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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. 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).

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;
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• 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.
Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiais rinkėjo kortele, vidiniu
balsavimo voku ir ten esančiais rinkimų biuleteniais) rinkėjas įteikia rinkimų komisijos nariui. Šis, gavęs rinkėjo įteiktą voką, šį voką rinkėjo akivaizdoje užklijuoja
specialiu ženklu ir išduoda rinkėjui šio voko priėmimo kvitą.
Visus šiuos veiksmus rinkėjas atlieka pats. Jeigu rinkėjas dėl fizinių trūkumų šių
veiksmų pats atlikti negali, jo prašymu juos atlieka rinkėjo pasirinktas asmuo. Šis
asmuo rinkimų biuletenį privalo užpildyti rinkėjo akivaizdoje pagal jo nurodymą
ir išsaugoti balsavimo paslaptį.
Draudžiama priimti iš rinkėjų neužklijuotus išorinius balsavimo paštu vokus.
Rinkėjams draudžiama išsinešti rinkimų biuletenius, balsavimo vokus ar juos
perduoti kitiems asmenims.
Balsavimas iš anksto savivaldybių pastatuose vyks 2019 m. vasario 27-28 dienomis (per pakartotinį balsavimą kovo 13-14 dienomis) nuo 8 iki 20 val.
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Balsavimas namuose

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

Balsavimas specialiuose balsavimo punktuose

Rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose
arba atlieka privalomąją karo tarnybą ir todėl
negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba
atlieka tikrąją karo tarnybą, valstybės tarnybą
ar dirba pagal darbo sutartis tarptautinėse karinėse operacijose užsienyje, arba atlieka arešto
ar laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse,
tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose),
gali balsuoti specialiai balsavimui sudarytuose
specialiuose balsavimo punktuose jų darbo valandomis 2019 m. vasario 27 – kovo 1 dienomis
(pakartotinis balsavimas kovo 13-15 dienomis).

Balsavimas rinkimų dieną

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

Informacija rinkėjams su negalia

Rinkimų įstatymuose yra nustatyta, jog balsavimo patalpa turi būti pritaikyta
rinkėjams su negalia. Už balsavimo patalpų įrengimą ir jų pritaikymą neįgaliesiems yra atsakingos savivaldybių administracijos.
Rinkimų apylinkių, pritaikytų rinkėjams su negalia, sąrašą galima rasti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje www.vrk.lt ir portale www.
rinkejopuslapis.lt Jei rinkėjo rinkimų apylinkė nėra pritaikyta rinkėjui su negalia,
tai toks rinkėjas gali balsuoti artimiausioje neįgaliesiems pritaikytoje rinkimų
apylinkėje.
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GELENA DRUNGILIENĖ
Iškėlė DARBO PARTIJA

Mero pareiga – įgyvendinti savivaldos principus, saugoti ir ginti piliečių teises
bei teisėtus jų interesus, atstovauti Trakų rajono savivaldybei valstybės institucijose, organizuoti Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklą taip, kad būtų operatyviai
priimami rajonui ir jo žmonėms rekalingi sprendimai bei efektyviai įgyvendinami.
Tapusi mere sieksiu:
• užtikrinti atsakingą ir racionalų savivaldybės biudžeto paskirstymą ir panaudojimą
• aktyvaus bendruomenių dalyvavimo, sprendžiant gyventojų aktualias problemas, stiprinant žmonių ir valdžios abipusį pasitikėjimą
• peržiūrėti Trakų rajonui ir jo žmonėms priimtus žalingus sprendimus
• gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
• gerinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą
• gerinti vaikų ir jaunimo užimtumo paslaugas
• gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą
• mažinti korupcijos pasireiškimo prielaidas ir užkirsti kelią švogerizmui
• didinti kultūrinės aplinkos ir kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
• atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą
• ypatingo dėmesio kelių priežiūrai, pagal bendruomenių poreikius
• šilumos kainų mažinimo
• kad Trakai įgytų kurortinio miesto statusą
• kurti aplinką, palankią verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, darbo vietų kūrimui
• stiprinti verslo ir viešojo sektoriaus partnerystę
• kurti patrauklią kaimo ir mažesnių miestų gyvenamąją aplinką
Tęsiu numatytus ir pradėtus darbus:
• Lentvario automobilių tunelio ir pėsčiųjų požeminės perėjos įrengimą
• Trakų miesto aplinkkelio statybą
• daugiabučių namų renovaciją
• Trakų kultūros rūmų, Lentvario senojo kino teatro pastato bei kitų rajono
viešųjų statinių modernizavimą ir rekonstravimą
ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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JONAS KIETAVIČIUS
Iškėlė TĖVYNĖS SĄJUNGA –
LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

AŠ - JŪSŲ PUSĖJE!
Aš, Jonas Kietavičius, TS-LKD kandidatas į Trakų rajono savivaldybės merus,
esu sukaupęs nemažai visuomeninės, administravimo ir politinės patirties, todėl
žengiu drąsų ir atsakingą žingsnį – keliu savo kandidatūrą. Man nepriimtina susiklosčiusi situacija savivaldybėje, kai valdžia, nepasitarusi su bendruomene, priima sprendimus, kurie vėliau visuomenėje sulaukia negatyvaus atgarsio. Žmonių
įtraukimas į miesto ar rajono valdymą yra viena esminių mano komandos gairių.
Gerbiami trakiečiai, ar Jūsų kas nors klausė, Jums reikia dviejų stadionų, ar
užtektų vieno, įrengiant žaliąją erdvę miestelėnams?
Ar klausė kas nors lentvariečių, ko Jums labiausiai trūksta? Miesto gražėjimas
kuria emocinę vertę, bet neužtikrina saugumo jausmo, kuris yra žymiai svarbesnis, negu sutvarkyta paežerė. Saugumo jausmą mums užtikrins mūsų nuolatinio
buvimo vietų – kiemų, aikštelių, gatvių sutvarkymas.
Kartu su komanda noriu atkurti pasitikėjimą vietine valdžia, sutarti, kokį MŪSŲ
VISŲ kraštą kartu kuriame. Mes Jūsų pusėje!
Mano siekiai tapus meru:
• Kokybiškas išsilavinimas kiekvienam bei švietimo įstaigų būklės gerinimas.
• Kokybiškos medicinos paslaugos ir gydymo įstaigų gerinimas, optimizuojant
tinklą.
• Pagalba kiekvienai vaikus auginančiai šeimai, neįgaliems.
• Dialogas su miestų, kaimų bendruomenėmis.
• Investuotojų kuriamos geros darbo vietos.
• Kultūrinis gyvenimas ir puiki aplinka.
Įsipareigoju veikti atvirai, įsiklausyti į skirtingas nuomones, konstruktyviai ir
pagarbiai, remdamasis demokratijos pamatiniais principais, bendradarbiauti su
kitomis politinėmis jėgomis savivaldybės taryboje, siekiu realiai tarnauti žmonėms bei vadovautis skaidrumo ir sąžiningumo principais.
Su TS-LKD bendrąja programa galite susipažinti www.tsajunga.lt.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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JAROSLAV NARKEVIČ
Iškėlė LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ
AKCIJA – KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ
SĄJUNGA, POLITINĖ PARTIJA
RUSŲ ALJANSAS

UŽ TEISINGAI VADOVAUJAMĄ SAVIVALDĄ!
Mieli Trakų krašto gyventojai, Trakai – neatsiejama mano gyvenimo dalis. Esu
Trakų žemės patriotas, kuriam nūdienos krašto realijos yra labiausiai suprantamos ir svarbios, nes čia gimiau, užaugau ir gyvenu.
Džiaugiuosi inicijavęs ir pritraukęs lėšas daugeliui projektų: mokyklų renovacijai, kelių infrastruktūros gerinimui, Lentvario tikslinės teritorijos projektams ir
pervažos rekonstrukcijai.
Ilgametė darbo skirtingose savivaldybėse patirtis, atstovavimas Jums Seime,
mano kompetencijos, žinios ir gebėjimai burti įvairių pažiūrų ir tautybių žmones
bendram siekiui ir yra esminis argumentas mano kandidatūros palaikymui bei
garantas užtikrinantis Trakų krašto klestėjimą.
Balsuodami už mane, balsuojate už:
• teisingai ir sąžiningai paskirstytą biudžetą;
• savivaldybės paramą jaunoms, daugiavaikėms šeimoms, senjorams, ypatingų poreikių turintiems asmenims;
• rėmimo ir skatinimo programas vaikams ir jaunimui;
• kokybišką ir prieinamą ikimokyklinį, formalųjį ir neformalųjį ugdymą;
• pasiekiamą viešąjį transportą;
• pritaikytus poilsiui, vaikų žaidimams ir automobilių parkavimui, saugius kiemus ir viešąsias erdves;
• sveiką gyvenimo būdą sudarant sąlygas mėgėjiškam ir profesionaliam sportui;
• sutvarkytus kelius, apšviestas gatves;
• šiltus ir ekonomiškus daugiabučius;
• kompensacijas už karštą ir šaltą vandenį;
• pagerintas gyvenimo sąlygas kaime;
• kokybiškų medicininių paslaugų prieinamumą;
• smulkaus ir vidutinio verslo rėmimą;
• papildomų lėšų pritraukimą skatinant projektinę veiklą;
• turizmo vystymą gyventojų naudai puoselėjant įvairiataučioTrakų krašto istorinį, kultūrinį, religinį ir gamtinį potencialą.
KARTU MES JĖGA!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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VLADYSLAV KRAVČUN
Iškėlė LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR
ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

