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Saulenas AŽELSKAS
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Vilkaviškio
rajono skyriaus kandidatas į savivaldybės tarybos narius-merus

RINKIMŲ PROGRAMA
Aš, kandidatas į mero postą, esu Vilkaviš
kio krašto patriotas – laisvas ir nepriklau
somas nuo verslo ar kitų įtakingų asme
nų-rėmėjų. Esu pasiruošęs įgyvendinti
JŪSŲ, vilkaviškiečiai, seniai brandintas
idėjas ir vizijas esamomis Savivaldybės
lėšomis, ūkiškai ir taupiai jas naudojant.
Mano tikslas – sukurti patogią ir sveiką
aplinką rajono gyventojams, atlikti dau
gelį sprendimų ir projektų, kurie padary
tų teigiamų pokyčių daugumos gyvento
jų kasdieniniame gyvenime.
Skirsiu dėmesį žmogui, šeimai, kul
tūrai, švietimui, verslo plėtrai, sveikatos
priežiūrai, krikščioniškų vertybių puose
lėjimui – sritims, kurios didintų patrauk
lumą gyventi mūsų rajone ir mieste.
Kiekvienas turi matyti ir pajusti, kad jo
sumokėti mokesčiai nenueina veltui, o
virsta teigiamais gyvenamosios aplinkos
pokyčiais.
Netoleruosiu korupcijos, kuri žudo
pasitikėjimą ir viltį. Pasiremsiu patirti
mi iš metų, praleistų Suomijoje: suomiai
įsitikinę, kad noras praturtėti kitų, savo
tautiečių, sąskaita – tai neapykanta savo
tautai, o biudžetinių (t. y. žmonių) lėšų
grobstymas – tai nesąmoningas kenki
mas savo vaikams ir anūkams. Vagis nuo
latos gyvena įtampoje, jį visada kamuoja
demaskavimo ir atpildo baimė. Taip pra
randama laisvė ir kūrybiškumas. Artimų

Siekime pokyčių kartu!
jų, partiečių „įtaisymas“ į šiltą vietelę
– tai pirmiausia kenkimas jiems patiems.
Jeigu pats žmogus nesugeba gauti darbo
vietos naudodamasis tik savo išsilavini
mu ir gebėjimais, nukentės ir jis pats, ir
darbovietė.
Gyvenimo kokybė mūsų visų ranko
se – pasirinkdami mane, pasirinksite
skaidrumą, ūkiškumą ir viešą diskusiją
apie planuojamus vykdyti projektus. Aš
visada būsiu JŪSŲ pusėje.
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Valentinas GRAŽULIS
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Vilkaviškio rajono
skyriaus kandidatas į savivaldybės tarybos narius-merus

Mano tikslas – kartu su rajono Taryba užtik
rinti, kad visi Vilkaviškio miesto ir seniūnijų
bendruomenės žmonės galėtų naudotis dar
naus vystymosi pasiekimais ir drauge kurti
teisingą, įtraukią, pilietišką bendruomenę.
Veiklos kryptys ir darbai:
• Pradėtų darbų tęstinumas, jų koky
biškas įgyvendinimas, naujų idėjų genera
vimas;
• Paslaugų šeimai plėtra, pagalba jau
nų šeimų įsikūrimui;
• Lygių galimybių senjorams ir neįga
liesiems užtikrinimas;
• Gyventojų įtraukimas į aktualių Savi
valdybės lygmens sprendimų svarstymą;
• Miesto daugiabučių namų kvartalų
kompleksinis tvarkymas, derinant namų
renovaciją bei poilsio zonų įrengimą;
• Inicijuoti tyrimą dėl šilumos kainos
pagrįstumo;
• Alternatyvių šilumos ir elektros ener
gijos jėgainių diegimas;
• Parama verslui, organizacijoms, prisi
dedančioms prie miesto ir rajono estetinio
vaizdo formavimo;
• Parama projektus vykdančioms
bendruomenėms;
• Savivaldybės parama ir kontrolė švie
timo lėšų paskirstymui;
• Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
programų parengimas ir įgyvendinimas,
glaudi partnerystė su aukštosiomis mokyk
lomis, Trečiojo amžiaus universitetu, verslo
įmonėmis, nevyriausybinėmis organizacijo
mis;
• Diskutuoti su švietimo įstaigomis dėl
efektyvaus tinklo plano įgyvendinimo;
• Išlaikyti profesinio rengimo centrą;

Pokyčiai, kurių laukėme
30 metų, prasidėjo –
tęskime juos ir savivaldoje!
• Rūpintis jaunimo laisvalaikio užim
tumu;
• Sveikatos priežiūros paslaugų užtik
rinimas, patrauklių gyvenimo ir darbo sąly
gų gydytojams specialistams sudarymas;
• Išplėtoti žemės ūkio paramos progra
mą, skirti dvigubai daugiau lėšų melioraci
jos įrenginių atnaujinimui;
• Sudaryti sąlygas seniūnijoms leng
vatinėmis sąlygomis įsigyti didesnius kie
kius žvyro kaimo kelių su žvyro danga re
montui;
• Šalyje prasidėjusi antikorupcinė ban
ga turi tęstis ir savivaldoje. Čia ne vieta
nepotizmui, neskaidriems viešiesiems pir
kimams.
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Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos.

