrinsiu, kad gyventojai nebijotų ir galėtų laisvai reikšti
savo nuomonę dėl savivaldybės priimamų sprendimų ar pasiūlyti jiems
alternatyvą.
Mūsų tikslas – Lazdijų rajono žmonių gerovės augimas.
• Išlaikysime veikiančią Lazdijų ligoninę ir teikiančią kokybiškas sveikatos paslaugas.
• Pasirūpinsim šeimomis, užtikrinsim vaikų priežiūrą darželiuose, moksleivių – visos dienos užimtumą mokykloje.
Sukursime ir įgyvendinsime vasaros užimtumo programą, prieinamą visiems savivaldybės vaikams.
• Užtikrinsime kokybišką švietimą, socialinių paslaugų plėtrą ir prieinamumą.
• Darbų prioritetas - investicijos į darbo vietų kūrimą. Per kadenciją pasieksime, kad investicijų dėka nedarbo lygis
sumažėtų iki respublikinio vidurkio.
• Pasiūlysime mobilumo sprendimus, rajono gyventojams, pasiekti darbo vietas kitose savivaldybėse.
• Padėsime krašto žmonėms įgyvendinti verslo idėjas. Remsime šeimos ūkių kūrimąsi ir plėtrą.
• Darbo vietas rajono gyventojams kuriančias verslo įmones atleisime nuo žemės ir turto mokesčių.
• Įdiegsime virtualų žemėlapį, kuriame gyventojai galės pažymėti konkrečiose gyvenvietėse egzistuojančias problemas.
• Visapusiškai remsime bendruomenių veiklą, jaunimo iniciatyvas.
• Skirsime didesnį dėmesį infrastruktūros kokybės gerinimui.
• Dėl ateities projektų įpareigosime rajono administraciją tartis su gyventojais, viešinti atliktus darbus bei panaudotų
lėšų tikslingumą.
• Reikalausime asmeninės vadovų atsakomybės už darbo rezultatus.

„Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai“.
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Kandidatų į tarybos narius – merus rinkimų programos

Albinas ŽYMANČIUS
PARTIJA TVARKA IR
TEISINGUMAS

Atsakinga savivalda
– Stipri šeima – Saugi
bendruomenė
Mieli kraštiečiai,
Nors gimiau ir užaugau Žemaitijoje bet didžiąją gyvenimo veiklos dalį
praleidau su Jumis Dzūkijoje. Atstovaudamas Jus, kartu su Jumis rašiau
mylimo krašto istoriją ir žinau, kad dirbdamas atsakingai pelniau Jūsų
pasitikėjimą.
Turėdamas ilgametę darbo, vadybinės, politinės, bendruomeninės veiklos patirtį drąsiai sakau, kad ir toliau sąžiningai
dirbsiu, kad būtų pateisinti Jūsų lūkesčiai.
Atsinaujinusi partija Tvarka ir teisingumas su pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu priešakyje yra vertybių partija,
orientuota į įvairius gyventojų sluoksnius, į visus žmones bei jų šeimas.
Mes pasisakome už atsakingą savivaldą, stiprią šeimą ir saugią bendruomenę. Suformuota nauja, stipri, ir darni komanda
žino, kaip kurti atvirą bendruomenei, pažangią ir efektyvią vietos savivaldą. Savivalda žmogus, žmogus – savivalda. Aš
esu Jūsų kandidatas į merus ir turiu aiškią ateities viziją.
Man svarbu: piliečių savivalda, piliečių, bendruomenių įtraukimas į savivaldos valdymą, seniūnų ir seniūnaičių galių
didinimas sprendžiant ūkinius ir finansavimo klausimus, biudžeto lėšų subalansavimas, jų naudojimo efektyvumas,
kuriantis ir mokantis verslas, darbo vietų kūrimas.
Aš pasisakau už integruotą teritorijų plėtrą, o ne siaurą sektorinį planavimą, verslo, turizmo plėtrą, už iniciatyvumą ieškant galimybių pasinaudoti įvairiais galimais finansavimo šaltiniais. Nuoširdžiai tikiu, kad Lazdijų kraštas taps patraukiu
verslui, turizmui, gražės ir jame gyvens stiprios šeimos, saugios bendruomenės.
Partija, rinkimai, politika, eiti, balsuoti, rinkti – tai žodžiai, kurie bus dažni visų Lietuvos žmonių kasdienybėje. Koks
bus Jūsų pasirinkimas? Aš raginu patikėti ir pasitikėti manimi, mano komanda, nes mes žinome, kokių pokyčių reikia
Lazdijų kraštui, kaip įgyvendinti mūsų pasiūlymus ir iniciatyvas.
Tariu Jums ačiū už pasitikėjimą ir garantuoju ketverius gerų pokyčių metus!
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Atsakinga savivalda – Stipri šeima –
Saugi bendruomenė
Mieli kraštiečiai,

