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DMITRIJUS
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Lietuvos žaliųjų partija
Mieli kraštiečiai,
uždarius Ignalinos atominę elektrinę (IAE) mūsų regionas patyrė didžiulį ekonominį nuosmukį. Nedarbo lygis Lietuvoje jau peržengė 12 proc. ribą, o
Ignalinos regione nedarbas didžiausias ir siekia 17 proc.
Kadangi Visaginas ir Zarasai po IAE uždarymo nukentėjo labiausiai, esu įsitikinęs, kad šiam regionui turėtų būti sudarytos ypatingos sąlygos atsigauti, o tam
geriausias galimybes suteikia žaliosios darbotvarkės įgyvendinimas. Tai apima
šiuos tikslus:
1. Laisva ekonominė zona 30 km spinduliu aplink IAE
2. Mokestinės lengvatos, vykdantiems individualią veiklą
3. Būsto komunalinės išlaidos, neviršijančios 10 proc. namų ūkio pajamų
4. Visagino ir Zarasų rajonų plėtros planai - suderinti ir finansuojami solidarumo principu
5. Savivaldos institucijų įgaliojimai praplėsti leidžiant joms siekti didžiausio
ekonominio efektyvumo išnaudojant esamą infrastruktūrą
6. Medicininio aptarnavimo kokybės gerinimui – specialistų rengimo, įdarbinimo ir apgyvendinimo programos, leisiančios jaunimui gauti paramą dar besimokant, bei grįžti dirbti į gimtąjį miestą
7. Palankios sąlygos į Lietuvą sugrįžtantiems emigrantams
8. Padaryti nemokamais: vaikų darželius (įskaitant maitinimą), maitinimą
pradinėse mokyklose; visuomeninį transportą vaikams iki 12 metų ir senjorams
(įskaitant vietinio susisiekimo maršrutus bei maršrutą Visaginas-Zarasai)
9. Senjorams, gaunantiems minimalią senatvės pensiją, pritaikyti 100 proc.
kompensaciją už vaistus, būtinuosius tyrimus ir gydymą
Atstovaudamas Zarasų ir Visagino rajonų gyventojus LR Seime neatidėliodamas sieksiu būtent šių tikslų. Nuolat gyvai susitiksiu ir tarsiuosi su gyventojais.
Bendradarbiausiu su tikrais žaliaisiais, kurie žmogaus, ekonomikos ir gamtos interesų darnos užtikrinimą kelia į pirmą vietą.

Metas Lietuvai sužaliuoti!
UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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AIRIDA
DRUS

Išsikėlusi kandidatė
Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys demokratai

Valstybė dirba žmogui – žmogus pasitiki Valstybe
Mūsų valstybę per savo elgesį ir vaikų auklėjimą, bei požiūrį į savo tėvus –
kuriame mes patys. Šiame smarkiai kintančiame pasaulyje pilname chaoso, būtina atsijoti pamatines vertybes į kurias galima remtis ir tikėtis stabilumo.
Viešasis valdymas. Būtina mažinti biurokratizmą ir administracinę naštą;
keisti institucijų požiūrį į žmogų-klientą. Biudžetinių įstaigų darbuotojai turi būti
kvalifikuoti ir gauti atitinkamą atlygį.
Švietimas. Būtina regionų vaikams sudaryti sąlygas gauti tokio pat lygio
švietimo paslaugas kaip ir didžiuosiuose miestuose. Siekti visos dienos mokyklos
modelio, ypač regionuose. Būtina keisti bendravimo su mokytojais ir mokykla
kultūrą. Pedagogų atlyginimai turi būti aukštesni nei vidutinis šalies atlyginimas.
Sveikatos apsauga. Situacija su Covid-19 parodė, kad negalima uždarinėti
regionų ligoninių, o būtina jas perprofiliuoti kuriant ir plečiant globos, slaugos,
palaikomojo gydymo, terapijos, psichosomatines ir priklausomybių ligų gydymo
paslaugas. Būtina skatinti jaunus medikus grįžti į Lietuvą, suteikiant jiems ne tik
atitinkamą atlygį, bet ir sąlygas dirbti bei tobulėti.
Socialinės garantijos. Būtinas užtikrintas pensijų augimas ir sistemos stabilumas. Turi būti diegiamas galimybių šeimai paketas, senjorų įgalinimas. Būtina
kompleksiškai padėti šeimai auginančiai neįgalius vaikus, bei gerinti neįgaliųjų
padėtį visuomenėje. Būtina stabdyti institucinį smurtą.
Aplinka. Turime rūpintis savo aplinka, ją saugoti ir puoselėti. Neatsakingas
medžių kirtimas, kenksmingų ar pavojingų atliekų tvarkymas – tai mūsų pačių
neatsakingas požiūris į aplinką. Turime stengtis išsaugoti didesnį brandžių miškų plotą, žalią ir gyvą kraštovaizdį. Būtina skatinti atsakingą vartojimą ir atliekų
perdirbimą.
Airida Drus
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ALGIMANTAS
DUMBRAVA