Esminė Trakų raj. problema – dėl vizijos, aiškių tikslų ir skaidrios politikos stokos mažėja gimstamumas, santuokų skaičius. Trakų raj. turi skatinti smulkų verslą
ir ūkininkavimą tam, kad suteiktų galimybę miesto ir kaimo žmonėms užsidirbti.
Tik pakeitusi sprendimų priėmimo tvarką, politinę kultūrą taryboje bei užtikrinusi
maksimalų skaidrumą savivaldybės veikloje, Trakų raj. savivaldos taryba gebės
priimti naudingus gyventojams sprendimus.
Mano tikslas – DIRBTI ŽMONĖMS. Labai svarbu, kad Trakų raj. meras gebėtų
telkti žmones bendram darbui, mokėtų užmegzti dialogą ir su šalies valdžia, ir su
kiekvienu gyventoju.
Mano prioritetai:
• Šeimų gerovė: Reikia sudaryti sąlygas jaunoms šeimoms auginti vaikus, susigrąžinti emigravusius gyventojus ir kviesti kurtis Trakų raj. naujus gyventojus.
Įvairaus amžiaus žmonės turi gauti galimybę dalyvauti gyventojų užimtumo skatinimo programose. Steigti „Senjorų namus“. Trakų raj. gyventojai bei svečiai mieste turi jaustis saugiai.
• Smulkaus verslo ir ūkininkavimo skatinimas: Investuosime į Trakų raj. gyventojų verslumo įgūdžių ugdymą. Viešosios erdvės ir infrastruktūra turi būti
patogi smulkiajam verslui ir ūkininkavimui. Skaidrūs viešieji pirkimai ir ES lėšų
įsisavinimas.
• Švietimas ir kultūra: Sieksiu, kad vaikai gautų kokybiškas ugdymo paslaugas. Tęsiu įstaigų renovacijos darbus. Skatinsiu mokyklų bibliotekų, menų, sporto
įrenginių atnaujinimą. Remsiu meno kolektyvų, tautodailininkų, tautinių mažumų bendruomenių veiklą. Užtikrinsiu kultūros paveldo objektų priežiūrą.
• Sveikatos apsauga: Mūsų tikslas - ne tik išsaugoti Trakų ligoninę, gerinti
paslaugų teikimo kokybę, bet ir sukurti efektyvią pavėžėjimo iki gydymo įstaigų
sistemą.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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EDITA RUDELIENĖ

Iškėlė LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS

Trakų rajonas – mano mylimas gimtas kraštas, todėl aktyviai prisidėsiu prie
mūsų rajono augimo. Per pastaruosius ketverius metus įsitikinau, kad kartu su čia
gyvenančiais, dirbančiais ir kuriančiais žmonėmis galime pasiekti pačių ambicingiausių tikslų. Aš ir mano vedama Lietuvos liberalų sąjūdžio komanda įrodėme,
kad mokame dirbti Trakų krašto žmonių naudai, tą ketiname tęsti ir toliau turėdami Jūsų pasitikėjimą.
Svarbiausi mano ir mano komandos ateities darbai:
• Trakų kultūros rūmų renovacija
• Tunelio po Lentvario geležinkelio pervaža įrengimo darbai
• Trakų autobusų stoties rekonstrukcija
• Tęsiama rajono švietimo įstaigų pastatų renovacija
• Tęsiama daugiabučių namų kvartalinė renovacija
• Trakų miesto viešų erdvių sutvarkymas pritaikant jas aktyviam poilsiui
• Palankių sąlygų verslui ir darbo vietų kūrimui sudarymas, investicijų pritraukimas
• Šilumos kainų mažinimas, diegiant alternatyvius šildymo šaltinius
• Sveikatos įstaigų atnaujinimas ir jų paslaugų gerinimas
• Kelių priežiūros užtikrinimas
• Trakų istorinio nacionalinio parko schemos koregavimo iniciavimas
• Viešojo transporto paslaugų kokybės gerinimas, tęsiamas autobusų parko
atnaujinimas
• Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas
• Dviračių takų plėtra rajone, sujungimas su Vilniaus miestu
• Jaunimo veiklos stiprinimas, skiriant reikalingas patalpas
• Tęsiamas nevyriausybinių organizacijų finansavimas
• El. paslaugų, gerinančių gyventojų aptarnavimą, diegimas
• Efektyvus savivaldybės biudžeto planavimas
• Savivaldybės įmonių veiklos optimizavimas pagal modernios vadybos principus
• Kompleksiškas Rūdiškių ir Onuškio sutvarkymas, įrengiant miesto aikštę ir parką
• Tęsiami pokyčiai Lentvaryje, gerinant infrastruktūrą, kuriant geresnę aplinką
gyventojams
• Pokyčiai ir investicijos tęsiami ir Aukštadvario, Rūdiškių, Onuškio, Senųjų Trakų, Paluknio, Grendavės seniūnijose.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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KĘSTUTIS VILKAUSKAS
Iškėlė LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

