2019 M. KOVO 3 D.
SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ
IR TARYBŲ NARIŲ – MERŲ RINKIMAI
VISAGINO SAVIVALDYBĖJE

Visagino savivaldybės Nr. 59 rinkimų komisijos informacinis leidinys
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Mielas rinkėjau,
2019 m. kovo 3 d. vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Dalyvaukite!
Balsuokite už tuos, kuriais pasitikite ir manote, kad būtent jie pateisins Jūsų lūkesčius. Vietos
valdžia – arčiausiai Jūsų, todėl gali ir privalo atstovauti Jūsų bendruomenei. Tarnauti žmonėms.
Spręsti kasdienius, Jums svarbius klausimus – aplinkosaugos ir kultūros, savivaldybės teritorijų
planavimo ir tvarkymo, socialinius ir švietimo, vaiko teisių apsaugos ir viešosios tvarkos. Ateikite
ir išrinkite. Neleiskite kitiems spręsti, kas svarbiausia Jums. Nutarkite, kas ketveriems metams taps
Jūsų savivaldybės meru – tokią galimybę turėsite pirmąsyk. Nuspręsite Jūs, o ne Tarybos nariai.
Ateikite ir išrinkite savo valdžią.
Vyriausioji rinkimų komisija
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INFORMACIJA RINKĖJUI
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 trumpuoju informaciniu telefono numeriu 1855. Informacinė paslauga veiks nuo 2015 m. vasario 4 d. iki 2015 m. kovo 15 d. Informacinės
linijos darbo laikas nuo 7 iki 20 val.
Trumpuoju numeriu 1855 galima skambinti iš „Bitės“, „Omnitel“, „Tele2“ ir TEO tinklų. Skambučio kaina – kaip į savo tinklą pagal plano tarifus.
Telefonu 1855 sužinosite:
• ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus;
• kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuoti;
• 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, darbo laiką.
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INFORMACIJA RINKĖJUI
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 Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymu, todėl rinkėjo adreso skelbimas yra apribotas. Tik patys pasakę savo adresą, Jūs
galėsite pasitikslinti, ar tikrai tokiu adresu esate įrašytas į rinkėjų sąrašą, ar tokiu adresu Jums yra
išrašyta rinkėjo kortelė.
Nusiskundimų registracija
Telefonu 1855 galite pranešti apie rinkimų įstatymų pažeidimus. Taip pat galite pranešti, kad
gyvenate deklaruotu adresu, bet negavote rinkėjo kortelės. Jūsų nusiskundimas bus perduotas savivaldybės rinkimų komisijai. Skundai registruojami prisistačius, o Jums atsisakius pranešti savo
vardą ir pavardę, skundai nebus nagrinėjami.

IŠANKSTINIS BALSAVIMAS
Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę.
Kaip balsuojama iš anksto:
1) rinkėjui išduodamas Išankstinio balsavimo lakštas;
2) užpildomi rinkimų biuleteniai;
3) užpildyti rinkimų biuleteniai įdedami į vidinį balsavimo voką;
4) užklijuojamas vidinis balsavimo vokas;
5) vidinis balsavimo vokas kartu su rinkėjo kortele, paimta iš Išankstinio balsavimo lakšto, įdedamas į išorinį balsavimo voką;
5) užklijuojamas išorinis balsavimo vokas.
Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiais rinkėjo kortele, vidiniu balsavimo voku
ir ten esančiais rinkimų biuleteniais) rinkėjas įteikia rinkimų komisijos nariui. Šis, gavęs rinkėjo
įteiktą voką, šį voką rinkėjo akivaizdoje užklijuoja specialiu ženklu ir išduod 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 vyks2019 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 balsuo5
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ti 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 savosavivaldybės 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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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

S

Alksnis ALKSNIENIS

MEDŽIŲ PARTIJA

Dobilas BERŽAS

MIŠKŲ PARTIJA, PIEVŲ PARTIJA

Drebanti DREBULYTĖ

IŠSIKĖLĖ PATI

VISUOMENINIS RINKIMŲ
KOMITETAS „ŽALTYS“

Eglė EGLAITĖ
Klevas KLEVAUSKAS
Pušis PUŠIENĖ
Uosis UOSYS

P

A

Z

D

Y

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
MIŠKO PARTIJA

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

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

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

PIRMUMO BALSAI

Į šiuos langelius aiškiai įrašykite penkių
kandidatų numerius iš to sąrašo, už kurį
balsavote. Kandidatų pavardžių nerašykite.
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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.