Tau. Šeimai. Lietuvai.

Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir aš, Algimantas Dumbrava, siekiame,
kad Lietuvos žmonės savo gimtoje žemėje gyventų laimingai ir saugiai.
Mūsų tikslas – klestinti Lietuva. Šį tikslą pasieksime kurdami socialinę gerovę šalyje, sudarydami sąlygas augti žmogaus pajamoms. Puoselėsime tradicines
vertybes ir plėsime paslaugų šeimai spektrą, didinsime jaunų šeimų kūrimosi regione galimybes. Ugdysime sveiką gyvenseną, užtikrinsime sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę bei prieinamumą, rūpinsimės, jog mažėtų alkoholio ir narkotikų
vartojimas. Toliau skaidrinsime farmacijos sektorių, kad Lietuvos vartotojai galėtų įsigyti vaistų mažiausiomis kainomis.
Aš, tapęs Seimo nariu, toliau savo darbe vadovausiuosi krikščioniškomis
vertybėmis, skatinsiu ir rūpinsiuosi investicijų pritraukimu ir verslo sąlygų gerinimu Zarasų, Visagino ir Ignalinos kraštuose. Ir ateityje dėsiu visas pastangas, kad
būtų mažinama socialinė atskirtis. Nuoširdžiai ir dalykiškai bendradarbiausiu
su rajonų savivaldybėmis, spręsdamas svarbius regiono gyventojų klausimus.
Kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos komanda Seime skatinsiu darbo
vietų kūrimą regionuose, išlaikant ir gerinant socialinių, švietimo, kultūros ir sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą, ypatingai vaikams ir jaunimui, remsiu
savivaldos savarankiškumą.
Formuosime abipuse pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius su valstybėmis kaimynėmis. Skatinsime lietuviškos produkcijos vartojimą vidaus ir užsienio
rinkose.
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AURIMAS
GUDAS

Lietuvos socialdemokratų
partija
Gerbti, girdėti ir ginti. Kiekvieną žmogų.
Mano tikslas – kad kiekvienas Lietuvos gyventojas galėtų rasti darbą, gerą
uždarbį ir socialines garantijas ne tik Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje.
Dirbdamas socialdemokratų komandoje, sieksiu šių tikslų:
• Mažinti mokesčius mažiau uždirbantiems. Minimalus atlyginimas turi siekti 60 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Turi būti diegiamos regioninės skatinimo
priemonės kuriantiems ir išlaikantiems darbo vietas, skatinamas socialinis verslas.
• PVM maisto produktams mažinsime iki 9 proc., papildoma finansavimo
parama vietos maisto produkcijos gamintojams.
• Papildomos garantijos senjorams: vienišo asmens priedas prie pensijos.
Ori senatvės pensija – 60 proc. buvusios algos.
• Sieksiu, kad būtų didinamos socialinės garantijos žmonėms, esantiems
Ignalinos AE regione (Ignalinoje, Zarasuose, Visagine), kad būtų grąžinta 50
proc. elektros kompensacija. Ne tik namų ūkiams, bet papildomai – verslo sektoriui. Valstybė turi suteikti specialų statusą ir socialines garantijas IAE regiono
gyventojams.
• Sieksiu kurortinio statuso suteikimo visam Zarasų ir Ignalinos kraštui. Sieksiu, kad šiuose miestuose būtų vystoma turistinė infrastruktūra – ypatingai apgyvendinimo, maitinimo, sanatorinio gydymo srityse.
• Sieksiu, kad Visagine būtų vystomos verslo iniciatyvos, šalia miesto būtų
įsteigta Laisvoji ekonominė zona.
• Gerinsiu susisiekimo infrastruktūrą, spartinsiu Zarasų aplinkkelio tiesimo
projekto įgyvendinimą, susisiekimą tarp miestų. Kad kiekvienas krašto gyventojas galėtų pasinaudoti regione esančiomis galimybėmis.
Įgyvendindamas šias priemones, bendradarbiausiu su kiekvienu krašto žmogumi, kuriam svarbi mūsų šalies gerovė ir čia gyvenantys žmonės!
Plačiau apie mano idėjas www.aurimasgudas.lt.
Su pagarba,
Aurimas Gudas
UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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VYTAUTAS
PETRAUSKAS