UŽ KASDIENĮ RŪPESTĮ ŽMONĖMIS!
Atveriantis galimybes, mylimas ir patogus. Tokį rajoną matau ateityje. Turėdami didžiulį įvairiapusį potencialą ir galimybes, jau kuris laikas stovime vietoje: neteikiame naujų paslaugų, nesiūlome inovatyvių sprendimų. Didėja mokesčiai, o
viešųjų paslaugų kokybė neatitinka lūkesčių. Kad pavytume laikmetį, reikalingas
kokybinis šuolis. Aš ir mano komanda esame tam pasiruošę.
Aktyviai bendrausiu su gyventojais, gilinsiuos į jų reikalus ir padėsiu išspręsti
rūpimus klausimus.
Trakams sieksiu Valstybinio-istorinio miesto statuso.
Remsiu ir skatinsiu verslo plėtrą ir inovatyvių, gerai apmokamų darbo vietų
kūrimą.
Optimizuosiu mokyklų valdymą, depolitizuosiu mokyklų vadovų skyrimą.
Inicijuosiu naujų, rajonui strategiškai svarbių, projektų įgyvendinimą ir baigsiu
jau pradėtus.
Decentralizuosiu savivaldą reorganizuojant seniūnijas į biudžetines įstaigas,
suteikiant joms savarankiškumą ir atsakomybę.
Didesnį dėmesį skirsiu lietuviškos kultūros puoselėjimui. Palaikysiu tautinių
bendrijų ir tautinių mažumų kultūrinį aktyvinimą.
Užtikrinsiu medicinos paslaugų kokybę ir plėtrą, gerinsiu sveikatos paslaugas
vaikams.
Sudarysiu bazinį paslaugų šeimai paketą ir senjoro paslaugų krepšelį.
Sieksiu, kad būtų didinamos Trakų rajono savivaldybės lėšos vietinių ir kaimo
kelių žvyravimui ir asfaltavimui.
Griežčiau kontroliuosiu teikiamų šilumos, vandens, atliekų tvarkymo paslaugų
kokybę ir kainas.
Stiprinsiu viešosios tvarkos skyrių, kuris rūpinsis tvarka ir gyventojų saugumu.
Mano siekis – kokybiškai atgaivinti, modernūs ir saugūs, patogūs gyventi Trakai, į kuriuos norisi grįžti ir dirbti. Trakai, kuriuose verta gyventi, auginti savo vaikus ir oriai leisti senatvę. Toks turi būti ir visas Trakų rajonas!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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NR.2
LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA
Dėsime visas pastangas, kad Trakų raj. miestuose būtų išspręsta automobilių
parkavimo bei vaikų žaidimo aikštelių prie daugiabučių namų problema.
Ieškosime būdų, kaip įpareigoti savininkus sutvarkyti Trakų rajone esantį apleistą kultūros paveldą bei įkurti kuo daugiau rekreacinių zonų.
Rasime lėšų ir priemonių skatinti smulkų verslą ir ūkininkavimą Trakų rajone.
Be gailesčio kovosime su korupcija ir privilegijomis, kurios šiuo metu yra taikomos valdančiosios partijos nariams.
Auginsime sąmoningus, išsilavinusius ir konkurencingus piliečius, skirdami
dėmesį formaliajam ir neformaliajam vaikų ugdymui. Skatinsime jaunimą savanoriauti.
Mūsų tikslas - ne tik išsaugoti Trakų ligoninę, gerinti paslaugų teikimo kokybę,
bet ir sukurti efektyvią pavėžėjimo iki gydymo įstaigų sistemą.
Esame tautinių mažumų kraštas. Remsime tautinių mažumų bendrijų saviraiškos būdus.
Žinome, koks svarbus Trakų raj. yra ES struktūrinių lėšų įsisavinimas. Esame
kompetetingi teikti paraiškas ES finansuojamiems projektams ir užtikrinsime
skaidrų projektų vykdymą.
Mes už skaidrią renovaciją. Siūlysime savivaldybės finansinę paramą renovaciją pasirinkusiems žmonėms. Ieškosime lankstesnių ir skaidrių būdų atrenkant
darbus vykdančias įmones.
Organizuosime svarią paramą sunkiai besiverčiančioms šeimoms, skatinsime
gimstamumą. Senjorams užtikrinsime orią senatvę.
Gebėsime rasti sąlyčio taškus su kitų partijų nariais, telksime visus bendram
darbui, ieškosime gyventojams palankiausių sprendimų.
Uoliai sieksime, kad Trakų miestas ir rajonas būtų patrauklus ir saugus ne tik
turistams, bet ir jaunoms šeimoms.
Išnaudosime visas savo fizines, protines ir dvasines jėgas darbui dėl Trakų raj.
žmonių gerovės.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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NR.3
VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„TRAKŲ KRAŠTO REIKALAS“
Visuomeninis rinkimų komitetas „Trakų krašto reikalas“ kviečia prie savo komandos prisijungti ne partinius, bet savo rajono viešajam gyvenimui neabejingus
kraštiečius, kurie ne kartą yra pagalvoję, kaip galėtų prisidėti prie savo bendruomenės gerovės, bet nedrįso pasidalinti savo idėjomis iki šiol.
Komitetas vertina savo narius ne pagal lojalumą komitetui, o pagal komandos nario asmenines savybes, todėl komitetas vadovaujasi pagrindiniu principu:
„Mūsų reikalas – Trakų rajonas!”.
Komiteto pamatinės gairės, kuriomis jis grindžia rajono gerovę, yra šios:
1. Maksimaliai išnaudoti Europos Sąjungos paramą, nes šiuo metu mūsų rajone lėšos nėra įsisavinamos efektyviai;
2. Savivaldybės įmonių veiklos efektyvinimas – šios įmonės turi būti ne politinės nomenklatūros užuovėja, bet tikslas siekti, kad jos dirbtų pelningai, todėl
privalo būti pakeista vadovybės formavimo tvarka prioritetą suteikiant profesionalams, išmanantiems finansinius instrumentus pelnui siekti;
3. Pagalvės mokesčio problema – rajone nėra pakankamai išnaudojami administraciniai gebėjimai, kad šis rajonui gyvybingai svarbus mokestis būtų surenkamas visu pajėgumu;
4. Komitetas yra už vietos savivaldą be korupcijos, todėl visuomenė turi žinoti
apie ydingas viešųjų pirkimų bei turto pardavimo procedūras ir atitinkamai išklausyti konkrečius komiteto pasiūlymus dėl šių procedūrų tobulinimo;
5. Komitetas sako griežtą NE nepotizmui, kuris yra paplitęs savivaldybės įstaigose ir įmonėse – rajono tarybos nariai ar jų artimi giminaičiai negali tuo pačių
metu dirbti ir minėtose įmonėse ir įstaigose;
6. Trakų istorinis nacionalinis parkas – komiteto įsitikinimu, Vyriausybės ir Seimo lygmeniu iš esmės turi būti peržiūrėti visi teisės aktai, reglamentuojantys šio
parko ribas ir veiklą.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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NR.4
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA
LSDP - VARDAN ŽMONIŲ
Trakų socialdemokratai išlieka nuoseklūs - laikysis socialdemokratinėmis vertybėmis grįstų nuostatų. Nesiblaškysime žadėdami neįgyvendinamų, populistinių
dalykų: remsimės savo patirtimi savivaldoje ir gyventojų lūkesčiais. Įrodėme, kad
esame nepamainomi sutartinai kuriant patrauklią aplinką verslo gyvavimui, kultūros raiškai ir švietimo kokybei, saugiai, oriai, sveikai gyvensenai.
Drąsa kurti ir ryžtas keistis buvo ir lieka kertiniais mūsų programos principais.
Kursime tokią krašto ateitį, kuri tiestų pasitikėjimo tiltus tarp visų kultūrinių ir
socialinių grupių ir būtų teisinga visiems mūsų žmonėms. Ateitį sutartinai, pasiturinčiai ir maloniai gyventi. Ateitį, kurioje norisi būti!
Tvirta, apsirūpinus ir socialiai saugi šeima; visapusiškai lavinami ir moderniai
mokomi vaikai bei jaunimas; laiku ir kokybiškai teikiamos medicinos paslaugos;
į visus visuomenės sluoksnius orientuota kultūra; kryptingas, subalansuotas ir
rezultatyvus gamtos ir kulūros paveldo saugojimas; valdžios sąžiningumas ir garbingas valdymas; užtikrintos lygios galimybės kiekvienam mūsų krašto žmogui;
aukšta viešųjų paslaugų kokybė ir sanbūvio kultūrą; tvirtas visuomenės tarpusavio pasitikėjimąs- tai kelias, kuriuo drauge žengti kviečia socialdemokratai. Stiprinsime bendruomenes ir piliečių dalyvavimą priimant tinkamiausius sprendimus bei aktyviau įtraukiant juos į atvirą viešą gyvenimą. Išlaikysime tradicinę
kaimo gyvenseną ir socialinę infrastruktūrą, o savivaldybės plėtrą ir vystymąsi
vykdysime remiantis darniais žaliaisiais energijos, transporto, ekologijos ir gamtos apsaugos sprendiniais.
Trakų kraštas: vieningas, augantis ir teisingas -patogus gyventi ir malonus aplankyti – štai mūsų tikslas! To sieksime visais įmanomais būdais!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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NR.6
TĖVYNĖS SĄJUNGALIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI
MES JŪSŲ PUSĖJE
Mes, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, matome ne tik sudėtingas dabarties problemas, kurias esame pasiryžę spręsti, bet ir didžiules Trakų
krašto galimybes. Mūsų tikslas – pasiekti, kad bet kuris rajono žmogus, kur jis
begyventų, kokios lyties, išsilavinimo ar turtinio statuso bebūtų, jaustų, kad gyvena savivaldybėje, kuri geba visiems garantuoti ne žemesnį, nei Lietuvos vidurkis
gerovės standartą ir lygias starto galimybes, būtinas oriam gyvenimui. Kalbame
apie tokią gerovę, kai žmogus gali jaustis oriai, pasirūpinti savimi ir artimaisiais,
kūrybiškai panaudoti turimus talentus. Visa tai įmanoma tik tada, kai sugebame
kalbėtis, sutarti ir darbuotis kartu.
Įsipareigojame, jog mūsų partijos atstovai savivaldybėje bus nepakantūs bet
kurioms politinės korupcijos apraiškoms.
Įsipareigojame veikti atvirai, skaidriai, įsiklausyti į skirtingas nuomones, konstruktyviai ir pagarbiai, remdamiesi demokratijos pamatiniais principais, bendradarbiauti su kitomis politinėmis jėgomis savivaldybės taryboje.
Įsipareigojame dirbti su Jumis, tartis, kartu priimti į bendrą gėrį nukreiptus
sprendimus ir sieksime, jog visi būtų lygūs prieš įstatymą.
Su Jūsų palaikymu mūsų rinkimų šūkis – Mes Jūsų pusėje – taps kūnu per
konkrečius mūsų darbus:
• Kokybiškas vidurinis išsilavinimas kiekvienam vaikui.
• Kokybiškos medicinos paslaugos kiekvienam.
• Pagalba kiekvienai vaikus auginančiai šeimai.
• Palanki aplinka kiekvienam neįgaliajam.
• Psichologinė pagalba kiekvienam.
• Galimybė kiekvienam įsitraukti į rajono valdymą.
• Investuotojų kuriamos geros darbo vietos kiekvienam.
• Galimybė kiekvienam leisti laiką parke.
• Kultūrinis gyvenimas kiekvienam.
Su visa TS-LKD bendrąja programa galite susipažinti www.tsajunga.lt .
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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NR.9
VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„UŽ KLESTINTĮ TRAKŲ KRAŠTĄ“
Mes, visuomeninio rinkimų komiteto UŽ KLESTINTĮ TRAKŲ KRAŠTĄ komanda,
esame neabejingi Trakų kraštui ir jo žmonėms, esame pasirengę deramai atstovauti ir dirbti Trakų krašto žmonių gerovei.
Todėl mes:
• skatinsime gyventojų tiesioginį dalyvavimą, sprendžiant vietos gyventojų aktualias problemas
• stiprinsime žmonių įtaką rajono Tarybos sprendimams organizuodami gyventojų apklausas visam Trakų rajonui svarbiais klausimais
• sieksime pritraukti kuo daugiau investicijų į Trakų rajoną, sudarant palankias
sąlygas verslui, kad būtų kuriamos naujos darbo vietos
• remsime švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigas gerinant paslaugų kokybę
• sieksime ypatingą dėmesį skirti socialinių paslaugų sričiai
• sieksime sveikatos priežiūros įstaigų atnaujinimo ir paslaugų kokybės gerinimo
• užtikrinsime vietinių kelių priežiūrą ir sutvarkymą
• užtikrinsime Trakų rajono miestelių, gyvenviečių viešųjų erdvių sutvarkymą
• sieksime įgyvendinti Lentvario požeminės pervažos įrengimą
• sieksime įgyvendinti Trakų miesto aplinkkelio statybą