VIRGINIJUS ANDRIUS BUKAUSKAS

iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
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VISAGINO SAVIVALDYBĖ SĖKMINGA TIEK,
KIEK SUKURIA GALIMYBIŲ SAVO GYVENTOJAMS!
MATYTI VISĄ VISAGINO SAVIVALDYBĘ,
IŠGIRSTI KIEKVIENĄ VISAGINIETĮ!
Aš, kaip Lietuvos socialdemokratų partijos narys, sieksiu, kad būtų sumažinta visuomenės socialinė atskirtis, mažėtų emigracija bei į miestą grįžtų kažkada jį palikę visaginiečiai.
Mano tikslas ir siekis – kad visos savivaldybės institucijos dirbtų žmonių labui. Tikiu, kad subūręs kompetentingą, profesionalią komandą tai pasieksiu. Ypač didelį dėmesį skirsiu socialines ir
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veiklai. Jų teikiamos paslaugos turi būti prieinamos tiems, kam reikia čia ir dabar.
Baigiau karo mokyklą bei teisę, todėl man svarbi disciplina ir duoto žodžio laikymasis. Manau,
kad visos diskusijos turi vykti prieš priimant sprendimą, o ne po to. Aš nusiteikęs sukurti tinkamas
sąlygas, kad savivaldybė tinkamai įgyvendintų savo teises ir pareigas, kad taryba būtų efektyvi ir
darbinga savivaldybės institucija.
Būdamas meru, kartu su Jumis, atsakingai dirbsiu, kad kiekvienam čia būtų gera gyventi, nes
Visaginas – mūsų namai.
Kartu su komanda:
• skirsime deramą dėmesį ekonominei savivaldybės plėtrai, sieksime remti jaunų žmonių iniciatyvas kuriant verslą ir darbo vietas;
• didinsime vaikų gerovę ir saugumą;
• kompleksiškai spręsime miesto infrastruktūros tvarkymą: modernizuosime miesto apšvietimą;
įrengsime dviračių takus į savivaldybės pramonės zoną; spręsime automobilių parkavimo problemas; tarsimės su bendruomene Darnaus judumo klausimais;
• sieksime užtikrinti konkurencingas kainas komunaliniame sektoriuje bei teisingų šilumos kainų;
• įdiegsime „Visaginiečio kortelę“, kurios turėtojams būtų nemokamas viešasis transportas.
Esu atsakingas, darbštus ir patikimas. Esu reiklus sau ir kitiems. Vertinu komandinį darbą. Gerai žinau visaginiečių problemas, rūpesčius, žinau kaip juos išspręsti.
Balsuodami už mane, Jūs balsuojate už atsinaujinantį ir nuolat gražėjantį Visaginą!
Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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ERLANDAS GALAGUZ

iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Visaginas — išskirtinis Lietuvos miestas, unikalus savo susikūrimo istorija ir geografija, daugiakultūre aplinka, išgyvenantis sudėtingą naujos tapatybės ir miesto vizijos paieškos laikotarpį.
Ypatingi yra ir miesto žmonių poreikiai, problemos, o tuo pačiu miesto valdžiai keliami uždaviniai.
Tikiu, kad Visaginas gali tapti Rytų Aukštaitijos traukos centru, todėl žadu visą savo dėmesį
skirti sparčiam Visagino, kaip gyvenimui, verslui ir turizmui patrauklaus miesto, potencialui vystyti, kad ir vėl patikėtumėte jo stabilia ateitimi.
Mano prioritetai:
DARNUS ŽMOGUS/ŠEIMA: Dėmesys šeimoms, senjorams bei neįgaliesiems. Kokybiška sveikatos priežiūra, saugi aplinka vaikams augti. Sveiko gyvenimo būdo skatinimas.
DARNI VISUOMENĖ IR APLINKA: Tarpetninės bendrystės stiprinimas. Parama bendruomenėms ir nevyriausybiniam sektoriui. Patrauklios gyventi aplinkos kūrimas. Dėmesys aplinkosaugai, poilsio ir sporto zonų tvarkai.
DARNUS ŠVIETIMAS IR KULTŪRA: Optimalus švietimo lėšų paskirstymas, specialiųjų ugdymo poreikių problemų sprendimas. Parama tautinių mažumų bei religinėms bendruomenėms.
DARNI EKONOMIKA: Naujų investuotojų pritraukimas. Infrastruktūros išnaudojimas, investicijos į žmonių kompetencijas. Savivaldos bendradarbiavimas su verslu ieškant miestui palankių
sprendimų, neprarandant esamų ir kuriant naujas darbo vietas. Bendradarbiavimas su pagrindine
miesto darbdave IAE.
DARNUS VALDYMAS: Maksimalus savivaldos darbo ir viešųjų pirkimų skaidrumas, ES lėšų
įsisavinimo efektyvumas, bendruomenių dalyvavimas sprendimų priėmime.
Tik sėkmingo bendradarbiavimo, tarpusavio susikalbėjimo tarp Tarybos narių ir administracijos, gyventojų nuomonės įsiklausymo dėka pasieksime reikšmingų pokyčių miesto gyvenime.
Veikime drauge - atvirai, sąžiningai ir garbingai!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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DMITRIJ IKONIKOV

iškėlė Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga,
Politinė partija Rusų aljansas

