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Marijonas ČAPKOVSKIS

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Pokyčiai, kurių visi laukėme 30 metų,
prasidėjo – tęskime juos ir savivaldoje!
Darnus žmogus
Stiprindama šeimą, savivalda turi plėtoti
kompleksines paslaugas, padėti įsikurti jaunoms
šeimoms, o senjorams ir neįgaliesiems užtikrinti
lygias galimybes dalyvauti socialiniame gyvenime.
Regionai nusipelno kokybiškos sveikatos priežiūros. Kai dėl paslaugų sudėtingumo
jų neįmanoma suteikti vietoje, turi būti sukurta efektyvi pavėžėjimo iki nacionalinių
centrų sistema. Savivaldybės turi skatinti sveiką gyvenseną, aktyvų laisvalaikį.
Darni visuomenė ir aplinka
Lietuva – savo kraštą mylinčių, jo gerove besirūpinančių žmonių šalis. Savivaldos
užduotis – sudaryti sąlygas atskleisti šį potencialą, suteikiant galią bendruomenėms,
verslui ir NVO. Išskirtinis rūpestis – sveikos ir patrauklios gyventi aplinkos kūrimas,
aplinkosaugos reikalavimų paisymas.
Darnus švietimas ir kultūra
Etatinis modelis sprendžia moksleivių skaičiaus mažėjimo problemą, tačiau jis nebus
tinkamai įgyvendintas be paramos savivaldoje. Ji turi užtikrinti optimalų švietimo lėšų
paskirstymą, skirti dėmesį neformaliam ugdymui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.
Regionų tarybos suteikia postūmį kultūrai, nes regiono atstovai skirsto valstybės
lėšas tame regione vykdomiems projektams. Savivaldos tikslas – į regionų gyvenimą
integruoti įvairius kūrybos sektorius, skatinti visų gyventojų saviraišką, bendruomeninius kultūros projektus.
Darni ekonomika
Nors ekonomika auga, savivalda gali dar labiau prisidėti prie gerovės kūrimo: skatinti konkurencingą kaimiškų vietovių ekonomiką, laisvąsias ekonomines zonas, rūpintis
infrastruktūra, peržiūrėti vietines rinkliavas ir kt., darant vietoves patraukliomis verslui.
Darnus valdymas
Šalyje prasidėjusi antikorupcinė banga turi tęstis ir savivaldoje. Čia ne vieta nepotizmui, neskaidriems viešiesiems pirkimams. Informacija, kuria disponuoja savivaldybės,
turi būti maksimaliai atveriama visuomenei, o bendruomenės – skatinamos aktyviai dalyvauti sprendimų priėmime. Kartą į metų ketvirtį organizuosim susitikimus
seniūnijose, su seniūnijų gyventojais, spresti jiems rūpimus klausimus. Sugriežtinsim
atliekamų darbų kokybės kontrolę.
2

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Varėnos rajono savivaldybėje

Marius JUŠKEVIČIUS

Partija Tvarka ir teisingumas

Aš kviečiu rinktis teisingumą ir
visų gerovę!
Darbe vadovausiuosi viešumo, skaidrumo, pagarbos kiekvienam rajono gyventojui principais
Dirbsiu kryptingai, atsižvelgdama į rajono tarybos numatytus prioritetus. Sieksiu savivaldybės ir seniūnijų kompetencijos išplėtimo, žmonių pasitikėjimo valdžia
sugrąžinimo.
Savivaldybės tarybos veiklą orientuosime į visuomenės interesus.
Vertinsiu Varėnos rajono privalumus, garsinsiu juos Lietuvoje ir pasaulyje.
Gyventojų iniciatyva dirbti, kurti, verslininko noras investuoti ir kurti darbo vietas
yra rajono klestėjimo pagrindas. Savivaldybės pajamas didinsime sudarydami sąlygas
verslo plėtrai ir darbo vietų kūrimui.
Gerbsiu ir skatinsiu gyventojų iniciatyvumą, aktyvumą ir kūrybiškumą. Sieksiu, kad
kiekviena nuomonė būtų gerbiama ir kiekvienas galėtų dalyvauti tvarkant viešuosius
reikalus, kuriant patrauklesnį rajono įvaizdį.
Savivaldybės administracijos, jos kontroliuojamų įstaigų veikla taps moderni,
skaidri, orientuota į rezultato siekimą, efektyvų veiklos planavimą ir atsakomybę.
Gyvenvietėse virš 200 gyventojų įdiegsime centralizuotą vandens tiekimą ir nuotekų
tvarkymą.
Sieksiu, kad būtų parengta ir pateikta gyventojams svarstyti darnios rajono plėtros,
investicijų
skatinimo, kultūrinės raidos ir paveldo išsaugojimo, sveikos gyvensenos ir socialinės
saugos programa ir pradėsiu ją įgyvendinti.
Pasisakau už aktyvesnę jaunimo politiką. Sieksiu, kad mūsų rajone būtų gera ir patogu gyventi jauniems žmonėms ir jų šeimoms. Remsiu jaunimo idėjas, skatinsiu rajone atvirų jaunimo centrų veiklą.
Pasižadu mylėti ir tarnauti savo gimtam kraštui. Kviečiu visus tikėti manimi,
pasitikėti savo jėgomis ir kartu kurti Varėnos rajoną patogų, saugų gyvenimą sau, savo
augantiems vaikams ir garbingiems senjorams.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Algis KAŠĖTA

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio
Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Mūsų krašto labui!
Šią programą parengiau atsižvelgdamas į
išsakytus gyventojų poreikius bei patvirtintą
Varėnos rajono savivaldybės 2018–2028 metų
strateginį plėtros planą.