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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NR.10
LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS
Savivalda–atvira, skaidri ir demokratiška. Tarsimės su vietos gyventojais,
bendruomenėmis; plėtosime elektronines paslaugas, gerinančias aptarnavimą.
Naujos galimybės ir darbo vietos. Sudarysime palankias sąlygas verslo plėtrai
ir darbo vietoms kurti, skatinsime šeimyninį verslą.
Švietimas–veiklos prioritetas. Tęsime švietimo įstaigų pastatų renovaciją, laboratorijų ir modernių erdvių kūrimą, materialiai aprūpinsime švietimo įstaigas;
skatinsime neformalaus ugdymo plėtrą.
Atsakingai tvarkomas savivaldos ūkis. Optimizuosime savivaldybės UAB veiklą; sieksime kokybiškų ir konkurencingų paslaugų. Diegdami alternatyvius šildymo šaltinius ir tęsdami daugiabučių namų renovaciją sieksime mažinti šildymo
kainas.
Judėjimo kokybė. Gerinsime viešojo transporto paslaugų kokybę. Tęsime Trakų autobusų stoties Lentvario požeminės pervažos ir Trakų miesto aplinkkelio
įrengimo darbus tęsime ekologinio transporto ir dviračio takų plėtrą.
Darni aplinka. Teritorijų plėtra vyks derinant kultūros paveldo puoselėjimą,
apleistų teritorijų pritaikymą šiandienos poreikiams. Koreguosime Trakų istorinio
nacionalinio parko schemą.
Pagalba žmogui, dėmesys jaunimui. Plėsime kompleksinę socialinę pagalbą;
paslaugas patikėsime nevyriausybinėms organizacijoms; spręsime neįgaliųjų problemas. Suteiksime galimybių jaunimo veiklai, skirsime patalpas, didinsime darbuotojų skaičių.
Kultūra, sportas, turizmas. Gyventojai dalyvaus kuriant kultūros produktus.
Svarbiausia – kultūrinių veiklų integravimas į edukaciją. Renovuosime Trakų kultūros rūmus, atnaujinsime sporto aikštynus, stiprinsime turizmo veiklą.
Miestų ir gyvenviečių infrastruktūra. Investicijos bus tęsiamos. Kompleksiškai
tvarkysime Rūdiškių miestą ir Onuškį. Keliai ir gatvės bus sutvarkyti, apšviesti ir
saugūs. Įrengsime vaikų žaidimo aikšteles.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

2019 m. KOVO 3 d. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR MERŲ RINKIMAI

17

NR.12
DARBO PARTIJA
Mes, Darbo partija, esame įsitikinę, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsakomybė už priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina
sąlyga, siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis bei
įtraukti juos į valstybės valdymą.
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. Todėl savivaldybės tarnautojai už
savo sprendimus turės prisiimti atsakomybę. Objektyviai įvertinsime savivaldybės darbuotojų kompetenciją, jiems skiriamų priedų ir priemokų pagrįstumą.
Sukursime palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei
ir prieinamumui gerinti. Stiprinsime šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendinsime
skatinimo priemones sveikatos priežiūros specialistams.
Užtikrinsime mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Skatinsime pedagogų kvalifikacijos kėlimą. Aprūpinsime formaliojo ir neformaliojo švietimo
įstaigas saugiomis šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis.
Organizuosime ir teiksime tik kokybiškas socialines paslaugas. Plėtosime ir
tobulinsime socialinių paslaugų įstaigų tinklą, kad būtų galimybė realiai padėti
neįgaliajam ar jo šeimai, senjorui.
Skatinsime kultūrinį lavinimą. Užtikrinsime kultūros, kuri turi įtakos asmenybės dvasinių vertybių formavimui, tinkamą finansavimą ir jos prieinamumą visiems.
Remsime verslą. Kursime aplinką, palankią verslo plėtrai ir investicijų pritraukimu. Remsime darbo vietas savivaldybėje kuriantį smulkųjį verslą.
ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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NR.17
LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS IR
RUSŲ ALJANSO KOALICIJA
,,KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA“
UŽ SĄŽININGĄ POLITIKĄ IR KRIKŠČIONIŠKAS VERTYBES!
Tikime, kad su vieninga Trakų krašto bendruomene galime garantuoti rajono
pažangą ir gyventojų gerovę. Visada dirbome žmonių labui atsakingai ir sąžiningai, tad siekiame tęsti gerus darbus. Iškėlę kandidatus į Savivaldybės tarybą,
nepriklausomai nuo tautybės, norime ir toliau garbingai atstovauti Jūsų interesams. Darbščių ir atsidavusių žmonių komanda siekia Jums teigiamų pokyčių.
Pažadame dirbti kryptingai bei įgyvendinti bendrus uždavinius, pritraukti
investicijas ir įgyvendinti projektus, kurie tarnaus visų NAUDAI ir GEROVEI. Rajonui siekiame užtikrinti MODERNĖJIMĄ, diegiant NAUJOVES bei išsaugant kultūros PAVELDĄ ir objektus, tradicinius AMATUS, atsižvelgiant į turtingą krašto
ISTORIJĄ bei GAMTĄ.
Pažadame ūkiškai, skaidriai ir efektyviai naudoti sav. biudžetą. Sieksime gerinti gyventojų GYVENIMO KOKYBĘ, kuriant modernią rajono INFRASTRUKTŪRĄ,
tvarkant aplinką. Kursime patrauklią MOKESTINĘ APLINKĄ, skatindami VERSLĄ.
Taikysime MOKESČIŲ LENGVATAS darbo vietas sukūrusiems smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams. Sudarysime palankias ūkio plėtros sąlygas jauniems
ŪKININKAMS. Mažinsime skirtumus tarp miesto ir kaimo gyvenimo kokybės.
Užtikrinsime SOC. PASLAUGŲ kokybės AUGIMĄ soc. remtiniems žmonėms. Įgyvendinsime programas ir pasinaudosime visomis priemonėmis, skirtomis gyventojų SVEIKATOS PREVENCIJAI, MEDICININIŲ PASLAUGŲ gerinimui. Kursime
patrauklią ir modernią UGDYMOSI APLINKĄ, užtikrinančią mokinių užimtumą.
Pažadame kokybišką vaikų ugdymą GIMTĄJA KALBA. Tęsime daugiabučių namų
RENOVACIJĄ. Plėtosime religines tradicijas ir remsime RELIGINES BENDRUOMENES
bei BAŽNYČIAS. Užtikrinsime JAUNIMO laisvalaikio organizavimą. Atnaujinsime
SPORTO sales ir stadionus. Plėtosime TURIZMĄ, gerindami krašto įvaizdį bei sieksime KURORTO STATUSO Trakams.
KARTU MES JĖGA!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

2019 m. KOVO 3 d. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR MERŲ RINKIMAI