savivaldos istoriją, kaip ir šeimos, bendruomenės kuria kiekvienas žmogus. Mes kviečiame Lazdijų krašto žmones ne
tik kurti, bet kartu rašyti mūsų krašto savivaldos istoriją.
Į savivaldos rinkimus keliaujame ryžtingai, tikėdami, kad bus pateisinti žmonių lūkesčiai dėl galimybės dirbti, gauti orų
atlyginimą, aukšto lygio prieinamas viešąsias paslaugas.
Atsinaujinusi, partija Tvarka ir teisingumas, su pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu priešakyje, yra vertybių partija,
orientuota į įvairius gyventojų sluoksnius, į visus žmones bei jų šeimas.
Mes keičiamės, atsinaujinam ne tik žmonėmis, bet ir idėjomis. Mūsų tikslas - stiprios savivaldos kūrimas. Mes pasisakome už atsakingą savivaldą, stiprią šeimą ir saugią bendruomenę. Išpažįstamų bendrų vertybių pagrindu, deleguoti į
savivaldą žmonės žino, kaip kurti atvirą bendruomenei, atsakingą, pažangią ir efektyvią vietos savivaldą.
Turėdami aiškią savivaldos ateities viziją, mes sakome taip: piliečių savivaldai, piliečių, bendruomenių įtraukimui į
savivaldos valdymą, seniūnų ir seniūnaičių galių didinimui sprendžiant ūkinius ir finansavimo klausimus, biudžeto lėšų
subalansavimui, jų naudojimo efektyvumui, kuriančiam ir mokančiam verslui, darbo vietų kūrimui. Mums svarbu integruota teritorijų plėtra, o ne siauras sektorinis planavimas. Būsime iniciatyvūs, ieškosime galimybių pasinaudoti įvairiais
galimais finansavimo šaltiniais, kad taptume patraukliais, mūsų kraštas gražėtų, jame gyventų stiprios šeimos, saugios
bendruomenės.
Partija, rinkimai, politika, eiti, balsuoti, rinkti... Tai žodžiai, kurie greitai virs visų Lietuvos žmonių kasdienybe. Koks bus
Jūsų pasirinkimas? Mes raginame būti atsakingais ir pilietiškais, patikėti ir pasitikėti partijos Tvarka ir teisingumas komanda,
nes mes žinome, kokių pokyčių reikia Lazdijų kraštui, kaip įgyvendinti mūsų pasiūlymus ir iniciatyvas.
Tariame Jums ačiū už pasitikėjimą ir garantuojame keturis gerų pokyčių metus!

„Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai“.
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Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

DRĄSIAI RINKIS PERMAINAS!

Pokyčiai, kurių visi laukėme, prasidėjo – tęskime juos ir savivaldoje.
Mūsų prioritetai:
1. Darnus valdymas – nekorumpuota ir visiems vienodai teisinga savivaldybės veikla.
2. Darnus ekonomikos augimas – gerai apmokamų darbo vietų kūrimas.
3. Darni visuomenė ir aplinka – sveikos ir patogios gyventi aplinkos puoselėjimas.
4. Darnus švietimas ir kultūra, nepriklausomos bendruomenės – rajono pažangos ir permainų garantas.
Užtikrinsime, kad:
1. ES ir biudžeto lėšos būtų naudojamos skaidriai ir teisingai;
2. savivaldybėje gyventojai aptarnaujami būtų greitai, kokybiškai ir patogiu laiku;
3. sprendimai būtų priimamai atvirai, įtraukiant gyventojus, bendruomenes ir verslininkus;
4. autobusų maršrutai būtų suderinti su gyventojų poreikiais ir vaikams bei pensininkams būtų nemokami;
5. gerėtų investicinė aplinka, būtų išnaudojamas rajono žemės ūkio ir rekreacinis potencialas;
6. kurtųsi naujos ir gerai apmokamos darbo vietos - gerėtų investicinė aplinka, būtų remiami verslą pradedantys rajono
gyventojai, bendruomenės, amatininkai;
7. būtų skatinamas verslas ir veiklos veikiančios be tarpininkų - „trumpų grandinių principu“;
8. vienišiems sergantiems ar slaugomiems gyventojams socialinės ir gydymo paslaugos būtų teikiamos namuose arba
jie iki ligoninės ar socialinių paslaugų teikimo vietos būtų atvežami nemokamai;
9. vaikų ugdymas, neformalus suaugusiųjų švietimas būtų profesionalus ir racionaliai finansuojamas;
10. jaunoms šeimoms būtų sudarytos palankios sąlygos kurtis Lazdijų rajone.
Tikime, kad drauge dirbdami galime sudaryti oraus gyvenimo ir gerai apmokamo darbo prielaidas Lazdijų
rajono gyventojams.
Kviečiame drąsiai rinktis permainas ir palaikyti ne tik mus, bet ir mūsų kandidatę į Lazdijų rajono merus Ausmą
Miškinienę.
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Už sėkmę, patirtį ir tęstinumą!
Išsaugosime rajono ligoninę.
Išlaikysime chirurgijos ir vaikų skyrius.
Stiprinsime aukščiausio lygio specialistais.
Nupirksime modernią diagnostinę įrangą, rentgeno aparatą ir kt.
Padėsime kurti darbo vietas.
Kiekvienam, susikuriančiam darbo vietą, padengsime įmonės steigimo išlaidas.
Atleisime nuo turto ir žemės mokesčio.
Surasime investitorių gamyklos statybai rajone.
Išasfaltuosime kelius per kiekvieną gyvenvietę.
Kelių priežiūrai gausime papildomai milijoną eurų.
Dažniau greideriuosime žvyrkelius.
Įrengsime apšvietimą Jūsų gyvenvietėje.
Išsaugosime visas mokyklas.
Esame už mokslo šviesos skleidimą ne tik mieste, bet ir kaime.
Sugrąžinsime mūsų vaikus iš užsienio į rajono mokyklas.
Įdomesnėms pamokoms – modernios technologijos.
Rūpinsimės Jūsų gerove.
Nori mesti gerti? Tau padėsime.
Suteiksime nemokamas paslaugas į namus.
Nupirksime namus daugiavaikėms šeimoms.
Naujagimiui - papildomai 333 €.
Pastatysime daugiabutį mažas pajamas gaunančioms šeimoms.
Remsime ūkininkus.
Mokyklose ir darželiuose maitinsime tik rajono ūkininkų užauginta produkcija.
Išsaugosime paramą nederlingoms žemėms.
Žemės ūkio produkcija bus perdirbama naujai įsteigtoje įmonėje.
Kasmet įžuvinsime ežerus.
Materialiai remsime bendruomenes.
Bendruomenes įtrauksime į rajonui svarbių sprendimų priėmimą.
Padengsime patalpų eksploatacijos išlaidas.
Padėsime ruošti ir bendrafinansuoti projektus.
Pastatysime:
Modernų Sporto centrą.
Laisvės kovų ir genocido muziejų.
Įrengsime jaunimo verslo oazę.