Pagrindinės plėtros kryptys:
• išlaikyti gyventojų skaičių suteikiant visas reikalingas kokybiškas paslaugas:
švietimo, sveikatos, socialines, kultūros ir sporto;
• tapti turizmo kraštu ir pradėti vystyti naują verslo kryptį – sveikatinimo ir socialines paslaugas;
• kurti ir išlaikyti patrauklią gyvenamąją aplinką.
Mano pastangos bus nukreiptos:
SVEIKATOS
IR
SOCIALINĖS
PASLAUGOS
EKONOMIKA
Išsaugoti Varėnos ligoninę.
Kurti palankią aplinką investicijoms ir
Didinti sveikatos priežiūros įstaigų
rajono verslo vystymui, naujų darbo vietų veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų
kūrimui.
paslaugų kokybę. Tęsti šių įstaigų patalpų
Nenaudojamas Varėnos miesto teritori- rekonstrukciją.
jas sutvarkyti ir pritaikyti verslui.
Organizuoti įvairią socialinę pagalbą
Plėtoti pažintinį ir aktyvaus laisvalaikio šeimoms, senyvo amžiaus ir neįgaliems
turizmą.
asmenims.
Skirti daugiau paramos žemdirbiams ir
Toliau sparčiai vykdyti socialinio būsto
bendruomenėms.
plėtrą.
ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORAPLINKA
TAS
Išasfaltuoti ir įrengti teritorijas prie
Skatinti ir remti kultūros, sporto ir jau- daugiabučių namų.
nimo iniciatyvas bei projektus.
Atnaujinti Varėnos miesto ir rajono
Toliau rekonstruoti švietimo įstaigų, viešąsias erdves.
kultūros centrų ir bibliotekų patalpas.
Gerinti rajono kelių priežiūrą.
Įrengti ir atnaujinti įvairių sporto šakų
Toliau rekonstruoti gatves ir šaligatvius,
aikšteles.
modernizuoti apšvietimą.
Ieškoti galimybių naujos sporto salės
Tarsimės ir ieškosime geriausių
statybai.
sprendimų kartu.
Viskas bus gerai!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Vidas MIKALAUSKAS
Lietuvos centro partija

SUTELKIME JĖGAS UŽ VARĖNOS
KRAŠTO IŠSAUGOJIMĄ!
Mano tikslas, kad Varėnos krašte būtų gera gyventi, dirbti, ugdyti jaunimą, džiaugtis darbais ir
pasiekimais.
- Savivaldybė bus atvira kiekvienam lankytojui, nepriklausomai nuo jo statuso.
- Garantuoju pagarbą ir dėmesį kiekvienam.
- Varėnos krašte gausu gabių ir iniciatyvių specialistų, kuriems bus užtikrinta
galimybė grįžti į gimtinę.
ŠVIETIMAS. Pasieksiu, jog savivaldybė sudarytų sąlygas mokytojui dirbti, tobulėti,
pedagogas jaustųsi laisvas, gerbiamas, įvertintas. Skatinsiu idėjas ir iniciatyvas dėl
ikimokyklinių įstaigų veiklos gerinimo.
KULTŪRA. Stengsiuosi išsaugoti kultūros ir dienos centrus, bibliotekas, remsiu jų
veiklą, iniciatyvas.
SOCIALINĖ APSAUGA. Garantuosiu teikiamų paslaugų plėtrą, kokybės gerinimą,
socialinių projektų plėtojimą, būsto, infrastruktūros pritaikymo problemų sprendimą.
SVEIKATA. Stengsiuosi, kad sveikatos apsaugos sistema būtų pasiekiama visiems
rajono žmonėms. Gydytojus atvykti dirbti į rajoną kviesiu suteikiant gyvenamąjį būstą.
Medikai visomis prasmėmis privalo turėti stabilią darbo aplinką.
JAUNIMAS, SPORTAS. Skatinsiu jaunimo užimtumo, lavinimo ir ugdymo
programas. Palaikysiu jaunimo iniciatyvas, orientuotas į meninį ugdymą, sveikatingumą,
sportinį meistriškumą.
ŪKIS IR INFRASTRUKTŪRA. VERSLAS. Užtikrinsiu racionalią komunalinio ūkio eksploataciją. Skatinsiu daugiabučių namų renovacijos, geriamojo vandens
kokybės gerinimo kaimiškose gyvenvietėse projektus. Užtikrinsiu geresnę krašto kelių
priežiūrą. Skatinsiu verslo subjektus, inicijuosiu mokestines lengvatas įmonėms.
APLINKOS APSAUGA. Palaikysiu iniciatyvas rengiant ir įgyvendinant aplinkosauginius projektus. Skatinsiu bendradarbiavimą su Dzūkijos NP administracija,
visuomeninėmis organizacijomis.
SAVIVALDYBĖS VALDYMAS. Kiekvienam lankytojui bus užtikrinta pagalba
ir problemos sprendimas. Bus keliami aukšti reikalavimai savivaldybės specialistams
kompetencijos, darbo kultūros ir bendravimo srityse.
SAVIVALDYBĖ BUS ATVIRA!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Giedrius SAMULEVIČIUS
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys
demokratai

Tikiu ateitimi!
Varėnos r. savivaldybės tarybos veikloje aktyviai dalyvauju nuo 2007 m. Pasisakau už
sąžiningą ir skaidrią politiką. Gerai žinau
Varėnos krašto gyventojams rūpimus klausimus
ir kaip juos spręsti. Nežadu neįmanomų dalykų, tačiau aiškiai sakau, kad tai kas yra
savivaldybės galioje, esu pasirengęs Jums padėti.
Laikausi nuomonės, kad:
• Svarbiausia kiekvienos savivaldos užduotis - būti šalia žmogaus, padėti jam
spręsti iškilusias problemas. Tad aš - už savivaldos stiprinimą bei vietos bendruomenių
įtraukimą į savivaldos lygmens problemų sprendimą.
• Gerovės kūrimas labai priklauso nuo to, ar žmonės turės gerai apmokamą darbą.
Darbo vietų kūrimas ir didesnės žmonių pajamos man yra itin svarbus tikslas. Nesame
pramonei ar žemės ūkiui tinkamiausia vieta, bet tobula vieta naujus poreikius, potyrius
kuriantiems, sveikatą palaikantiems ir laisvalaikį užpildantiems verslams. Sieksiu į šias
sritis pritraukti kuo daugiau investicijų.
• Šiandieninis darbas reikalauja žinių, šiuolaikinis gyvenimas reikalauja šiuolaikinio
išsilavinimo. Todėl Varėnos krašto jaunimui turi būti suteiktas kokybiškas ugdymas
(is). Stengsiuosi gerinti švietimo įstaigų būklę, aplinką. Padėsiu mokykloms atnaujinti
mokymo priemones.
• Visi turi gauti kokybiškas sveikatos ir socialines paslaugas. Dėsiu pastangas
išsaugoti sveikatos įstaigų tinklą. Ieškosiu galimybių plėsti socialinių paslaugų kiekį.
• Varėnos rajonas išsiskiria savo turtingu kultūriniu gyvenimu, aktyviai veikiančiomis
kultūros įstaigomis, kolektyvų gausa. Pagal galimybes sieksiu atnaujinti kultūros
įstaigas, skatinsiu profesionalųjį ir mėgėjišką meną.
Pažadu moralią politiką, finansinį skaidrumą ir bendradarbiavimą.
Mano vizija – palankiausios sąlygos darbui, gyvenimui ir poilsiui Varėnos krašte.
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Povilas SAULEVIČIUS
Lietuvos socialdemokratų partija

Už Varėnos krašto ateitį! Žmonių vardu.

