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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;
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• apie galimybę balsuoti iš anksto, jeigu rinkimų dieną nebūsite savo rinkimų
apylinkėje;
• kaip balsuoti, jeigu susirgote ir rinkimų dieną negalėsite nuvykti į savo
rinkimų apylinkę;
• kaip susisiekti su savivaldybės ar apylinkės rinkimų komisija, komisijos adresą.
Naudojimosi paslauga sąlygos
Norėdami gauti išsamią informaciją apie Jūsų įrašymą į rinkėjų sąrašą, būsite
paprašyti pasakyti savo asmens kodą, vardą, pavardę. Paskambinę šiuo numeriu,
sužinosite rinkimų apylinkę, savo rinkėjo kortelės numerį ir kt. Informacija
teikiama vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų
teisinę apsaugą, todėl rinkėjo adreso skelbimas yra apribotas. Tik patys pasakę
savo adresą, Jūs galėsite pasitikslinti, ar tikrai tokiu adresu esate įrašytas į rinkėjų
sąrašą, ar tokiu adresu Jums yra išrašyta rinkėjo kortelė.
Nusiskundimų registracija
Telefonu 1855 galite pranešti apie rinkimų įstatymų pažeidimus. Taip pat
galite pranešti, kad gyvenate deklaruotu adresu, bet negavote rinkėjo kortelės.
Jūsų nusiskundimas bus perduotas savivaldybės rinkimų komisijai. Skundai
registruojami prisistačius, o Jums atsisakius pranešti savo vardą ir pavardę,
skundai nebus nagrinėjami.

Išankstinis balsavimas
Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti
balsuoti į rinkimų apylinkę.
Kaip balsuojama iš anksto:
1) rinkėjui išduodamas Išankstinio balsavimo lakštas;
2) užpildomi rinkimų biuleteniai;
3) užpildyti rinkimų biuleteniai įdedami į vidinį balsavimo voką;
4) užklijuojamas vidinis balsavimo vokas;
5) vidinis balsavimo vokas kartu su rinkėjo kortele, paimta iš Išankstinio
balsavimo lakšto, įdedamas į išorinį balsavimo voką;
6) 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.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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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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Lietuvos socialdemokratų partija

VILNIAUS RAJONAS VISIEMS

Robert Duchnevič
Laikas gyventi geriau! Esu socialdemokratas ir kovosiu už sąžiningą, skaidrų
ir lygų visų gyventojų atstovavimą.
Mano pagrindiniai įsipareigojimai:
• Vilniaus rajono mero atlyginimas didžiausias Lietuvoje. Sumažinsiu jį, kad
būtų sąžiningas gyventojų ir savivaldybės darbuotojų atžvilgiu.
• Dėl dalies biudžeto lėšų panaudojimo seniūnijose galės apsispręsti patys gyventojai.
• Seniūnai dėl atliekamų darbų tarsis su gyventojais.
• Greitesnis ir patogesnis gyventojų aptarnavimas savivaldybėje.
• Kokybiškų bei savalaikių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas per
trumpiausią protingai įmanomą laiką. Išplėstos ambulatorijų teikiamos
paslaugos.
• Papildoma greitosios medicinos pagalbos brigada.
• 100 km išasfaltuotų vietinės reikšmės žvyrkelių.
• Prastos būklės gatvių ir šaligatvių atnaujinimas bei jų tinklo plėtra.
• Parama sodų bendrijų kelių priežiūrai.
• Vieta darželyje kiekvienam vaikui arti namų jo gimtąja kalba.
• Vilniaus rajono autobusų parko (VRAP) tvarkaraščiai atitinkantys gyventojų poreikį.
• Nemokamas VRAP viešasis transportas vaikams.
• Daugiau investicijų - naujos gerai apmokamos darbo vietos.
• Parama ūkininkams.
• Šilumos ūkio modernizavimas, mažinant šilumos energijos tiekimo sąnaudas ir gyventojų išlaidas.
• Daugiau apšviestų gatvių – saugesni gyventojai.
• Materialinė parama socialiai remtinoms šeimoms ir vienišiems asmenims.
• 3 viešojo naudojimo sporto salės, 2 baseinai, modernūs sporto aikštynai.
• 20 naujų vaikų žaidimų aikštelių ir 15 viešųjų erdvių su lauko treniruokliais
bei poilsio zonomis įvairaus amžiaus žmonėms.
• Lygios sąlygos visiems puoselėti savo kultūrą.
• Turizmo plėtra.
• Kasmet 40 000 eurų jaunimo organizacijų veiklai. 3 atviri jaunimo centrai.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai

ŽMONĖMS TARNAUJANTI SAVIVALDA

Gediminas Kazėnas
Vilniaus rajonas turi didelį potencialą, kuris slypi didingoje istorinėje praeityje, stipriuose vietinių žmonių bendruomeniniuose ryšiuose ir vertybinėse nuostatose.
Šiandien turime konstatuoti, kad Vilniaus rajonas neišnaudoja sostinės kaimynystės ir yra tarsi įstrigęs praeityje, nes dabartinei rajono valdžiai trūksta
atvirumo, strateginio mąstymo ir aiškios krypties. Tai ryškiausiai įrodo didėjantis gyventojų nepasitenkinimas.
Savivaldybė – tai iš mūsų šeimų, bendruomenių išauganti viešųjų reikalų tvarkymo institucija. Žmonėms tarnaujanti savivaldybė sugeba sutelkti, greitai ir
atsakingai spręsti problemas bei atverti naujas galimybes, kiekvienam savo bendruomenės nariui. To pasiekti galima tik tada, kai sugebama kalbėtis, sutarti ir
darbuotis kartu.
Sieksiu dialogo su visais gyventojais nepriklausomai nuo jų politinių pažiūrų,
tautinės ar religinės priklausomybės, socialinio statuso. Vilniaus rajone turi būti
svarbūs visi gyventojai, ir jokių „savi“ ar „naujakuriai“.
Įsipareigoju dirbti gyventojams, o ne įvaizdžiui.
Mane reklamuos geri sprendimai ir į bendrą gėrį nukreipti darbai.
Sieksiu:
• kad būtų plečiamas vaikų darželių ir mokyklų tinklas, kad visi rajono vaikai
turėtų vienodas sąlygas gauti ugdymą savo gimtąja kalba
• kad būtų gerinamos susisiekimo paslaugos ir kelių infrastruktūra. Šios sritys
tiesiogiai įtakoja rajono ekonominį ir kultūrinį potencialą. Didelis dėmesys
bus skiriamas dviračių takų tinklo plėtrai, tai labai pagyvintų savaitgalio turizmą, atgaivintų kultūrinius objektus
• saugoti ir puoselėti kultūrinį paveldą, tai yra vietinio turizmo potencialas
• stiprinti bendruomenes, jos yra valdžios partneriai ir geriausi vietinių problemų sprendėjai
• spręsti sodininkų bendrijų problemas
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga

VILNIAUS
RAJONAS – MŪSŲ NAMAI

Aleksandra Minajeva
Mūsų komandos ir mano tikslas – uždegti žalią šviesą ekologiškai, žaliai,
sveikai, saugiai aplinkai, kurioje gera ir patogu gyventi, auginti vaikus, mokytis, dirbti, ilsėtis, kvėpuoti neužterštu oru, gėrėtis išsaugotais parkais, miškais ir
kurti asmeninę bei šeimos gerovę. Mūsų tikslai:
INVESTICIJA Į VAIKŲ ATEITĮ
Naujų vaikų darželių ir mokyklų kūrimas, saugus vaikų kelias į mokyklas, kokybiškas ir prieinamas vaikų švietimas, užklasinė veikla. Lėšų naujiems darželiams, mokyklų renovacijai, vaikų saugumui ir eismo saugumui pakeliui į mokyklas užtikrinti atsiras baigus išlaidauti brangiems nereikalingiems projektams.
INVESTICIJA Į GYVENTOJŲ GEROVĘ
Kelių asfaltavimas, dviračių takų, šaligatvių įrengimas. Žaliųjų erdvių plėtra ir
esamų išsaugojimas būtų puiki ir saugi erdvė mamoms su mažamečiais vaikais,
judriems paauglių žaidimams, senjorų poilsiui, taip pat užtikrins gyvenimo kokybę, rekreacinę funkciją, oro kokybę ir aplinkos komfortabilumą gyvenvietėse.
Įgyvendinti žiedinės ekonomikos elementus, skatinti atsinaujinančiųjų energijos
išteklių panaudojimą. Prisidėti prie sodininkų bendrijų gerovės skatinant sodininkų iniciatyvas aplinkosaugos, kraštovaizdžio ir bendruomenės puoselėjimo
srityse.
INVESTICIJA Į VERSLĄ
Plėtoti verslą ir skatinti naujų darbo vietų kūrimą. Palaikyti smulkiuosius šeimos verslus, ūkininkus, amatininkus. Skatinti turizmą.
INVESTICIJA Į ATEITĮ
Įtraukti gyventojus į jiems aktualių seniūnijos ir savivaldybės lygmens sprendimų svarstymą. Valdymo pokyčiai galimi tik į savivaldos veiklas aktyviai įtraukiant visas bendruomenes. Bendruomenių priežiūra ir dalyvavimas sprendimų
priėmimo procesuose leistų užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami ieškant
kompromisų, tariantis ir kartu randant visas puses tenkinantį sutarimą.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

9

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Darbo partija

ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS

Tadeuš Orševski
Tam, kad žmogus jaustųsi saugiai ir patogiai savo krašte, galėtų oriai gyventi,
naudotis savo teisėmis ir atlikti savo pareigas, valdžia privalo rūpintis kiekvienu
žmogumi nepriklausomai nuo jo amžiaus, lyties ar tautybės. Darna, dėmesys
esančiam šalia ir bendražmogiškos vertybės yra visų stiprių bendruomenių, rajonų, miestų ir šalių pamatas.
Tapęs meru, bendradarbiausiu su visomis politinėmis jėgomis, jeigu jų programinės nuostatos ir noras sąžiningai dirbti gyventojų gerovei sutaps su Darbo
partijos programa.
Inicijuosiu savivaldybės administracijos specialistų atestaciją, optimizuosiu ir
mažinsiu biurokratinį aparatą. Viešinsiu piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi
atvejus, reikalausiu kiekvieno tarnautojo asmeninės atsakomybės.
Įvertinsiu kiekvienos seniūnijos seniūno darbą ir jo tinkamumą eiti savo pareigas. Didinsiu seniūnų atsakomybę ir įteisinsiu seniūnų atskaitomybę gyventojams.
Skatinsiu bendruomenių plėtrą, sieksiu, kad jos taptų formaliu valdžios institucijų partneriu.
Pirmenybę teiksiu darbo vietų kūrimui ir palaikymui, investicijų pritraukimui.
Skatinsiu pagalbą jaunoms šeimoms, šeimoms prižiūrinčioms neįgaliuosius,
pagyvenusius asmenis; visokeriopai remsiu nepasiturinčias šeimas.
Visiems užtikrinsiu galimybę pasirinkti mokyklą ir mokymosi programą gimtąja kalba.
Inicijuosiu vaikų darželių skaičiaus didinimą.
Peržiūrėsiu viešojo transporto maršrutus, kad jie atitiktų vietos žmonių poreikius, mažinsiu viešojo transporto įkainius.
Ypatingą dėmesį skirsiu rajoninės reikšmės kelių asfaltavimui.
Saugosiu ir puoselėsiu rajono kultūros tapatumą.
Priimsiu sąžiningus, teisingus sprendimus, ginančius savivaldybės gyventojų
interesus, sieksiu savivaldos galių išplėtimo.
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Lietuvos lenkų rinkimŲ
akcija – Krikščioniškų
šeimų sąjunga,
Politinė partija Rusų
aljansas

Už sąžiningą politiką ir
krikščioniškas vertybes!