RINKIMŲ PROGRAMA

Žilvinas GELGOTA
Visuomeninio rinkimų komiteto „Naujas startas“
kandidatas į savivaldybės tarybos narius-merus

RINKIMŲ PROGRAMA
Išnaudodamas visas žinias, sukauptas
savivaldos srityje, kartu su visuomeni
nio rinkimų komiteto „Naujas startas“
komanda, sieksiu pokyčių Vilkaviškio
krašte, keičiant įsisenėjusius valdymo
metodus ir skatinant didesnį piliečių įsi
traukimą į savivaldą:
• Aktyvinsiu nevyriausybines orga
nizacijas ir laisvuosius mokytojus labiau
įsitraukti teikiant neformalaus švietimo
paslaugas;
• Efektyvinsiu pagalbą mokyklai ir
mokytojui;
• Skatinsiu mokymosi visą gyveni
mą iniciatyvas;
• Skatinsiu vaikų vasaros poilsio pro
gramų įgyvendinimą;
• Remsiu bendruomenių ir nevyriau
sybinių organizacijų socialinio verslo ini
ciatyvas;
• Sudarysiu palankiausias sąlygas
vietos verslo vystymuisi, skatinsiu vieti
nės ekonomikos plėtrą;
• Skatinsiu smulkių vietos gaminto
jų žemės ūkio produkcijos perdirbimą ir
produkcijos pardavimą, į procesą įtrau
kiat ir kaimo bendruomenes;
• Didinsiu krašto investicinį patrauk
lumą ir skatinsiu darbo vietų kūrimą;
• Skatinsiu jaunimo verslumo inicia
tyvas;
• Stiprinsiu kaimo bendruomenių
vaidmenį;
• Piliečius įtrauksiu į savivaldos
sprendimų priėmimą;
• Inicijuosiu, kad Vilkaviškis 2023
m. taptų Lietuvos kultūros sostine;
• Sieksiu didesnio seniūnijų savaran

Atėjo laikas pokyčiams!
kiškumo;
• Skaidrinsiu viešųjų pirkimų proce
sų organizavimą;
• Skatinsiu aktyvesnį Savivaldybės
tarybos narių ir mero bendravimą su pi
liečiais socialiniuose tinkluose;
• Sieksiu didesnio Savivaldybės tary
bos narių atsiskaitomumo piliečiams;
• Sieksiu skaidresnio ir atviresnio Sa
vivaldybės biudžeto sudarymo proceso;
• Inicijuosiu gyventojų nuomonės
apklausas svarbiausiais krašto klausi
mais ir vertinant seniūnų veiklą;
• Efektyvinsiu vietos turizmo išteklių
panaudojimą ir vietinio turizmo plėtrą;
• Skatinsiu ir remsiu gatvės meno
iniciatyvas.
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Algirdas NEIBERKA
Lietuvos socialdemokratų partijos Vilkaviškio rajono
skyriaus kandidatas į savivaldybės tarybos narius-merus

RINKIMŲ PROGRAMA
Brangūs Vilkaviškio krašto žmonės,
pastarieji metai Vilkaviškio rajono sa
vivaldybei buvo gausūs svarbių darbų ir
įvykių, pradėti ir dar laukia įgyvendinimo
reikšmingi projektai. Sunku nepastebėti,
kaip pamažu neatpažįstamai keičiasi Vil
kaviškio rajono aplinka. Visų bendromis
pastangomis siekiau ir toliau sieksiu di
delių pokyčių bei pasiekimų ne tik infrast
ruktūros gerinimo, bet ir kultūros, sporto,
švietimo, sveikatos apsaugos, socialinių
reikalų, jaunimo užimtumo ir visose kito
se srityse. Kartu su suburta komanda visa
tai darome tam, kad Vilkaviškio rajoną vi
si žinotų kaip patrauklų investuoti, kurti
savo verslus, patogų gyventi, klestintį ir
socialiai saugų, įdomų atrasti, pažinti ir pa
milti ilgam.
Bendromis savivaldybės gyvento
jų, visuomeninių organizacijų, įstaigų,
bendruomenių pastangomis sieksiu įgy
vendinti šiuos tikslus:
• Reikalauti asmeninės tarnautojų at
sakomybės.
• Didinti rajono investicinį patrauk
lumą, maksimaliai tikslingai išnaudoti
visas finansavimo galimybes.
• Stiprinti šeimos politiką.
• Teikti socialinę pagalbą senyvo am
žiaus žmonėms ir neįgaliesiems.
• Plėtoti gyventojų poreikius atitin
kančią sporto infrastruktūrą.
• Skatinti nepertraukiamą žmonių
mokymą, remti Trečiojo amžiaus univer
siteto veiklas.
• Skatinti pozityvias jaunimo inicia
tyvas.

Už kraštą,
kuriame gera gyventi!
• Užtikrinti kultūros prieinamumą
visiems, gerinti kultūros įstaigų infrast
ruktūrą.
• Tęsti valdžios ir ūkininkų partne
rystę gerinant kelių būklę.
• Remti kaimo bendruomenių, vers
lo kūrimo ir plėtros kaime iniciatyvas.
• Siekti saugios aplinkos užtikrini
mo, atnaujinant komunalinių atliekų
tvarkymo infrastruktūrą, atliekant van
dens telkinių pakrančių valymo darbus.
• Rūpintis gyventojų saugumu, įdie
giant aplinkos stebėjimo priemones, vaiz
do kameras.

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai 2019

2019 m. kovo 3 d.
/,(789265(638%/,.266$9,9$/'<%,Ǐ0(5Ǐ5,1.,0$,
/ , ( 3 $ , ý , Ǐ 6$9,9$/'<%Ơ15
5,1.,0Ǐ

Apylinkės rinkimų
komisijos, savivaldybės
rinkimų komisijos ar
Vyriausiosios rinkimų
komisijos antspaudo vieta
Biuletenis privalo būti antspauduotas
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Partijų, komitetų,
dalyvaujančių
Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos
rinkimuose, programos
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Nr. 2

Pokyčiai, kurių visi laukėme
30 metų, prasidėjo –
tęskime juos ir savivaldoje!

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Vilkaviškio rajono skyriaus
RINKIMŲ PROGRAMA
Darnus žmogus

Stiprindama šeimą savivalda turi plėto
ti kompleksines paslaugas, padėti įsikurti
jaunoms šeimoms, o senjorams ir neįgalie
siems užtikrinti lygias galimybes dalyvau
ti socialiniame gyvenime.
Regionai nusipelno kokybiškos sveika
tos priežiūros. Kai dėl paslaugų sudėtingu
mo jų neįmanoma suteikti vietoje, turi būti
sukurta efektyvi pavėžėjimo iki nacionali
nių centrų sistema.