Lietuvos socialdemokratų
darbo partija

VYKDYSIU LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ DARBO PARTIJOS 2020 M.
SEIMO RINKIMŲ PROGRAMĄ „GEROVĖS IR KŪRYBOS LIETUVA“.
Sieksiu, kad:
- stiprėtų Valstybės valdymo ir savivaldos grandys, svarbiausia - jose dirbančių darbuotojų atsakomybė;
- vienmandatėse apygardose butų renkami tik tose apygardose gyvenantys
asmenys, o savivaldos institucijų padaliniams vadovautų konkrečios teritorijos
gyventojai;
- būtų peržiūrėta pašalpų bedarbiams mokėjimo tvarka, nes dabartinė skatina veltėdžiavimą;
- būtų griežtinama korumpuotų politikų patraukimo atsakomybėn tvarka, bet
koks etikos ir moralės normų pažeidimas būtų esminis dalykas politiko atleidimui
iš pareigų;
- Lietuvos Respublikos Seime maksimalus dėmesys būtų skiriamas teisės
aktų priėmimui, atsiribosiu nuo abejotinų komisijų steigimo veiklos.
Savo patirtį ir žinias skirsiu savo apygardos rinkėjų bei visų Lietuvos gyventojų gerovės kėlimui, man išreikštą pasitikėjimą stengsiuosi kompensuoti
sąžiningu darbu.
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RIMVYDAS
PODOLSKIS

Darbo partija

Mes, Darbo partija, turime aiškią viziją ir konkrečius sprendimus, kurie padės
Lietuvai pakilti į patraukliausių pasaulio valstybių penketuką.
Svarbiausi mūsų prioritetai - valstybės valdymo skaidrumas, ekonomikos
augimas, užtikrinant geriausias įmanomas sąlygas Lietuvos gamintojams, ir
naujų darbo vietų kūrimas.
Turime konkrečius veiksmų planus ir žinome, kokį rezultatą pasiekti įsipareigojame Lietuvos žmonėms: minimalus atlyginimas – 750 eurų į rankas, vidutinis
atlyginimas – 1289 eurų į rankas, vidutinė pensija – 770 eurų, 200 000 naujai
sukurtų darbo vietų.
Siekdami socialinio teisingumo, subalansuosime darbo ir kapitalo apmokestinimą. Sudarysime palankesnes mokestines sąlygas žmonėms dirbti ir užsidirbti. Jau kadencijos pradžioje stengsimės sumažinti mokesčių naštą mažiausiai
uždirbantiems.
Sukursime lyderyste paremtą švietimo sistemą, kuri sudarytų galimybę
mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. Sveikatos apsaugos sistemą nukreipsime į
ligų prevenciją, o ne gydymą. Remsime kūrybą ir kūrybingumą, o į kultūros politikos formavimą aktyviai įtrauksime menininkus, asocijuotas kultūros ir meno
struktūras.
Esu parengęs konkretų veiksmų planą, kurio imsiuosi atstovaudamas Nalšios šiaurinės apygardos interesus Seime:
- Kartu su Darbo partija parengsiu įstatymų pakeitimus, nustatančius tiesioginių seniūno rinkimų tvarką, jų valdomą savarankišką biudžetą, bendruomenių
vaidmens didinimą.
- Regioninės politikos srityje vadovausiuosi principu „iš apačios į viršų“, kad
problemų identifikavimas ir jų sprendimai būtų kildinami iš vietos gyventojų poreikių.
- Sieksiu, kad svarbiausi savivaldos klausimai būtų sprendžiami prieš tai atlikus gyventojų apklausą.