Marija Rekst

Vilniaus rajonas - tai žmonės, todėl mano tikslas - išgirsti žmonių lūkesčius ir
padėti juos realizuoti, žinau, kad kartu galime pasiekti bendrų tikslų.
Vienas iš svarbiausių mano tikslų, tą įvertino ne vienerius metus mūsų gyventojai, projektų ir darbų tęstinumas. Šuo metu yra įgyvendinama per 50 projektų
(su ES parama), kurių vertė siekia 33,4 mln. eurų. Vilniaus rajono gyvybingumo,
vystymosi ir gerų rezultatų sėkmė yra čia gyvenantys ir dirbantys žmonės. Gerbsiu ir skatinsiu gyventojų iniciatyvumą, aktyvumą ir kūrybiškumą. Pasisakau už
aktyvesnę jaunimo ir bendruomenių politiką.
Per artimiausius ketverius metus sieksiu plėsti ikimokyklinių įstaigų tinklą,
išlaikyti kaimo mokyklas, tobulinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, gerinti
inžinerinę infrastruktūrą, komunalinių paslaugų sistemą, interesantų aptarnavimo kokybę. Stengsiuosi įsteigti kuo daugiau naujų darbo vietų, bendradarbiaudama su verslo atstovais ir padėdama kurti atitinkamą inžinerinę infrastruktūrą
verslui plėstis. Skirsiu ypatingą dėmesį socialiai nuskriaustiems rajono gyventojams.
Gyvenime vadovaujuosi viešumo, skaidrumo, pagarbos kiekvienam rajono
gyventojui principais. Atsakingai bei kryptingai dirbu ir dedu visas pastangas,
kad pateisinčiau Vilniaus rajono gyventojų lūkesčius ir patenkinčiau jų poreikius svarbiausiose visuomenės gyvenimo srityse. Vilniaus rajonas išskirtinis,
daugiakultūris, kupinas savitų tradicijų bei papročių, turintis patrauklią aplinką,
turtingą krašto istorinio ir sakralinio paveldo įvairovę bei etnografinį savitumą,
todėl sieksiu užtikrinti palankias gyvenimo sąlygas visiems Vilniaus rajono gyventojams.
Pradėjau daug darbų, kuriuos su Jūsų pagalba norėčiau tęsti. Turiu aiškų rajono vystymo tęstinį planą, nes Vilniaus rajonas - daugiakultūris, atviras ir gyvybingas.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Koalicija „Pokyčių pavasaris“

Nr.2
VILNIAUS RAJONAS – MŪSŲ NAMAI
Pavasaris – tai atsinaujinimo, atgimimo metas, kai gamta pasipuošia nuostabiais žiedais, ore sklando svaigūs gėlių aromatai, o paukščiai giedodami meilės
arijas suka lizdus.
2019 metų kovo mėn. 3 dieną visi eisim į Vilniaus rajono savivaldos rinkimus.
Kodėl tai svarbu? Todėl, kad Vilniaus rajonui laikas atsinaujinti ir sužibėti.
Mūsų komandos tikslas – uždegti žalią šviesą ekologiškai, žaliai, sveikai, saugiai aplinkai, kurioje gera ir patogu gyventi, auginti vaikus, mokytis, dirbti, ilsėtis, kvėpuoti neužterštu oru, gėrėtis išsaugotais parkais, miškais ir kurti asmeninę bei šeimos gerovę.
Ką galime padaryti?
• sutvarkyti kelius ir šaligatvius, išasfaltuoti žvyrkelius, įsteigti dviračių takus ir
apšvietimą;
• sutvarkyti viešojo transporto paslaugų kokybę, tobulinti maršrutus ir jų grafikus;
• steigti vaikų darželius, mokyklas gyvenvietėse, kuriose jų trūksta;
• pagerinti rajono infrastruktūrą, skatinti namų renovaciją ir taip mažinti komunalinių mokesčių naštą;
• plėtoti verslą ir skatinti naujų darbo vietų kūrimą;
• įtraukti gyventojus į jiems aktualių seniūnijos ir savivaldybės lygmens sprendimų svarstymą;
• parengti naujų edukacinių maršrutų-programas siekiant supažindinti su Vilniaus rajono kultūros paveldu bei gamtos vertybėmis ir taip plėtoti turizmą;
• prisidėti prie sodininkų bendrijų gerovės ,skatinant sodininkų iniciatyvas
aplinkosaugos, kraštovaizdžio ir bendruomenių puoselėjimo srityse;
• įgyvendinti žiedinės ekonomikos elementus, skatinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių panaudojimą;
• bendradarbiauti su Vilniaus miesto savivaldybe gerinant miesto ir rajono susisiekimą , bei infrastruktūrą.
Valdymo pokyčiai galimi tik į savivaldos veiklas aktyviai įtraukiant visas bendruomenes. Bendruomenių priežiūra ir dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose leistų užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami ieškant kompromisų,
tariantis ir kartu randant visas puses tenkinantį sutarimą.
12
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2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Koalicija „Pokyčių pavasaris“

Nr.2
Kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ALGIS ŠATAS
ALEKSANDRA MINAJEVA
EDMUNDAS BUKLYS
VYTAUTAS BAGDONAS
MARIJAN VOINIČ
VITALIJ LENKEVIČ
MIROSLAV TYLINGO
DIANA RUTKAUSKIENĖ
VALDEMARAS ŠIMĖNAS
STANISLAV TARASEVIČ
VIKTOR STRACH
LIUTAURAS BUTKUS
AUŠRINĖ DEMŠIENĖ
ANDRIUS KOLDUBA
INGA LADYGIENĖ
VIDA POVILENSKIENĖ
ARVYDAS KILINSKAS
ALIONA BARANOVSKAJA
RYŠARD GOTOVT
VALDAS BURINSKAS
JURAS STEPONAITIS
ŽANETA RYBAKOVA
EDVINAS BUKLYS
VILIUS SAULIUS
REGINA JANULEVIČIENĖ
RŪTA CARIK
NIJOLĖ SAULIENĖ

