vienmandatėje Trakų-Vievio apygardoje Nr.58

TRAKŲ-VIEVIO NR.58 APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS
INFORMACINIS LEIDINYS

Turinys
Jonas Čižauskas

4

Kęstutis Daukšys

5

Antanas Guoga

6

Algimantas Kairelis

7

Edita Rudelienė

8

Teresa Solovjova

9

Stasys Šedbaras

10

Petras Šidagis

11

Kęstutis Vilkauskas

12

Paulius Zaviša

13

Trakų- Vievio rinkimų apygardos Nr. 58 rinkimų apylinkės

14

Balsavimo biuletenio pavyzdys

17

2020 m. SPALIO 11 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI

3

Iškėlė Lietuvos
žaliųjų partija

Jonas ČIŽAUSKAS
Gerbiami kraštiečiai,
mano ir #TikraiŽali komandos vizija – žaliuojanti, klestinti ir kiekvienam teisinga
Lietuva.
Prioritetai:
• Gerovės ekonomika ir socialinis teisingumas
• Atsinaujinanti energetika ir stipri aplinkos apsauga
• Visiems prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos
• Kokybiška švietimo, kūno kultūros ir sporto sistema
• Tolerancija ir pagarba
Tikslai:
• Minimalios mėnesinės algos (MMA) padidinimas iki 1000 Eur. Neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) sulyginimas su MMA. Greitesnis senatvės pensijos indeksavimas - pensijos negali būti mažesnės nei MMA.
• Įkūrusių pirmą verslą atleidimas nuo pelno mokesčio pirmus 3 metus.
• Būsto kredito palūkanų padengimas šeimoms, auginančioms vaikus.
• Iki 2040 m. elektros ir šilumos gamyboje 100 proc. perėjimas prie atsinaujinančios energijos (saulės, vėjo, biomasės, kt.).
• Mokesčio už atliekų tvarkymą taikymas ne pagal būsto plotą, o pagal faktiškai šalinamą atliekų kiekį. Sąlygos masiniam atliekų rūšiavimui, kuris atpigins
atliekų tvarkymą gyventojui.
• 0 % PVM tarifas elektromobiliams, 9 % PVM – hibridiniams automobiliams.
• Nacionalinė miškų strategija, įtvirtinanti miškingumo didinimą ir tvarų miškų
ūkio valdymą.
• Mobilių šeimos gydytojų kabinetų, kurie didintų sveikatos paslaugų prieinamumą kaimo gyventojams, kūrimas.
• Investicijos į mokytojus ir mokslininkus, o ne infrastruktūrą. Iki 2024 m. finansavimas moksliniams tyrimams bei inovacijoms turi siekti 3 proc. BVP.
• Naujai parengti ir įgyvendinti sportininkų rengimo sistemą nuo ankstyvojo
mokyklinio amžiaus iki aukštosios mokyklos baigimo. Numatyti finansavimo
tvarką, sporto infrastruktūros prieinamumą ir plėtrą, aukšto meistriškumo specialistų potencialą, aukšto lygio paslaugas, kvalifikuotą pagalbą ir pan.
Kaip tai paversime realybe – www.lzp.lt

METAS LIETUVAI SUŽALIUOTI!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Iškėlė Lietuvos
socialdemokratų
darbo partija

Kęstutis DAUKŠYS
Atsakingai darysiu viską, kad LR Seimo priimami įstatymai:
• Atitiktų žmonių poreikius ir būtų priimami aptariant su visuomene bei įvertinant galimas pasekmes;
• Leistų sukurti sveiką, saugią ir švarią aplinką;
• Skatintų gerai apmokamų darbo vietų kūrimą regionuose;
• Užtikrintų skaidrų, kokybišką ir pasiekiamą gydymą kiekvienam;
• Gerintų mokslo, švietimo ir kultūros darbuotojų darbo sąlygas ir įtaką visuomenės gyvenimui;
• Sugriežtintų politikų ir valdininkų atsakomybę;
Pirmieji darbai būtų;
- Atpiginti vaistus ir maisto produktus ir būtiniausias prekes, sumažinant PVM
iki 9 proc.
- Programos, skirtos jaunų šeimų pirmojo būsto įsigijimui, suteikiant 25 000
eurų paramą, sukūrimas, taip skatinant jaunus žmones likti Lietuvoje.
- Sieksiu ,kad Trakų krašto, kaip išskirtiniam Lietuvos istorijos, kultūros ir gamtos objektui būtų skiriamas ypatingas dėmesys;