Prisidėk ir tu! Kurk, siūlyk, pranešk draugams, rašyk:
komandapirmyn@gmail.com
Draugaukime facebook‘e:
https://www.facebook.com/AMargeliokomandapirmyn/
PIRMYN! Judinkis ir varom!

„Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai“.
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Lietuvos socialdemokratų
partija

VARDAN LAZDIJŲ
RAJONO ŽMONIŲ

Mes tikim, kad Lazdijų rajonas bus sėkmingas tiek, kiek sukurs galimybių savo gyventojams. Esame pasiruošę, suvienyti
politikus ir gyventojus bendram darbui. Užtikrinsime, kad gyventojai nebijotų ir galėtų laisvai reikšti savo nuomonę
dėl savivaldybės priimamų sprendimų ar pasiūlyti jiems alternatyvą. Socialdemokratų komanda įsipareigoja Jums sukurti patrauklią, saugią ir ekonomiškai tvarią gerovę Lazdijų rajone.
Mūsų tikslas – Lazdijų rajono žmonių gerovės augimas.
• Išlaikysime veikiančią Lazdijų ligoninę ir teikiančią kokybiškas sveikatos paslaugas.
• Pasirūpinsim šeimomis, užtikrinsim vaikų priežiūrą darželiuose, moksleivių – visos dienos užimtumą mokykloje.
Sukursime ir įgyvendinsime vasaros užimtumo programą, prieinamą visiems savivaldybės vaikams.
• Užtikrinsime kokybišką švietimą, socialinių paslaugų plėtrą ir prieinamumą.
• Darbų prioritetas - investicijos į darbo vietų kūrimą. Per kadenciją pasieksime, kad investicijų dėka nedarbo lygis
sumažėtų iki respublikinio vidurkio.
• Pasiūlysime mobilumo sprendimus, rajono gyventojams, pasiekti darbo vietas kitose savivaldybėse.
• Padėsime krašto žmonėms įgyvendinti verslo idėjas. Remsime šeimos ūkių kūrimąsi ir plėtrą.
• Darbo vietas rajono gyventojams kuriančias verslo įmones atleisime nuo žemės ir turto mokesčių.
• Įdiegsime virtualų žemėlapį, kuriame gyventojai galės pažymėti konkrečiose gyvenvietėse egzistuojančias problemas.
• Visapusiškai remsime bendruomenių veiklą, jaunimo iniciatyvas.
• Skirsime didesnį dėmesį infrastruktūros kokybės gerinimui.
• Dėl ateities projektų įpareigosime rajono administraciją tartis su gyventojais, viešinti atliktus darbus bei panaudotų
lėšų tikslingumą.
• Reikalausime asmeninės vadovų atsakomybės už darbo rezultatus.
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Mes, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, per pastaruosius trisdešimt metų ne kartą įrodėme, kad esame Tėvynės pusėje, sugebame imtis atsakomybės kritinėse situacijose. Deja, Lietuva yra įstrigusi neapibrėžtume, nes
valdžiai trūksta strateginio mąstymo ir politinės valios, vis labiau plečiasi praraja tarp valdžios ir žmonių perspektyvų.
Kuriasi įvairūs vienkartiniai komitetai, kurių pagrindinis tikslas, bet kokia kaina iškovoti vietą valdžioje, patenkinti savo
siaurus asmeninius interesus.
Turime daug talento ir neišnaudoto potencialo, tikrai galime ištrūkti iš korupcijos, vertybinės mažakraujystės ir skurdžios
kasdienybės pelkės. Pradėkime nuo artimiausios aplinkos – nuo žmonėms tarnaujančios savivaldos.
ĮSIPAREIGOJAME:
• Būti nepakantiems bet kurioms politinės korupcijos apraiškoms, greitai ir principingai reaguoti, jei kuris nors mūsų
partijos ar komandos narys pasitrauks iš bendrojo gėrio kūrimo kelio.
• Veikti atvirai, skaidriai, įsiklausyti į skirtingas nuomones, konstruktyviai bendradarbiauti su kitomis politinėmis
jėgomis taryboje.
• Dirbti gyventojams, o ne įvaizdžiui.
SIEKSIME:
• Atkurti pasitikėjimą tarp vietinės valdžios ir piliečių.
• Užtikrinti, kad kiekvienam žmogui būtų garantuota gerovė, būtina oriam gyvenimui.
NEŽADAME:
• Mes nežadame rojaus žemėje, nežadame geresnio gyvenimo tiems, kurie gali, tačiau nenori dirbti. Tačiau mes ŽADAME visomis išgalėmis padėti tam, kuris nori čia, Lazdijų rajono savivaldybėje, oriai dirbti, užsidirbti, ir nori čia kurti
pilnavertį savo šeimos gyvenimą.
BŪSIME:
• Stipri valdžia, sąžiningai atstovaujanti ir dirbanti rinkėjams, numatanti darbų prioritetus, atsakingai finansus naudojanti,
sugebanti pasiekti, kad priimti sprendimai būtų įgyvendinami, jog visi būtų lygūs prieš įstatymą.

„Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai“.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS

Laisvė
spręsti patiems!

*Prieš priimdami svarbius sprendimus, tarsimės su gyventojais, o už rinkimų programos įsipareigojimų vykdymą kiekvienais metais atsiskaitysime viešai.
*Savivaldybės lėšos viešiesiems ryšiams bus skirtos visuomenei informuoti tik apie svarbius savivaldos įvykius bei
naujus teisės aktus.
*Didinsime vietos bendruomenių ir vietos veiklos grupių projektų finansavimą.
*Užtikrinsime savivaldybių administracijų ir pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų skaidrumą ir antikorupcinę prevenciją.
Ekonomika ir verslumo skatinimas
*Lazdijų rajonas visada buvo švarus ir ekologiškas rajonas. Privalome aktyviai dalyvauti anglies dvideginio mažinimo
programoje, kad įgyvendinę programą ne tik tausotume aplinką, bet ir gyventojai gautų materialinę naudą:
*2019 metais sudarysime geras sąlygas individualių namų gyventojams statytis saulės elektrines, o nuo 2020 metų tokias elektrines galėtų statytis daugiabučių namų gyventojai, bendruomenės ir asociacijos.
*Skatindami elektros transporto naudojimą, sieksime įrengti elektros transporto greito krovimo stoteles.
*Rajono žemės ūkio plėtros strategijoje numatyta penimų galvijų ir ekologinių ūkių plėtra, sieksime, kad būtų įtraukta
ir pienininkystė. Siūlysime verslui geras sąlygas koncesijai, kad būtų įkurta gyvulių skerdykla.
*Remsime ekologinius ūkius ir jų plėtrą, sieksime, kad šie ūkiai išaugintą produkciją perdirbtų ir tiektų rajono švietimo
įstaigoms.
Kultūra, švietimas, sportas - artima žmogui!
*Į kultūros politikos formavimą ir lėšų paskirstymą įtrauksime bendruomenes, visuomeninių kultūros ir meno organizacijų atstovus, profesionalaus meno kūrėjus.
*Sieksime, kad vasarą daugiau renginių vyktų Lazdijų miesto parke ir hipodrome.
*Propaguosime suaugusiųjų ir vaikų fizinį aktyvumą, sieksime, kad sportuojančių mokinių būtų ne mažiau 80 procentų.
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„Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai“.

Kandidatų sąrašų rinkimų programos
DARBO PARTIJA

ATSAKOME UŽ
SAVO ŽODŽIUS!

NR.