28. RITA GREICIŪNIENĖ
29. DANIEL VITUKEVIČ
30. IGORIS RYBAKOVAS
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos)

JUOZAS FREIMANAS
OKSANA JANCEVIČ
ALGIMANTAS NAVICKAS
NERIJUS JUKNA
KĘSTUTIS KALINAUSKIS
VILIJA VILKOIC
RIMANTAS BUTKUS
IRINA MINAJEVA
RITA KILMANTIENĖ
STANISLOVAS LIEPINAITIS
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Lietuvos socialdemokratų partija

Nr.4
VILNIAUS RAJONAS VISIEMS
Savivaldos stiprinimas yra nuolatinė mūsų siekiamybė. Esame pasiruošę suvienyti politikus ir gyventojus bendram darbui, oresnės ateities vardan.
Mūsų pagrindiniai įsipareigojimai:
• Dėl dalies biudžeto lėšų panaudojimo seniūnijose galės apsispręsti patys gyventojai.
• Seniūnai dėl atliekamų darbų tarsis su gyventojais.
• Greitesnis ir patogesnis gyventojų aptarnavimas savivaldybėje.
• Kokybiškų bei savalaikių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas per
trumpiausią protingai įmanomą laiką. Išplėstos ambulatorijų teikiamos
paslaugos.
• Papildoma greitosios medicinos pagalbos brigada.
• 100 km išasfaltuotų vietinės reikšmės žvyrkelių.
• Prastos būklės gatvių ir šaligatvių atnaujinimas bei jų tinklo plėtra.
• Parama sodų bendrijų kelių priežiūrai.
• Vieta darželyje kiekvienam vaikui arti namų jo gimtąja kalba.
• Vilniaus rajono autobusų parko (VRAP) tvarkaraščiai atitinkantys gyventojų
poreikį.
• Nemokamas VRAP viešasis transportas vaikams.
• Daugiau investicijų - naujos gerai apmokamos darbo vietos.
• Parama ūkininkams.
• Šilumos ūkio modernizavimas, mažinant šilumos energijos tiekimo sąnaudas
ir gyventojų išlaidas.
• Daugiau apšviestų gatvių – saugesni gyventojai.
• Materialinė parama socialiai remtinoms šeimoms ir vienišiems asmenims.
• 3 viešojo naudojimo sporto salės, 2 baseinai, modernūs sporto aikštynai.
• 20 naujų vaikų žaidimų aikštelių ir 15 viešųjų erdvių su lauko treniruokliais
bei poilsio zonomis įvairaus amžiaus žmonėms.
• Lygios sąlygos visiems puoselėti savo kultūrą.
• Turizmo plėtra.
• Kasmet 40 000 eurų jaunimo organizacijų veiklai. 3 atviri jaunimo centrai.
Su visa programa galite susipažinti čia: http://bit.ly/programa2019
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2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Nr.4
Kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašas
24. NATALIJA MACKEVIČIENĖ
1. ROBERT DUCHNEVIČ			
25. EVGENIJA GRIGORUK-BABIČEVA
2.ALGIS VAITKEVIČIUS			
26. LILIJA VOLODKO
3. IRENA ANIUKŠTIENĖ			
27. TADAS BUROKAS
4.JANINA ŠOKAITIENĖ			
28. SKAISTĖ KAZAKEVIČ		
5.BARTOŠ JACHIMOVIČ			
29. IMANTAS MELIANAS
6. AUDRIUS PUČAS			
30. SLAVOMIR CHARLAMOV
7. JOLANTA ŠIMANSKA			
31. KAMILIA RAČINSKAJA
8. OSKAR ROMANOVSKIJ			
32. VOITECHAS SALNIKAS
9.DANUTĖ ŠUKELIENĖ			
33. SAULIUS STRIPEIKA
10. RIMGAUDAS VINCEVIČIUS
34. NAURIS JOTAUTAS
11.ARKADIJUS VINOKURAS
35. TADAS ZINKEVIČIUS
12. LIUDAS VIŠNIOVAS			
36. SVAJŪNAS POŠKUS
13. KRISTINA JANKUNIENĖ
37. GIEDRIUS KLIAUGA
14. DOVAINIS PADEGIMAS
38. RENAT BORKOVSKIJ
15. ALGIRDAS STELMOKAS
39. VYTAUTAS VANSAVIČIUS
16. ROBERT ANDRUŠKEVIČ
17. ROLAND VAŠKEVIČ			
18. SANTA STUNDYTĖ
19. DARIUS DEMENIUS				
20. RAIMONDAS JANKAUSKAS			
21. VALDEMAR KADZEVIČ
22.SNEŽANA BYČKOVSKIENĖ
23. PAVEL JANČIS