UŽ KRIKŠČIONIŠKAS VERTYBES!
UŽ SĄŽININGĄ POLITIKĄ! KARTU MES JĖGA!
VISAGINAS 2023 metais – tai:
SVEIKAS miestas
Žmonės – brangiausias Visagino turtas, o sveikata - didžiausias žmogaus turtas. Visuomenės
sveikata – prioritetinis tikslas, kurį pasiekti padės:
1. Sveikatos įstaigų paslaugų tobulinimas, personalo įgūdžių gerinimas, naujų gydytojų pritraukimas.
2. Griežtesnė sveikatos įstaigų veiklos kontrolė.
3. Gyventojų sveikatos stiprinimas - nuo kūdikio iki senjoro.
ŠILTAS ir ŠVIESUS miestas
Miesto ūkis reikalauja ypatingo dėmesio, būtina:
1. Nedelsiant paruošti miesto energetinio saugumo programą.
2. Išspręsti Visagino savivaldybės gatvių ir kelių apšvietimo problemas.
3. Optimizuoti miesto ūkį tvarkančių įmonių veiklą.
DĖKINGAS miestas
Privalome būti dėkingi vyresniajai kartai:
1. Plėsti ir gerinti paslaugų pasiekiamumą senjorams ir žmonėms su negalia.
2. Pagaliau įsteigti senjorų namus su reabilitacijos centru buvusio „LOK“ teritorijoje.
3. Įkurti miesto muziejų.
AKTYVUS ir DRĄSUS miestas
Aktyvi ir drąsi visuomenė – geriausias būdas pasiekti iškeltus tikslus:
1. Skatinti nevyriausybinių organizacijų darbą, griežtai kovojant su nepotizmu skiriant projektų
finansavimą.
2. Prie Visagino savivaldybės tarybos komitetų įkurti nepriklausomas visuomenines tarybas.
3. Skatinti smulkų verslą kurti aktyvaus ir urbanistinio turizmo pažintinius maršrutus.
SVEIKO PROTO miestas
Programa, orientuota ne į eilinius pažadus, o į konkretų rezultatą, privalo būti paremta sveiku protu:
1. Konkreti ir aiški miesto vystymosi strategija.
2. Ilgalaikė ekonominės raidos programa.
3. Finansinių srautų ir vykdomų projektų nuolatinė kontrolė.
Už sveiką miestą. Už sveiką protą. Už visaginiečius.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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DALIA ŠTRAUPAITĖ

iškėlė Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

UŽ VISAGINĄ IR
VISAGINIEČIŲ GEROVĘ!
Per ketverius metus buvo pasiekta reikšmingų rezultatų keičiant miesto įvaizdį, išspręsta nemažai savivaldybei aktualių klausimų, kad Visaginas taptų patrauklus gyventi ir dirbti. Aš, kaip
merė, telkiau Tarybos narius, savivaldybės darbuotojus, įstaigų vadovus, verslininkus, gyventojus
bendram tikslui kuriant miesto gerovę.
Esu atvira idėjoms, nusiteikusi doraidirbti, rūpintis Visaginu ir jo žmonėmis,
todėl įsipareigoju:
1. Siekti Visagino savivaldybei tikslinės teritorijos statuso, leisiančio pritraukti inovatyvių
investicijų projektus.
2.
Užtikrinti darbingo amžiaus gyventojų perkvalifikavimą ir tęsti naujų darbo vietų
steigimą.
3. Aktyvinti verslumą finansinėmis subsidijomis bei lengvatomis, remti verslo plėtrą.
4. Skatinti glaudesnį kaimyninių šalių ir tarpregioninį bendradarbiavimą, sudarant palankią
aplinką užsienio investuotojams.
5. Palaikyti vietos, tautinių mažumų, religinių bendruomenių veiklą.
6.
Tobulinti komunikavimą su gyventojais greitinant aptarnavimą ir mažinant administracinę naštą.
7. Užtikrinti tvarų švietimo, neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą ir paslaugų kokybę.
8.
Tęsti viešųjų pastatų energinio efektyvumo programų įgyvendinimą, gatvių rekonstrukciją, atnaujinti esamas ir įrengti naujas automobilių stovėjimo aikšteles.
9. Įtraukti jaunimą kuriant išmanaus miesto platformą.
10. Plėsti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir paslaugas neįgaliems, garbaus amžiaus žmonėms.
11. Siekti politinio sutarimo sprendžiant bendruomenei svarbius klausimus.
Tik vieningai dirbdami sukursime gražią, saugią, patogią dabartį ir ateitį
visiems visaginiečiams!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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JEVGENIJ ŠUKLIN

iškėlė visuomeninis rinkimų komitetas „Visaginas – tai mes“

MERAS ŽADA - MERAS DARO!
Kompetencija yra svarbiau nei partinė priklausomybė.
Suvienyti įvairias partijas, Tarybos deputatus ir savivaldybės administraciją į vieną komandą,
sprendžiančią aktualius miesto klausimus.
Visagino problemas spręsti glaudžiai bendradarbiaujant su Seimo nariais ir Vyriausybe.
Tiesiogiai bendrauti su bendro lavinimo, ikimokyklinio ugdymo ir kitų biudžetinių įstaigų darbuotojais.
EKONOMIKA IR MIESTO ŪKIS
• Tęsti kovą už IAE infrastruktūros išsaugojimą ir ieškoti optimalių panaudojimo būdų.
• Darbas su potencialiais užsienio investuotojais.
• Maksimaliai stengtis pritraukti vietines įmones ir specialistus savivaldybės projektams įgyvendinti.
• Vaikų stovyklų organizavimas.
• Pagalba steigiant startuolius - reikalingos informacijos teikimas ir kitų sąlygų kūrimas.
• Ryšių su buvusiais Visagino gyventojais palaikymas ir pagalba norintiems sugrįžti.
• ŠVIETIMAS
• Pagalba vystant Visagino profesinio mokymo centrą.
• Sąlygų kūrimas aukštųjų mokyklų filialų kūrimui ir suaugusiųjų perkvalifikavimo organizavimui.
PARAMA ŠEIMAI
• Daugiavaikių, jaunų ir mažas pajamas gaunančių šeimų palaikymas.
• Juvenalinė justicija: pagalba sunkumus patiriančioms šeimoms.
KULTŪRA IR SPORTAS
• Universalios ledo arenos atidarymas.
• Sporto šakų, pritraukiančių į Visaginą atletus ir žiūrovus iš kitų miestų ir šalių, vystymas.
• Turizmo vystymas ir naujų turistinių maršrutų kūrimas.
GRĮŽTAMASIS RYŠYS
• Savivaldybės darbo atvirumas ir operatyvumas bendraujant su miesto gyventojais.
• Įtraukti miesto gyventojus priimant svarbius sprendimus.
BENDRADARBIAVIMAS
• Realus bendradarbiavimas su miestais, kurie vystomi panašiomis kryptimis arba patiria panašias problemas.
• Pastangos įsteigti supaprastinto sienos su Baltarusija perėjimo punktą.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS

2

ATSAKINGA SAVIVALDA –
STIPRI ŠEIMA –
SAUGI BENDRUOMENĖ
Į savivaldos rinkimus keliaujame ryžtingai, tikėdami, kad bus pateisinti žmonių lūkesčiai dėl galimybės dirbti ir aukšto lygio viešųjų paslaugų.
Mūsų tikslas:
1. Remti tautinių mažumų, religinių bendruomenių veiklą ir organizacijas, dirbančias su miesto
jaunimu.
2. Stiprinti gyventojų saugumą.
3. Siekti nuolaidų gyventojams dėl branduolinių objektų.
4. Švietimo įstaigų aprūpinimas moderniomis mokymo priemonėmis.
5. Palankios sąlygos investuotojams - mokesčių lengvatos (priklausomai nuo investicijų dydžio):
5.1. žemės mokesčiui,
5.2. nekilnojamojo turto mokesčiui iki 1%.
6. Gabiems studentams ir moksleiviams teikti stipendiją, paramą bei kitokį skatinimą.
7. Lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo kursai Visagino gyventojams.
8. Medicinos sistemos plėtra bei sveikatos priežiūros paslaugų gyventojams gerinimas.
9. Užtikrinti įvairių būrelių skirtingo amžiaus Visagino gyventojams įvairovę, plėtrą bei prieinamumą (Visagino miesto formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose).
10. Miesto bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su vietos valdžia
skatinimas.
11. Atviras dialogas tarp miesto valdžios atstovų ir miesto gyventojų:
11.1. atsiskaitymas už atliktus darbus miesto bendruomenei,
11.2. bendravimas ir bendradarbiavimas naudojant šiuolaikines informacines technologijas
11.3. gyventojų apklausos sprendžiant visiems gyventojams svarbius ir aktualius klausimus.
12. Sporto vystymas visose sporto šakose.
13. Teikti pagalbą gyvūnų globos draugijai ir gyvūnų prieglaudai.
14. Savivaldybės struktūros optimizavimas pagal gyventojų poreikius.
15. Gerinti ir vystyti infrastruktūrą, pritaikant ją garbaus amžiaus žmonėms, socialinių poreikių
turintiems žmonėms bei žmonėms su negalia.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

2

30 METŲ LAUKTI POKYČIAI
PRASIDĖJO – TĘSKIME JUOS
IR SAVIVALDOJE!
Darnus žmogus
Stiprindama šeimą, savivalda turi plėtoti kompleksines paslaugas, padėti jaunoms šeimoms,
senjorams ir neįgaliesiems užtikrinti lygias galimybes socialiniame gyvenime.
Regionai nusipelno kokybiškos sveikatos priežiūros. Kai paslaugų neįmanoma suteikti vietoje,
turi veikti efektyvi pavėžėjimo iki nacionalinių centrų sistema. Reikia skatinti sveiką gyvenseną,
aktyvų laisvalaikį, tęsti alkoholio vartojimo mažinimo politiką.
Darni visuomenė ir aplinka
Lietuva – savo kraštą mylinčių, jo gerove besirūpinančių žmonių šalis. Savivaldaturi sudaryti
sąlygas atskleisti šį potencialą, suteikti galią bendruomenėms, verslui irNVO, kurti sveiką ir patrauklią gyventi aplinką, paisyti aplinkosaugos.
Darnus švietimas ir kultūra
Etatinis modelis sprendžia moksleivių skaičiaus mažėjimo problemą, tačiau įgyvendinimui reikalinga savivaldos parama. Jituri užtikrinti optimalų švietimo lėšų paskirstymą, neformalų ugdymą,mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.
Regionų tarybos suteikia postūmį kultūrai, nesregionoatstovai skirsto lėšas to regiono projektams.Savivaldos tikslas –į regionų gyvenimą integruoti įvairius kūrybos sektorius, skatinti gyventojų saviraišką, bendruomeniniusprojektus.
Darni ekonomika
Savivalda gali dar labiau prisidėti prie ekonomikos augimo ir gerovės kūrimo: skatinti konkurencingą ekonomiką, laisvąsias zonas, rūpintis infrastruktūra, peržiūrėti rinkliavas, darant vietoves patraukliomis verslui.
Darnus valdymas
Šalyje prasidėjusi antikorupcinė banga turi tęstis ir savivaldoje. Čia ne vieta nepotizmui, neskaidriems viešiesiems pirkimams. Informacijaturi būti maksimaliai pasiekiama visuomenei, o
bendruomenės dalyvauti sprendimų priėmime.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA
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VISAGINO SAVIVALDYBĖ SĖKMINGA TIEK,
KIEK SUKURIA GALIMYBIŲ SAVO GYVENTOJAMS!
MATYTI VISĄ VISAGINO SAVIVALDYBĘ,
IŠGIRSTI KIEKVIENĄ VISAGINIETĮ!
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) nariai siekia, kad mūsų savivaldybėje būtų sumažinta
visuomenės socialinė atskirtis, mažėtų emigracija bei į miestą grįžtų jį palikę visaginiečiai.
Mūsų pamatinės vertybės – laisvė, demokratija, socialinis teisingumas ir solidarumas.
Joms pasiekti būtina užtikrinti lygias galimybes, sąžiningą valdymą, bendruomenių plėtotę ir
tvarų vystymąsi.
Mūsų tikslas ir siekis – kad visos Visagino savivaldybės institucijos dirbtų žmonių labui.
Mes, išrinkti į Visagino savivaldybės tarybą:
•