Mieli Varėnos krašto žmonės,
bendraudamas su Jumis girdžiu daug
pasiūlymų, vizijų ir patarimų, kaip reikėtų gerinti
gyvenimo sąlygas mūsų krašte.
Atsižvelgdamas į tai ir siekdamas įtvirtinti
pamatines žmogiškąsias vertybes - demokratiją,
lygias galimybes, pasirinkimo laisvę, socialinį teisingumą ir solidarumą, įsipareigoju
užtikrinti sąžiningą valdymą, nuolatinį gyventojų priėmimą, realų bendruomenių
įtraukimą į valdymo procesus ir tvarų rajono vystymąsi.
Tikiu, kad tai pasiekti galima tik nuolat gyvenant savo rajone, veikiant vienoje
komandoje ne tik su specialistais, bet ir su visais Jumis. Meras turi tarnauti žmonėms,
o ne žmonės merui!
Pagrindiniai mano darbai ir siekiai:
augindamas tris sūnus žinau, su kokiomis problemomis susiduria pedagogai ir tėvai,
ugdydami skirtingo amžiaus vaikus. Todėl gerinsiu švietimo paslaugų ir neformalaus
ugdymo kokybę, keliant pedagogų kvalifikaciją ir sukuriant vaikų vasaros užimtumo
programas;
užtikrinsiu medicinos paslaugų kokybę ir prieinamumą, neleisdamas uždaryti
Varėnos ligoninės;
įsipareigoju didinti socialinio būsto prieinamumą, plėsti socialinių paslaugų
teikimą kaimiškose vietovėse ir įrengti laikinus savarankiško gyvenimo namus be
būsto likusiems žmonėms;
skatinsiu imtis ir remsiu smulkaus ir bendruomeninio verslo projektus, sudarysiu
palankias sąlygas kurti darbo vietas stambiems investuotojams;
tobulinsiu atliekų surinkimo tvarką;
keisiu šilumos kainą;
inicijuosiu, kad dalį paslaugų ir darbų savivaldybė pirktų iš rajone veikiančių
ūkininkų ir verslininkų;
įrengsiu daugiau vaikų žaidimų aikštelių;
skirsiu daugiau lėšų seniūnijų kelių remontui, priežiūrai ir atnaujinimui;
pasirūpinsiu gatvių apšvietimu tamsiu paros metu;
rūpinsiuosi, kad toliau būtų asfaltuojamos Varėnos miesto ir kaimų gatves;
remsiu meno kolektyvus;
didinsiu lėšas sporto ir jaunimo programoms remti;
užtikrinsiu vienodas galimybes dirbti visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų
pažiūrų.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Dalia ŠEMEŠKIENĖ-KLEPONYTĖ
Lietuvos socialdemokratų darbo partija