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

Antanas GUOGA
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.
Stiprinsime sveikatos, švietino, kultūros sritis, nes tai tautos gerovė, tapatybė ir laisvė.
Sukursime lyderyste paremtą švietimo sistemą, kuri sudarytų galimybę
mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. Sveikatos apsaugos sistemą nukreipsime
į ligų prevenciją ir nepriekaištingą, kokybišką gydymą. Remsime kūrybą ir kūrybingumą, o į kultūros politikos formavimą aktyviai įtrauksime menininkus,
asocijuotas kultūros ir meno struktūras.
Kandidatuodamas Trakų-Vievio vienmandatinėje rinkiminėje apygardoje
sieksiu:
• kad Trakų rajonas, Vievis bei jo apylinkės klestėtų, kad žmogaus problemos
būtų sprendžiamos čia ir dabar, kad valstybę kurtume kartu ir ja pasitikėtume,
kartu užtikrintume teisingumą valstybėje, kad Lietuvos piliečiai būtų saugūs ir
orūs;
• 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, partijos (koalicijos), komitetai.
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Iškėlė
Centro partija-Tautininkai

Algimantas KAIRELIS
• Ekonomika:
Prioritetas Lietuvos ekonomikos stiprinimas ir socialinės atskirties mažinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo, bei smulkių ūkininkų stiprinimas.
• Tauta ir šeima – valstybės pagrindas:
Ginsiu konstitucinę šeimos sampratą, vienos lyties asmenų santuokos negalimos.
• Teisingumas:
Tarėjų instituto teismuose steigimas, reali laisvės atėmimo bausmė už kyšininkavimą.
• Švietimas:
Švietimas - stiprios visuomenės ir stiprios ekonomikos pagrindas. Mokytojų amžiaus vidurkio augimo problemos sprendimas. Mokytojas – prestižinė profesija. Mažinti kaimo ir miesto švietimo kokybės atotrūkį, vienodos
mokymosi sąlygos.
• Sveikatos apsauga:
Sieksiu medikų darbo krūvio mažinimo, biurokratizmo „popierizmo“ mažinimo, geresnių darbo sąlygų ir geresnės darbo aplinkos užtikrinimo tam,
kad užtikrint geresnes paslaugas pacientams ir sveikesnę, malonesnę medikų darbo atmosferą.
• Aplinkos apsauga:
Pastaruoju metu padaugėjus skandalų ir nelaimių, susijusių su aplinkos
apsaugos pažeidimais ar nerūpestinga kontrole, išryškėjo gilios, įsisenėjusios aplinkos apsaugos problemos. Aplinkos ministerijoje ir jos politikoje
stiprinti aplinkos apsaugos sritį.
• Krašto apsauga:
ES ir NATO yra Lietuvos saugumo garantas. Stiprinti ryšius su kaimyninėm valstybėm: Lenkija, Latvija, Estija, Vidurio Europos šalimis. Racionalus ir stiprinantis ne tik krašto apsaugą, bet ir Lietuvos ekonomiką, krašto
apsaugos finansavimo panaudojimas.
• Rinkimai:
Palaipsniškas tikros demokratijos rinkimuose užtikrinimas, nuo skaidraus
ir demokratiško rinkimų finansavimo iki daugiamandačių „sąrašinių“ rinkimų panaikinimo. Prasikaltusių ar visuomenės ir rinkėjų neatstovaujančių
politikų atšaukimo mechanizmas.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Iškėlė Lietuvos
Respublikos liberalų
sąjūdis