12

Mes, Darbo partija, esame įsitikinę, kad asmeninė valdininkų atsakomybė už priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų
įgyvendinimą yra būtina sąlyga, siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis.
Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia, o savivalda – realia. Sieksime, kad savivaldybėms būtų perduota atsakomybė,
funkcijos ir ištekliai, susiję su vietos gyventojų poreikių tenkinimu.
Užkirsime kelią korupcijai ir švogerizmui. Savivaldybės tarnautojai už savo sprendimus turės prisiimti atsakomybę
savo turtu ir atlyginimu.
Užtikrinsime mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Pertvarkant mokyklų tinklą, pirmiausiai atsižvelgsime
į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių gyventojų poreikius.
Skatinsime kultūrinį lavinimą. Užtikrinsime kultūros, kuri turi įtakos asmenybės dvasinių vertybių formavimui,
tinkamą finansavimą ir jos prieinamumą visiems.
Organizuosime ir teiksime tik kokybiškas socialines paslaugas. Optimizuosime socialinių paslaugų sistemą, kad ji
realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai, senjorui.
Sutelksime dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą. Prioriteto tvarka finansuosime jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų projektus. Remsime jaunas šeimas - padėsime joms gaunant lengvatinį ilgalaikį kreditavimą
įsigyjant būstą.
Sukursime palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti. Stiprinsime
šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendinsime skatinimo priemones sveikatos priežiūros specialistams, ypač jauniems,
dirbti miesteliuose, atokesnėse nuo savivaldybės centro gyvenvietėse.
Remsime verslą, kuriantį naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas. Didinsime smulkaus ir vidutinio verslo
fondą, iš jo remsime darbo vietas savivaldybėje kuriantį smulkųjį verslą.
ATSAKOME UŽ SAVO ŽODŽIUS!

„Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai“.
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Kandidatų sąrašų rinkimų programos

NR.

18

Lietuvos centro
partija

UŽ VISIEMS LYGIAI
TEISINGĄ LAZDIJŲ
RAJONO SAVIVALDYBĘ!

- Mes visomis išgalėmis ginsime visuomenės interesus.
- Mes piktinamies tokia valdžia, kuri tyčiojasi iš žmonių ir žemina piliečių orumą.
- Mes palaikome mokytojus, medikus, pareigūnus ir valstybės tarnautojus ir siekiame, kad jie gautų orius atlyginimus.
- Mes pasisakome pries vaikų atiminėjimą iš šeimų, kai tai daroma piktnaudžiaujant institucine prievarta ir pažeidžia
vaiko interesus
- Mes kategoriškai prieštaraujame apsimetėlių pabėgelių invazijai.
- Mes nenorime, kad Lietuvos vaikai būtų išvežami į užsienį, tarsi eksporto prekė.
- Mes saugome Lietuvos vaikus ir Lietuvos miškus.
- Mes skelbiame karą politinei korupcijai ir siekiame, kad visi kyšininkai vagiantys Lietuvos žmonių pinigus atsidurtų
už grotų.
- Mes sakome, kad tie, kurie uždirba mažesnes algas, turi mokėti mažiau mokesčių, o turtuoliai daugiau.
- Mes sakome, kad mažas pensijas gaunantiems pensininkams pensijos turi būti didinamos daugiausiai.
- Socialinis ir ekonominės atskirties mažinimas – mūsų pagrindinis tikslas!
- Mes pasisakome, kad žemės ūkyje palaikysime ir skatinsime, ūkio funkcionavimą, kaip verslą, skatinsime ekologinį
ūkininkavimą, kooperacijos plėtrą, stiprinsime kaimo bendruomenių veiklą, kaimo turizmą.
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„Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai“.

Kandidatų sąrašai

PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS

NR. 1
1. Albinas Žymančius
2. Romas Maksimavičius
3. Laura Urbanskaitė
4. Daiva Grubienė
5. Augustas Turevičius
6. Aldona Balevičienė
7. Arminas Liaukevičius
8. Eugenijus Šidlauskas
9. Stasys Šaduikis

10. Eglė Rutkauskienė
11. Roma Kavaliauskienė
12. Rima Čerkauskienė
13. Agnė Urbonienė
14. Kęstutis Žalys
15. Zenius Antanas
Miciulevičius
16. Vladas Kardokas
17. Juozas Burba

18. Diana Jančiulienė
19. Neringa Karkauskienė
20. Justina Norkienė
21. Valdemaras Motiejūnas
22. Donatas Muravjovas
23. Sandra Bendžiūtė
24. Erika Virbalaitė

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

NR. 2
1. Ausma Miškinienė
2. Benius Rūtelionis
3. Jurgita Kurauskienė
4. Remigijus Urbanavičius
5. Rimantas Pileckas
6. Evaldas Brusokas
7. Gintautas Burčikas (teismo
nuosprendžiu pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos)
8. Vytautas Burba
9. Ilona Šaparauskienė
10. Rimas Kauzonas

11. Valdas Žička
12. Kęstutis Sakalauskas
13. Dalia Mikelionienė
14. Algimantas Baranauskas
15. Mantas Sujeta
16. Mindaugas
Tradišauskas
17. Martyna Krikštolaitytė
18. Eimantas Zaburas
19. Lukas Vilčinskas
20. Onutė Šapuckaitė
21. Ernestas Labalaukis

22. Juozas Mikelionis
23. Daiva Meiluvienė
24. Edvinas Krušinskas
25. Algirdas Motiejūnas
26. Albinas Talitavičius
27. Antanas Vincas
Valentukevičius
28. Tomas Štreimikis
29. Rasa Vilkevičienė
30. Ramunė Petruškevičienė
31. Alius Markevičius
32. Zosė Bernotienė
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Kandidatų sąrašai

VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„A. MARGELIO KOMANDA „PIRMYN!“

