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Gerbiami Trakų rajono savivaldybės rinkėjai,
2021 m. spalio 10 d. vyks Trakų rajono savivaldybės
tarybos nario – mero rinkimai.
Jūsų išrinktas savivaldybės meras įgis teisę atstovauti
Jūsų interesams, atsakingai spręsti miesto ir savivaldos
klausimus. Tai įpareigojanti atsakomybė, į kurią bus sudėtos Trakų rajono žmonių viltys ir lūkesčiai.
Linkime, kad šiame leidinyje pateikta informacija padėtų Jums apsispręsti, kam atiduoti savo balsą, ir išsirinkti tokį merą, kuris gintų Jūsų savivaldybės žmonių
interesus, rūpintųsi Jūsų krašto bendruomene, gerbtų
įstatymus, priimtų tvarius, Jūsų bendruomenei reikalingus sprendimus ir savo darbu pateisintų Jūsų suteiktą
pasitikėjimą.
Nuoširdžiai kviečiame aktyviai pasinaudoti pilietinėmis
teisėmis ir išreikšti savo valią balsuojant naujuose Trakų
rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose.
Vyriausioji rinkimų komisija
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NACIONALINIS
SUSIVIENIJIMAS

RAMŪNAS
AUŠROTAS
NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS

2022 m. Trakų miestas švęs garbingą miesto įkūrimo 700 metų jubiliejų. Tačiau,
praėjus trisdešimt metų po Nepriklausomybės atkūrimo, Trakai vis dar neišnaudoja savo
turimo potencialo tiek kaip gyvenamoji, tiek kaip turizmo vieta. Trakus kamuoja daugeliui
rajonų būdingos savivaldos problemos: partine ištikimybe grįsta valdiška karjera, neskaidrūs sprendimai viešajame sektoriuje, neefektyvus savivaldybės įmonių darbas. Galima
įprasti taip gyventi, tačiau esame verti naujos valdymo kokybės. Lietuvos gerovę kuria ne
jos valdžia, bet jos žmonės, todėl yra būtina didinti pilietinę galią, kuri yra esminė sąlyga,
perstatant mūsų šalį iš globos valstybės į visavertę gerovės valstybę. Tuo tikslu, siekdamas Trakų rajono gerovės:
1. Inicijuosiu nepartinės Piliečių asamblėjos, užtikrinančios savivaldybėje priimamų
sprendimų skaidrumą, įkūrimą;
2. Inicijuosiu Trakų rajono ir miesto vystymosi vizijos kūrimą;
3. Inicijuosiu Trakų kurortinės teritorijos plėtros strategiją, apjungiančią gamtos, istorijos ir religinį paveldą;
4. Spręsiu viešojo transporto organizavimo ir automobilių parkavimo Trakų mieste, susisiekimo su rajono centru klausimus;
5. Sieksiu išsaugoti rajono mokyklų tinklą, skatinsiu alternatyvaus ugdymo rajone plėtrą,
6. Užtikrinsiu savivaldybėje teikiamų paslaugų šeimai efektyvumą ir plėtrą;
7. Užtikrinsiu, kad Trakų rajono savivaldybės teritorijoje nebus apgyvendintas nė vienas
nelegaliai Lietuvos sieną kirtęs migrantas;
8. Užtikrinsiu, kad rajono mokyklose apie lytiškumą būtų mokoma gerbiant tėvų įsitikinimus;
9. Sieksiu įdiegti viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą ir ekologinę apsaugą garantuojančias bei ekonominį aktyvumą rajone skatinančias priemones;
10. Sieksiu, kad ant Bernardinų kalvos atsirastų kultūrinė erdvė, skirta Lietuvos valstybingumą kūrusioms tautoms („Tautų kiemas”).
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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ADAS
JAKUBAUSKAS
LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