Darni visuomenė ir aplinka

Lietuva – savo kraštą mylinčių, jo ge
rove besirūpinančių žmonių šalis. Savival
dos užduotis – sudaryti sąlygas atskleisti
šį potencialą, suteikiant galią bendruome
nėms, verslui ir NVO. Išskirtinis rūpestis
– sveikos ir patrauklios gyventi aplinkos
kūrimas, aplinkosaugos reikalavimų pai
symas.

Darnus švietimas ir kultūra

Etatinis modelis sprendžia moksleivių
skaičiaus mažėjimo problemą, tačiau jis
nebus tinkamai įgyvendintas be paramos
savivaldoje. Ji turi užtikrinti optimalų švie
timo lėšų paskirstymą, skirti dėmesį nefor
maliam ugdymui, mokytojų kvalifikacijos
tobulinimui.
Regionų tarybos suteikia postūmį kul
tūrai, nes regiono atstovai skirsto valsty

bės lėšas tame regione vykdomiems pro
jektams. Savivaldos tikslas – į regionų
gyvenimą integruoti įvairius kūrybos sek
torius, skatinti visų gyventojų saviraišką.

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 patrauk
lias verslui.

Darnus valdymas

Šalyje prasidėjusi antikorupcinė banga
turi tęstis ir savivaldoje. Čia ne vieta ne
potizmui, neskaidriems viešiesiems pirki
mams. Informacija, kuria disponuoja savi
valdybės, turi būti maksimaliai atveriama
visuomenei, o bendruomenės – skatinamos
aktyviai dalyvauti sprendimų priėmime.
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Startuokime kartu!

Nr. 3

Visuomeninio rinkimų komiteto
„Naujas startas“
RINKIMŲ PROGRAMA
Mes už:

• Aktyvesnį nevyriausybinių organi
zacijų ir laisvųjų mokytojų įsitraukimą tei
kiant neformalaus švietimo paslaugas;
• Efektyvesnę pagalbą mokyklai ir
mokytojui;
• Mokymąsi visą gyvenimą;
• Svarbesnį
patariamųjų
tarybų
(NVO, Šeimos ir kt.) vaidmenį;
• Dienos centrų plėtrą;
• Bendruomenių ir nevyriausybinių
organizacijų socialinio verslo iniciatyvas;
• Socialinio būsto tikslingumo auditą;
• Savarankiško gyvenimo namų kūri
mąsi;
• Vietinės ekonomikos plėtrą, skati
nant piliečius, verslo ir viešojo sektoriaus
įstaigas pirkti vietos paslaugas ir prekes;
• Paramą vietos verslui, kuriančiam
darbo vietas;
• Jaunimo verslo iniciatyvas;
•	Ūkiuose užaugintos žemės ūkio pro
dukcijos perdirbimo skatinimą;
• Investicijoms patrauklesnės aplin
kos kūrimą;
• „Žaliosios“ energijos iniciatyvas;
• Skaidrų lėšų panaudojimą vietos ke
lių priežiūrai;
• Didesnį seniūnijų savarankiškumą;
• Skaidresnį viešųjų pirkimų proceso
organizavimą;
• Aktyvesnį Savivaldybės tarybos na
rių ir mero bendravimą su piliečiais sociali
niuose tinkluose;

• Didesnį Savivaldybės tarybos narių
atsiskaitomumą piliečiams;
• Skaidresnį ir atviresnį Savivaldybės
biudžeto sudarymo procesą;
• Elektroninių viešųjų paslaugų plėt
rą;
• Gyventojų nuomonės apklausas
svarbiausiais krašto klausimais;
• Didesnį finansavimą vaikų vasaros
poilsio programoms;
• Efektyvesnį vietos turizmo išteklių
panaudojimą ir vietinio turizmo plėtrą;
• Prioritetą kultūrinio turizmo inicia
tyvoms;
• Gatvės meno iniciatyvas;
• Kūrybinių iniciatyvų panaudojimą
Vilkaviškio J. Basanavičiaus aikštėje;
• Skaidresnį ir didesnį sporto organi
zacijų finansavimą;
• Popamokinės veiklos krepšelio sis
temą, skatinant NVO ir privačias iniciaty
vas, siekiant, kad kuo daugiau vaikų spor
tuotų;
• Efektyvesnį santykių palaikymą su
išvykusiais iš Vilkaviškio krašto.
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Nr. 4

Už kraštą,
kuriame gera gyventi!

Lietuvos socialdemokratų partijos
Vilkaviškio rajono skyriaus
RINKIMŲ PROGRAMA
• Įsipareigojame taupiai ir raciona
liai naudoti biudžeto lėšas, mažinti biu
rokratiją, reikalauti asmeninės tarnauto
jų atsakomybės.
• Didinsime rajono investicinį pa
trauklumą, skatindami mokslo, verslo,
valdžios ir visuomenės partnerystę, atsi
žvelgdami į gyventojų nuomonę, maksi
maliai tikslingai išnaudosime visas finan
savimo galimybes.
• Stiprinsime šeimos politiką. Gerin
sime tarpinstitucinį bendradarbiavimą
teikdami kompleksinę pagalbą šeimai.
Teiksime socialinę pagalbą senyvo am
žiaus žmonėms ir neįgaliesiems. Sudary
sime krizių valdymo komandą savižudy
bių prevencijai vykdyti.
• Plėtosime gyventojų poreikius
atitinkančią sporto infrastruktūrą. Akty
vinsime sveikos gyvensenos ir sportinės
veiklos plitimą.
• Skatinsime nepertraukiamą žmo
nių mokymą, skatinsime senjorus gyven
ti aktyviau, remsime Trečiojo amžiaus
universiteto veiklas.
• Palaikysime pozityvias jaunimo
iniciatyvas, visuomenei ir valstybei nau
dingą jaunimo veiklą, inicijuosime bei
skatinsime aktyvų jaunimo dalyvavimą
visuomeniniame ir pilietiniame gyveni
me.