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Centro dešinės koalicija

Nr.6
EUROPIETIŠKĄ GYVENIMĄ – KIEKVIENAI
VILNIAUS RAJONO ŠEIMAI!
Rajono gyventojai turi per mažai naudos iš sostinės kaimynystės, tad dėsime
pastangas, kad tai pasikeistų ir Vilniaus rajonas taptų vieta, kur gera gyventi visiems: gyventojai gautų aukštos kokybės švietimo, socialinės, sveikatos apsaugos
ir kitas paslaugas, o susisiekimas ir infrastruktūra atitiktų gyventojų poreikius.
• Darželiai ir mokyklos
Sieksime, kad kiekvienas Vilniaus rajone gyvenantis vaikas – nuo darželinuko
iki abituriento – turėtų galimybę lankyti švietimo įstaigą netoli nuo savo namų
ta kalba, kuri yra priimtiniausia jam ir jo tėvams. Užtikrinsime visavertę rajono
gyventojų integraciją į Lietuvos visuomenę.
• Saugus ir patogus susisiekimas
Dėsime visas pastangas, kad susisiekimas ir infrastruktūra, pasiektų deramą
išsivystymo lygį: keliai būtų sparčiai asfaltuojami, visuomeninis transportas į
Vilnių vyktų dažniau ir patogesniais maršrutais (dalis maršrutų galėtų būti suderinti su Vilniaus miesto viešuoju transportu), būtų sudaryta galimybė į namus
grįžti vėlai vakare
• Stipri ir saugi kaimynystė
Skatinsime žmones spręsti problemas bendruomenių lygmenyje (remiantis
subsidiarumo principu). Sieksime, kad kuo daugiau vietovių būtų įrengiamas
apšvietimas, asfaltuojami keliai, o šiuose būtų įrengiamos eismo saugumą užtikrinančios priemonės.
• Darbo vietos Vilniaus rajone
Rūpinsimės investicijų pritraukimu ir tinkamų sąlygų investuoti sukūrimu, sukursime sąlygas steigti ir išlaikyti geresnes darbo vietas, leidžiančias dirbantiems
žmonėms užsidirbti ir turėti geresnio, gyvenimo galimybę sau ir savo šeimoms.
Sieksime, kad rajono gyventojai dirbtų pačiame Vilniaus rajone, o jų sumokėti
mokesčiai būtų naudojami rajono gerbūviui užtikrinti.
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2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Centro dešinės koalicija

Nr.6
Kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

GEDIMINAS KAZĖNAS
ARTŪRAS ŽELNYS
VAIDAS AUGŪNAS
VASILIAUSKAS JONAS
KAŠKONAS LIUDAS
KAROSAS GINTARAS
ZIZIENĖ GRAŽINA
KERVYS EVALDAS
ŠIAUČIULIS GUSTAS
BIELINYTĖ JOLITA
JURGILAS PETRAS
KEROSIERIS PRANAS VYTAUTAS
ŠARKO PURKEVIČ RAIMUNDAS
MOCERENKO VILMANTAS
DAUNORAITĖ VENETA
JUODAITIS NERIJUS
VERTELKA ERNESTAS
BANIULIENĖ RENATA
KAVALIAUSKAS RAIMUNDAS
RŪKŠTELĖ TOMAS
VALENTĖLIS VYTAUTAS
BITAITIS DALIUS
MILIUVIENĖ LINA
JACEVIČIENĖ VIDA
LEONAVIČIUS ROMAS
REPOVAS IGORIS
ROGACHEVSKYI OLEKSII

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

BYKOVIENĖ KRISTINA
MUŠEIKIS STASYS
KAZLAUSKIS ARŪNAS
MAČIULSKIS HENRIKAS
RAKAUSKAS AUDRIUS
ŽUKAUSKAS ARŪNAS
ANDRIKONIS JUOZAPAS
BLAŽIŪNAITĖ DAIVA
RAUDYS AISTIS
VERBYLA MINDAUGAS
GINEITIENĖ ZINAIDA
KRIVELIOVAS NIKOLAJUS
NARKUNAS LINAS
LEONARDAS
41. RUZIENĖ DANA
42. ALIŠAUSKIENĖ EDITA
43. SADAUSKAS VYTAUTAS
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Darbo partija

Nr.12
ATSAKOME UŽ SAVO ŽODŽIUS !
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 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. Savivaldybės tarnautojai už savo
sprendimus turės prisiimti atsakomybę savo turtu ir atlyginimu.
• Užtikrinsime mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą gimtąja kalba.
• Pertvarkant mokyklų tinklą, pirmiausiai atsižvelgsime į gyventojų poreikius.
• Skatinsime kultūrinį lavinimą. Užtikrinsime kultūros tinkamą finansavimą ir
jos prieinamumą visiems.
• Organizuosime ir teiksime tik kokybiškas socialines paslaugas. Optimizuosime socialinių paslaugų sistemą, kad ji realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui,
neįgaliajam ar jo šeimai, senjorui.
• Sutelksime dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą. Prioriteto tvarka
finansuosime jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus. Gimus
vaikui, mokėsime vienkartinę vaiko išmoką, užtikrinsime vietą vaikų darželyje.
• Sukursime palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei
ir prieinamumui gerinti. Stiprinsime šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendinsime skatinimo priemones sveikatos priežiūros specialistams, ypač jauniems
dirbantiems atokesnėse gyvenvietėse.
• Remsime verslą, kuriantį naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas.
• Didinsime smulkaus ir vidutinio verslo fondą, iš jo remsime darbo vietas savivaldybėje kuriantį smulkųjį verslą.
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Darbo partija

Nr.12
Kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašas
1. TADEUŠ ORŠEVSKI		
2. GRAŽINA TAMAŠAUSKIENĖ
3. VYTAUTAS ZINKEVIČIUS		
4. OLGA JASIULEVIČIENĖ		
5. JAROSLAV JUCHEVIČ		
6. EDITA ŽIGIENĖ		
7. EDVARDAS MAŽULIS		
8. ARVYDAS ZAPOLSKAS
9. MARCIN VOLKANOVSKI
10. RIMA AFANASJEVA		
11. GRETA SEMAŠKO-PROTOSEVIČIENĖ
12. MARJAN KORVEL			
13. ERIK GAIDEN			
14. IGOR LUTOV		
15. ANDRIUS VILČINSKAS
16. AUŠRA VALEVIČIENĖ
17. IGNAS TAMAŠAUSKAS

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Lietuvos lenkų rinkimo akcijos ir Rusų aljanso koalicija
„Krikščioniškų šeimų sąjunga“