19

NR.19
VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„RENKUOSI ATEITĮ“
Rinkimų komiteto „Renkuosi ateitį“ vizijos pagrindas – Trakų rajono bendruomenių ir pavienių gyventojų, aktyvių piliečių ir komiteto kandidatų į Trakų rajono
savivaldybės tarybą idėjų, skirtų gyvenimo kokybės gerinimui Trakų rajone, įgyvendinimas. Komiteto kandidatų pareiga – užtikrinti, kad: valdžios institucijos
tarnautų žmonėms; gyventojams būtų suteikta galimybė įgyvendinti aukščiausią
suverenią galią per demokratiškai išrinktus savo atstovus; svarbiausi Trakų rajonui klausimai būtų sprendžiami rajono gyventojų nuomonės pagrindu; Trakų rajonas būtų ne korupcijos ir stagnacijos, bet pažangos ir skaidrumo simbolis!
Mūsų tikslai ir uždaviniai:
• Nemokamos laisvalaikio užimtumo programos, nemokamas mokyklų ir gimnazijų sporto salių prieinamumas rajono vaikams ir šeimoms;
• Nemokama pagalba, steigiant daugiabučių ir privačių namų bendrijas, kaimo
bendruomenes ir jas administruojant;
• Pagalba fiziniams ir juridiniams asmenims, gaunant visą informaciją apie teikiamą finansinę paramą konkrečiai veiklai;
• Trakų rajono viešųjų erdvių, pastatų ir infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros
investicinių projektų spartinimas;
• Infrastruktūros gerinimas ir modernizavimas, investicijų pritraukimas miestuose ir kaimo vietovėse;
• Sklandus bendradarbiavimas tarp Trakų rajono savivaldybės administracijos
bei valstybės saugomų teritorijų apsaugą ir priežiūrą vykdančių institucijų;
• Skirtas didesnis dėmesys ne tik profesionaliai sporto plėtotei, bet ir naujų
laisvalaikiui skirtų erdvių rajone kūrimui;
• Išlaikytas sveikatos priežiūros, kultūros įstaigų tinklas, užtikrinta paslaugų
kokybė ir prieinamumas;
• Užtikrintas socialinių paslaugų tiekimas ir pagerinta kokybė;
RENKUOSI ATEITĮ – RENKUOSI GEROVĘ, SAUGUMĄ IR STABILUMĄ!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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NR.2
LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA
1. Vladyslav Kravčun
2. Albertas Malašauskas
3. Daiva Griškevičienė
4. Kęstutis Abucevičius
5. Voitechas Vinskevičius
6. Galina Smolskienė
7. Darius Marcinkevičius
8. Karolis Savickis
9. Mečislav Kravčun
10. Audronė Virganavičiūtė
11. Ryšard Dainovskij
12. Ligita Olechnovičiūtė
13. Aleksandr Božičko
14. Jolanta Zakarevičiūtė
15. Aleksandr Krivošejev
16. Gražina Alkovskienė
17. Jonas Kasperavičius
18. Renata Paulauskienė
19. Loreta Dainovskienė
20. Valentas Kravčun
21. Kristina Markevič
22. Artūras Zaleckas
23. Renata Šimkuvienė
24. Vaidas Karpičius

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams
atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną
balsavimo patalpose.
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NR.3
VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„TRAKŲ KRAŠTO REIKALAS“
1. Erlandas Jakubonis
2. Tauras Kurdzikauskas
3. Tomaš Ščiglo
4. Andrejus Mejus
5. Gitana Bieliūnienė
6. Vidmantas Meškutis
7. Sigitas Klerauskas
8. Irmina Boreišienė
9. Agnė Ščiukaitė
10. Daiva Žukienė
11. Laura Kamarauskaitė
12. Danas Sindaravičius
13. Andrius Krištapavičius

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams
atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną
balsavimo patalpose.
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NR.4
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA
1. Kęstutis Vilkauskas
2. Asta Kandratavičienė
3. Jadvyga Dzencevičienė
4. Nerijus Šiaulys
5. Edita Markėnienė
6. Vilija Babarskienė
7. Romualdas Matonis
8. Pranas Surintas
9. Jolanta Veličkienė
10. Dainius Narkevičius
teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos
11. Jūratė Ivancovienė
12. Vaicekas Daunaravičius
13. Jonas Kazlauskas
14. Albinas Zaleckas
15. Antanas Nedzinskas
16. Saulius Tumas
17. Giedrius Arbačiauskas
18. Juozas Norinkevičius
19. Vanda Paškevičienė
20. Agnė Kvetkovskytė
21. Algimantas Paliutis
22. Valerijus Ramoška
23. Rasa Čirienė

24. Virginija Semenkovienė
25. Natalja Burdienė
26. Valentina Kaziukonienė
27. Mantas Jurevičius
28. Ieva Tijūnėlienė
29. Algimantas Strukčinskas
30. Sabina Veličkaitė
31. Mindaugas Dargis
32. Artūras Vieta
33. Gintaras Andriulionis
34. Vilma Kavaliauskienė
35. Igoris Michailovas
36. Tatjana Ulbinienė
37. Jevgenijus Nemcevas
38. S Kąstytis Banišauska
39. Rasa Kanišauskaitė
40. Aušrinė Vilkauskaitė
41. Kęstutis Albinas Petkūnas
42. Lina Šlaičiūnaitė
43. Romualdas Rudzys

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams
atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną
balsavimo patalpose.
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NR.6
TĖVYNĖS SĄJUNGA –
LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI
1. Jonas Kietavičius
2. Nijolė Romaškienė
3. Darius Mechovskis
4. Vygandas Lenkauskas
5. Aidas Kareiva
6. Žydrūnas Irinavičius
7. Algis Ratkevičius
8. Vytautas Zabarauskas
9. Vitalija Kostevič
10. Rita Žukauskienė
11. Indrė Mateuss
12. Nerijus Jakubauskas
13. Jūratė Juknienė-Stadalnykienė
14. Vidmantas Zagurskas
15. Kęstutis Špakauskas
16. Donatas Dapkevičius
17. Jurgita Lapuchovienė
18. Vytautas Skirka
19. Romas Chodosevičius
20. Ramunė Simonaitytė
21. Justinas Zagurskas
22. Kęstutis Gramba
23. Jurgita Karpovičiūtė
24. Stasys Mikutavičius
25. Inga Gineitytė-Chodosevičienė

26. Povilas Šalkauskas
27. Karina Graževič-Rusinova
28. Rimutis Bingelis
29. Ana Suščinskienė
30. Aleksandras Ustinovas
31. Milė Blaževičienė
32. Tadas Burba
33. Auksė Podrezaitė
34. Šimas Justinas

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams
atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną
balsavimo patalpose.
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NR.9
VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„UŽ KLESTINTĮ TRAKŲ KRAŠTĄ“
1. Vytautas Zalieckas
2. Sergejus Vorobjovas
3. Rasa Dikevičienė
4. Tomas Steponavičius
5. Monika Masytė
6. Deivid Kolesnik
7. Jolanta Masiulevičienė
8. Andrej Ogurcov
9. Karolis Zalieckas
10. Darius Bartkevičius
11. Edita Vorobjovienė
12. Vladas Slavinskis
13. Ernesta Piečiūtė
14. Rasa Bobinienė

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams
atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną
balsavimo patalpose.
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NR.10
LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS
1. Rudelienė Edita
2. Nijolė Lisevičienė
3. Darius Kvedaravičius
4. Jelena Jočionienė
5. Rolandas Paškonis
6. Inesa Židonytė
7. Vytas Rukšėnas
8. Jurgita Čirienė
9. Marius Šokaitis
10. Virginija Bunevičienė
11. Sigitas Radzevičius
12. Eitvydas Juškauskas
13. Žydrūnas Lenkauskas
14. Irena Bagdanavičienė
15. Andrius Šatevičius
16. Česlovas Žukauskas
17. Kęstutis Kasparavičius
18. Anželika Vunš
19. Rita Astrauskienė
20. Vytautas Lekevičius
21. Jolanta Martyncevienė
22. Aurelijus Šmigelskas
23. Daiva Gribauskienė
24. Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė
25. Vygandas Kieras

26. Rasa Bliujūtė
27. Jelena Ignatovič
28. Audronė Varankevičienė
29. Julius Paniukaitis
30. Vaidas Kurganas
31. Edita Stražnickienė
32. Laura Žilionytė
33. Zofija Abeciūnienė
34. Žibutė Orlovskienė
35. Svetlana Šatevičienė
36. Vilma Puišienė
37. Aušra Koršunova
38. Dainius Kuchanauskas
39. Viktoras Vlas
40. Saulė Dambrauskienė
41. Sergejus Stefanovičius
42. Vidmantas Kisielis
43. Algis Tubinis
44. Vera Mačėnienė
45. Virginija Narkevičienė
46. Regina Juzefovič
47. Vitalija Jeliniauskienė
48. Alina Svirnelienė
49. Renata Vladimirenko
50. Zita Aniulienė

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams
atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną
balsavimo patalpose.
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NR.12
DARBO PARTIJA
1. Drungilienė Gelena
2. Pledzevičius Algis
3. Daukševič Marijan
4. Vasiljevas Pavelas Teismo Nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos
5. Bieliauskienė Stanislava
6. Četrauskienė Laima
7. Aziulevičienė Miroslava
8. Pranckevičius Saulius
9. Rurak Alesia
10. Motuzienė Edita
11. Babraitis Gintaras
12. Krupnik Arneta
13. Antulis Rolandas
14. Juchnevičienė Rūta
15. Bespalova Tatjana
16. Narbutienė Rūta
17. Motuzaitė Eglė
18. Voicinovičienė Ivona