Edita RUDELIENĖ
Mes, liberalai, iššūkius keičiame naujomis galimybėmis, kurios kiekvienam leis kurti, mokytis, užsidirbti bei pilnavertiškai gyventi!
Stipri, konkurencinga ir savarankiška savivalda!
Stiprinsime savivaldos savarankiškumą ir skatinsime lygiavertį bendradarbiavimą su centrine valdžia. Pasitikime savivalda, todėl užtikrinsime
didesnį jos savarankiškumą priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo,
investicijų, švietimo, socialinės apsaugos.
Ugdykime laisvei pasirengusį žmogų!
Tobulinsime švietimo sistemą, užtikrindami įvairovę ir laisvę veikti. Pasitikime mokyklų vadovais ir mokytojais, todėl nustatysime tik siekiamus
rezultatus, o būdus ir metodiką paliksime nuspręsti mokyklos bendruomenei. Suprantame, kad pedagogai-sėkmingo švietimo pagrindas, todėl
sieksime, kad pedagogo atlyginimas būtų ne mažesnis nei 1,5 vidutinio
šalies atlyginimo.
Laisvė dirbančiam ir kuriančiam žmogui!
Dirbantis žmogus ir verslas-šalies augimo pagrindas, todėl, mažindami
GPM ir PVM, suvienodindami NPD su MMA bei peržiūrėdami kitus mokesčius, sieksime adekvataus ir sąžiningo atlygio už darbą.
Sveika sveikatos apsauga!
Kursime inovatyvią, mokslu grįstą sveikatos apsaugos sistemą. Užtikrinsime aukščiausios kokybės paslaugas, kurios būtų suteikiamos laiku ir
artimiausioje vietoje. Didinsime finansavimą pirminei sveikatos grandžiai,
aktyviai užsiimsime ligų prevencija. Užtikrinsime didesnius gydytojų atlyginimus.
Išmani, tvari, žalia Lietuva!
Kursime tvarią ir darnią valstybę, todėl pasitelkę mokslą bei verslą iki
2025 m. sukursime 50 000 naujų darbo vietų bioekonomikoje ir žiedinėje
ekonomikoje.
Garantuotos Žmogaus laisvės - tvirta valstybė!
Lietuvoje turi būti vietos kiekvienam, todėl auginsime pagarbą Žmogaus teisėms ir žmonių požiūrių įvairovei.
Palaikykite Liberalų sąjūdį, ir kartu tapsime galimybių Lietuva!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Iškėlė Lietuvos lenkų
rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų
sąjunga

Teresa SOLOVJOVA
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, partijos (koalicijos), komitetai.
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Iškėlė
Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai

Stasys ŠEDBARAS
TS-LKD kandidatai į Seimą pasirengę įgyvendinti TS-LKD programą,
kurioje svarbiausi siekiai – orus žmogus, stipri ir laisva valstybė, žmogui
tarnaujanti politika. Esame valstybininkai, todėl atmetame radikalumą ir
populizmą. Siūlome tik tai, kas sudaro sąlygas oriai gyventi Lietuvoje kiekvienam žmogui.
Sieksime, kad viešoji politika būtų paremta susitarimais, pasitikėjimu
ir visuomenės dalyvavimu, o ne gąsdinimais, baudimais ir įkyria kontrole.
Trakų-Vievio apygardoje dėmesį ir savo darbą skirsiu visoms visuomenės grupėms, nes ir senjorai, ir jaunimas, ir vidutinio amžiaus žmonės
turi atitinkamus poreikius, todėl jiems turi būti sudarytos galimybės juos
maksimaliai patenkinti. Esame numatę užtikrinti pensijų sistemos stabilumą ir augančias senatvės socialinio draudimo pensijas, jaunoms šeimoms
pasiūlysime galimybių paketą – sudarysime daugiau galimybių vaikus auginantiems tėvams grįžti į darbo rinką, plėsime ankstyvojo ugdymo įstaigų
tinklą vaikams nuo vienų iki trejų metų.
Politiko darbas reikalauja patirties, išmanymo, sugebėjimo išklausyti ir
atliepti žmonių lūkesčius. Visa tai esu sukaupęs ir pasiruošęs atsakingai
atstovauti Trakų-Vievio apygardos žmonėms, dirbdamas profesionalių
TS-LKD politikų komandoje. Taisysime tik tai, kas būtina, ir aiškiai sutarsime dėl kiekvienos reformos tikslų ir turinio.
Esu pasiryžęs išklausyti kiekvieną ir rasti sutarimą su visais, kuriems
svarbi Lietuva ir jos ateitis.