NR. 3
1. Artūras Margelis
2. Gintautas Salatka
3. Ričardas Dulskas
4. Daiva Ambrazevičienė
5. Artūras Kašalynas
6. Juozas Pileckas
7. Odeta Lenkauskienė
8. Gintautas Mirijauskas
9. Virginijus Vasiliauskas
10. Jonas Stankevičius
11. Rasa Rutkauskienė
12. Česlova Šmulkštienė
13. Tomas Savukas
14. Irma Gurevičienė
15. Rita Sabestinienė
16. Donatas Račkauskas
17. Ona Černiauskienė
18. Daiva Daugvilavičienė
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19. Gintarė Sabaliauskienė
20. Raminta Zelenauskaitė
21. Rimas Vaškevičius
22. Virginijus Mitrikevičius
23. Kazimiera Gegužienė
24. Audrius Markevičius
25. Eglė Kubilienė
26. Raimondas Kamandulis
27. Albinas Padgurskas
28. Ignas Zilinkus (teismo
nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos)
29. Asta Jankauskienė
30. Vaida Naujalienė
31. Vilius Tumosa
32. Daiva Blaževičienė
33. Dovilė Lynykienė
34. Dangyra Fišerienė

35. Artūras Gradecka
36. Lina Gencerauskaitė
37. Kastytis Gausa
38. Asta Bagdonienė
39. Juozas Adomaitis
40. Kęstutis Rusevičius
41. Roma Stankauskienė
42. Vytautas Bračiulis
43. Dalius Valukonis
44. Jūratė Ponomariovienė
45. Daiva Povilanskienė
46. Audronė Pileckienė
47. Daiva Bagackienė
48. Zenius Želionis
49. Dalia Galiauskienė
50. Asta Mickevičienė

Kandidatų sąrašai

Lietuvos socialdemokratų partija

NR. 4
1. Saulius Petrauskas
2. Arūnas Vaišnoras
3. Justas Pankauskas
4. Joalita Lynikienė
5. Ramunė Botvičienė
6. Birutė Vėsaitė
7. Kęstutis Bartuškevičius
8. Sigina Basevičienė
9. Vytaras Vaikšnoras

10. Vidas Rimavičius
11. Neringa Černauskienė
12. Juozas Urmanavičius
13. Mindaugas Lasavičius
14. Irma Žitkutė
15. Vytautas Vaicekauskas
16. Ona Jančiauskienė
17. Vytas Jaskelevičius
18. Gabrielė Lasavičienė

19. Skirmantas Lydeka
20. Arūnas Rinkevičius
21. Sigitas Stenevičius
22. Liuda Briliūtė
23. Antanas Gervelis
24. Edvinas Markevičius
25. Remigijus Milončius
26. Edvardas Balevičius
27. Edvinas Račinskas

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys
demokratai

NR. 6

1. Audrius Klėjus
2. Jūratė Juodzevičienė
3. Romas Leščinskas
4. Daiva Barkauskienė
5. Edmundas Nekraševičius
6. Vaida Gazdziauskienė
7. Agnė Bražinskienė
8. Janina Ražukienė
9. Aušra Dainauskienė
10. Laimutė Vaitiekūnienė
11. Valdas Tulaba
12. Marius Valutkevičius
13. Aivaras Pankevičius
14. Dalia Povilaikienė
15. Saulius Jančiulis

16. Albinas Gintas Jasinskas
17. Vilma Burbulė
18. Ramūnas Krugelis
19. Sidona Pučinskienė
20. Vytautas Labenskas
21. Aldona Talandzevičienė
22. Alvydas Kulakauskas
23. Virginijus Kukučionis
24. Greta Čitavičiūtė
25. Ala Morkevičienė
26. Ramunė Kajokienė
27. Daiva Gausienė
28. Albinas Kamarūnas
29. Ričardas Povilaika
30. Regina Leskevičiūtė

31. Asta Šakalienė
32. Laimas Dainauskas
33. Sigita Sorakienė
34. Saulius Plonis
35. Remigijus Paulionis
36. Sigita Alavočienė
37. Irena Česnienė
38. Stasys Minkevičius
39. Rimvydas Laukionis
40. Ramutė Martišauskienė
41. Roma Dumbliauskienė
42. Juozas Ramanavičius
43. Aldona Milukaitė
44. Rasa Mociejūnienė
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Kandidatų sąrašai

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

NR. 10
1. Valdas Petras Mikelionis
2. Alvydas Škarnulis
3. Jonas Edvardas Juodis
4. Dainius Žukauskas
5. Vitalius Simanynas
6. Laura Dudinskaitė
7. Virginija Venckuvienė
8. Antanas Talandis
9. Gintautas Vaišnys
10. Rolandas Čėpla (teismo
nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos)
11. Birutė Statkevičienė
12. Ramunė Janavičiūtė
13. Eglė Malinauskienė
14. Rasa Jasionienė
15. Julija Maziukienė

16. Algis Apanavičius
17. Jolanta Dimšienė
18. Vladas Janulionis
19. Rita Opolskienė
20. Juozas Rutkauskas
21. Jovita Anulienė
22. Birutė Pileckienė
23. Arūnas Navickas (teismo
nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos)
24. Romualdas Jarmala
25. Vilimantas Paulionis
(teismo nuosprendžiu buvo
pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos)
26. Rasa Baltrušaitienė
27. Erika Mikalonienė