• Užtikrinsime kultūros prieinamu
mą visiems, gerinsime kultūros įstaigų
infrastruktūrą.
• Tęsime valdžios ir ūkininkų par
tnerystę gerinant rajono kelių būklę.
• Remsime kaimo bendruomenių,
verslo kūrimo ir plėtros kaime iniciaty
vas.
• Užtikrinsime saugią aplinką atnau
jindami komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūrą, likviduodami bešeiminin
kius pastatus, mažindami aplinkos taršą,
atlikdami vandens telkinių pakrančių va
lymo darbus.
• Rūpinsimės gyventojų saugumu
įdiegdami aplinkos stebėjimo priemo
nes, vaizdo kameras. Užtikrinsime viešą
ją tvarką.
• Užtikrinsime pagalbą nukentėju
siesiems nuo smurto artimoje aplinkoje.
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Siekime pokyčių kartu!

Nr. 6

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų Vilkaviškio rajono skyriaus
RINKIMŲ PROGRAMA
Mes, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščio
nių demokratų partijos remiami kandida
tai į Vilkaviškio rajono savivaldybės ta
rybą, esame savo krašto patriotai – laisvi
ir nepriklausomi nuo verslo ar įtakingų
asmenų-rėmėjų, todėl esame pasiruošę
įgyvendinti JŪSŲ, vilkaviškiečiai, seniai
brandintas idėjas ir vizijas.
Mūsų siekiai:
• Skaidriai ir efektyviai naudosime
rajono savivaldybės biudžeto lėšas.
• Stiprinsime ir užtikrinsime komp
leksines nemokamas paslaugas šei
moms.
• Pastatysime Vilkaviškio laisvalai
kio centrą su baseinu, rekonstruosime
sporto salę ir miesto stadioną, sutvarkysi
me infrastruktūrą aplink Paežerių ežerą
ir miesto parke.
• Įsiklausysime į bendruomenių pa
siūlymus ir padėsime spręsti jų proble
mas.
• Gerinsime rajono infrastruktūrą,
išplėsime automobilių stovėjimo aikšte
les prie daugiabučių namų, efektyviau
apšviesime gatves, atnaujinsime vaikų
žaidimų aikšteles, teiksime finansinę pa
galbą jaunoms šeimoms statant pirmąjį
būstą.
• Plėsime rajono gyvenviečių vandens
ir nuotekų sistemas, atnaujinsime kelių,

gatvių dangas, melioracijos įrenginius.
• Intensyviai ieškosime investuoto
jų, pasiūlysime tinkamus sklypus su inf
rastruktūra. Skatinsime verslus, remsime
šeimos ūkius, smulkaus verslo plėtrą.
• Rūpinsimės skaidriu švietimo sis
temos darbuotojų krūvio paskirstymu,
motyvuosime mokytojus, skirdami papil
domų lėšų užklasinei veiklai, remsime
nevyriausybines ugdymo organizacijas
ir bibliotekas.
• Plėsime ir stiprinsime rajono Savi
valdybei priklausantį komunalinį ūkį.
• Įrengsime senjorų globos namus
rajono Savivaldybės nenaudojamuose
pastatuose.
• Spręsime pacientų registravimosi
gydymo įstaigose problemas, lengvato
mis skatinsime gydytojų rezidentų atvy
kimą dirbti mūsų rajono gydymo įstaigo
se.
• Remsime kultūros ir sporto inicia
tyvas.
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Nr. 10

Laisvė spręsti patiems!

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
Vilkaviškio rajono skyriaus
RINKIMŲ PROGRAMA
Pagrindinis liberalų tikslas savivaldoje
– užtikrinti, kad žmonės būtų tikraisiais
savo miestų, miestelių ir kaimų šeimi
ninkais, savivaldos teikiamos paslaugos
būtų kokybiškos ir žmonėms rajone būtų
gera gyventi.
Gyventojų iniciatyva dirbti, verslinin
kų siekis investuoti ir kurti darbo vietas
yra savivaldybių klestėjimo pagrindas.
Pritrauksime investuotojus, bus kuria
mos naujos darbo vietos.
Jausdami atsakomybę už geriausių
sprendimų savivaldybėse priėmimą,
tarsimės su vietos gyventojais, sprendi
mams priimti naudojamus duomenis vie
šinsime patogiu ir gyventojams supranta
mu formatu.
Užtikrinsime viešą, skaidrų ir efek
tyvų Savivaldybės biudžeto lėšų panau
dojimą, atliksime Savivaldybės veiklos
auditą.
Parengsime gatvių, kelių atnaujini
mo ir tiesimo bei žvyrkelių asfaltavimo
programas, didinsime žvyrkelių asfalta
vimo apimtis.
Padarysime viską, kad vaikai užaug
tų ateičiai pasiruošusios, savarankiškos
ir atsakingos asmenybės. Skatinsime ko
kybiškų neformalaus ugdymo paslaugų
plėtrą. Įkursime meno mokyklą.
Rūpinsimės, kad mokiniai ir ligoniai

būtų maitinami kokybišku maistu.
Atsižvelgdami į bendruomenės nuo
monę, išsaugosime Vilkaviškio ligoninę
ir kaimo vietovėse pirminės sveikatos
priežiūros, švietimo ir kultūros įstaigas.
Padėsime rengti ir įgyvendinti kaimo
bendruomenių projektus, skatinsime že
mės ūkio kooperaciją, geriau bus prižiū
rimi kaimo keliai.
Aktyvus laisvalaikis – svarbi asmens
ir visuomenės kultūros dalis, glaudžiai
susijusi su sveikatos stiprinimu ir spor
tu. Parengsime aktyvaus poilsio Vilkaviš
kio rajone programą.
Valstybės jėga – stipri šeima, veikli
bendruomenė, laisva savivalda.
Mes žinome, kiek daug mūsų krašto
labui galime nuveikti su šia energinga ir
jaunatviška komanda. Nebūkite abejin
gi – dalyvaukite rinkimuose, pasirinkite
mus ir kartu kurkime rajono ateitį.
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Atsakome už savo žodžius!