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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Centro partija tautinink ai

NATALIYA
RUKOSUEVA

Centro partija – Tautininkai
PIRMIAUSIAI LIETUVA
Rinkimuose dalyvauju vieningoje centristų ir tautininkų komandoje. Sutarę
dėl tikslų ir uždavinių susijungėme į platų judėjimą. Mūsų Valstybė ir Tauta gęsta,
tačiau oligarchiniai klanai toliau suka piliečių mulkinimo ratą, tarsi nieko esminio
nereikia daryti, o masinė emigracija, socialinė atskirtis ir skurdas, politinės ir teisinės sistemos korupcija pradings savaime.
Lietuvoje įsivyravo piliečių bendrajam gėriui abejingas elitas. Jis vykdo išvalstybinimo ir išlietuvinimo politiką. Tad būtina telktis tikros valstybės atkūrimui. Grąžinkime suverenias Tautos galias, pagrindinį dėmesį skirdami piliečių
bendrajam gėriui, valstybės valdymo ir teisėkūros kokybei. Sieksiu, kad Seimas
taptų tikru valstybės centru, sprendžiančiu šiuos svarbiausius uždavinius:
- Investicijomis į kultūrą ir lavinimą stiprinti Tautos kūrybingumą ir pažangą, nacionalinį orumą ir savastį, piliečių bendruomeniškumą ir atsakomybę už šalies ateitį.
- Įvesti bešališką, bet veiksmingą teisėsaugos kontrolę, užtikrinti teisinę pagalbą piliečiams; nutraukti nebaudžiamumą korupcinėse bylose; valstybės institucijų
veiklą nukreipti į aiškų rezultatą, įvesti asmeninę atsakomybę už padarytą žalą.
- Sudaryti sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, lietuviškų produktų
eksporto augimui, žaliosios ekonomikos vystymui, kuriant naujas darbo vietas;
įvesti mokesčių lengvatas pradedantiems verslą, prabangos turto mokesčius;
pažaboti monopolijas, įkurti nacionalinį komercinį banką.
- Nutraukti piliečių skurdinimą, nustatant minimalaus atlyginimo ir minimalių pensijų didinimą, kad jie viršytų 50% vidutinio atlyginimo; riboti darbo jėgos
įvežimą iš užsienio.
- Stiprinti šeimas ir skatinti gimstamumą.
- Skatinti sveiką gyvenseną; prieš epideminės priemonės neturi trikdyti sveikatos apsaugos ir piliečių gyvenimo.

Klestės Lietuva – klestės ir Zarasai bei Visaginas!
UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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JULIJA
SVIDĖNIENĖ

Lietuvos lenkų rinkimų
akcija - Krikščioniškų šeimų
sąjunga
Už krikščioniškąsias vertybes! Už tradicinės šeimos vertybes!
Už socialinį teisingumą! Už sąžiningą politiką!
LLRA-KŠS veiklos pagrindas yra krikščioniškos vertybės, kadangi visi žmonės yra Dievo vaikai, ir prieš jį visi mes esame lygūs, nepriklausomai nuo tautybės, politinių įsitikinimų, socialinio statuso. Esame lyg viena didelė šeima. Palaikau tradicinės šeimos, kaip pagrindinės visuomenės ląstelės, vertybes. Politinę
ir visuomeninę veiklą vertinu visų pirma kaip sąžiningą ir atsakingą tarnavimą
kitam žmogui ir valstybei.
Mano tikslas yra įgyvendinti ir ginti pagrindinius mūsų kultūros ir civilizacijos
idealus: šeimą, gyvybę, tiesą, teisingumą, orumą, garbę.
Teisingas finansų ir mokesčių naštos paskirstymas, tenkinant visuomenės
poreikius, reikalauja didesnių įplaukų į biudžetą. Sieksiu:
• Mokesčių solidarumo principo – turtingesnis moka daugiau (1 euro mokestis gaunantiems MMA)
• Bankų, prekybos tinklų apmokestinimo
• Didesnio lėšų skyrimo savivaldybėms, švietimui, kultūrai, vaikų globai
• Mokinio krepšelio ir ligonių kasų kvotų modelių keitimo
• Seimo narių skaičiaus mažinimo nuo 141 iki 101
Užtikrinsime šeimų kiekvieno žmogaus gerovę:
• 120 eurų kas mėnesį kiekvienam vaikui
• Daugiau šeimos kortelės lengvatų ir paslaugų
• Sumažinimas iki 5 procentų pridėtinės vertės mokesčio maistui
• 50 procentų didesnės pensijos. Taip pat 13-osios pensijos mokėjimas
kiekvienais metais
• Nemokami vaistai 70 metų ir vyresniems žmonėms
• Atlyginimų ir socialinių garantijų didinimas
• Minimalus atlyginimo didinimas iki 1000 eurų
Ginsiu viešąjį interesą, esu pensininkų, dirbančių, vaikus auginančių, pagalbos ir paramos reikalaujančių žmonių pusėje.
UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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DALIA
ŠTRAUPAITĖ