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams
atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną
balsavimo patalpose.
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NR.17
LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS IR
RUSŲ ALJANSO KOALICIJA
„KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA“
1. Marija Puč
2. Teresa Solovjova
3. Alina Kovalevskaja
4. Tadeuš Tučkovski
5. Karolina Narkevič
6. Aliona Urban
7. Darius Žukovski
8. Renata Krasovska
9. Vigantas Leonavičius
10. Tadeuš Jarmolovič
11. Vincenta Diugevič
12. Marjan Špakovskij
13. Viktor Trojko
14. Gražina Golubovska
15. Valdemar Radzevič
16. Inesa Banevič
17. Valdemar Pavlovič
18. Beata Bagdevičienė
19. Zenonas Baranovskis
20. Božena Lavrukevič
21. Valerijan Jusionis
22. Lilija Kondratovič

23. Alina Narkevič
24. Jovita Gilevič
25. Ilona Balkuvienė
26. Arnold Puč
27. Jolanta Gardžiulienė
28. Pavel Gudelis
29. Česlavas Jankovskis
30. Irena Rudzis
31. Nijolė Slavinskienė
32. Ivona Grigienė
33. Aliona Prokop
34. Ernest Maconko
35. Artur Tyševič
36. Tomaš Stanislav Razvadovski
37. Halina Tunevič
38. Grigorij Žukovski
39. Irena Charukevič
40. Henrik Jankovski

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams
atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną
balsavimo patalpose.
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NR.19
VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„RENKUOSI ATEITĮ“
1. Jolanta Abucevičienė
2. Andrej Prokofjev
3. Šarūnas Ūsas
4. Povilas Monkevičius
5. Irena Kalkienė
6. Mantas Orintas
7. Indrė Budėnienė
8. Irmantas Kavoliūnas
9. Dalia Bagdžiuvienė
10. Darius Kareiva
11. Jevgenij Lebedev
12. Ugnė Banevičiūtė-Karpovičienė
13. Valentina Naudžiūnienė
14. Tomas Naktinis
15. Tadas Giedrys
16. Artūras Steško
17. Edgar Reut
18. Meida Kontorovičiūtė
19. Vaida Azulevičienė
20. Virginija Ūsienė
21. Židrūnė Zacharevičienė
22. Aurelija Markevičienė
23. Ernesta Borščevskaja
24. Ingrida Milevska
25. Edgaras Pundzius
26. Evaldas Grigas

27. Robertas Šiuška
28. Dovilė Jančiauskienė
29. Irena Jocienė
30. Dainius Virbickas
31. Ignas Kazlauskas
32. Jolita Pavlovskienė
33. Julijana Markauskienė
34. Vilius Sokolovas
35. Laurynas Baranovskis
36. Dovilė Bagdanavičienė
37. Agnė Lobanova
38. Vidmantas Kazlauskas
39. Ernestas Zakarevičius
40. Neringa Perednienė
41. Mantas Leonavičius
42. Mingailė Matonytė
43. Tatjana Adamonienė
44. Irena Karpičiūtė
45. Pavel Prokofjev
46. Juozas Uscila
47. Liudmila Aleknavičienė
48. Anna Sevriuk
49. Jolanta Lukoševičienė

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams
atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną
balsavimo patalpose.
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Trakų rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.52
Adresas: Vytauto g. 33, Trakai; El. paštas: trakusavivaldybe.52@gmail.com
Telefonas: +37067344928, rinkėjų skaičius: 28130
Pirmininkė Alina Kuleš tel. Nr. +37067344928,
el. paštas trakusavivaldybe.52@gmail.com
Pavaduotoja Giedrė Žuromskienė tel. Nr. 868380799,
el. paštas giedrezu@gmail.com
Sekretorė Ineta Nebutova tel. Nr. 867225798,
el. paštas nebutova@gmail.com

Lentvario rinkimų apylinkė Nr. 1

Adresas: Mokyklos g. 1, Lentvaris, Trakų r., rinkėjų skaičius 2630.
Lentvaris: Atgimimo g., Bažnyčios g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 26; Fabriko g., Fabriko skg., Garvežių g., Geležinkelio g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki
Nr. 23A; poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 48A; Kęstučio g., Klevų g., Konduktorių
g., KRS-2 g., Mokyklos g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 28; neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 19; Naujosios Sodybos g., Obelų g., Pakalnės g., Pakalnės skg.,
Pakraščio g., Pietų g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 25; poriniai numeriai
nuo Nr. 2 iki Nr. 28; Sodų g. neporiniai numeriai nuo Nr. 3 iki Nr. 23A; poriniai
numeriai nuo Nr. 6 iki Nr. 22; Statybininkų g., Vokės g.

Klevų rinkimų apylinkė Nr. 2

Adresas: Klevų alėja 26, Lentvaris, Trakų r., rinkėjų skaičius 2621.
Lentvaris: Alyvų g., Avilių g., Bijūnų g., Dzūkų g., Ežero g., Grafų g. Nr. 7; Gulbinų g., Ievų g., Kalnų g., Kariotiškių k., Karpiškių k., Kaštonų g., Klevų al. poriniai
numeriai nuo Nr. 4 iki Nr. 48A; Klevų Alėjos skg., Kulokiškių k., Paežerės g., SB „KILIMAI“, Sodininkų al., Tiškevičių g., Trikampio g., Vandenų g., Vytauto g. numeriai
nuo Nr. 3 iki Nr. 54, neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 1B; Žilvičių g., Žuvėdrų
g., Žvejų g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 9; numeriai nuo Nr. 11 iki Nr. 70.

Trakų m. rinkimų apylinkė Nr. 3

Adresas: Vytauto g. 69, Trakai, rinkėjų skaičius 2451.
Trakai: Apžvalgos g., Birutės g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 42C; neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 33; Birutės skg., Ežero g., Galvės g., Gėlių g., Karaimų g., Karaimų skg., Kęstučio g., Kranto g., Maironio g., Mindaugo g., Perkasų
g., Reinės a., Semeliškių g., Slėnio g., Sodų g., Trakų g., Užtrakio g., V. Kudirkos g.,
Vienuolyno g., Vytauto g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 84; neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 103; Žalioji g., Žemaitės g.

Ismonių rinkimų apylinkė Nr. 10

Adresas: Saulėtekio g. 2 Aleksandriškių k., Rūdiškių sen., Trakų r., rinkėjų
skaičius 245.
Aleksandriškių k., Dambravos vs., Dembniakų vs., Dergionių k., Gervinių k.,
Ismonių k., Julijanavos k., Karališkių k., Obelių k., Plytinės k., Pribonių k., Puponių
k., Spindžiaus k., Visgirdų k., Vytautavos k.
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Tiltų rinkimų apylinkė Nr. 11

Adresas: Šilo g.1, Tiltų k., Trakų r., rinkėjų skaičius 307.
Kalvių k., Klepočių k., Lieponių k., Mažųjų Lieponių k., Naujienų k., Pagelužio
k., Pamerkių k., Tiltų k., Vaikštenių k.

Rūdiškių rinkimų apylinkė Nr. 12

Adresas: Trakų g. 67, Rūdiškės, Trakų r., rinkėjų skaičius 2101.
Adeliškių k., Adomėlių vs., Aluonos g., Aušros g., Ąžuolijų k., Bajambalių k., Bajoriškių k., Bažnyčios g., Beržų g., Būklių vs., Dailidžių k., Ežero g., Gėlių g., Gūdiškių g.,
Inklėriškių k., Ismonių g., Jalovės k., Jelščiznos k., Jogėlonių k., Karališkių k., Kijuvkos k.,
Kriaušių g., Lauko g., Liepų g., Mačiulaičių k., Markūnų k., Midavirių k., Miško g., Naujoji g., Odesos vs., Pagraužupio k., Paluknės g., Pietų g., Pirties g., Pušyno g., Rūdiškių
k., Sodų g., Statybininkų g., Stoties g., Šilynų vs., Šilo g., Tylos g., Trakų g., Ulkiškių g.,
Varniškių vs., Varšuvėlės vs., Vazničionių k., Verganiškių vs., Žėronių k., Žvingeliškių k.

Šklėrių rinkimų apylinkė Nr. 13

Adresas: Rugiagėlių 1A, Šklėrių k., Trakų r., rinkėjų skaičius 442.
Aluonos k., Anglininkų k., Apatiškių k., Baušiškių k., Bugeluvkos vs., Gojaus k.,
Jurgelionių k., Karažiškių k., Liodžionių k., Slabados k., Šklėrių k., Vištelionių k.