BALSUOKIME UŽ ĮRODYTĄ PATIRTĮ,
KOMPETENCIJĄ IR ATSAKOMYBĘ!

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

Petras ŠIDAGIS
Ateiname kurti atsakingą valstybę, kurioje reikia daug ką gražinti ir
atnaujinti Kristuje. Turime išvalyti visuomenę nuo klaidatikysčių, pseudomokslų, politinio avantiūrizmo, mirties kultūros.
Šeima – priesaika visam gyvenimui sutvirtintas vyro ir moters įsipareigojimas vienas kitam, savo vaikams, tėvams ir artimiesiems. Stiprinsime
šeimas, įtvirtinsime pasiruošimo šeimai programas mokyklose.
Kiekvienas gali ir privalo rasti savo vietą šeimoje ir bendrijoje. Žmogaus
prigimtis negali būti pakeista ideologiniais užkeikimais, paneigiančiais
gamtos dėsnius.
Nuosekliai giname ir ginsime žmogaus teises, atsakomybe paremtą piliečių laisvę, ginsime demokratiją, kurios krikščioniškąja prigimtį šiandien
bandoma pakeisti liberalia jos atmaina.
Įgyvendinsime priemones didinančias ekonominį ir socialinį solidarumą,
kurio idealas yra bendruomenė be išlaikytinių, be nepakeliamos mokesčių
naštos, be vergiško ir prasmės neturinčio darbo. Socialinis teisingumas
kyla iš supratimo, kad visi visuomenės individai yra unikalūs ir vertingi.
Šalies plėtra turi būti vykdoma tausojant aplinką. Turime tapti sveikų žmonių bendrija.
Moksleiviai turi gauti tvirtas bendrojo lavinimo žinias, įgūdžius rasti reikiamą informaciją informacijos srautuose. Mokslo atradimai ir jų pagrindu
sukurtos technologijos turi saugoti geruosius žmogaus prigimties bruožus, netapti socialinės inžinerijos ir manipuliavimo įrankiais. Mūsų kultūra
yra lietuviška ir kartu krikščioniška, europietiška, moderni. Ji neturi virsti
tiesiog pramoga.
Esame Lietuvos dalyvavimo euroatlantinėje integracijoje rėmėjai, sieksime atkurti joje krikščioniškosios demokratijos dvasią. Esame ir būsime
NATO nariai, pasiryžę ginti savo kraštą ir visos euroatlantinės bendrijos
interesus.
Kovosime. Kovosime visur, kur tik yra tikėjimas viltis ir meilė.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Iškėlė
Lietuvos
socialdemokratų
partija

Kęstutis VILKAUSKAS
Kasdieną šalyje vis stipriau aidintiems balsams kurti gerovės valstybę, keliu sau tikslą dirbti taip, kad Lietuvoje kiekvienas gyventojas jaustųsi savas ir
nebūtų atstumtas, kad atkurtume Lietuvos žmonių pasitikėjimą vieni kitais,
savo ateitimi ir pasididžiavimą savo valstybe. Štai svarbiausi mano programos
tikslai:
• Įkvėpti kultūrinį šalies pakilimą ir pertvarkius švietimą sugrąžinti ateitį visiems Lietuvos vaikams bei perspektyvą suaugusiems;
• Investuoti į valstybės ateitį - ženkliai pakelti mokytojų, dėstytojų, kultūros,
medicinos ir socialinių darbuotojų atlyginimus;
• Užtikrinti didesnį kultūros prieinamumą ir informacinį raštingumą;
• Kurti gerovės valstybę, kuri remtųsi solidariais mokesčiais;
• Skatinti verslumą ir technologinę pažangą, adekvačią pajamų apsaugą ir
efektyvią sveikatos priežiūrą;
• Didinti savivaldybių ir seniūnijų ekonominį ir finansinį savarankiškumą;
• Aktyviau remti smulkųjį verslą;
• Plėsti socialinės pagalbos ir slaugos paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms;
• Užtikrinti konkurencingus atlyginimus, pensijas ir orias darbo ir gyvenimo
sąlygas;
• Sumažinti PVM maistui;
• Vykdyti aktyvią demografinę politiką ir susigrąžinti kuo daugiau išvykusių
žmonių;
• Užtikrinti lyčių lygybę ir lygias galimybes;
• Plėtoti būsto įsigijimo pagalbos politiką - ypač pirmojo būsto;
• Įgyvendinti naująjį žaliąjį susitarimą, kuris sujungtų miestą ir kaimą, verslą ir
gamtą;
• Suteikti daugiau galių visuomenei sutvirtėjusioje valstybėje – saugioje ir atviroje tarptautiniam bendradarbiavimui;
• Panaikinti kompensuojamų vaistų priemokas senjorams;
• Siekti Trakams valstybinio istorinio miesto statuso suteikimo.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Iškėlė
Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