Partija
„Laisvė ir teisingumas“
Laisvė ir Teisingumas – politinė partija, siekianti šalies ir žmonių saugumo,
gyvenimo kokybės. Esame konservatyvūs liberalai, atstovaujantys centro dešiniųjų pažiūrų rinkėjus.
Siekiame Lietuvos, kuri būtų laisva, demokratiška, garbingai įsitvirtinusi Europos Sąjungoje. Mums rūpi piliečiai ir jų reikalai.
Esminiai principai – privati nuosavybė, asmens ūkinė ir saviraiškos laisvė,
teisės viršenybė, lygybė prieš įstatymus.
Savarankiškai dirbantiems asmenims sukursime palankią mokestinę aplinką. Verslo stabilumui įsipareigojame dvejus metus (2020 – 2022 m.) nedidinti mokesčių. Sieksime sumažinto diferencijuoto PVM tarifo gyventojams svarbioms prekėms ir paslaugoms.
Remsime sidabrinę ekonomiką, skatindami vyresnio amžiaus darbuotojus likti
darbo rinkoje. Įvesime tryliktąją pensiją, kurios dydis priklausytų nuo darbo stažo.
Skirsime 500 milijonų eurų valstybinio būsto plėtrai. Užbaigsime daugiabučių renovavimą ir žvyrkelių asfaltavimą.
Esame už modernų žemės ūkį, kaimo plėtrą ir regionų atgaivinimą.
Priimsime naują Lietuvos kultūros politikos strategiją.
Pertvarkysime etatinį pedagogų darbo apmokėjimą.
Diegsime prevencines sveikatos programas, skatinsime sveiką gyvenimo būdą.
Nereguliuosime asmenų teisės į šeimos planavimą.
Priimsime Lietuvos sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo politikos strategiją.
Stiprinsime krašto gynybinius pajėgumus, gilinsime bendradarbiavimą NATO.
Esame už glaudesnį Europos Sąjungos veikimo bendrumas sveikatos apsaugos, finansinės pagalbos, migracijos srityse.
Rengiantis galimoms krizėms (Astravo AE), įsteigsime Nacionalinį radiacinės saugos centrą.
Inicijuosime naują referendumą dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo.
Tik valdžios institucijų pagarba savo šalies piliečiams gali užtikrinti piliečių
pagarbą savo valstybei.
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ARVYDAS
VEIKŠRA

Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis
Pagarba, dėmesys žmogui, bendruomenei ir verslui!
Lietuvos Liberalų sąjūdžio programos nuostatos - laisvė dirbančiam ir kuriančiam žmogui, inovatyvi ir mokslu grįsta sveikatos apsaugos sistema, tvari ir
darni valstybė, aiški regioninė politika, kokybiškos valstybės paslaugos, pagarba
Žmogaus teisėms ir žmonių požiūrių įvairovei bei asmens laisvei – man priimtinos vertybės!
18 metų patirtis projektinėje veikloje verslo įmonių ir bendruomenių labui
dirbant Zarasų – Visagino regione, aktyvus dalyvavimas bendruomeninėje veikloje, atsakingas 10 metų darbas savivaldoje, problemų žinojimas ir sprendimų ieškojimas bei įgytos kompetencijos sąlygoja tai, jog esu Liberalų sąjūdžio
deleguotas kandidatas rinkimuose į LR Seimo narius vienmandatinėje rinkimų
apygardoje.
Aktyvus dalyvavimas inicijuojant, rengiant bei priimant įstatymus – viena iš
Seimo nario pareigų, tačiau ne mažiau svarbi parlamentaro, ypatingai vienmandatininko, kompetencijų ir atsakomybių sritis – stebėti ir vertinti teisinio reguliavimo poveikį regiono aplinkoje. Betarpiškame, pagarba grįstame bendravime
slypi optimalūs ir maksimaliai teisingi sprendimai, todėl turimus komunikacinius
gebėjimus ir įgytą kompetenciją išnaudosiu bendravimui su rinkėjais, kolegomis
Seimo nariais, Valstybės įstaigų ir Ministerijų atstovais.
Savo kompetencijos ribose Seime veiklą matyčiau Kaimo reikalų ar Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetuose.
Kviečiu palaikyti mano kandidatūrą, Liberalų sąjūdį ir drauge kurti galimybių
Lietuvą!

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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APYLINKIŲ SĄRAŠAS
Nr.

Pavadinimas

Rinkėjų
skaičius

Telefonas
El. paštas

Adresas

IGNALINOS
IGNALINOS RAJONO
RAJONO SAVIVALDYBĖ
SAVIVALDYBĖ

6

Dūkšto

954

Bažnyčios g. 14,
Dūkštas,
Ignalinos r.

11

Kaniūkų

325

Kaniūkų k.,
Ignalinos r.

20

Rimšės

456

Rimšės k.,
Ignalinos r.

8 665 44354
duksto9006@lrvrk.lt
8 665 44365
kaniuku9011@lrvrk.lt
8 665 44378
rimses9020@lrvrk.lt

VISAGINO
VISAGINOSAVIVALDYBĖ
SAVIVALDYBĖ

1

Draugystės

1284

Parko g. 7,
Visaginas

2

Gerosios
Vilties

780

Partizanų g. 2,
Visaginas

3

Sedulinos

930

Vilties g. 5,
Visaginas

4

Atgimimo

1040

Tarybų g. 23,
Visaginas

5

Ateities

1230

Draugystės g. 12,
Visaginas

6

Atžalyno

1220

Sedulinos al. 49,
Visaginas

7

Orbitos

767

Festivalio g. 6A,
Visaginas

8

Kosmoso

888

Kosmoso g. 12,
Visaginas

9

Taikos

1038

Taikos pr. 20,
Visaginas

10

Vilties

1104

Vilties g. 16,
Visaginas

14

8 665 44344
draugystes59001@lrvrk.lt
8 665 44345
gerosiosvilties59002@lrvrk.lt
8 665 44346
sedulinos59003@lrvrk.lt
8 665 44348
atgimimo59004@lrvrk.lt
8 665 44350

ateities59005@
lrvrk.lt
ateities59005
@lrvrk.lt
8 665 44353
atzalyno59006@lrvrk.lt
8 665 44355
orbitos59007@lrvrk.lt
8 665 44357
kosmoso59008@lrvrk.lt
8 665 44360
taikos59009@lrvrk.lt
8 665 44362
vilties59010@lrvrk.lt

9

Taikos

1038

Taikos pr. 20,
Visaginas

10

Vilties

1104

Vilties g. 16,
Visaginas

11

Bangos

1005

Parko g. 16,
Visaginas

12

Auksinio
gaidelio

1034

Tarybų g. 9,
Visaginas

13
14

Vilties šaltinio
Gintarėlio

14
15

Gintarėlio
Ąžuoliuko

15
16

Ąžuoliuko
Žiburio

16
Nr.

Žiburio
Pavadinimas

Nr.