gerinsime sveikatos priežiūros kokybę ir didinsime šių paslaugų spektrą;

•

didinsime vaikų gerovę ir saugumą;

•

plėsime paslaugas šeimai, kursime vaikų dienos centrus;

•

sieksime, kad būtų sudarytos orios sąlygos socialinėje srityje dirbantiems darbuotojams,
savivaldybės lėšomis būtų draudžiami visi socialiniai darbuotojai;

•

pritaikysime miesto infrastruktūrą neįgaliųjų poreikiams;

•

skatinsime jaunimo verslumą ir remsime smulkų ir vidutinį verslą, organizuosime verslo
idėjų konkursus;

•

skatinsime ir sudarysime sąlygas savivaldybės teritorijoje sėkmingai veikiančių verslo įmonių plėtrai;

•

kompleksiškai spręsime miesto infrastruktūros tvarkymą: modernizuosime miesto apšvietimą; plėsime dviračių takų tinklą savivaldybės teritorijoje; spręsime automobilių parkavimo problemas; tarsimės su bendruomene Darnaus judumo klausimais;

•

modernizuosime švietimo įstaigas kuriant patogią ir šiuolaikišką aplinką mokiniams ir
mokytojams;

•

sieksime užtikrinti konkurencingas kainas komunaliniame sektoriuje bei teisingų šilumos
kainų;

•

įdiegsime „Visaginiečio kortelę“, kurios turėtojams būtų teikiamos papildomos lengvatos
paslaugoms bei nemokamas viešasis transportas.

Visaginas bus sėkmingas tiek, kiek sukurs galimybių savo gyventojams.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGA (LIBERALAI)
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UŽ VISAGINO GARBĘ IR
VISAGINIEČIŲ GEROVĘ!
Inicijuosime:
• miesto viešosios bibliotekos modernizavimą;
• multifunkcinės arenos statybas;
• sporto ir pramogų centro statybas;
• projektų, pritrauksiančių investicijas kuriant miesto gerbūvį ir patrauklumą, rengimą.
Įkursime:
• savarankiškus senjorų globos namus;
• atviras viešąsias erdves jaunimui.
Sieksime:
• pagrįstų vandens, šilumos, komunalinių paslaugų kainų;
• lengvatų (išmokos gyventojams, elektros energijos kaina, šildymo kaštai ir kt.) gyventojams ir
plėtojantiems verslą;
• tartis su gyventojais dėl daugiabučių namų renovavimo ir galimybės pasinaudoti ES ir valstybės parama investuojant į savo turtą, didinat jo rinkos vertę, mažinant šeimos išlaidas šilumai;
• didinti paramą smulkiam, vidutiniam ir šeimos verslui;
• politinių partijų sutarimo svarbiausiais, gyventojų gerovę užtikrinančiais klausimais;
• išsaugoti VšĮ Visagino ligoninės regioninį statusą, stiprinant jos materialinę bazę;
• pritraukti į miestą aukštos kvalifikacijos specialistus, sudarant jiems patrauklias darbo ir gyvenimo sąlygas;
• gerinti miesto švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigų paslaugų kokybę ir materialinę bazę;
• pritraukti investicijas naujų darbo vietų kūrimui, efektyviai išnaudojant miesto infrastruktūrą.
Remsime ir stiprinsime:
• vietos, tautinių mažumų, religinių bendruomenių veiklą;
• jaunimo užimtumo iniciatyvas;
• bendruomeninę seniūnaitijų veiklą;
• socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą;
• socialinių paslaugų teikimą gyventojams, ypač su negalia ir senjorams.
Palaikysime:
• visus konstruktyvius Tarybos narių siūlymus, siekiant visaginiečių gerovės.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS IR
RUSŲ ALJANSO KOALICIJA
„KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA“
UŽ KRIKŠČIONIŠKAS
VERTYBES!
UŽ SĄŽININGĄ POLITIKĄ!
KARTU MES JĖGA!