Paulius ZAVIŠA
TAU. ŠEIMAI. LIETUVAI.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir aš, jos narys Paulius Zaviša, žengiame valstiečių liaudininkų pėdomis ir tęsiame šimtmetį skaičiuojančią valstybės
ir Tautos išsaugojimo bei stiprinimo politiką. Po 2016 m. Seimo rinkimų mūsų
pradėti sisteminiai pokyčiai duoda rezultatų, auga žmonių pajamos, valstybės
valdymas darosi efektyvesnis. Lietuva kitoms valstybėms tapo pavyzdžiu, kaip
sėkmingai gali būti įveikiama pirmoji COVID-19 banga. Visa tai rodo, kad suprantame šalies problemas, siūlome tinkamus sprendimus, nebijome prisiimti
atsakomybės. Visomis išgalėmis 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. Skatinsime investicijas ir darbo vietų kūrimą regionuose, išlaikant ir
gerinant socialinių, švietimo, kultūros ir sveikatos paslaugų kokybę bei plečiant
prieinamumą, remsime savivaldos savarankiškumą. Tęsime švietimo reformą
ir investuosime į mokslo plėtrą. Vykdysime savo įsipareigojimus skaidrinti valstybės valdymą ir mažinsime biurokratinę naštą. Formuosime abipuse pagarba
ir pasitikėjimu grįstus santykius su valstybėmis kaimynėmis. Skatinsime lietuviškos produkcijos vartojimą vidaus ir užsienio rinkose.
Mūsų programa: www.lvzs.lt.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Trakų- Vievio rinkimų apygardos
Nr. 58 rinkimų

APYLINKĖS

Trakų-Vievio apygardos rinkimų komisija, Nr.58
Adresas: Vytauto g. 33, Trakai
El. paštas: traku-vievio58@lrvrk.lt
Telefonas: 866844058
Rinkėjų skaičius: 35896
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1. Lentvario

Mokyklos g. 1,
Lentvaris, Trakų r.

lentvario52001@lrvrk.lt tel.866844192

2. Klevų

Klevų alėja 26,
Lentvaris, Trakų r.

klevu52002@lrvrk.lt

tel.866844193

3. Trakų m.

Vytauto g. 69,
Trakai

trakum.52003@lrvrk.lt

tel.866844194

5. Ausieniškių

Semeliškių g. 38,
Vievis

ausieniskiu8005@lrvrk. tel. 866844195
lt

6. Balceriškių

Semeliškių g. 38,
Vievis, Elektrėnų
sav.

balceriskiu8006@lrvrk. tel. 866844196
lt

8. Daugirdiškių

Trakų g. 73,
Semeliškių mstl.,
Elektrėnų sav.

daugirdiskiu8008@lr- tel. 866844197
vrk.lt

9. Kazokiškių

Mokyklos g. 1,
Kazokiškių k.,
Elektrėnų sav.

kazokiskiu8009@
lrvrk.lt

tel. 866844198

10. Pastrėvio

Mokyklos g. 15,
Pastrėvio k., Elektrėnų sav.

pastrevio8010@lrvrk.lt

tel. 866844200

10. Ismonių

Saulėtekio g. 2,
Aleksandriškių k.,
Trakų r.