„DIRBAME JUMS“
Aš svajoju apie savo Kraštą pilną žmonių, kurį
atsimenu iš vaikystės...
Naujos investicijos, palanki aplinka verslui
ir darbo vietų kūrimas.
Savivaldybėje kartu su verslu įgyvendinsiu
investicijų pritraukimo ir naujų darbo vietų kūrimą.
Graži protėvių žemė, jos išsaugojimas, žaliuojantys miškai ir jaukūs namai.
Motyvuodama rūšiuoti atliekas, mažinsiu rinkliavos kainas. Stengsiuosi išsaugoti
mūsų miškus. Ypatingą dėmesį skirsiu kaimo žmonių gerovei, remsiu žemės ūkį.
Tradicijų puoselėjimas, kuris auklėja vaikus ir išlaiko senelius.
Gerinsiu miestelių ir kaimų gyvenamąją aplinką: asfaltuosime kelius, sieksime
greitesnės vėžės Marcinkonys - Vilnius. Socialiniai būstai, taip pat mano prioritetas.
Geras, įvairus ir visiems prieinamas išsilavinimas.
Stengsiuosi, kad mokyklų optimizavimo procesas būtų kuo mažiau skausmingas
bendruomenėms.
Stabilumas, saugumas ir stipri bendruomenė, kurioje visi yra lygiaverčiai.
Sieksiu stiprinti ir aktyvinti bendruomenių veiklą, suteikiant joms kuo daugiau
savarankiškumo.
Turiningas, prasmingas ir kultūringas laisvalaikio leidimas.
Skatinsiu kūrybines iniciatyvas, išlaikydama turimą paveldą, ypatingą dėmesį
skirsiu jaunajai kartai.
Sveika gyvensena ir aktyvi sportinė veikla.
Remsiu iniciatyvas organizuojant visus sporto renginius Varėnos rajone.
Kvalifikuota medicininė priežiūra ir pagalba.
Sieksiu išsaugoti sveikatos įstaigų tinklą, kokybišką ir prieinamą pacientų
aptarnavimą.
Už gerėjantį Varėnos rajono žmonių gyvenimą – laimingą, prasmingą ir orų.
Būkite atsakingi piliečiai, ateikite į rinkimus ir balsuokite. Aš, gavusi jūsų
pasitikėjimą, dirbsiu atsakingai Jums, kad mūsų kraštas būtų pilnas žmonių.
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Partijos Tvarka ir teisingumas
programa
Sąrašo Nr. 1
Stipri šeima - Saugi bendruomenė Atsakinga savivalda
Mieli kraštiečiai,
Savivaldos istoriją, kaip ir šeimos, bendruomenės, kuria kiekvienas žmogus.
Mes kviečiame Varėnos 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 visus žmones bei jų
šeimas.
Mes keičiamės, atsinaujiname ne tik žmonėmis, bet ir idėjomis. Mūsų tikslas stiprios savivaldos kūrimas. Mes pasisakome už atsakingą savivaldą, stiprią
šeimą ir saugią bendruomenę. Vienijami bendrų vertybių, 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 bus visų
Lietuvos žmonių kasdienybėje. Koks bus Jūsų pasirinkimas? Mes raginame būti
atsakingais ir pilietiškais, patikėti ir pasitikėti partijos Tvarka ir teisingumas
komanda, nes mes žinome, kokių pokyčių reikia Varėnos kraštui, kaip įgyvendinti
mūsų pasiūlymus ir iniciatyvas.
Tariame Jums ačiū už pasitikėjimą ir
garantuojame ketverius gerų pokyčių metus!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos programa
Sąrašo Nr. 2
Mes už:
-Socialinių inovacijų diegimu pagrįstas didesnę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų kūrimą;
-Tarptautinių ryšių ir partnerystės su Europos miestais stiprinimą, siekiant
pritraukti investicijas;
-Varėnos rajono teritorijos planavimo peržiūrą, užtikrinant lygiavertę gyvenimo kokybę nuo rajono centro nutolusiuose seniūnijose.
Mes už:
-Geresnę teikiamų švietimo paslaugų kokybę;
-Šilumos ūkio optimizavimą;
-Kvalifikacijos tobulinimo programų parengimą ir įgyvendinimą, pirmiausia
užtikrinant viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją.
Mes už:
-Visuomenės sveikatos stiprinimą, atsižvelgiant į fizinių, psichologinių ir
socialinių sveikatos veiksnių dermę;
-Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimą;
-Kompleksinių sveikatos priežiūros paslaugų sistemos plėtotę.
Mes už:
-Kultūros paveldo išsaugojimą ir atsakingą modernizavimą;
-Kūrybinių iniciatyvų rėmimą.
Mes už:
-Suformuotą ir įgyvendintą Varėnos rajono inovacijų ekosistemą, atsižvelgus
regiono plėtros kryptis;
-Vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų švietimą ir įsitraukimą
į rajono ir (arba) vietos savivaldai svarbių darnaus vystymosi klausimų
sprendimą.
Darnus valdymas
Šalyje prasidėjusi antikorupcinė banga turi tęstis ir savivaldoje. Čia ne vieta
nepotizmui, neskaidriems viešiems pirkimams. Informacija, kuria disponuoja
savivaldybės, turi būti maksimaliai atveriama visuomenei, o bendruomenėsskatinamos aktyviai dalyvauti sprendimų priėmime. Kartą į metų ketvirtį organizuosim susitikimus seniūnijose, su seniūnijų gyventojais, spręsti jiems
rūpimus klausimus. Taip pat sieksim, kad skiriant seniūnus, jų skyrimą derinti su
tos seniūnijos bendruomene. Sugriežtinsim atliekamų darbų kokybės kontrolę.
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Visuomeninio rinkimų komiteto
„Algio Kašėtos sąrašas
„Drauge su Jumis“ programa
Sąrašo Nr. 3
Mūsų krašto labui!