Nr. 12

Darbo partijos
Vilkaviškio rajono skyriaus
RINKIMŲ PROGRAMA
Mes, Darbo partijos Vilkaviškio rajono
skyriaus nariai, esame įsitikinę, kad as
meninė Tarybos narių ir rajono valdinin
kų atsakomybė už priimtus sprendimus
bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra
būtina sąlyga, siekiant žmonių pasitikė
jimo rajono Taryba. Todėl įtrauksime ne
vyriausybines organizacijas į Vilkaviškio
rajono savivaldą.
Vietos valdžia turi tapti žmonių val
džia, o savivalda – realia. Sieksime, kad
už klaidingų sprendimų sukeltus nuosto
lius atlygintų juos priėmę politikai ir val
dininkai.
Pasieksime, kad Kybartų seniūnija
taptų savarankiška kartu su jos teritori
joje esančiomis ir savivaldai priklausan
čiomis įmonėmis, įstaigomis ir organiza
cijomis.
Užkirsime kelią korupcijai ir „švoge
rizmui“. Savivaldybės tarnautojai už klai
dingus sprendimus turės prisiimti finan
sinę atsakomybę ir nuostolius padengti
savo turtu bei atlyginimu.
Užtikrinsime rajono švietimo tinklo
darbo efektyvumą. Mažinsime biurokra
tų skaičių ir iš sutaupytų lėšų didinsime
atlyginimus mokytojams.
Skatinsime kultūros augimą. Didinsi
me finansavimą kultūrai.
Organizuosime kokybiškas socialines

paslaugas. Skatinsime socialinį verslą, di
desnį dėmesį skirsime vaikams be šeimų,
neįgaliesiems bei senjorams.
Sutelksime dėmesį į jaunas šeimas.
Dalinai finansuosime rajone įsigyjamą
būstą.
Remsime jaunimą. Prioriteto tvarka
finansuosime jaunimo projektus.
Skatinsime žemės ūkio kooperatyvų
steigimą.
Skatinsime verslą. Didinsime smul
kaus ir vidutinio verslo fondą. Iš jo ska
tinsime naujų paslaugų teikimą, darbo
vietų steigimą, naujos produkcijos gamy
bą.
Kursime palankesnes sąlygas svei
katos priežiūrai. Finansiškai skatinsime
medicinos darbuotojus miesteliuose ir
atokiose nuo Vilkaviškio miesto gyven
vietėse.
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Apylinkės rinkimų
komisijos, savivaldybės
rinkimų komisijos ar
Vyriausiosios rinkimų
komisijos antspaudo vieta
Biuletenis privalo būti antspauduotas

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

9

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS
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MIŠKO PARTIJA

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

5

BERŽO PARTIJA

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

6

KLEVO PARTIJA

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

9

VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„JŪRATĖ IR KASTYTIS“

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

12

DREBULĖS PARTIJA

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

13

PARTIJŲ KOALICIJA

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

16

UOSIO PARTIJA

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

21

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

PIRMUMO BALSAI

Į šiuos langelius aiškiai įrašykite penkių
kandidatų numerius iš to sąrašo, už kurį
balsavote. Kandidatų pavardžių nerašykite.
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Partijų, komitetų,
dalyvaujančių
Vilkaviškio rajono
savivaldybės
tarybos rinkimuose,
kandidatų sąrašai
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Nr. 2

Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

1. Valentinas GRAŽULIS (Teismo
nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos.)

2. Valdas KAMAITIS
3. Gedeminas GUDAITIS
4. Bernardas MARČIUKONIS
5. Marius RAGUCKAS
6. Snieguolė ŽIBURYTĖ
7. Valdas ČEČKEVIČIUS
8. Ričardas ČĖSNA
9. Alfonsas ŽALINIAKAS
10. Audrius BALBIERIUS
11. Vitas AKULAUSKAS
12. Valdas MASKALIŪNAS
13. Aidas ARMINAS
14. Viktoras RYBAKAS
15. Arūnas ŠTARAITIS
16. Stasys JASULAITIS
17. Zenius JASELIŪNAS
18. Ona SLAVINSKIENĖ
19. Raimondas STRIOKAS (Teismo
nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos.)

20. Žilvina URBONAVIČIENĖ

21. Juozas BALANEVIČIUS
22. Ramūnas JAKIMČIKAS
23. Rosana ZIZAITĖ
24. Kęstutis ČERNYS
25. Džina BUZAITIENĖ
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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Visuomeninis rinkimų
komitetas „Naujas startas“

Nr. 3

1. Žilvinas GELGOTA
2. Renolda STEPANAUSKAITĖKUBILIENĖ
3. Rimvydas PALUBINSKAS
(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos.)

4. Edita GAUBIENĖ
5. Mantas BALČIŪNAS
6. Marius JASAITIS
7. Kristina RADZEVIČIENĖ
8. Virgilijus MATULEVIČIUS
9. Virginija SVIRUPSKIENĖ
10. Vytautas LEKEŠIUS
11. Vilija JAKUBAUSKĖ
12. Jolita TEKORIENĖ
13. Gintaras ČIBIRKA
14. Eglė KAZAKEVIČIENĖ
15. Povilas ČIŽAUSKAS
16. Paulius JABLONSKIS
17. Simona BURAGIENĖ
18. Giedrė KRIŠČIŪNIENĖ
19. Jonas MATUSEVIČIUS
20. Monika LUKOŠEVIČIŪTĖ
21. Vaida KUČIAUSKAITĖ
22. Linas KLIMAVIČIUS
23. Inga KANAPSKIENĖ
24. Audrius MESECKAS
25. Diana DEMENIENĖ
26. Mantas PUODŽIŪNAS
27. Petras BAKŪNAS