Aukštadvario rinkimų apylinkė Nr. 14

Adresas: Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų r., rinkėjų skaičius 1032.
Albinavos k., Amerikos k., Aukštadvario mstl., Barišiavos k., Bijūnų k., Drabužninkų k., Dubelkos k., Gedanonių k., Grabniokų k., Jarmališkių k., Jeruzalės k., Kapčių vs., Katilių k., Krakės vs., Mošos k., Nekrašiškių k., Nevaršonių k., Nikronių k.,
Peteriškių k., Petrašiškių k., Poguliankos I k., Purvynų k., Ravų vs., Salomenkos k.,
Sredninkų k., Strėvininkų k., Šilo g., Tabaliukų k., Tamelių k., Totoriškių k., Ustronės
k., Užubalių vs., Verniejaus k., Vydžionių k., Vilūnų k., Vladislavos k., Zabarauskų k.

Čižiūnų rinkimų apylinkė Nr. 15

Adresas: Čižiūnų k., Trakų r., rinkėjų skaičius 372.
Adincavos k., Akmenių k., Andrijanavos vs., Barboriškių k., Belvos k., Čižiūnų k.,
Dailyduko I k., Dailyduko II k., Didžiarauliškių k., Galalaukio k., Guronių k., Ivoniškių
k., Juodžių k., Jurežerio k., Krunio k., Lavaravos k., Liaukiškių k., Ličiūniškių k., Mergiškių k., Morkūnavos k., Naujalaukio II k., Naujalaukio vs., Naujasodžių vs., Paberžės k., Pamiškės k., Paukšteliškių k., Piliakalnio I k., Piliakalnio II k., Raudonakio vs.,
Sausaraisčio k., Semeliškių Būdos k., Škilietų k., Tamašiavos k., Ubiškių k., Vaizbūniškių k., Varkutonių k., Vėžiakojo k., Vidokių k., Zabarauskų vs., Zamkelio vs., Zaulcų k.

Karapolio rinkimų apylinkė Nr. 16

Adresas: Mikalavos k. 7A, Aukštadvario sen., Trakų r. sav., rinkėjų skaičius 163.
Babromiškių k., Darbutiškių k., Gaižiūnų k., Graužinkų k., Jasudonių k., Jovaišiškių k., Jurgionių k., Kaliūkščių k., Karapolio k., Kareiviškių k., Kruncikų k., Lavariškių
k., Mikalavos k., Poguliankos II k., Rangavos k., Ružiavos k., Staniavos k., Šadžiūnų
k., Šafarnės k., Vigodkos k.

Grendavės rinkimų apylinkė Nr. 17

Adresas: Ežero g.1, Grendavės k., Trakų r., rinkėjų skaičius 488.

2019 m. KOVO 3 d. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR MERŲ RINKIMAI

31

Antakalnio k., Dagiliškių k., Galaverknio k., Gečioniškių k., Grendavės k., Gruožninkėlių k., Gruožninkų k., Gudakiemio k., Jankovicų k., Kazokiškių k., Panošiškių
k., Paspenglių k., Saloviškių k., Samninkėlių k., Samninkų k., Savaitiškių k., Semeniškių k., Smalių k., Spenglininkų k., Žydkaimio k., Žuklijų k.

Rykantų rinkimų apylinkė Nr. 21

Adresas: Vilniaus g. 5, Rykantų k., Trakų r., rinkėjų skaičius 1312.
Aukštųjų Semeniukų k., Ąžuolų aklg., Balčiūnų k., Beržų g., Dėdeliškių k., Giminių skg., Joninių g., Kadriškių k., Kelininkų 1-oji g., Kelininkų 2-oji g., Kelininkų 3-ioji
g., Kiemeliškių k., Lebedžių k., Maišinės k., Miško aklg., Moluvėnų k., Padvariškių k.,
Pienių aklg., Rykantų k., Saidžių k., Salų k., Sausių k., SB PASAKA“, SB PUTINAS“, SB ‚‘
SILIKATAS, SB ‚‘ VINGIS“, SB „ KAITRA“, SB „ Mokslas-2, SB „KELININKAS“, SB „NENDRĖ“, SB „NERIS „, SB „Onkologas“, SB „SAIDA“, SB „SAMANĖLĖ“, SB „UŽUOVĖJA“, SB
KADAGYS“, SB LUKNA“, SB ‚‘MOLUVĖNAI‘‘, Selioviškių k., Slėnio aklg., Stirnių g., Stirnių
k., Užukulpio k., Valų k., Varnikų k., Vosyliukų k., Žemųjų Semeniukų k., Žurnalistų g.

Dusmenų rinkimų apylinkė Nr. 22

Adresas: Dusmenų g. 5, Dusmenų k., Trakų r., rinkėjų skaičius 312.
Alaburdiškių k., Aleksandravos k., Babraukos k., Dusmenėlių k., Dusmenų k.,
Dusmenų k., Gražiškių k., Griovinų k., Iždagų k., Jaroslaviškių k., Jurgionių k., Pikčiūniškių k., Ponykščių k., Ramošiškių k., Smetoniškių k., Sobuvos k., Vackiškių k., Varlių
k., Vieštartonių k., Žydabrasčio k.

Onuškio rinkimų apylinkė Nr. 23

Adresas: Daugų g. 2, Onuškio k., Trakų r., rinkėjų skaičius 860.
Babrauninkų k., Bakaloriškių k., Balaganų k., Bičiūnų k., Derionių k., Gudašių k.,
Jočionių k., Kamaravos k., Karaliūnų k., Kęstučių k., Kietaviškių k., Klonių k., Lausgenių k., Mirgelių k., Naujasėdžių k., Nupronių k., Onuškio mstl., Pakalninkų k., Petrauskų k., Polkos k., Ramanavos k., Rieznyčios k., Skynimų k., Stoniškės k., Svirnelių
k., Taučionių k., Tolkiškių k., Vanagų k., Vertimų vs., Viktoriškių k., Zaciškių k., Zaizdraukos k., Žaliosios k.

Vaickūniškių rinkimų apylinkė Nr. 24

Adresas: Žiedo g. 1, Vaickūniškių k., Trakų r., rinkėjų skaičius 296.
Alešiškių I k., Alešiškių II k., Dembinos k., Gineitiškių k., Gudžionių k., Jukniškių
k., Juodaklonio k., Miciūnų k., Pajautos k., Parankavos k., Pasamavio k., Promiezių
k., Samaukos k., Saviškių k., Toliotonių k., Vaickūniškių k., Valuikų k., Začepkos k.,
Zakiškių k., Žilinčiškių k.

Paluknio rinkimų apylinkė Nr. 25

Adresas: Parko g. 1, Paluknio k., Trakų r., rinkėjų skaičius 1009.
Bakieriškių k., Barakų k., Dainių k., Kajetoniškių k., Kiauliškių k., Liepynų k., Lukonių
k., Madžiūnų k., Mamavio k., Paežerėlių k., Pakrempės k., Paluknio k., Žvėryno k.

Bijūnų rinkimų apylinkė Nr. 27

Adresas: Mokyklos g. 2, Bijūnų k., Trakų r., rinkėjų skaičius 367.
Aukšlinės k., Bijūnų k., Būdos k., Čekelių k., Drabužininkų k., Dulkiškės k., Gubiškių k., Keitonių k., Krasnapolio k., Mackantiškių k., Maliancų k., Nečiūnų k., Raipolio
k., Tamašavos k., Žiežulio k.
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Senojo Tarpupio rinkimų apylinkė Nr. 30

Adresas: Medūvio 1-oji g. 47, Senojo Tarpupio k., Trakų r., rinkėjų skaičius 292.
Guopstų k., Naujojo Tarpupio k., Plaknos k., Ropėjų k., Senojo Tarpupio k., Strakiškių k., Zinkiškių k.

Senųjų Trakų rinkimų apylinkė Nr. 31

Adresas: Trakų g. 39, Senųjų Trakų k., Trakų r., rinkėjų skaičius 1617.
Senųjų Trakų k.: Draugystės g., Fermos k., Gėlių g., Jaunystės g., Narezkų k., Nerūdininkų g., Ostruvkos k., Padumblės k., Pakalnės g., Pakrantės g., Pilies g., Plačioji
g., Rubežiaus k., SB „ TULPĖ „, Senkelio g., Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų k., Serapiniškių k., Sodų g., Statybininkų g., Trakų g., Trumpoji g., Užukampio k., Varnikėlių I
k., Varnikėlių II k., Varnikų k., Vilniaus g., Žalioji g., Žūkų k.

Šventininkų rinkimų apylinkė Nr. 32

Adresas: Ežero g. 12, Šventininkų k., Trakų r., rinkėjų skaičius 453.
Antaniškių k., Bedugnės k., Dobrovolės k., Ladygų k., Pabalių k., Pilialaukio k.,
Šventininkų k., Turgaičių k.