Šiuolaikiška švietimo sistema
Skirsime dėmesį mokytojų kompetencijų stiprinimui ir individualiai mokinio
pažangai.
Rekonstruosime „Pasakos“ vaikų lopšelį-darželį, J. Čiurlionytės menų
mokyklą, Moksleivių kūrybos centrą, V. Krėvės gimnaziją.
Kultūros ir sporto potencialas
Baigsime rekonstruoti Matuizų ir Žilinų kultūros centrus, Naujųjų Valkininkų
bibliotekos patalpas,
atnaujinsime Dainų slėnį.
Investuodami į sporto infrastruktūrą ir vykdydami naujus projektus, sieksime,
kad Varėna taptų sportiškiausiu miestu Lietuvoje.
Išplėtotos sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos
Įsteigsime skausmo kliniką ir įrengsime druskų kambarį.
Didinsime slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičių.
Perkelsime Varėnos globos namus į naujas patalpas ir padvigubinsime vietų
skaičių.
Palanki aplinka investicijoms, verslo vystymui ir turizmui
Sutvarkysime nenaudojamas teritorijas ir pritaikysime verslui (Aušros g. 17
ir J. Basanavičiaus g. 58, Varėnoje).
Naujųjų Valkininkų gyvenvietėje bus įsteigti senjorų globos ir slaugos namai.
Merkinės dvarvietę ir Vazos namą pritaikysime turizmo veiklai.
Įrengsime naujus informacinius stendus, nuorodas, sukursime mobilias
programėles.
Varėnoje sudarysime sąlygas įsikurti viešbučiui.
Remsime žemės ūkį ir verslą.
Patraukli vieta gyventi
Prie daugiabučių namų išasfaltuosime 25 automobilių stovėjimo aikšteles.
Įrengsime 10 vaikų žaidimo aikštelių.
Varėnoje įrengsime 64 naujus gyvenamosios paskirties sklypus.
Pritaikysime aktyviam poilsiui Karloniškės ežero prieigas.
Atnaujinsime Senosios Varėnos, Matuizų ir Dargužių viešąsias erdves.
Rajone nugriausime 45 bešeimininkius statinius.
Įrengsime pusiau požeminius konteinerius Varėnoje.
Rekonstruosime gatves, šaligatvius ir tiltus, modernizuosime apšvietimą.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Lietuvos socialdemokratų partijos
programa
Sąrašo Nr. 4
Už Varėnos krašto ateitį! Žmonių vardu.
Varėnos socialdemokratų pamatinės vertybės - laisvė, demokratija, socialinis
teisingumas ir solidarumas. Visoms joms pasiekti būtina užtikrinti sąžiningą
valdymą, lygias galimybes, gebėjimą išklausyti ir įsiklausyti į žmonių poreikius,
bendruomenių įtraukimą į valdymo procesus ir tvarų vystymąsi. Tik įtraukdami
visus rajono gyventojus į sprendimų priėmimą ir viešąjį gyvenimą, mes sukursime klęstintį Varėnos rajoną ir užtikrinsime jo ateitį.
Mūsų darbų ir veiklos programa gimė bendraujant su Varėnos krašto
žmonėmis ir atspindi jų lūkesčius ir rūpesčius. Kadangi sugebėjome įsiklausyti – sugebėsime ir visa tai įgyvendinti:
• neleisime uždaryti Varėnos ligoninės;
• tobulinsime atliekų surinkimo tvarką, kad gyventojai mokėtų pagrįstą kainą;
• ieškosime realių būdų mažinti šilumos kainą
• atsisakysime dirbtinai sukurtų darbo vietų;
• remsime bendruomeninio verslo projektus ir padėsime kurti naujas darbo
vietas kaimiškose vietovėse;
• užtikrinsime švietimo paslaugų ir neformalaus ugdymo kokybę ir prieinamumą keldami pedagogų kvalifikaciją ir sukurdami vaikų vasaros užimtumo
programas;
• tobulinsime smulkaus verslo rėmimo programą, kad ji taptų patraukli, prieinama ir suprantama;
• tęsime bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų atnaujinimo ir modernizavimo darbus;
• įrengsime laikinus savarankiško gyvenimo namus be būsto likusiems žmonėms Varėnos mieste ir rajone;
• didinsime socialinio būsto prieinamumą jaunoms šeimoms, seneliams, vienišiems, neįgaliesiems, be tėvų globos likusiems asmenims, plėsime
socialinių paslaugų teikimą kaimiškose vietovėse;
• įrengsime vaikų žaidimų aikšteles šalia daugiabučių gyvenamųjų namų;
• skirsime daugiau lėšų seniūnijų kelių remontui ir atnaujinimui;
• apšviesime gatves tamsiu paros metu;
• tęsime Varėnos miesto ir kaimų gatvių asfaltavimo darbus;
• remsime ir puoselėsime rajoną garsinančius meno kolektyvus;
• didinsime lėšas sporto programoms remti, sporto aikštelėms atnaujinti;
• įrengsime atviras jaunimo erdves, didinsime finansavimą jaunimo
programoms finansuoti.
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Tėvynės sąjungos - Lietuvos
krikščionių demokratų programa
Sąrašo Nr. 6
Tikime ateitimi!
Žmonėms tarnaujanti savivalda
Savivaldybė – tai Jūsų išrinkta valdžia, veikianti skaidriai ir efektyviai, padedanti spręsti asmenines, bendruomenių ir bendras rajono problemas.
Mūsų vizija – palankiausios sąlygos darbui, gyvenimui ir poilsiui Varėnos
krašte.
PAGRINDINIAI PROGRAMINIAI PRINCIPAI:
ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYS:
• KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS KIEKVIENAM. Gerinsime švietimo
įstaigų būklę, aplinką, padėsime mokykloms atnaujinti mokymo priemones.
• KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS KULTŪROS PASLAUGOS
KIEKVIENAM. Pagal galimybės atnaujinsime kultūros įstaigas, skatinsime
profesionalųjį ir mėgėjišką meną, jo sklaidą.
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS SRITYS:
• PAGALBA KIEKVIENAI VAIKUS AUGINANČIAI ŠEIMAI. Sieksime, kad, gimus vaikui, būtų skiriama papildoma finansinė parama.
• KOKYBIŠKOS SVEIKATOS IR SOCIALINĖS PASLAUGOS
KIEKVIENAM. Investuosime į savo gydymo įstaigų teikiamų paslaugų
kokybės gerinimą, plėsime teikiamų socialinių paslaugų kiekį.
• PSICHOLOGINĖ PAGALBA KIEKVIENAM. Sieksime, kad būtų teikiama kokybiška psichologinė ir socialinė pagalba į įvairias krizes patekusiems
žmonėms, suteikianti galimybę grįžti į visavertį gyvenimą.
GYVENIMO KOKYBĖS IR VERSLO SKATINIMO SRITYS:
• ŽALIŲJŲ ERDVIŲ KŪRIMAS IR VYSTYMAS. Išskirtinis dėmesys
skverų ir kitų žaliųjų erdvių sutvarkymui ir pritaikymui bendruomenių reikmėms.
• BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ SKATINIMAS. Remsime ir skatinsime bendruomenių iniciatyvas, o labiausiai – nukreiptas į darbo vietų kūrimą.
• INVESTUOTOJŲ KURIAMOS GEROS DARBO VIETOS KIEKVIENAM. Sieksime, kad Varėna taptų tobula vieta naujus poreikius, potyrius
kuriantiems, sveikatą palaikantiems ir laisvalaikį užpildantiems verslams.
Esame darbšti ir tikslo siekianti komanda, tačiau su jumis kartu galime
geriau.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Lietuvos laisvės sąjungos
(liberalų) programa
Sąrašo Nr. 7
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) įsitikinusi, jog tik kūrybingas, laisvas
žmogus, atsakingai veikiantis atviroje visuomenėje gali kurti stiprią valstybę
ir veiksmingą savivaldą. Mūsų dėmesys:
Infrastruktūrai ir gerbūviui: nemokamas ir kokybiškas, modernus viešasis
transportas spręs ekonomines, ekologines ir socialines problemas. Žaliųjų
erdvių puoselėjimas, žvyrkelių ir gatvių asfaltavimas, kiemų tvarkymas, atliekų
rūšiavimas – mūsų prioritetas.
Kaštų mažinimui ir teisingiems mokesčiams: gerinsime verslo aplinką,
skatinsime investicijų pritraukimą, viešojo ir privataus sektorių partnerystę,
darbo vietų plėtrą, teisingus komunalinius mokesčius.
Sveikatai, švietimui ir kultūrai - tikram rūpesčiui savo gyventojais: sveikatos įstaigos turi būti modernios. Diegsime platesnes profilaktinių
priemonių ir žalos mažinimo programas, investuosime į sporto objektus,
įvairesnę popamokinę veiklą, jaunimo laisvalaikio centrų plėtrą. Savivaldybių
muziejai, bibliotekos, teatrai turi būti atviros kultūros įstaigos, o kūrybinės
industrijos turi tapti turiningais visuomenės traukos centrais.
Socialiniam saugumui: mero, tarybos ir bendruomenės solidarumo principas – pastebėti žmogaus problemas, kviesti bendrų sprendimų paieškai, sudaryti
sąlygas visiems norintiems dirbti, teikti visuomenei naudingas paslaugas. Turi
veikti skaidri ir efektyvi socialinė paramos sistema.
Bendruomenių skatinimui: savojo būsto perspektyva - svarbiausia motyvacija greta gero darbo, skatinanti žmones likti savo savivaldybėje. Savivaldybės
privalo rūpintis municipalinio būsto plėtra, remti gyventojų būsto renovaciją.
Pramoniniai pastatai galėtų būti pritaikyti vietos bendruomenėms.
Tikros savivaldos sukūrimui: gyventojai turi būti įtraukti į sprendimų
priėmimą. Turime stiprinti viešąją tvarką, plėtoti saugios kaimynystės programas, užtikrinti teisingumą ir skaidrumą, ugdyti vietos referendumų tradicijas.
Mero pareigos – tai įsipareigojimas bendruomenei ir pažadas, kad užsibrėžti
tikslai sukurti saugų, patogų ir jaukų miestą, rajoną bus pasiekti.
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Lietuvos socialdemokratų
darbo partijos programa
Sąrašo Nr. 8
„DIRBAME JUMS“
Mes svajojam apie savo Kraštą pilną žmonių
Naujos investicijos, palanki aplinka verslui ir darbo vietų kūrimas.
Savivaldybėje kartu su verslu įgyvendinsime investicijų pritraukimo ir naujų
darbo vietų kūrimo programas.
Graži protėvių žemė, jos išsaugojimas, žaliuojantys miškai ir jaukūs namai.
Motyvuodami rūšiuoti atliekas, mažinsime rinkliavos kainas. Stengsimės
išsaugoti mūsų miškus. Ypatingą dėmesį skirsime kaimo žmonių gerovei, remsime žemės ūkį
Tradicijų puoselėjimas, kuris auklėja vaikus ir išlaiko senelius.
Gerinsime miestelių ir kaimų gyvenamąją aplinką: asfaltuosime kelius, sieksime greitesnės vėžės Marcinkonys - Vilnius. Socialiniai būstai, taip pat mūsų
prioritetas.
Geras, įvairus ir visiems prieinamas išsilavinimas.
Stengsimės, kad mokyklų optimizavimo procesas būtų kuo mažiau skausmingas bendruomenėms.
Stabilumas, saugumas ir stipri bendruomenė, kurioje visi yra lygiaverčiai.
Sieksime stiprinti ir aktyvinti bendruomenių veiklą, suteikiant joms kuo daugiau savarankiškumo.
Turiningas, prasmingas ir kultūringas laisvalaikio leidimas.
Skatinsime kūrybines iniciatyvas, išlaikydami turimą paveldą, ypatingą
dėmesį skirdami jaunajai kartai.
Sveika gyvensena ir aktyvi sportinė veikla.
Remsime iniciatyvas organizuoti visus sporto renginius Varėnos rajone.
Kvalifikuota medicininė priežiūra ir pagalba.
Sieksime išsaugoti sveikatos įstaigų tinklą, tobulinsime kokybišką ir prieinamą
pacientų aptarnavimą.
Už gerėjantį Varėnos rajono žmonių gyvenimą – laimingą, prasmingą ir
orų.
Būkite atsakingi piliečiai, ateikite į rinkimus ir balsuokite. Mes, gavę jūsų
pasitikėjimą, dirbsime atsakingai jums ir stengsimės, kad mūsų kraštas
būtų pilnas žmonių.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Lietuvos centro partijos
Varėnos skyriaus programa