28. Reda Maniuškienė
29. Vilija Dadurkienė
30. Ženeta Goberytė
31. Valdas Uzdila
32. Jūratė Mikalajūnaitė
33. Vaida Večkienė
34. Vida Jančiukienė
35. Vida Savulienė
36. Juozas Maceika
37. Jolanta Jarašienė
38. Dalia Sujetienė
39. Galina Dzemidienė
40. Gitana Zmirskienė
41. Viktoras Safronovas
42. Angelė Kazlauskienė
43. Vidmantas Jablonskas

dėl nusikalstamos veikos)
8. Vidas Markelionis
9. Tadas Pileckas
10. Živilė Juozulynienė
11. Povilas Mažeika
12. Laimutis Ivoška
13. Aldona Lynikienė (teismo
nuosprendžiu pripažintas kaltu

dėl nusikalstamos veikos)
14. Skaistė Kazlauskienė
15. Marius Skirbanta
16. Giedrė Bacevičiūtė
17. Laima Škleriūtė
18. Izolda Jančiukienė
19. Alma Štreimikienė

Darbo partija

NR. 12
1. Arūnas Bacevičius
2. Jolita Bakšaitė
3. Marija Bakšienė
4. Jonas Goberis
5. Kazys Jautakis
6. Vilma Dobilienė
7. Darius Jankauskas (teismo
nuosprendžiu pripažintas kaltu
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Kandidatų sąrašai

Lietuvos centro partija

NR. 18
1. Jonas Matulevičius
2. Jonas Šmuilys
3. Rita Griškelytė
4. Raimondas Matulevičius
5. Zuzana Urbonaitė
6. Tomas Butanavičius
7. Jaronimas Jurgis Rūtelionis

8. Aira Kavaliauskaitė
9. Roma Vaitulioninė
10. Laima Babarskienė
11. Romas Ilkinas
12. Rytis Matulevičius
13. Remigijus Berus
14. Greta Kavaliauskaitė

15. Gintautas Jauneika
16. Kęstutis Šmuilys
17. Jovita Galinskaitė
18. Artūras Macevičius
19. Aurimas Marazas

„Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus
Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną“.
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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
RINKIMŲ KOMISIJA NR. 24
Vilniaus g. 1, 100 kab.,
Lazdijai, LT-67106
Tel. 8 681 41487
RAMUTĖ SUBAČIENĖ pirmininkė Tel. 8 681 41487
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
VALDAS RADŽIŪNAS pavaduotojas
Lietuvos socialdemokratų partija
VITALĖ GRĖBLIŪNIENĖ sekretorė
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
VIRGINIJUS ČERKAUSKAS narys
Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga
VINCAS MEDIŠAUSKAS narys
Darbo partija
ZITA RAMANAUSKIENĖ narė
Lietuvos socialdemokratų darbo partija
DOVILĖ RADZVILAVIČIŪTĖ narė
Partija Tvarka ir teisingumas
LAIMA STANKEVIČIENĖ narė
Administracijos direktorius
KĘSTUTIS JASIULEVIČIUS narys
Lietuvos teisininkų draugija
ASTA KURAUSKAITĖ narė
Teisingumo ministras
VIDA ZEMECKIENĖ narė
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