Nr.17
UŽ SĄŽININGĄ POLITIKĄ IR
KRIKŠČIONIŠKAS VERTYBES!
Vilniaus rajonas – besivystantis, aiškią ateities viziją ir strategiją turintis rajonas. Siekiame, kad kiekviena nuomonė būtų gerbiama, todėl esame atviri,
bendraujame su visais rajono gyventojais, nes Vilniaus rajonas - tai žmonės.
Vilniaus rajonas per artimiausius ketverius metus - daugiakultūrė, atvira ir gyvybinga savivaldybė.
• Vilniaus rajonas – daugiakultūris, turtingas krašto etnografiniu išskirtinumu, todėl puoselėsime jo savitumą, skatindami bendruomeniškumą, mėgėjišką meną, švietėjišką pramoginę veiklą. Investuosime į kultūros veiklą
vykdančius objektus. Sieksime plėtoti turizmą bei išsaugoti kraštovaizdžio
unikalumą.
• Vilniaus rajonas – atviras, todėl ir toliau bendradarbiausime su kitomis savivaldybėmis, dalinsimės gerąja praktika.
Sieksime efektyvesnės kelių priežiūros, norėdami užtikrinti, kad gyvenvietės,
kaimai, viensėdžiai būtų patogesni gyventi, taptų lengviau pasiekiami atnaujintais keliais, apšviesti.
Sieksime sumažinti tiekiamos šilumos kainą, investuodami į šilumos ūkio infrastruktūros atnaujinimą.
Sieksime kokybiškai spręsti socialines problemas, plėsime teikiamų paslaugų
sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam, senjorui ar jo
šeimai gauti individualias paslaugas ir reikiamą pagalbą arčiau namų.
Sieksime, kad mūsų rajone būtų gera gyventi jaunoms šeimoms. Plėsime ikimokyklinių įstaigų tinklą, stengsimės išlaikyti kaimo mokyklas bei plėsti sporto
aikštynų tinklą.
• Vilniaus rajonas – gyvybingas, vien šiuo metu yra įgyvendinama per 50
projektų, kurių vertė – 33,4 mln. eurų.
Skatinsime ūkininkus naudotis ES parama, kad ūkiai modernizuotųsi ir rajone būtų kuo mažiau apleistos žemės.
Vilniaus rajone ir toliau kursime palankią aplinką verslui, sieksime mažinti
nedarbo lygį, teiksime lengvatas bei paramą smulkiajam ir vidutiniam verslui.
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Lietuvos lenkų rinkimo akcijos ir Rusų aljanso koalicija
„Krikščioniškų šeimų sąjunga“

Nr.17
Kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

MARIJA REKST
ROBERT KOMAROVSKI
TERESA DEMEŠKO		
TATJANA MARKOVA		
RENATA SOBIESKA
ELVYRA LEPILOVA
STANISLAV ADAMAITIS		
EDMUND ŠOT		
ALEKSANDR STANKEVIČ		
MARLIENA PAŠKOVSKA		
LIUCIJANA BINKEVIČ		
ANTON FELIKS STANKEVIČ
EDITA KLIMAŠEVSKAJA		
STANISLAV ZAJANKOVSKI
TADEUŠ ANDŽEJEVSKI
MIROSLAVA KLIM
IRENA KARPAVIČIENĖ
ANA MILIUŠKEVIČ
VLADISLAV KONDRATOVIČ
ROMALDA CHMEL
BEATA BLAŽEVIČIENĖ
KRISTINA BOROŠKO
LILIJA OGINT
JURIJ BARTOSEVIČ
ALINA PETROVSKA
ZIGMONT ŽDANOVIČ
TOMAS KOSTIUŠEVAS
VANDA ARTIMAVIČIENĖ
GEDIMINAS JANAVIČIUS
ZINAIDA MUCHARSKAJA
DANUTA RADULEVIČ

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

OLEG SHILKO
KRISTINA NAIMOVIČ
JELENA ANDREJEVA
DOROTA BARANOVSKA
ZINAIDA DRAGŪNIENĖ
VIKTOR BOJAROVIČ		
RENAT BRALKOVSKIJ
ALINA SNIEŽKO
KRISTINA DEINAROVIČ
ROMUALD RAKALOVIČ
HONORATA ROMANOVSKA
RENATA STARENKIENĖ
ROBERT POLIAKOVSKIS
ZINAIDA GERASIMOVIČ
TATJANA PAKETUR
RENATA UTOVKA
INESA LAURINAVIČIENĖ
RIMAS MOKIN
ČESLAVA ZADRANOVIČ
LUCIJA ČEČIOTKINIENĖ
DOMINIK POCEJ
JOLANTA ŠAMATOVIČIENĖ
STANISLAV GERMANOVIČ
EVA MASLOVSKA
GENADIJ POZLEVIČ
DARIUŠ SUBOČ
ROMUALD MASIULIANEC
ZOFIJA ŠOCIK
IRENA NAIMOVIČ
VALDEMAR SUDUIKA
21
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APYLINKĖS APYLINKĖS
NUMERIS PAVADINIMAS
1

Avižienių

Sudervės g. 8, Avižienių k., Vilniaus r.

2

Riešės

Beržų g. 2a, Riešės k., Vilniaus r.

3

Buivydžių

Bažnyčios g. 2, Buivydžių I k., Vilniaus r.

4

Buivydiškių

Mokyklos g. 1, Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r.

5

Platiniškių

Kriaučiūnų g. 61, Vilniaus m.

6

Čekoniškių

Čekoniškių g. 3, Čekoniškių k., Vilniaus r.

7

Bezdonių

Statybininkų g.4, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r.

8

Baltosios Vokės

Parko g. 2, Baltosios Vokės k., Vilniaus r.

9

11

Pagirių
Keturiasdešimties
Totorių
Grigaičių

Šiltnamių g. 22, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.
Totorių g. 28 A, Keturiasdešimties Totorių k., Pagirių sen.,
Vilniaus r.
RDKC Grigaičių skyrius, Pergalės g. 52 Grigaičių k., Vilniaus r.

12

Kyviškių

Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Dobromislės k. Mokyklos g. 5

13

Dūkštų

Pijorų g. 1, Dūkštų k., Dūkštų sen., Vilniaus r.