Sąrašo Nr. 18

UŽ VARĖNOS KRAŠTĄ IR JO ŽMONES!
Mūsų tikslas, kad Varėnos krašte būtų gera gyventi, dirbti, mokytis,
džiaugtis darbais ir pasiekimais.
Mūsų darbų prioritetai:
• Savivaldybė privalo būti atvira visiems nepriklausomai nuo jo statuso ar
problemos svarbos. Mes garantuojame, kad tik kompetencija ir viešumas lems
būsimų savivaldos specialistų įdarbinimą.
• Paneigsime išsakytą nuostatą, kad Varėnoje nėra gabių ir iniciatyvių
specialistų. Varėnos krašto žmonėms bus sudarytos galimybės sugrįžti, dirbti ir
gyventi savo gimtinėje.
• Sudarysime sąlygas mokytojui dirbti, tobulėti, pedagogas jausis laisvas,
gerbiamas, įvertintas. Skatinsime idėjas ir iniciatyvas dėl ikimokyklinių įstaigų
veiklos gerinimo.
• Dėsime pastangas kultūros ir dienos centrų, bibliotekų išsaugojimui, remsime jų veiklą, iniciatyvas.
• Užtikrinsime teikiamų socialinių paslaugų plėtrą, kokybės gerinimą,
socialinių projektų plėtojimą, būsto, infrastruktūros pritaikymo problemų
sprendimą.
• Stengsimės, kad sveikatos apsaugos sistema būtų pasiekiama visiems rajono gyventojams. Gydytojus atvykti dirbti į rajoną skatinsime suteikdami
gyvenamąjį būstą.
• Inicijuosime naujas jaunimo užimtumo, lavinimo ir ugdymo programas.
Palaikysime jaunimo iniciatyvas, orientuotas į meninį ugdymą, sveikatingumą,
sportinį meistriškumą.
• Garantuosime racionalią komunalinio ūkio eksploataciją. Tęsime
daugiabučių namų renovacijos, geriamojo vandens kokybės gerinimo kaimiškose
gyvenvietėse projektus.
• Užtikrinsime geresnę krašto kelių priežiūrą. Stiprinsime verslo subjektus,
teikdami mokestines lengvatas.
• Remsime Varėnos rajono religinių ir kaimo bendruomenių veiklą.
• Remsime žemdirbius, dalyvaujančius investiciniuose projektuose, taikysime
žemės ir žemės nuomos mokesčio lengvatas gamtos stichinių nelaimių atveju.
• Palaikysime iniciatyvas rengiant ir įgyvendinant aplinkosauginius projektus.
• Atnaujinsime bendradarbiavimą su Dzūkijos NP administracija,
visuomeninėmis organizacijomis.
SUGRĄŽINSIME PAGARBĄ IR DĖMESĮ KIEKVIENAM!
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Visų partijų (koalicijų), komitetų kandidatų
SĄRAŠAI