Pavadinimas

1

Antalieptės

1
3

Antalieptės
Šniukštų

3
4

Šniukštų
Baibių

4
5

Baibių
Degučių

5

Degučių

6

Avilių

6

Avilių

7

Imbrado

7
8

Imbrado
Biržūnų

8
9

Biržūnų
Salako

9
10

Salako
Samanių

10

Samanių

8 665 44360
taikos59009@lrvrk.lt
8 665 44362
vilties59010@lrvrk.lt
8 665 44363
bangos59011@lrvrk.lt
8 665 44367
auksiniogaidelio59012@lrvrk.lt

8 665 44368
Statybininkų g. 7,
8 665 44370
viltiessaltinio59013@lrvrk.lt
Draugystės
g.
19,
Visaginas
gintarelio59014@lrvrk.lt
Visaginas
8 665 44370
Draugystės g. 19,
8 665 44371
1173
gintarelio59014@lrvrk.lt
Sedulinos
al. 51,
Visaginas
1051
azuoliuko59015@lrvrk.lt
Visaginas
8 665 44371
Sedulinos al. 51,
8 665 44373
1051
azuoliuko59015@lrvrk.lt
Energetikų
g. 56,
Visaginas
1178
ziburio59016@lrvrk.lt
Visaginas
8 665 44373
Energetikų g. 56,
Rinkėjų
Telefonas
1178
ziburio59016@lrvrk.lt
Adresas
Visaginas
skaičius
El. paštas
Rinkėjų
Telefonas
Adresas
ZARASŲ
skaičius
ZARASŲRAJONO
RAJONOSAVIVALDYBĖ
SAVIVALDYBĖ El. paštas
1003
1173

Žilėno g.SAVIVALDYBĖ
1,
8 665 44343
ZARASŲ RAJONO
508
Antaliepės k.,
antalieptes60001@lrvrk.lt
Zarasų
Žilėno
g.r.1,
8 665 44343
Kaštonų
g. 26,
8 665 44347
508
Antaliepės
k.,
antalieptes60001@lrvrk.lt
283
Šniukštų
sniukstu60003@lrvrk.lt
Zarasų r.k.,
Zarasųg.r.26,
Kaštonų
8 665 44347
Utenos
g.k.,
2,
8 665 44349
283
Šniukštų
sniukstu60003@lrvrk.lt
378
Baibių
k., Zarasų
baibiu60004@lrvrk.lt
Zarasų
r.
r. g. 2,
Utenos
8 665 44349
Zarasų
g. 8,
8 665 44351
378
Baibių
k., Zarasų
baibiu60004@lrvrk.lt
325
Degučių
deguciu60005@lrvrk.lt
r. k.,
Zarasųg.r.8,
Zarasų
8 665 44351
Akmens
325
Degučiųg.k.,8,
deguciu60005@lrvrk.lt
8 665 44352
Avilių
II k.,
Zarasų
r.
307
aviliu60006@lrvrk.lt
Imbrado
Akmens sen.,
g. 8,
8 665 44352
Zarasų
r.
Avilių
II k.,
307
aviliu60006@lrvrk.lt
Ežero g.sen.,
5,
8 665 44356
Imbrado
442
Imbrado
k.,
imbrado60007@lrvrk.lt
Zarasų r.
Zarasų
Ežero
g. r.5,
8 665 44356
Pakalnės
5-2,
8 665 44358
442
Imbradog.k.,
imbrado60007@lrvrk.lt
198
Biržūnų
birzunu60008@lrvrk.lt
Zarasų k.,
r.
Zarasųg.r.5-2,
Pakalnės
8 665 44358
8 665 44359
198
Biržūnų k.,
birzunu60008@lrvrk.lt
Šilo g. 2, Salako
576
salako60009@lrvrk.lt
Zarasų r.
mstl., Zarasų r.
8 665 44359
Šilo g. 2, Salako
Beržų g. 4,
8 665 44361
576
salako60009@lrvrk.lt
mstl., Zarasų r.
189
Samanių k.,
samaniu60010@lrvrk.lt 15
Zarasųg.raj.
Beržų
4,
8 665 44361
Parko
g. 28,
8 665 44364
189
Samanių
k.,
samaniu60010@lrvrk.lt

Šilo g. 2, Salako
mstl., Zarasų r.