14

Geisiškių

Mokyklos g. 64, Geisiškių k., Dūkštų sen., Vilniaus r.

15

Pakenės

Vilnelės g. 86, Pakenės k., Kalvelių sen., Vilniaus r.

16

Kalvelių

Mokyklos g. 8, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r.

17

Šumsko

Vilniaus g. 2, Šumsko mstl., Vilniaus r.

18

Mostiškių

Mokyklos g. 36, Mostiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r.

10
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19

Lavoriškių

Liepos g. 9, Lavoriškių k. Vilniaus r.

20

Maišiagalos

Algirdo g. 4, Maišiagalos mstl., Vilniaus r.

21

Karvio

A. Giedraičio g. 30, Karvio k., Maišiagalos sen., Vilniaus r.

22

Marijampolio

Liepų g. 24, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r.

23

Parudaminio

Mokyklos g. 7, Parudaminio k., Marijampolio sen., Vilniaus r.

24

Mickūnų

Mokyklos g. 6B, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., Vilniaus r.

25

Galgių

Centrinė g. 34, Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r.

26

Medininkų

Pilies g. 10, Medininkų k., Vilniaus r.

27

Nemėžio

V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

28

Skaidiškių

Rudaminos g. 14 Skaidiškių k., Vilniaus r.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS
TAIP/NE
PASTABOS

Centrinis įėjimas nepritaikytas, bet
galima patekti pagal nuorodas per
kitą įėjimą.(mokyklos korodoriu)

N

Artimiausia apylinkė pritaikyta
neįgaliesiems asmenims yra Mokyklos g.
1, Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r.

APYLINKĖS PIRMININKAS

KONTAKTAI

ALINA MAŽUL

864586532

TATJANA SINKEVIČ

860625043

ZENOBIJA MIKELEVIČ

865642001

JOLANTA EIDUKONIENĖ

868391055

REGINA DOVEIKO

860013571

JUSTINA URBANOVIČ-DAUKŠEVIČ 867516778

N

Artimiausia apylinkė pritaikyta
neįgaliesiems asmenims yra Šiltnamių
g. 22, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.

kitas įėjimas ( ne centrinis)

Pagrindinis įėjimas

Artimiausia apylinkė pritaikyta
neįgaliesiems asmenims yra
Europos Tarybos g. 12, Kalviškių k.,
Rudaminos sen., Vilniaus r.

N

Įėjimas ne centrinis iš kitos pusės
kur vyks rinkimai, rinkimų dieną bus
atitinkamai paženklinta
Artimiausia apylinkė pritaikyta
neįgaliesiems asmenims yra
Mokyklos g. 6B, Mickūnų mstl.,
Mickūnų sen., Vilniaus r.

VESLAVA VOINIČ

864028759

GRAŽINA JARMALKOVIČ

868221065

ERIKA KIEŽUN-AMBROS

867567599

RENATA OKUNEVIČ

867562743

LORETA MICHALKEVIČIENĖ

861092525

LIUDMILA JUSEVIČ

867406279

AGATA IRENA JASINSKA

867752016

JOLANTA LAPINSKAJA

867290255

MIROSLAVA PUCHALSKA

861791171

ANA ČERNIAVSKA

864510103

LEOKADIJA SMYK

864621385

ALICIJA LEŠNEVSKAJA

865630818

ALEKSANDRAS TOBANIOVAS

868616980

KRISTINA PONOMARIOVA

869801688

ANA GAVRONSKAJA

868417800

JANINA GRINEVIČ

861035159

REGINA KUDINOVA

852699242

DŽANETA PETKEVIČ

860541999

BOŽENA STELMAKOVA

861014707

STANISLAVA DOMUT

864503318

IRENA MARKEVIČ

861447649

MARIJA DOBROVOLSKAJA

868488745

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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29

Kabiškių

Nemenčinės g. 6, Didžiųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen.,
Vilniaus r.

30

Rudausių

Mokyklos g. 2, Rudausių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

32

Eitminiškių

Bažnyčios g. 23, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

33

Paberžės

Vilniaus g. 29, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r.

34

Glitiškių

Liepų alėja 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r.

35

Visalaukės

Šviesos g. 9, Visalaukės I k., Vilniaus r.

36

Didžiosios Riešės Riešės g. 28, D.Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r.

37

Pikeliškių

Dvaro g. 27, Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r.

38

Rudaminos

Vilniaus g. 2, Rudaminos k., Vilniaus r. Kultūros namai

39

Kalviškių

Europos Tarybos g. 12, Kalviškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r.

40

Valčiūnų

Geležinkeliečių g. 13, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.

41

Rukainių

Vilniaus g. 12, Rukainių k., Vilniaus r.

42

Senasalio

Senasalio g. 79, Senasalio k., Vilniaus r.

43

Savičiūnų

F. Boguševičiaus g. 9, Savičiūnų k., Rukainių sen., Vilniaus r.

44

Sudervės

Vilniaus g. 25, Sudervės k., Vilniaus r.

45

Sužionių

Žalioji g. 4., Sužionių k., Sužionių sen., Vilniaus r.

46

Veriškių

Dvarvietės g. 10, Veriškių k., Sužionių sen. Vilniaus r.

47

Skirlėnų

Skirlėnų g. 4, Skirlėnų k., Sužionių sen., Vilniaus r.

48

Mažųjų Lygainių

Ilgučio g. 4, Mažųjų Lygainių k., Vilniaus r.

49

Juodšilių

Mokyklos g. 7, Juodšilių k., Vilniaus r.

51

Nemenčinės

Švenčionių g. 12, Nemenčinės m., Vilniaus r.

52

Neries

Švenčionių g. 12, Nemenčinės m., Vilniaus r.

53

Bukiškio

Mokyklos g. 1, Bukiškio k., Vilniaus r.

54

Kreivalaužių

Švenčionių g., 14, Nemenčinės m., Vilniaus r.