28. Rita AUGUSTAITIENĖ
29. Mindaugas PETOKAITIS
30. Danutė ŽELVIENĖ
31. Raimondas LINERTAS
32. Eglė BURBIENĖ
33. Vytautas GIRDAUSKAS
34. Ona Inga RAČKAUSKAITĖ
35. Audronė JARUTYTĖ
36. Regimantas VALAITIS
37. Rimvydas BRAZAUSKAS
38. Jūratė DUBICKIENĖ
39. Irma ŽVINGILIENĖ
40. Normantas KOJUTIS
41. Živilė ULEVIČIENĖ
42. Nerijus KAREIVA
43. Kęstutis BULVIČIUS
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. Algirdas NEIBERKA
2. Vitas GAVĖNAS
3. Kazys KIAULAKIS
4. Mavliuda MELIBAJEVA
5. Ramūnas PUODŽIŪNAS
6. Daiva RIKLIENĖ
7. Stanislovas LOPETA
8. Daiva ČERNIUVIENĖ
9. Vytautas GELEŽIŪNAS
10. Arvydas ŠLIVINSKAS
11. Kęstas KRUŽINAUSKAS
12. Nijolė LIAUDINSKIENĖ
13. Petras VOLUNGEVIČIUS
14. Renatas GUDAITIS
15. Antanas ŽILINSKAS
16. Alvydas PENKAITIS
17. Saulius VABALAS
18. Alvydas DIRSĖ
19. Jūratė DRUNIENĖ
20. Irma ŠPANAGELIENĖ
21. Vytautas VALIOKAS
22. Jonas JURKYNAS
23. Kęstutis ŽIEMYS
24. Renatas SIAURUSAITIS
25. Renata BAZILIAUSKIENĖ
26. Jurgita PLECHAVIČIENĖ
27. Darius VAITKEVIČIUS
28. Vidutė PETRAUSKIENĖ

29. Indrė GURINSKAITĖ
30. Povilas MELNYKAS
31. Jovita KALINAUSKAITĖ
32. Zita KUMPIENĖ
33. Audrius PLESKIS
34. Lina VERBYLIENĖ
35. Rūta RAŠKAUSKIENĖ
36. Vitalis SKYSTIMAS
37. Valdas ŠULIAUSKAS
38. Dovilė RAPULSKIENĖ
39. Onutė KARTAVIČIENĖ
40. Mindaugas RADZEVIČIUS

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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Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai
1. Saulenas AŽELSKAS
2. Evaldas JANULIONIS
3. Vladimir JELISEJEV
4. Saulytis KURTINAITIS
5. Evaldas PLEČKAITIS
6. Alius Sigitas PAVASARIS
7. Vincas PLEČKAITIS
8. Antanas Zenonas BERENTA
9. Dalytė ŠILEIKIENĖ
10. Virginijus NOVOGRODSKIS
11. Valerija RAPULSKIENĖ
12. Algimantas Jonas
SAGATAUSKAS
13. Marijus JARUŠAITIS
14. Leonas ZDANCEVIČIUS
15. Romualdas RAMANAUSKAS
16. Arūnas GRUMADAS

Nr. 6

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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Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis

1. Gytis LUKOŠEVIČIUS
2. Arnoldas SINKEVIČIUS
3. Alfonsas ŠTRIMAITIS
4. Dalius NEŠUKAITIS
5. Vilmantas ŠLEKYS
6. Vytautas DĖDYNAS
7. Kęstutis AKRAMAS
8. Eglė MARCELIONYTĖ
9. Andrius DUBAUSKAS
10. Rimantas RAMANAUSKAS
11. Rimvydas MALAKAUSKAS
12. Zigmantas ČIVINSKAS
13. Eglė KULVINSKAITĖ
14. Darius JAKUBAUSKAS
15. Aivaras LUKOŠEVIČIUS
16. Adolis PEČKYS
17. Vytautas JANULEVIČIUS

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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Darbo partija

1. Edmundas ŽALYS
2. Laima NIKLIAUZIENĖ
3. Janina REINARTIENĖ
4. Egidijus BUTKERAITIS
5. Egidijus ČIVINSKAS
6. Danutė KIELIUVIENĖ
7. Daiva VERSOCKAJA
8. Angelė KAZLAUSKIENĖ
9. Vilma LENZIENĖ
10. Regina PETKEVIČIENĖ
11. Ieva TEREŠINA
12. Kęstutis ABRAMAVIČIUS
13. Sigita JUŠKIENĖ

Nr. 12

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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Bendra informacija apie rinkimus
Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius
turi nuolatiniai šios savivaldybės gyven
tojai (toje savivaldybėje pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus deklaravę savo
gyvenamąją vietą 90 dienų iki rinkimų
dienos, t. y. iki 2018 m. gruodžio 3 d.),
kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 me
tų. Taip pat rinkti savivaldybės tarybos
narius gali ir teisę gyventi Lietuvos Res
publikoje turintis kitos Europos Sąjungos
valstybės narės pilietis, kuris savo gyve
namąją vietą pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus deklaravo šios savivaldybės
teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gy
venamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą šioje savivaldybėje, arba kitas
asmuo, kuris turi teisę nuolat gyventi
Lietuvos Respublikoje ir turi šią teisę pa

tvirtinantį dokumentą ir kuris savo gyve
namąją vietą pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus deklaravo šios savivaldybės
teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gy
venamosios vietos neturinčių asmenų ap
skaitą šioje savivaldybėje.
Savivaldybės tarybos nariu, savival
dybės meru gali būti renkamas nuolati
nis šios savivaldybės gyventojas, kuriam
rinkimų dieną yra sukakę 18 metų ir ku
ris 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 na
rius, merus gali kelti politinės partijos,
visuomeniniai rinkimų komitetai ir į me
rus gali išsikelti patys asmenys.

Rinkėjo kortelė
Rinkėjo kortelė išrašoma pagal rinkėjų
sąrašo sudarymo metu deklaruotą gyve
namąją vietą. Jeigu konkreti gyvenamoji
vieta nedeklaruota, panaikinta ar rinkė
jas deklaravo išvykimą į užsienį, bet gy
vena Lietuvoje, dėl įrašymo į rinkėjų są
rašus jis turi kreiptis į apylinkės rinkimų
komisiją pagal savo faktinę gyvenamąją
vietą.
Rinkėjo kortelė yra neprivaloma.
Rinkėjui, einant balsuoti, reikia turėti as
mens tapatybę patvirtinantį dokumentą
(asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuo
tojo pažymėjimą ar kitą dokumentą, ku
riame yra nuotrauka ir asmens kodas).
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Bendra informacija apie rinkimus
Informacija rinkėjui
trumpuoju telefono numeriu 1855
Kviečiame naudotis Vyriausiosios rinki
mų komisijos informaciniu telefono nu
meriu 1855. Informacinė paslauga veiks
nuo 2019 m. vasario 6 d. Informacinės li
nijos darbo laikas – 7.00–20.00 val.