ismoniu52010@lrvrk.lt

tel. 866844199

11. Semeliškių

Trakų g. 73,
Semeliškių mstl.,
Elektrėnų sav.

semeliskiu8011@lrvrk. tel. 866844202
lt
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11. Tiltų

Miškininkų g.3,
Tiltų k., Trakų r.

tiltu52011@lrvrk.lt

tel. 866844201

12. Vievio

Šviesos 4a, Vievis

vievio8012@lrvrk.lt

tel. 866844203

12. Rūdiškių

Trakų g. 67, Rūdiškės, Trakų r.

rudiskiu52012@lrvrk.lt

tel. 866844204

13. Šklėrių

Rugiagėlių 1A,
Šklėrių k., Trakų r.

skleriu52013@lrvrk.lt

tel. 866844205

14. Aukštadvario

Technikumo g.
1, Aukštadvaris,
Trakų r.

aukstadvario52014@ tel. 866844206
lrvrk.lt

15. Čižiūnų

Vilties g. 2, Čižiūnų ciziunu52015@lrvrk.lt
k., Trakų r.

tel. 866844207

17. Grendavės

Ežero g.1, Grenda- grendaves52017@
vės k., Trakų r.
lrvrk.lt

tel. 866844208

21. Rykantų

Vilniaus g. 5, Ry- rykantu52021@lrvrk.lt
kantų k., Trakų r.

tel. 866844209

22. Dusmenų

Dusmenų g. 5, dusmenu52022@lrvrk. tel. 866844210
Dusmenų k., Tra- lt
kų r.

23. Onuškio

Daugų g. 2, Onu- onuskio52023@lrvrk.lt
škio k., Trakų r.

24. Vaickūniškių

Žiedo g. 1, Vaickū- vaickuniskiu52024@ tel. 866844212
niškių k., Trakų r.
lrvrk.lt

25. Paluknio

Parko g. 1, Palu- paluknio52025@lrvrk.lt tel. 866844213
knio k., Trakų r.

27. Bijūnų

Mokyklos g. 2, Bi- bijunu52027@lrvrk.lt
jūnų k., Trakų r.

30. Senojo Tarpupio

Medūvio 1-oji g. senojotarpupio52030@ tel. 866844215
47, Senojo Tarpu- lrvrk.lt
pio k., Trakų r.

31. Senųjų Trakų

Trakų g. 39, Senų- senujutraku52031@
jų Trakų k., Trakų r. lrvrk.lt

32. Šventininkų

Ežero g. 12, Šven- sventininku52032@ tel. 866844217
tininkų k., Trakų r. lrvrk.lt

33. Bražuolės

Ąžuolų g. 4, Bra- brazuoles52033@lrvrk. tel. 866844218
žuolės k., Trakų r.
lt

tel. 866844211

tel. 866844214

tel. 866844216
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34. Žaizdrių

Žaizdrių g. 3 /
Pelkės g. 1,
Žaizdriai, Trakų m.

zaizdriu52034@lrvrk.lt

tel. 866844219

35. Jovariškių

Jovaru g. 7 , Jovariškių k., Trakų r.

jovariskiu52035@lrvrk. tel. 866844220
lt

40. Salkininkų

Viesų g. 13,
Salkininkų k., Trakų sen., Trakų r.

salkininku52040@lrvrk. tel. 866844221
lt

41. Birutės

Birutės g. 48,
Trakai

birutes52041@lrvrk.lt

42. Bagdononių

Liepų g. 34, Bag- bagdononiu52042@
dononių k., Trakų r. lrvrk.lt

tel. 866844223

43. Lauko

Lauko 20,
Lentvaris

lauko52043@lrvrk.lt

tel. 866844224

44. Kilimų

Klevų alėja 47A, kilimu52044@lrvrk.lt
Lentvario m.

tel. 866844225

tel. 866844222

„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 ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.“
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BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDYS
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UŽRAŠAI

18

2020 m. SPALIO 11 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI

Leidinį spaudai paruošė
Trakų-Vievio Nr.58 apygardos komisija
Leidinio tiražas – 9400
Viršelyje Sigitos Nemeikaitės nuotr.