55

Rakonių

E.Venckovičiaus g. 9, Rakonių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimai
N

N
N
N

N
N

N

N
N

N
N

Artimiausia apylinkė pritaikyta
neįgaliesiems asmenims yra
Švenčionių g. 12, Nemenčinės m.,
Vilniaus r.
Artimiausia apylinkė pritaikyta
neįgaliesiems asmenims yra
Švenčionių g. 12, Nemenčinės m.,
Vilniaus r.
Artimiausia apylinkė pritaikyta
neįgaliesiems asmenims yra Šviesos
g. 9, Visalaukės I k., Vilniaus r
Artimiausia apylinkė pritaikyta
neįgaliesiems asmenims yra Šviesos
g. 9, Visalaukės I k., Vilniaus r
Artimiausia apylinkė pritaikyta
neįgaliesiems asmenims yra Beržų g.
2a, Riešės k., Vilniaus r.
Artimiausia apylinkė pritaikyta
neįgaliesiems asmenims yra
A. Giedraičio g. 30, Karvio k.,
Maišiagalos sen., Vilniaus r.

Artimiausia apylinkė pritaikyta
neįgaliesiems asmenims yra Mokyklos
g. 7, Juodšilių k., Vilniaus r.

Artimiausia apylinkė pritaikyta
neįgaliesiems asmenims yra
Švenčionių g. 12, Nemenčinės m.,
Vilniaus r.
Artimiausia apylinkė pritaikyta
neįgaliesiems asmenims yra Žalioji
g. 4., Sužionių k., Sužionių sen.,
Vilniaus r.

Artimiausia apylinkė pritaikyta
neįgaliesiems asmenims yra Sudervės
g. 8, Avižienių k., Vilniaus r.
Artimiausia apylinkė pritaikyta
neįgaliesiems asmenims yra
Švenčionių g. 12, Nemenčinės m.,
Vilniaus r.
Centrinis įėjimas nėra pritaikytas
neįgaliajam patekti į balsavimo
patalpas, bet rinkimų dieną bus
atitinkamai paženklinta, kokiu būdu
judėjimo negalią turintys žmonės
galės patekti į balsavimo patalpas pro
kitą įėjimą

TERESA SOKOLOVSKA

867837588

IVONA VOINIČ

869996167

LUCIJA KADZEVIČ

861550610

JOLANTA DRIUKIENĖ

865243988

VALERIJA JAGLINSKA

868338331

ČESLAVA ŠABLINSKA

867420651

HELENA ZENEVIČ

860887589

BOŽENA ZARANKIENĖ

867378874

IRENA BYLINSKA

864028736

ANASTASIJA JASINSKA

867781086

JANĖ KOVGER

862088985

KRISTINA BLAŽEVIČIENĖ

861527603

ČESLAVA ŽIGEL

860472997

REGINA ŽUKOVSKA

861433473

REGINA PEČIULIENĖ

864646775

ALINA MATAČINIENĖ

860006258

MIROSLAV BOGUCKI

868221506

VALERIJA GOLOVACKA

865542973

BIRUTĖ TARASEVIČ

868700057

RENATA ADAMOVIČ

867251525

GITANA PAULAUSKIENĖ

861812515

VALERIJA RAČINSKA

868354355

ELŽBIETA BORTKEVIČ

861585001

REGINA GURSKA

861080018

JOLANTA ANTONCEVA

852517280

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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2019 m. kovo 3 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ MERŲ RINKIMAI
L I E P A I Č I Ų SAVIVALDYBĖ NR. 61
RINKIMŲ

Apylinkės rinkimų
komisijos, savivaldybės
rinkimų komisijos ar
Vyriausiosios rinkimų
komisijos antspaudo vieta
Biuletenis privalo būti antspauduotas

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

V

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

MEDŽIŲ PARTIJA

Dobilas BERŽAS

MIŠKŲ PARTIJA, PIEVŲ PARTIJA

Drebanti DREBULYTĖ

IŠSIKĖLĖ PATI

Klevas KLEVAUSKAS
Pušis PUŠIENĖ
Uosis UOSYS

P

A

Z

D

Y

VISUOMENINIS RINKIMŲ
KOMITETAS „ŽALTYS“

Eglė EGLAITĖ

26

S

Alksnis ALKSNIENIS

V

Y

IŠSIKĖLĖ PATS, EGLIŲ PARTIJA
SPYGLIUOČIŲ PARTIJA
UOSIO PARTIJA

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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2019 m. kovo 3 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI
L I E P A I Č I Ų SAVIVALDYBĖ NR. 61
RINKIMŲ

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

V

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

S

2

MIŠKO PARTIJA

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

5

BERŽO PARTIJA

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

6

KLEVO PARTIJA

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

9

VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„JŪRATĖ IR KASTYTIS“

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

12

DREBULĖS PARTIJA

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

13

PARTIJŲ KOALICIJA

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

16

UOSIO PARTIJA

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

18

PAPARČIO PARTIJA

21

GILĖS PARTIJA

22

GRIAUSTINIO PARTIJA

26

PERKŪNO VISUOMENINIS
RINKIMŲ KOMITETAS

P

A

V

Y

Z

D

Y

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.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Vilniaus r. savivaldybės rinkimų apygardos Nr. 58 kontaktai
Komisijos pirmininkė:
Marija Aliošina, tel: 861690303, el. p. marija.aliosina@vrsa.lt
Komisijos pirmininkės pavaduotoja:
Janina Girucka, tel: 8 65514431, el.p. j.girucka@gmail.com
Komisijos sekretorė:
Edvarda Časienė, tel: 8 68247392, el.p. Edvarda.Casiene@vrsa.lt
Komisijos nariai:
Darius Dzikas,
Janina Monkeliūnienė,
Ana Matveiko,
Elena Kačanovskienė,
Juliana Lipinska,
Jolita Stankevičiūtė,
Marta Matiukevič,
Barbara Aliaševičienė,
Audrius Bulnis.
Adresas: Rinktinės g. 50, Vilniaus rajono savivaldybė

.

Tiražas 41 000