Nr. 1
Partijos Tvarka ir teisingumas
iškeltų kandidatų sąrašas
1. Marius JUŠKEVIČIUS
2. Genovaitė BUTEIKIENĖ
3. Modestas STRAMKAUSKAS
4. Mantas LESNIAUSKAS
5. Marius BALKŪNAS
6. Ilma BARAVYKIENĖ
7. Inga LEKAVIČIENĖ
8. Violeta PALIONIENĖ
9. Vitas LEKAVIČIUS
10. Egidijus VARANAVIČIUS
11. Renata KALANAVIČIŪTĖ

12. Raimondas UŽDAVINYS
13. Audrius ARTEMJEVAS
14. Tomas DIRSĖ
15. Laimonas ZUJUS
16. Povilas RAŽANSKAS
17. Arnoldas MARTINKĖNAS (Teismo
nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos)

18. Gintarė KANCEVIČIŪTĖ
19. Meida ŽEKEVIČIŪTĖ
20. Lukas GLIEBUS

Nr. 2
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
iškeltų kandidatų sąrašas
1. Marijonas ČAPKOVSKIS
2. Ąžuolas KUPRYS
3. Aleksas PETRAUSKAS
4. Valdas VOLUNGEVIČIUS
5. Stanislovas DZINGELEVIČIUS
6. Irma MARKEVIČIŪTĖ
7. Jūratė RUTKAUSKIENĖ
8. Pranas BALKĖ
9. Valentinas KURILOVAS
10. Jadvyga POŠKIENĖ
11. Mantas KIERAS

12. Mindaugas LUŽYS
13. Milda BRAKAUSKIENĖ
14. Ona VALENTUKEVIČIENĖ
15. Jonas PAVASARIS
16. Audrius ČIŽAUSKAS
17. Alvyra KVARACIEJIENĖ
18. Žibutė RINKEVIČIENĖ
19. Aivaras POŠKAITIS
20. Mindaugas KRUTULIS (Teismo
nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos)

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Nr. 3
Visuomeninio rinkimų komiteto „Algio Kašėtos sąrašas
„Drauge su Jumis“ iškeltų kandidatų sąrašas
1. Algis KAŠĖTA
2. Valdas KUKULSKIS
3. Jonas KLEPONIS
4. Vilma MIŠKINIENĖ
5. Alvydas VERBICKAS
6. Kęstutis BUDĖNAS
7. Laima DENUTIENĖ
8. Michailas GOLUBEVAS
9. Audrius SAULYNAS
10. Rasa KAČIURINIENĖ
11. Danutė KARALEVIČIENĖ
12. Aldas MIEČINSKAS
13. Dainius ŽILIUS
14. Gintautas KANAUKA
15. Saulius IVANAUSKAS
16. Darius DIBURYS
17. Juozas IGNATAVIČIUS
18. Lukas POVILAUSKAS
19. Rasa TAMULIENĖ
20. Tautvydas KROPIS
21. Jaunius GRIKŠAS (Teismo

nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos)

22. Roma BLAŽULIONIENĖ
23. Roberta VERBICKIENĖ
24. Jurgita KERŠIENĖ

25. Jonas ENDRIKIS
26. Milda BALKUVIENĖ
27. Povilas PETRUŠKEVIČIUS
28. Rytis AMŠIEJUS
29. Marytė BALIUKEVIČIENĖ
30. Žilvinas BAUBLYS
31. Danutė STANKŪNIENĖ
32. Marius VALUKYNAS
33. Irena MAKSELIENĖ
34. Vytautas ČESNYS
35. Ugnė MARTUSEVIČIŪTĖ
36. Edmundas SAMAUSKAS
37. Rimas TAMULEVIČIUS
38. Albertas JAKUBAVIČIUS
39. Vytautas KARLONAS
40. Irena PALECKIENĖ
41. Audrius VERSECKAS
42. Sigita GRAŽEVIČIENĖ
43. Monika KEMEŽIENĖ
44. Aldona ZUBRIENĖ
45. Genovaitė ANTANAVIČIENĖ
46. Giedrius BUTKEVIČIUS
47. Juozas SINKEVIČIUS
48. Linas NEKROŠIUS
49. Jadvyga ČEPLIKIENĖ
50. Antanina MILIAUSKIENĖ

Nr. 4
Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašas
1. Povilas SAULEVIČIUS
2. Algis MIŠKINIS
3. Adelė ILGINIENĖ
4. Laima VILBIKIENĖ
5. Angelė MALINOVSKIENĖ
6. Rūta ČESNULEVIČIENĖ
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7. Remigijus BARANAUSKAS
8. Arvydas STRAZDAS
9. Juozas Algis BALEVIČIUS (Teismo
nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos)

10. Povilas PETRUŠIS
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Nr. 4
Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašas
11. Lina BŪDIENĖ
12. Vaiva KAVALIAUSKAITĖ
13. Giedrius STRAMKAUSKAS
14. Algirdas Jonas STAŠYS
15. Nerijus VERSLOVAS
16. Donatas KOSINSKAS (Teismo

nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos)

17. Nina KUZMENKOVA
18. Zita KERŠIENĖ

19. Tatjana SAULEVIČIENĖ
20. Petras ŽĖKAS
21. Laimutė KERŠIENĖ
22. Dalė STANULIONIENĖ
23. Lidija CICHOCKIENĖ
24. Neringa KOSMANIENĖ
25. Rimas PETRUŠIS
26. Lina KAMARAUSKIENĖ
27. Darius SKINDARAS
28. Gintautas TEBĖRA

Nr. 6
Tėvynės sąjungos - Lietuvos
krikščionių demokratų iškeltų kandidatų sąrašas
1. Giedrius SAMULEVIČIUS
2. Virginija DRUSKINIENĖ
3. Marius KRAKAUSKAS
4. Birutė ŠILANSKIENĖ
5. Adomas TARASKEVIČIUS
6. Vaidas VYŠNIAUSKAS
7. Kęstutis KAUPINIS
8. Jonas KAZLAUSKAS
9. Emilis TAMOŠIŪNAS
10. Jeronimas KARAŠAUSKAS
11. Algimantas ADOMAITIS
12. Ilona ZALANSKIENĖ
13. Antanas CIŪNYS
14. Vincas KUPČINSKAS
15. Asta KAŠĖTIENĖ
16. Sigitas JAZUKEVIČIUS