9

Salako

576

10

Samanių

189

11

Suvieko

319

12

Dimitriškių

514

13

Magučių

411

15

Štadvilių

521

17

Smalvų

203

18

Turmanto

770

19

Dusetų

875

20

Sadūnų

206

21

Užtiltės

963

22

Zarasų rytų

2557

P. Širvio 7/14,
Zarasai

23

Zarasų
vakarų

1561

Vytauto g. 1a/2a,
Zarasai

24

Zarasų
šiaurės

1601

Savanorių g. 1,
Zarasai

16

Beržų g. 4,
Samanių k.,
.
Zarasų raj.
Parko g. 28,
Suvieko k.,
Zarasų raj.
.
Šaltinių g. 46,
Dimitriškių k.,
.
Zarasų raj.
Saulėtekio g.
12, Magučių k.,
Zarasų r.
Ežerėnų g. 4,
Štadvilių k.,
Zarasų r.
Dvaro g. 6,
Smalvų k.,
Zarasų r.
Tilžės g. 1,
Turmantas,
Zarasų r.
Vytauto g. 54,
Dusetų mstl.,
Zarasų r.
Mokyklos g. 1,
Sadūnų k.,
Zarasų r.
K. Būgos g. 31A,
Dusetos, Zarasų
r.

8 665 44359
salako60009@lrvrk.lt
8 665 44361
samaniu60010@lrvrk.lt
8 665 44364
suvieko60011@lrvrk.lt
8 665 44366
dimitriskiu60012@lrvrk.lt
8 665 44369
maguciu60013@lrvrk.lt
8 665 44372
stadviliu60015@lrvrk.lt
8 665 44374
smalvu60017@lrvrk.lt
8 665 44375
turmanto60018@lrvrk.lt
8 665 44376
dusetu60019@lrvrk.lt
8 665 44377
sadunu60020@lrvrk.lt
8 665 44379
uztiltes60021@lrvrk.lt
8 665 44380
zarasurytu60022@lrvrk.lt
8 665 44381
zarasuvakaru60023@lrvrk.lt
8 665 44382
zarasusiaures60024@lrvrk.lt
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RINKIMŲ KOMISIJA
Parko g. 14, 31140 Visaginas, tel. +370 668 44052,
el. p. nalsiossiaurine52@lrvrk.lt

Pareigos

Vardas Pavardė

Pasiūlė

SIGITA
KERŠIENĖ

Lietuvos socialdemokratų partija

EVELINA
VISOCKYTĖ

Administracijos direktorius

AUDRONĖ
JAZGEVIČIŪTĖ

Teisingumo ministras

Narė, rinkėjų papirkimo
tyrimų grupės vadovė

LAURA
KVIKLIENĖ

Administracijos direktorius

Narė, politinės reklamos
stebėsenos grupės narė

SANDRA
MUSTEIKĖ

Lietuvos socialdemokratų darbo
partija

Narys, politinės
reklamos stebėsenos
grupės vadovė

SVETLANA
POBIARŽINA

Lietuvos lenkų rinkimų akcijaKrikščioniškų šeimų sąjunga

Narė, politinės reklamos
stebėsenos grupės narė

VIOLETA
ŠERŠNIOVIENĖ

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Narė

REGINA
JANAUDIENĖ

Tėvynės sąjunga - Lietuvos
krikščionys demokratai

Narė

ALA
KUROČKINA

Darbo partija

Narė

ASTA
MAČĖNIENĖ

Partija Tvarka ir teisingumas

Narė

DALĖ
RAZMIENĖ

Centro partija "Gerovės
- Tautininkai
Lietuva"

Narė

LAURA
VISKAČKAITĖ

Partija „Laisvė
teisingumas“
Lietuvos
laisvėsirsąjunga
(liberalai)

Pirmininkė
Pavaduotoja, rinkėjų
papirkimo tyrimų grupės
narė
Sekretorė, rinkėjų
papirkimo tyrimų grupės
narė

17

RINKIMŲ BIULETENIO PAVYZDYS

18

Užrašams

19

Nalšios šiaurinės apygardos

Nr.52

rinkimų komisijos
informacinis leidinys

„Kandidatų sąrašas gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai
patikrinus ir išbraukus Seimo rinkimų įstatymo reikalavimus
neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus
pareiškinius dokumentus.
Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt<http://www.vrk.lt>
ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.“

Leidinį sumaketavo UAB „Colorita”