Telefonu 1855 sužinosite:
• ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus;
• kurioje rinkimų apylinkėje galite bal
suoti;

• ar rinkimų apylinkė pritaikyta rinkė
jams su negalia;

• apie galimybę balsuoti iš anksto, jei
•
•

gu rinkimų dieną nebūsite savo rinki
mų apylinkėje;
kaip balsuoti, jeigu susirgote ir rinki
mų dieną negalėsite nuvykti į savo
rinkimų apylinkę;
kaip susisiekti su savivaldybės ar apy
linkės rinkimų komisija, komisijos ad
resą.

Naudojimosi paslauga
sąlygos
Norėdami gauti išsamią informaciją apie
Jūsų įrašymą į rinkėjų sąrašą, būsite pa
prašyti pasakyti savo asmens kodą, var
dą, pavardę. Paskambinę šiuo numeriu,
sužinosite rinkimų apylinkę, savo rinkė

Trumpuoju numeriu 1855 galima
skambinti iš visų Lietuvoje veikiančių
operatorių tinklų. Skambučio kaina
– kaip į savo tinklą pagal savo plano ta
rifus.

jo kortelės numerį ir kt. Informacija tei
kiama vadovaujantis teisės aktais, regla
mentuojančiais asmens duomenų teisinę
apsaugą, todėl rinkėjo adreso skelbimas
yra apribotas. Tik patys pasakę savo ad
resą, Jūs galėsite pasitikslinti, ar tikrai to
kiu adresu esate įrašytas į rinkėjų sąrašą,
ar tokiu adresu Jums yra išrašyta rinkėjo
kortelė.

Nusiskundimų registracija
Telefonu 1855 galite pranešti apie rinki
mų įstatymų pažeidimus. Taip pat galite
pranešti, kad gyvenate deklaruotu adre
su, bet negavote rinkėjo kortelės. Jūsų
nusiskundimas bus perduotas savival
dybės rinkimų komisijai. Skundai regist
ruojami prisistačius, o Jums atsisakius
pranešti savo vardą ir pavardę, skundai
nebus nagrinėjami.
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Bendra informacija apie rinkimus
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 įde
dami į vidinį balsavimo voką;
4) užklijuojamas vidinis balsavimo
vokas;
5) vidinis balsavimo vokas kartu su
rinkėjo kortele, paimta iš Išankstinio bal
savimo lakšto, įdedamas į išorinį balsavi
mo 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 ko

misijos nariui. Šis, gavęs rinkėjo įteiktą
voką, šį voką rinkėjo akivaizdoje užkli
juoja 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 neužk
lijuotus išorinius balsavimo paštu vo
kus.
Rinkėjams draudžiama išsinešti rinki
mų 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 rin
kėjai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys
negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų
apylinkę, yra pateikę Vyriausiosios rinki
mų komisijos nustatytos formos rinkėjo

prašymą balsuoti namuose (P6 forma) ir
yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkė
jų sąrašus. Prašymai balsuoti namuose
pateikiami apylinkės rinkimų komisijai.
Balsavimas namuose vyks 2019 m. kovo
1–2 dienomis (pakartotinis balsavimas
kovo 15–16 dienomis).
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Bendra informacija apie rinkimus
Balsavimas specialiuose balsavimo punktuose
Rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar
amžiaus yra sveikatos priežiūros (išsky
rus ambulatorines), socialinės rūpybos
ar globos įstaigose arba atlieka privalo
mąją 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 at

lieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę
ar yra areštinėse, tardymo izoliatoriuo
se (sulaikymo namuose), gali balsuoti
specialiai balsavimui sudarytuose spe
cialiuose 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 rinki
mų 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 rin
kimų apylinkės yra elektroninių ryšių
priemonėmis prisijungusios prie elektro
ninio rinkėjų sąrašo ir apylinkių rinkimų
komisijos gali patvirtinti, kad rinkėjas nė

ra balsavęs nė vienoje iš rinkimų apylin
kių, 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 rin
kėjams su negalia. Už balsavimo patalpų
įrengimą ir jų pritaikymą neįgaliesiems
yra atsakingos savivaldybių administra
cijos.
Rinkimų apylinkių, pritaikytų rinkė
jams su negalia, sąrašą galima rasti Vy

riausiosios rinkimų komisijos interneto
svetainėje www.vrk.lt ir portale www.
rinkejopuslapis.lt Jei rinkėjo rinkimų apy
linkė nėra pritaikyta rinkėjui su negalia,
tai toks rinkėjas gali balsuoti artimiausioje
neįgaliesiems pritaikytoje rinkimų apylin
kėje.
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Vilkaviškio rajono savivaldybės
rinkimų apygardos Nr. 56
apylinkių rinkimų komisijos
Rinkimų apylinkių būstinės
ir jų pritaikymas neįgaliesiems
Nr.

Rinkimų
apylinkės
pavadinimas

Būstinės adresas

Pritaikymas
neįgaliesiems
TAIP/NE

1

Vilkaviškio
rytų

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija,
J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškis

TAIP

2

Vilkaviškio
pietų

Vilkaviškio kultūros centras,
Vytauto g. 28, Vilkaviškis

TAIP

3

Vilkaviškio
vakarų

S. Nėries pagrindinė mokykla,
Nepriklausomybės g. 58,
Vilkaviškis

TAIP

4

Vilkaviškio
Šiaurės

„Aušros“ gimnazija,
Vienybės g. 52, Vilkaviškis

TAIP

5

Kybartų rytų Kybartų „Saulės“ progimnazija,
J. Basanavičiaus g. 90,
Kybartai

TAIP

6

Kybartų
vakarų

Kybartų vaikų globos namai,
Č. Darvino g. 4, Kybartai

TAIP

7

Virbalio

Virbalio pagrindinė mokykla,
Vilniaus g. 17, Virbalis

TAIP

9

Bartninkų

Bartninkų seniūnija,
J. Basanavičiaus g. 47,
Bartninkų mstl., Bartninkų sen.

TAIP

10

Lakštučių

Lakštučių bendruomenės namai,
Mokyklos g. 3, Lakštučių k.,
Bartninkų sen.