VISAGINAS 2023 metais – tai:
SVEIKAS miestas
Žmonės – brangiausias Visagino turtas, o sveikata - didžiausias žmogaus turtas. Visuomenės
sveikata – prioritetinis tikslas, kurį pasiekti padės:
1. Sveikatos įstaigų paslaugų tobulinimas, personalo įgūdžių gerinimas, naujų gydytojų pritraukimas.
2. Griežtesnė sveikatos įstaigų veiklos kontrolė.
3. Gyventojų sveikatos stiprinimas - nuo kūdikio iki senjoro.
ŠILTAS ir ŠVIESUS miestas
Miesto ūkis reikalauja ypatingo dėmesio, būtina:
1. Nedelsiant paruošti miesto energetinio saugumo programą.
2. Išspręsti Visagino savivaldybės gatvių ir kelių apšvietimo problemas.
3. Optimizuoti miesto ūkį tvarkančių įmonių veiklą.
DĖKINGAS miestas
Privalome būti dėkingi vyresniajai kartai:
1. Plėsti ir gerinti paslaugų pasiekiamumą senjorams ir žmonėms su negalia.
2. Pagaliau įsteigti senjorų namus su reabilitacijos centru buvusio „LOK“ teritorijoje.
3. Įkurti miesto muziejų.
AKTYVUS ir DRĄSUS miestas
Aktyvi ir drąsi visuomenė – geriausias būdas pasiekti iškeltus tikslus:
1. Skatinti nevyriausybinių organizacijų darbą, griežtai kovojant su nepotizmu skiriant projektų
finansavimą.
2. Prie Visagino savivaldybės tarybos komitetų įkurti nepriklausomas visuomenines tarybas.
3. Skatinti smulkų verslą kurti aktyvaus ir urbanistinio turizmo pažintinius maršrutus.
SVEIKO PROTO miestas
Programa, orientuota ne į eilinius pažadus, o į konkretų rezultatą, privalo būti paremta sveiku
protu:
1. Konkreti ir aiški miesto vystymosi strategija.
2. Ilgalaikė ekonominės raidos programa.
3. Finansinių srautų ir vykdomų projektų nuolatinė kontrolė.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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SAVIVALDYBĖ TURI DIRBTI ŽMONĖMS,
O NE UŽDIRBTI IŠ ŽMONIŲ!
Mes, Lietuvos centro partijos Visagino skyrius, palaikome mūsų lyderio Naglio Puteikio kovą
prieš politinę korupciją ir kyšininkavimą Lietuvoje ir atskirose savivaldybėse.
Mes pasiryžę siekti pagrindinio partijos tikslo – mažinti socialinę ir ekonominę atskirtį Visagino savivaldybės gyventojų tarpe.
Todėl 2019-2023 m. kadencijos metu stengsimės:
•
Įsteigti savivaldybėje pareigybę tarnautojų, atsakingų už miesto bendrijų (namų, garažų,
sodų savininkų) veiklos priežiūrą ir kontrolę bei pagalbos teikimą šioms bendrijoms;
•
Aktyviai dirbti su apleistų teritorijų ir pastatų privačiais savininkais – tai pagražintų
miestą ir papildytų jo biudžetą;
•
Panaudoti Visagino geografinę padėtį bei tai, kad jis yra daugiatautis ir daugelio konfesijų miestas, plėtojant turizmą ir bendradarbiavimą su pasienio regionais;
•
Stiprinti savivaldybės kontrolę miesto biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų viešųjų
pirkimų srityje;
•
Tęsti „Visagino energija“ reorganizavimą į savivaldybės įmonę ir užtikrinti, kad tarifai
ateityje būtų nustatomi skaidriai, o įmonės veikla tinkamai kontroliuojama;
•
Užtikrinti konkursų į laisvas pareigas savivaldybės administracijoje bei biudžetinėse įstaigose ir įmonėse skaidrumą vadovaujantis įstatymų ir teisės aktų nuostatomis;
•
Skatinti jaunimo užimtumą aktyviai ieškant investuotojų, kurti sąlygas profesinio ir
aukštojo mokymo plėtrai savivaldybėje;
•

Užtikrinti UAB „Visagino būstas“ teikiamų komunalinių ir kitų paslaugų kontrolę;

•

Kurti sąlygas privataus gyvenamojo sektoriaus plėtrai.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
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„Visaginas – tai mes“ yra aktyvių nepartinių visaginiečių judėjimas, kurių netenkina neefektyvi
miesto valdymo sistema, kai pareigos skirstomos pagal partinę priklausomybę. Mes ne valdininkai ir ne karjeristai – esame žmonės, visko pasiekę savo darbu. Mes – už nepriklausomos miesto
Tarybos sudarymą.
MŪSŲ PRIORITETAI:
EKONOMINIS PROVERŽIS
•
Toliau pritraukti investicijas ir kurti gerai apmokamas darbo vietas. Tęsti kovą už IAE
infrastruktūros išsaugojimą ir ieškoti optimalių panaudojimo būdų.
•
Tęsti keleivinio ir krovininio susisiekimo su Baltarusija projektą.
•
Mažinti išlaidas šildymui. Įgyvendinti šiuolaikinius individualios šilumos sąnaudų
apskaitos metodus.
•
Vystyti visų rūšių turizmą.
•
Įtraukti miesto gyventojus priimant svarbius sprendimus.
•
Įgyvendinti projektą „Idėja Visaginui“.
VISAPUSIŠKAS DĖMESYS ŠEIMAI
•
Suteikti miesto ligoninei regioninės ligoninės statusą. Decentralizuoti „Greitąją pagalbą“.
•
Išsaugoti vaikų darželius ir plėsti teikiamų paslaugų spektrą.
•
Palaikyti ir vystyti profesinio mokymo centrą. Pritraukti aukštųjų mokyklų filialus.
•
Gerinti senjorų ir mažas pajamas gaunančių miesto gyventojų gyvenimo kokybę.
KULTŪROS VYSTYMAS
•
Išsaugoti unikalią miesto architektūrą. Spręsti nebaigtų statyti objektų problemas.
•
Gerinti miestiečių laisvalaikio galimybes toliau keliant miesto renginių kokybę.
•
Įsteigti futbolo akademiją.
•
Kurti ir vystyti lankytinas vietas. Paskelbti konkursą skulptoriams ir sukurti miestui
meno kūrinių.
•
Garsinti ir populiarinti Visagino miestą Lietuvoje ir užsienyje. Sukurti virtualų miesto
muziejų.
PATOGUS GYVENIMAS
•
Sukurti individualių gyvenamųjų namų rajoną.
•
Drausti savivaldybės teritorijoje sandėliuoti komunalines atliekas.
•
Sukurti šiuolaikinę miesto apšvietimo sistemą.
•
Tęsti miesto transporto pritaikymą žmonėms su negalia.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vytautas Račkauskas
Svetlana Babujeva
Andrej Akopov
Irina Keizo
Vasilij Suchorukov
Amir Kanbekov
Sergej Ustimenko
Aliona Liachovič
Irina Ziuziova
Loreta Žigienė