17. Vaidas ČENYS
18. Rima JANAVIČIENĖ
19. Tadas IVANAUSKAS
20. Vita VASILIAUSKIENĖ
21. Daiva JURKĖNIENĖ
22. Tomas ŠIMUKONIS
23. Algis AKULAVIČIUS
24. Valdas KATKEVIČIUS
25. Paulius KARLONAS
26. Vincentas ČENYS
27. Algirdas KERŠYS
28. Vida GREBLIKIENĖ
29. Brigita JANUŠAUSKAITĖ
30. Virginijus RUTKAUSKAS
31. Heliodoras GIEDRYS

19

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Varėnos rajono savivaldybėje

Nr. 7
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) iškeltų kandidatų sąrašas
1. Rimantas RADŽIUS
2. Almantas JUŠKEVIČIUS
3. Lina BALKŪNIENĖ
4. Tadas VALENTUKEVIČIUS
5. Aurimas VALIUKONIS
6. Žilvinas RADŽIUS
7. Marija Vakarė KISIELIŪTĖ
8. Juozas AMŠIEJUS
9. Daiva TRUNCIENĖ

10. Egidijus ČERNIAUSKAS
11. Vilija ČESNULEVIČIENĖ
12. Girėnas SKLIUTAS
13. Kęstutis KĖRYS
14. Ričardas PILITAUSKAS
15. Marius SABALIAUSKAS
16. Artūras GRIGAS
17. Alvydas JURGELEVIČIUS

Nr. 8
Lietuvos socialdemokratų darbo partijos iškeltų kandidatų
sąrašas
1. Dalia ŠEMEŠKIENĖ-KLEPONYTĖ
2. Virginijus VARANAVIČIUS
3. Virginijus BUČINSKAS
4. Inga NAVICKĖ
5. Danguolė MIŠKINIENĖ
6. Aivaras ČESNULIS
7. Rūta LESNIAUSKIENĖ
8. Neringa SALDIENĖ
9. Audrius VIČKAČKA
10. Angelė IKASALIENĖ
11. Birutė ZALIECKIENĖ
12. Gintaras ČESNULEVIČIUS
13. Pranas KRUŠNIAUSKAS
14. Inga BARIŠAUSKIENĖ
15. Nijolė JARAŠIENĖ
16. Vytautas Motiejus BUBNELIS
17. Vygintas AVERKA
18. Edita BAUKIENĖ
19. Gediminas AGANAUSKAS
20. Vytautas KAIRYS
21. Rimas MIŠKINIS
22. Renata MILĖ
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23. Sigitas PANGONIS
24. Olegas PLIAVGO
25. Eglė BACHOVIENĖ
26. Alvydas DANEVIČIUS
27. Jolanta IVANČIKIENĖ
28. Edita BIČKAUSKAITĖ
29. Oskaras GOLAMBIAUSKAS (Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos)

30. Eimantė KAMARAUSKIENĖ
31. Mantas MILINAVIČIUS
32. Inga NAKIENĖ
33. Zinartas JASIŪNAS
34. Vilija KURIENĖ
35. Rimas GRINCEVIČIUS (Teismo
nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos)

36. Laurynas ŽILINSKAS
37. Zita RIPKEVIČIENĖ
38. Algis RIZGELIS
39. Juozas LEKAVIČIUS
40. Gintaras BALKUS
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Nr. 8
Lietuvos socialdemokratų darbo partijos iškeltų kandidatų
sąrašas
41. Modestas BUKATKA (Teismo

nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos)

42. Darius ALEKŠIŪNAS
43. Rimantas ŽEMAITIS
44. Asta RUSIENĖ

45. Indrė KUČINSKAITĖ
46. Vidmantas BRAŽAS
47. Virginijus JAKUBAVIČIUS
48. Serenilijus SLANČIAUSKAS
49. Gintaras GLIEBUS
50. Gediminas JAKAVONIS

Nr. 18
Lietuvos centro partijos iškeltų kandidatų sąrašas
1. Vidas MIKALAUSKAS
2. Daiva TAMULEVIČIENĖ
3. Algirdas Antanas BALEŽENTIS
4. Vaiva APANAVIČIŪTĖ
5. Martynas KATELYNAS
6. Laura JURGELEVIČIŪTĖ
7. Alvyra PETRUŠKEVIČIENĖ
8. Virginijus GUOGA
9. Diana ATAJEVA
10. Valentinas TARAILA
11. Saulius BIELEVIČIUS
12. Kęstutis KAZLAUSKAS
13. Sonata BAGINSKAITĖ-PUODĖ
14. Asta Antanina TAMULEVIČIENĖ
15. Arūnas PUODYS

16. Lina PECIUKONYTĖ
17. Teresė GRINEVIČIENĖ
18. Nijolė PAVASARIENĖ
19. Jūratė ČEBATORIŪTĖ
20. Danguolė SINIAUSKIENĖ
21. Laima PALČINSKIENĖ
22. Stasys TRUNCĖ
23. Rima LŪKINA
24. Loreta MANARKIENĖ
25. Valdas KAŽENEVSKIS
26. Kristina MARCINKONIENĖ
27. Audronė PIPIENĖ (Teismo

nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos)

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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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,
viešosios tvarkos. Ateikite ir išrinkite. Neleiskite kitiems spręsti, kas svarbiausia Jums. Nutarkite, kas ketveriems metams taps Jūsų savivaldybės
meru. Nuspręsite Jūs, o ne Tarybos nariai. Ateikite ir išrinkite savo valdžią.
Vyriausioji rinkimų komisija
_________________________________________________________________

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
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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:
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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.

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 (pakar24
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totinis 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.

Varėnos rajono savivaldybės rinkimų komisija Nr. 55

Vytauto g. 12 , Varėna
Tel. 8 698 27 001, faksas (8 310) 51 200, el. paštas rinkimai@varena.lt
Komisijos darbo vieta – I a., 3 kab.
Komisijos pirmininkas – Juozas Šilanskas,
tel. 8 698 27 001.
Pirmininko pavaduotoja – Rūta Aganauskienė,
tel. (8 310) 31 555.
Sekretorė – Asta Rimkuvienė,
tel. 8 699 89 909.
25

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Varėnos rajono savivaldybėje

26

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Varėnos rajono savivaldybėje

27

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Varėnos rajono savivaldybėje

Varėnos rajono savivaldybės Nr. 55 rinkimų komisijos informacinis leidinys,
maketavimo darbus atliko Irma Krajauskienė.
Tiražas 10 500 egz.