TAIP
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Rinkimų apylinkių būstinės
ir jų pritaikymas neįgaliesiems

Nr.

Rinkimų
apylinkės
pavadinimas

11

Pašeimenių

Pašeimenių mokykla,
Mokyklos g. 11,
Pašeimenių k., Bartninkų sen.

TAIP

12

Piliakalnių

Piliakalnių bendruomenės namai,
Akacijų g. 8, Piliakalnių k.,
Bartninkų sen.

TAIP

13

Gižų

Gižų kultūros namai,
Liepų g. 1, Gižų k., Gižų sen.

TAIP

14

Bačkiškių

Bendruomenės namai,
Jaunimo g. 5, Bačkiškių k.,
Keturvalakių sen.

TAIP

15

Karklinių

Karklinių bendruomenės namai,
Juodupių g. 3, Karklinių k.,
Keturvalakių sen.

TAIP

16

Keturvalakių Keturvalakių bendruomenės namai,
Liepų g. 48, Keturvalakių mstl.,
Keturvalakių sen.

TAIP

17

Gudkaimio

Globos namai,
Dvaro g. 5, Gudkaimio k.,
Kybartų sen.

TAIP

18

Lauckaimio

Lauckaimio bendruomenės namai,
Ateities g. 32, Lauckaimio k.,
Kybartų sen.

TAIP

19

Matlaukio

Matlaukio bendruomenės namai,
Matlaukio g. 4, Matlaukio k.,
Kybartų sen.

TAIP

Būstinės adresas

Pritaikymas
neįgaliesiems
TAIP/NE
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Rinkimų apylinkių būstinės
ir jų pritaikymas neįgaliesiems
Nr.

Rinkimų
apylinkės
pavadinimas

20

Šiaudiniškių

Šiaudiniškių m-kla,
Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k.,
Kybartų sen.

TAIP

21

Vilkupių

Vilkupių bendruomenės namai,
Kaštonų g. 20, Vilkupių k.
Kybartų sen.

TAIP

22

Virbalio
kaimiškoji

Virbalio kultūros centras,
Vilniaus g. 26, Virbalis

TAIP

23

Daržininkų

Daržininkų bendruomenės namai,
Šešupės g. 3, Daržininkų k.,
Klausučių sen.

TAIP

24

Klausučių

Klausučių seniūnija,
Klausučių g. 20, Klausučių k.,
Klausučių sen.

TAIP

25

Sūdavos

Sūdavos pagrindinė mokykla,
Arminų g. 1, Sūdavos k.,
Vilkaviškio r.

TAIP

26

Karalkrėslio

Karalkrėslio bendruomenės namai,
Užbalių g. 4, Užbalių k.
Pajevonio sen.

TAIP

27

Pajevonio

Pajevonio seniūnija,
Jevonio g. 62, Pajevonio k.,
Pajevonio sen.

TAIP

28

Alksnėnų

Bendruomenės namai,
Mokyklos g. 1, Alksnėnų k.,
Pilviškių sen.

TAIP

29

Opšrūtų

Opšrūtų biblioteka,
Šaltinio g. 35, Opšrūtų k.,
Pilviškių sen.

TAIP

Būstinės adresas
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Pritaikymas
neįgaliesiems
TAIP/NE

Rinkimų apylinkių būstinės
ir jų pritaikymas neįgaliesiems
Nr.

Rinkimų
apylinkės
pavadinimas

30

Paežerių

Paežerių pagrindinė mokykla,
S. Ankevičiaus g. 1, Paežerių k.,
Pilviškių sen.

TAIP

31

Pilviškių

Pilviškių seniūnija,
Mokyklos g. 1,
Pilviškiai

TAIP

32

Ramoniškių

Ramoniškių bendruomenės namai,
Rausvės g. 4, Ramoniškių k.,
Pilviškių sen.

TAIP

33

Alvito

Alvito mokykla-daugiafunkcis
centras, Maldėnų g. 4, Maldėnų k.,
Šeimenos sen.

TAIP

34

Giedrių

Karalių bendruomenės namai,
Sodų g. 1A, Karalių k.,
Šeimenos sen.

TAIP

35

Klampučių

Buvusios Klampučių pagrindinės
m-klos patalpose, Klampučių g. 16,
Klampučių k., Šeimenos sen.

TAIP

36

Serdokų

Serdokų bendruomenės namai,
Saulės g. 5, Serdokų k.,
Šeimenos sen.

TAIP

37

Uosių

Paežerių mokykla-darželis „Ežerėlis“,
Dvaro g. 19, Paežerių k.,
Šeimenos sen.

TAIP

38

Gražiškių

Gražiškių seniūnija,
Sūdavos g. 23, Gražiškių mstl.,
Gražiškių sen.

TAIP

39

Girėnų

Girėnų biblioteka,
Papečkių g. 9, Girėnų k.,
Vištyčio sen.

TAIP

Būstinės adresas

Pritaikymas
neįgaliesiems
TAIP/NE
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Rinkimų apylinkių būstinės
ir jų pritaikymas neįgaliesiems
Nr.

Rinkimų
apylinkės
pavadinimas

40

Vištyčio

Vištyčio bendruomenės namai,
Sodų g. 2A, Vištyčio mstl.,
Vištyčio sen.

41

Vartų

Vartų bendruomenės namai,
Beržų g. 23, Vartų k.,
Bartninkų sen.

TAIP

42

Pūstapėdžių

Bendruomenės namai,
Aguonų g. 1A, Pūstapėdžių k.,
Šeimenos sen.

TAIP

43

Slabadų

Bendruomenės namai,
Šešupės g. 43, Slabadų k.,
Klausučių sen.

TAIP

44

Stirniškių

Stirniškių bendruomenės namai,
Stirniškių g. 4, Stirniškių k.,
Šeimenos sen.

TAIP

Būstinės adresas
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Pritaikymas
neįgaliesiems
TAIP/NE
TAIP

Daugiau informacijos apie rinkimus
galite rasti
Vyriausiosios rinkimų komisijos
interneto tinklalapyje

www.vrk.lt
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Užrašams
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