Bražuolės rinkimų apylinkė Nr. 33

Adresas: Ąžuolų g. 4, Bražuolės k., Trakų r., rinkėjų skaičius 800.
Akmenos k., Anupriškių k., Bražuolės k., Bražuolės Naujasodžių k., Būdos I k., Būdos III
k., Būdos k., Burbiškių k., Čiukiškių k., Dobilių k., Gratiškių k., Ignalinos k., Juozapiškių k.,
Kasčiukiškių k., Krakynės k., Leitiškių k., Maidonių k., Meiriškių k., Miciūnų k., Miškežerio
k., Naujasodžio II k., Paraisčių k., Pauliškių k., Rajūnų k., Raudonės I k., Raudonės II k.,
Raudoniškių k., SB „ NENDRĖ“, SB „ NENDRĖ“, SB „GILUŠIS“, SB „KILIMAI“, SB ‚‘Šaltinėlis‘‘,
Senosios Būdos k., Strazdiškių k., Šulininkų k., Totoriškių k., Užugirio k., Užutrakio k.

Žaizdrių rinkimų apylinkė Nr. 34

Adresas: Žaizdrių g. 3 / Pelkės g. 1, Žaizdriai, Trakų m., rinkėjų skaičius 892.
Trakai: Alyvų g., Aukštadvario g. neporiniai numeriai nuo Nr. 11 iki Nr. 13; Aukštadvario g., Aušros g., Barčių k., Barkiškių vs., Bičių g., Bijūnų g., Būklių g., Draugystės g.,
Dubninkų k., Eglių g., Ežerėlio g., Giraitės g., Jaunimo g., Kaimynų aklg. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 3; Kaimynų g., Klevų g., Kraštinė g., Lelijų g., Liepų g., Linksmoji
g., Linksmoji g., Markutiškių k., Maumedžių g., Maušiškių k., Medžiotojų g., Mėtų g.,
Mikniškių k., Naujasodžių g., Obelų g., Paežerėlių k., Pakalnės g., Peleniškių k., Pelkės
g., Penkininkų k., Plento g., Plento g., Plomėnų k., Pušų g., Putinų g., Ramioji g., Riešutų
g., Rožių g., Saulės g., Saulės g., SB „SODŽIUS“, Sibirkos k., Skersabalės k., Skynimų k.,
Slyvų g., Sodžiaus g., Stanislaviškių k., Šermukšnių g., Šlaito g., Tujų g., Tulpių g., Užpelkių k., Vainių k., Veličkavos k., Vyšnių g., Žaizdrių g., Žaizdrių k., Žerebėnų k., Žvejų g.

Jovariškių rinkimų apylinkė Nr. 35

Adresas: Jovaru g. 7 , Jovariškių k., Trakų r., rinkėjų skaičius 317.
Alsakių k., Dainavėlės k., Daniliškių k., Glitėniškių vs., Jogėliškių k., Jovariškių
k., Kudrionių Girios k., Kudrionių k., Kunigaikštinės k., Norkų vs., Paguliankos vs.,
Panevėžės k., Varatniškių k.

Salkininkų rinkimų apylinkė Nr. 40

Adresas: Senoji g. 6, Padvarionių k., Trakų sen., Trakų r., , rinkėjų skaičius 388.
Alsakėlių k., Dubuklės k., Gėlių g., Glitų k., Gojaus k., Katišių k., Kęstutiškių k., Kir-
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mėliškių k., Lebedžių k., Liūnų k., Malūnių k., Markininkų k., Markininkų k., Meiluškių k., Naujasodžio g., Naujasodžio I k., Padumblės k., Padvarionių k., Pamonaičių
k., Petkėniškių k., Salkininkų k., Seimėnų k., Semeliškių k., Staškūniškių k., Viesų g.

Birutės rinkimų apylinkė Nr. 41

Adresas: Birutės g. 48, Trakai, rinkėjų skaičius 1763.
Trakai: Aukštadvario g. Nr. 12; numeriai nuo Nr. 14 iki Nr. 66, numeriai nuo Nr. 1 iki
Nr. 10A, Babriškių g., Babruko g., Bernardinų g., Beržyno g., Beržų g., Birutės g. neporiniai
numeriai nuo Nr. 35 iki Nr. 45; poriniai numeriai nuo Nr. 44 iki Nr. 50; G. Žagunio g., Gedimino g., Gedimino g., Gilušio g., Jogailos g., Kalno g., Lauko g., M. Riomerio g., Miškinių k.,
Naujoji g., Naujosios Sodybos g., Nendrių g., Nugalėtojų g., P. Cvirkos g., Pakrantės g., Pergalės g., Plomėnų g., Ringailės g., S. Mikulionio g., S. Nėries g., S. Orlavičiaus g., Saulėtekio
g., Senkelio g., Skirgailos g., Statybininkų g., Svajonių g., Šaudyklos g., Šilo g., Širmuko g.,
Širmuko g., Šv. Jono Nepomuko g., Trumpoji g., Veterinarijos g., Vilniaus g., Vilniaus Mažoji g., Vytauto g. poriniai numeriai nuo Nr. 86 iki Nr. 90A; Žalgirio g., Žukiškių k.

Bagdononių rinkimų apylinkė Nr. 42

Adresas: Liepų g. 34, Bagdononių k., Trakų r., rinkėjų skaičius 301.
Bagdononių k., Burokų k., Daugirdiškių k., Grinapolio k., Kapčiškių k., Kozelkiškių k.,
Miglinų k., Monių k., Paungurių k., Prūdžionių k., Radiliškių k., Stareinės k., Statkonių
k., Strėvos k., Subartėnų k., Užilgių k., Vilkokšnio k.

Lauko rinkimų apylinkė Nr. 43

Adresas: Lauko 20, Lentvaris, rinkėjų skaičius 2464.
Račkūnų k.: Aido g., Aitvarų g., Aušrinės g., Ąžuolyno g., Bažnyčios g. neporiniai
numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 23; Beržų g., Birutės g., Bokšto g., Gabijos g., Geležinkelio g.
poriniai numeriai nuo Nr. 52 iki Nr. 124A; neporiniai numeriai nuo Nr. 25 iki Nr. 63A;
Gėlių g., Geologų g., Girininkų k., Girios Aido g., Kazimierų g., Kosmonautų g., Kriaušių
g., Kupolės g., Laisvės g., Lauko g., Lauko skg., Lentvario g., Lentvario skg., M. Šimelionio g., Magnolijų g., Matiškės k., Mažoji Bažnyčios g., Medeinės g., Medeinės g., Mėnulio g., Mokyklos g. neporiniai numeriai nuo Nr. 21 iki Nr. 69; poriniai numeriai nuo
Nr. 30 iki Nr. 78; Naujoji g., Pakalnučių g., Paukščių Tako g., Pietų g. poriniai numeriai
nuo Nr. 34 iki Nr. 66; neporiniai numeriai nuo Nr. 27 iki Nr. 57; Pievų g., Pievų g., Pušynėlio g., Račkūnų g., Račkūnų g., Račkūnų k., Ramybės g., Rasos g., Rasų g., Ribos g.,
Rudens g., Saulės g., Saulės g., Skaisčio g., Skynimų k., Slyvų g., Sodų g. poriniai numeriai nuo Nr. 28 iki Nr. 32; neporiniai numeriai nuo Nr. 27 iki Nr. 35A; Taikos g., Trakų g.,
Trumpoji g., Tulpių g., Vėjo g., Veliuonos g., Vieversių g., Vilties g., Žolynų g., Žolynų g.

Kilimų rinkimų apylinkė Nr. 44

Adresas: Klevų alėja 47A, Lentvario m., rinkėjų skaičius 1905.
Naujojo Lentvario k.: Debesų g., Dobilo g., Gaidiškių g., Gintaro g., Kaimo 1-oji
g., Kalnų g., Kampo g., Kampo skg., Kilimų g., Klevų al. Nr. 2; neporiniai numeriai
nuo Nr. 1 iki Nr. 65; Kranto g., Lakštingalų g., Lelijų g., Liepų g., Mačiuliškių g., Miško
1-oji g., Miško 2-oji g., Naujojo Lentvario k., Perkūno g., Pušų g., Ramunių g., Ryto
g., Saulės g., Saulėtekio g., Senoji g., Senojo Vingio g., Slėnio g., Stadiono g., Svirplių
g., Šaltinio g., Tolimoji g., Topolio g., Tujų g., Vaivos g., Vėjo g., Vilniaus g., Vilniaus
Mažoji g., Vytauto g. Nr. 2; Žaibo g., Žalioji g., Žolynų g., Žvaigždžių g., Žvejų g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 10.
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Leidinį spaudai paruošė
Trakų rajono savivaldybės rinkimų komisija Nr.52
Leidinio tiražas – 15 000
Viršelyje Vytauto Žemaičio nuotr.
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