26

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
RINKIMŲ APYLINKĖS
Avižienių rinkimų apylinkė (Nr. 1)
Morkavo g. 29, Avižienių k., Šlavantų sen., Lazdijų r.
Bartelių rinkimų apylinkė (Nr. 2)
Gėlių g. 1 Barčių k., Veisiejų sen., Lazdijų r.
Bugiedos rinkimų apylinkė (Nr. 3)
Pasienio g. 4, Varviškės k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r.
Būdviečio rinkimų apylinkė (Nr. 4)
Liepų g. 3, Būdviečio k., Būdviečio sen., Lazdijų r.
Dumblio rinkimų apylinkė (Nr. 5)
Ežerų g. 44, Dumblio k., Lazdijų sen., Lazdijų r.
Kapčiamiesčio rinkimų apylinkė (Nr. 6)
Taikos g. 11, Kapčiamiestis, Lazdijų r.
A.Kirsnos rinkimų apylinkė (Nr. 7)
Dzūkų g. 4, Dzūkų k., Būdviečio sen., Lazdijų r.
Kirsnos rinkimų apylinkė (Nr. 8)
Mokyklos g. 4, Naujosios Kirsnos k., Šeštokų sen., Lazdijų r.
Krikštonių rinkimų apylinkė (Nr. 9)
Jono Reitelaičio g. 39 a, Krikštonių k., Noragėlių sen., Lazdijų r.
Krosnos rinkimų apylinkė (Nr. 10)
Alytaus g. 57, Krosnos sen., Krosna, Lazdijų r.
Kuklių rinkimų apylinkė (Nr. 11)
Liepų g. 7, Kuklių k., Lazdijų sen., Lazdijų r.
Kučiūnų rinkimų apylinkė (Nr. 12)
Vilties g. 4, Kučiūnų k., Kučiūnų sen., Lazdijų r.
Vytautų rinkimų apylinkė (Nr. 13)
Galsto g., Vytautų k., Veisiejų sen., Lazdijų r.
Lazdijų rinkimų apylinkė (Nr. 14)
Vilniaus g. 6, Lazdijų m. sen., Lazdijai
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Metelių rinkimų apylinkė (Nr. 15)
Ežero g. 3, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r.
Nemajūnų rinkimų apylinkė (Nr. 16)
Aušros g. 2, Nemajūnų k., Lazdijų sen., Lazdijų r.
Noragėlių rinkimų apylinkė (Nr. 17)
Liepų g. 2, Noragėlių k., Noragėlių sen., Lazdijų r.
Petroškų rinkimų apylinkė (Nr. 18)
Petroškų g., Petroškų k., Veisiejų sen., Lazdijų r.
Rudaminos rinkimų apylinkė (Nr. 19)
Karaliaus Mindaugo g. 14, Rudaminos k., Lazdijų sen., Lazdijų r.
Seiliūnų rinkimų apylinkė (Nr. 20)
Tujų g. 14, Seiliūnų k., Noragėlių sen., Lazdijų r.
Seirijų rinkimų apylinkė (Nr. 21)
Vytauto g. 38, Seirijai, Lazdijų r.
Stebulių rinkimų apylinkė (Nr. 22)
Dzūkų g. 7, Stebulių k., Teizų sen., Lazdijų r.
Šeštokų rinkimų apylinkė (Nr. 23)
Dzūkų g. 19, Šeštokai, Šeštokų sen., Lazdijų r.
Šventežerio rinkimų apylinkė (Nr. 24)
Dusios g. 1, Šventežerio k., Šventežerio sen., Lazdijų r.
Teizų rinkimų apylinkė (Nr. 25)
Tiesioji g. 33, Teizų k., Teizų sen., Lazdijų r.
Verstaminų rinkimų apylinkė (Nr. 26)
Mokyklos g. 29, Verstaminų k., Teizų sen., Lazdijų r.
Veisiejų rinkimų apylinkė (Nr. 27)
Dariaus ir Girėno g. 33, Veisiejų m. sen., Veisiejai, Lazdijų r.
Viktarinos rinkimų apylinkė (Nr. 28)
Mokyklos g. 22, Viktarinos k., Veisiejų sen., Lazdijų r.
Žagarių rinkimų apylinkė (Nr. 29)
Ilgoji g. 49, Žagarių k., Seirijų sen., Lazdijų r.
Varnėnų rinkimų apylinkė (Nr. 33)
Liepų g. 21, Varnėnų k., Veisiejų sen., Lazdijų r.
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Apylinkės rinkimų
komisijos, savivaldybės
rinkimų komisijos ar
Vyriausiosios rinkimų
komisijos antspaudo vieta
Biuletenis privalo būti antspauduotas

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

9

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

S

2

MIŠKO PARTIJA

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

5

BERŽO PARTIJA

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

6

KLEVO PARTIJA

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

9

VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„JŪRATĖ IR KASTYTIS“

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

12

DREBULĖS PARTIJA

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

13

PARTIJŲ KOALICIJA

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

16

UOSIO PARTIJA

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

18

PAPARČIO PARTIJA

21

GILĖS PARTIJA

22

GRIAUSTINIO PARTIJA

26

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

PIRMUMO BALSAI

Į šiuos langelius aiškiai įrašykite penkių
kandidatų numerius iš to sąrašo, už kurį
balsavote. Kandidatų pavardžių nerašykite.
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2019 m. kovo 3 d.
/,(789265(638%/,.266$9,9$/'<%,Ǐ0(5Ǐ5,1.,0$,
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Apylinkės rinkimų
komisijos, savivaldybės
rinkimų komisijos ar
Vyriausiosios rinkimų
komisijos antspaudo vieta
Biuletenis privalo būti antspauduotas

PAŽYMĖKITE TIK V I E N Ą K A N D I DATĄ , UŽ KURĮ BALSUOJATE

9

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

MEDŽIŲ PARTIJA

Dobilas BERŽAS

MIŠKŲ PARTIJA, PIEVŲ PARTIJA

Drebanti DREBULYTĖ

IŠSIKĖLĖ PATI

Klevas KLEVAUSKAS
Pušis PUŠIENĖ
Uosis UOSYS

P

A

Z

D

Y

VISUOMENINIS RINKIMŲ
KOMITETAS „ŽALTYS“

Eglė EGLAITĖ

30

S

Alksnis ALKSNIENIS

V

Y

IŠSIKĖLĖ PATS, EGLIŲ PARTIJA
SPYGLIUOČIŲ PARTIJA
UOSIO PARTIJA
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Leidinio tiražas: 9 000 egz.
Leidinį parengė: Lazdijų rajono savivaldybės rinkimų komisija Nr. 24.
„Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai“.
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Viršelio nuotraukos autorius Aldas Liaukus.