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Oleg Kravchuk
Jelena Piščikienė
Stepan Volčanov
Lidija Volčanova
Dalia Vainiuvienė
Larisa Romanova
Stefan Garšanov
Galina Butylova
Valentina Puchareva

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA
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.

Erlandas Galaguz
Vitalius Besakirskas
Aleksandr Kločan
Vytautas Šlaustas
Vytautas Putna
Aleksandra Grigienė
Gintautas Dervinis
Ilona Nekrošienė
Leila Urmanova-Vnukova
Palmira Bučinskienė
Anatoly Pokidyshev
Roman Nutsubidze
Aleksandr Doliba
Vladimir Suchorukov
Svetlana Pankova
Leonid Gluchov
Aleksandr Vnukov
Jelena Strazdienė
Ilja Petrov
Vladimir Dranik
Nikolajus Lebedevičius
Tadeuš Klejevskij
Jurijus Tarasenko
Vitolda Širvinskienė
Denis Mokrousov

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

1

2

Dmitrij Balan
Algirdas Kurpė
Darja Romanova
Arkadij Škulepa
Edita Noreikienė
Vytas Banevičius
Anatolij Ogijenko
Jurij Dulida
Darius Šimkūnas
Sergej Orechov
Stanislav Čuličkov
Jekaterina Lagodina
Maruta Pranauskienė
Sergej Romanov
Jelena Pakulova
Larionas Demidovas
Lina Simonovičienė
Kęstutis Jakseboga
Jevgenij Strelcov
Aleksandr Čupačenko
Gevork Manukyan
Alvydas Jakas
Andrej Volkov
Valerij Charlamov
Vladimir Semaškevič
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LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA
1. Aurimas Gudas
2. Virginijus Andrius Bukauskas
(teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu
dėl nusikalstamos veikos)
3. Sergej Mickevič
4. Aušra Andrijauskienė
5. Loreta Grigaliūnienė
6. Ričardas Petrauskas
7. Paulina Bilinskaitė
8. Česlovas Mikšys
9. Ieva Gudienė
10. Erik Obuchovič
11. Alvydas Vytas
12. Tatjana Naruško
13. Viktoras Trečiokas
14. Vilija Žukauskienė
15. Boris Lukoškov
16. Vladislav Krivel

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Denis Abrosimov
Svetlana Juršėnienė
Birutė Davidovičė
Pavel Timofejev
Lina Lėlytė
Edvardas Piščikas
Linas Sprainys
Lina Navickienė
Stefanija Varkavičienė
Anatolij Strelkov
Irma Gabriūnienė
Olga Leonaitienė
Ivan Vaitkevič
Rimas Medeišis
Rima Petrauskienė
Santa Česnulevičienė
Natalja Kuznecova

LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGA (LIBERALAI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Dalia Štraupaitė
Zinaida Tresnickaja
Sergejus Kotovas
Inga Možeiko
Vita Pimpienė
Sigitas Šiupšinskas
Gintautas Murinas
Jevgenij Pankov
Farit Nugumanov
Natalja Tomša
Marija Korkut
Liubov Sverčkova
Sergej Albridzio

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

4

Alfonsas Šimulynas
Marat Valejev
Viktor Abaškin
Vladimir Kuznecov
Gražina Gusakovienė
Vitalij Nagovicin
Marija Ščerbakova
Igor Šiškin
Svetlana Bogatko
Liudmila Taraševskaja
Svetlana Ladik
Pavel Jeriomin
Margarita Lavrijenko

7

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Tetiana Aksynenko
Tatjana Kožinevskaja
Jūratė Mačiulienė
Violeta Gedminaitė
Ina Mikita
Irina Žurova
Tatjana Diuževa
Asta Karosienė
Asta Kolelienė
Natalja Korobova
Skaistė Trukšaninienė
Rasa Palunkiškytė

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Irina Steponėnienė
Vida Meškėnienė
Yulia Mukhaeva
Oksana Mongialo
Yulia Khrustaleva
Jelena Zubova
Lilija Ramanauskienė
Ilona Alėjūnienė
Sigutė Damošienė
Irina Gruntovaja
Inesa Miloš
Ana Trukšanina

LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS IR
RUSŲ ALJANSO KOALICIJA
„KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zigfrid Binkevič
Dmitrij Ikonikov
Valerjan Vitkovskij
Oleg Bykov
Julija Svidėnienė
Valentina Bajazitova
Michail Morozov
Roman Kartašov
Vitalij Lavruvjanec
Viktorija Pobiaržina
Artūras Radzevičius
Andrej Jeronko
Povilas Šuminas
Olga Solovjova
Sergej Michailič

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ana Špakauskienė
Boleslav Litvinovič
Vladimir Vlaskin
Jelena Didenko
Leonid Ševčenko
Olga Rakel
Stanislav Bulaš
Dmitrij Šorec
Valerij Žukovskij
Irena Jerenkevič
Irina Pučel
Vasta Trimailova
Jana Juris
Viktorija Fitisova

18

LIETUVOS CENTRO PARTIJA
1. Nataliya Rukosueva
2. Oleg Davidiuk
3. Jelena Dziuba

17

4. Nikolaj Novikov
5. Svetlana Krasnauskienė
6. Michail Ovčinikov
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Michail Čaikovskij
Sergej Jevsejenko
Sergej Šafranov
Viktor Čaikovskij
Anton Didkovskij
Rima Konopliova
Viktor Jegorov

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vasilij Pavliuk
Irina Lisovskaja
Nikolaj Kašpor
Larisa Somova
Vladimiras Nikitinas
Tatjana Vilkelionok
Liubov Pavliuk

VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„VISAGINAS – TAI MES“
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.

Jevgenij Šuklin
Olga Kolesnikova
Igor Davidiuk
Jekaterina Kucalova
Denis Denisenko
Airida Drus
Lina Kadžiulytė
Ganna Dzyuban
Viačeslav Gotovskij
Ivan Chomenko
Jevgenij Volosatov
Elena Malyavko
Jevgenij Zaneborec
Oleg Truškin
Viktor Petkun
Olga Pazniak
Ekaterina Amiryan
Jelena Valevko
Igor Valevko
Veranika Konan
Jevgenij Patutin
German Skripničenko
Sergej Kostygov
Denis Naidionov
Jevgenij Šugajev

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
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Yuliia Melnychuk
Jelena Presniakova
Ana Padalka
Olga Jančenko
Edvardas Griniuk
Aleksandr Selivanov
Maksim Korotajev
Aleksandr Barkov
Igor Presniakov
Arkadiy Krivonos
Artūras Seja
Vladimir Medvedev
Oksana Sokolova
Ania Trofimčuk
Andrej Šikšnian
Tatiana Petushko
Artiom Staščiuk
Vitalij Makovskij
Edvard Skurko
Dmitrij Meliochin
Raimundas Labuckas
Sergej Drus
Irina Golub
Jevgenija Kiseliova

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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VISAGINO SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ KOMISIJA NR. 59
Adresas Parko g. 14, Visaginas
El. paštas pantilejeva@gmail.com
Telefonas 8 685 79265
Vardas PAVARDĖ

Pareigos

Viktorija PANTELEJEVA Pirmininkė

El. paštas
pantilejeva@gmail.com

Telefonas
8 685 79265

Daiva KALAUSKIENĖ

Pavaduotoja

8 65609722

Rita KOZLOVIENĖ

Sekretorė

8 629 76660

Olga KOROSTELIOVA

Narė

Ivan LEONOVIČ

Narys

Irena MAŽVILIENĖ

Narė

Jelizaveta MELNIKOVA

Narė

Svetlana POBIARŽINA

Narė

Valerija PUTNIENĖ

Narė

Ramunė TALUNTIENĖ

Narė
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VISAGINO SAVIVALDYBĖS NR. 59 RINKIMŲ APYLINKĖS
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Apyl. Apylinkės
Nr. pavadinimas

Apylinkės būstinės adresas

Pirmininkas

Telefonas

1

Draugystės

Vilties g. 1, Visaginas

Aliona Zaiceva

860835099

2

Gerosios Vilties

Partizanų g. 2, Visaginas

Vlada Gaidelienė

865234166

3

Sedulinos

Vilties g. 5, Visaginas

Antanas Bučys

861482630

4

Atgimimo

Tarybų g. 23, Visaginas

Vita Čekanauskaitė

867021925

5

Ateities

Draugystės g. 12, Visaginas

Valentina Tarulienė

868951364

6

Atžalyno

Sedulinos al. 49, Visaginas

Evelina Visockytė

862736397

7

Orbitos

Festivalio g. 6A, Visaginas

Artur Margevičius

865609856

8

Kosmoso

Kosmoso g. 12, Visaginas

Irma Daukantienė

867073050

9

Taikos

Taikos pr. 20, Visaginas

Edita Trubilienė

864082379

10

Vilties

Vilties g. 16, Visaginas

Liudmila Vilkelionok 862057308

11

Bangos

Parko g. 16, Visaginas

Rimutė Černovienė

868027864

12

Auksinio
gaidelio

Tarybų g. 9, Visaginas

Lina Boldyreva

865607676

13

Vilties
šaltinio

Statybininkų g. 7, Visaginas

Miglė Bulovienė

861274638

14

Gintarėlio

Draugystės g. 19, Visaginas

Jūratė Kaukėnienė

861065672

15

Ąžuoliuko

Sedulinos al. 51, Visaginas

Valerija Korolenko

869917878

16

Žiburio

Energetikų g. 56, Visaginas

Loreta Čižienė

868513987

UŽRAŠAMS
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Leidinio tiražas 10 000 vnt.
Maketavo UAB „DESIGN LAB“
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