DARNUS ŽMOGUS. Stiprindama šeimą, savivalda turi plėtoti kompleksines paslaugas, padėti įsikurti jaunoms šeimoms, o senjorams ir neįgaliesiems užtikrinti lygias galimybes dalyvauti socialiniame gyvenime.
Regionai nusipelno kokybiškos sveikatos priežiūros. Kai medikų paslaugų neįmanoma suteikti vietoje, turi būti sukurta efektyvi pavėžėjimo iki nacionalinių centrų sistema.
Savivaldybės turi skatinti sveiką gyvenseną, aktyvų laisvalaikį.
DARNI VISUOMENĖ IR APLINKA. Lietuva – savo kraštą mylinčių, jo gerove besirūpinančių žmonių šalis. Savivaldos užduotis – sudaryti sąlygas atskleisti šį potencialą,
suteikiant galią bendruomenėms, verslui ir nevyriausybinėms organizacijoms. Išskirtinis
rūpestis – sveikos ir patrauklios gyventi aplinkos sukūrimas.
DARNUS ŠVIETIMAS IR KULTŪRA. Etatinis modelis sprendžia moksleivių skaičiaus
mažėjimo problemą, tačiau jis nebus įgyvendintas be paramos savivaldoje. Ji turi užtikrinti
optimalų švietimo lėšų paskirstymą, skirti dėmesį neformaliam ugdymui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.
Savivaldos tikslas – į regionų gyvenimą integruoti įvairius kūrybos sektorius, skatinti
visų gyventojų saviraišką, bendruomeninius kultūros projektus.
DARNI EKONOMIKA. Nors ekonomika auga, savivalda gali dar labiau prisidėti prie
gerovės kūrimo: skatinti konkurencingą kaimiškų vietovių ekonomiką, peržiūrėti vietines
rinkliavas ir kt., darant vietoves patraukliomis verslui.
DARNUS VALDYMAS. Šalyje prasidėjusi antikorupcinė banga turi tęstis ir savivaldoje. Čia ne vieta nepotizmui, neskaidriems viešiesiems pirkimams, bendruomenės – skatinamos aktyviai dalyvauti sprendimų priėmime.
Savivaldybės taryboje būtina pakeisti politinę kultūrą ir sprendimų priėmimo tvarką,
užtikrinant maksimalų skaidrumą.

Mano tikslas – daugiau bendravimo su rajono žmonėmis.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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JONAS
KIETAVIČIUS
TĖVYNĖS SĄJUNGA –
LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

Nauja politinė kultūra Trakuose.
Savivaldybė – visų, ne tik savų!
Aš, Jonas Kietavičius, esu sukaupęs daug politinės ir vadovavimo patirties. Stebėdamas šiandieninę situaciją Trakų rajono savivaldybėje, įsipareigoju Jums kurti naują politinę kultūrą Trakų rajone. Ji remsis tiek atvirumu įvairių pažiūrų mūsų gyventojams, tiek visų
politinių jėgų Savivaldybės taryboje įtraukimu į sprendimų priėmimus.
Keliu konkrečius tikslus septynioms, ypač svarbioms, Trakų rajono savivaldybei sritims:
1. Kiekvienas gyventojas svarbus. Inicijuosiu naujos susitarimų ir diskusijų kultūros sukūrimą su visomis gyventojų grupėmis.
2. Medicininės, sveikatinimo ir gydymo paslaugos arčiau namų. Pagrindinės medicininės paslaugos turi būti gaunamos čia ir dabar Trakų rajono sveikatos priežiūros
įstaigose ir ligoninėse.
3. Kokybiškas švietimas visiems vaikams ir jaunimui. Investicija į mokytoją-profesionalą, pagarba profesijai. Sudarytos skatinimo, aprūpinimo, pasitikėjimo sąlygos leis
įtraukti mokytojus, tėvus ir mokinius bendram tikslui – mokymosi rezultatų gerinimui.
4. Kokybiškos gyvenamosios aplinkos Trakų rajono gyventojams išlaikymas ir vystymas. Inicijuosiu veikiančių savivaldos, valstybės ir visuomeninių organizacijų sinergijos procesą.
5. Gyventojui – efektyviai teikiamos komunalinės, šilumos, vandens tiekimo, transporto viešosios paslaugos. Inicijuosiu savivaldybės įmonių optimizavimą.
6. Sukurtų infrastruktūros objektų nuolatinė priežiūra tiek pat svarbi, kiek ir projektų
tęstinumas bei naujų projektų įgyvendinimas. Kontroliuosiu priežiūros darbus tiek
naujai sukurtose, tiek esamose viešose erdvėse.
7. Kultūra – neatsiejama gyvenimo dalis. Inicijuosiu kultūrinio Trakų krašto gyvenimo
plėtrą. Pritrauksiu privačias iniciatyvas organizuoti kultūrinus renginius.
Jūsų Jonas Kietavičius
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JAROSLAV
NARKEVIČ
LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA –
KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA

Gerbiamieji,
esu vienas iš Jūsų. Kaip ir Jūs, noriu gyventi draugiškame, klestinčiame ir svetingame
rajone, jaukioje, patogioje ir saugioje aplinkoje, gauti kokybiškas paslaugas.
Džiaugiuosi galėjęs pritraukti lėšas daugeliui projektų, įstaigų bei bažnyčių renovavimui,
Lentvario bei Rūdiškių teritorijoms, prisidėti prie rajonui svarbių sprendimų įgyvendinimo.
Įvykdytas pažadas – baigiama Lentvario pervažos rekonstrukcija, keliaujame geresniais automobilių keliais, dviračių ir pėsčiųjų takais.
Laukia pradėti darbai – Trakuose Plomėnų gatvės, Onuškis–Rūdiškės, Lentvario privažiuojamųjų kelių tvarkymas, Trakų aplinkkelio realizavimas, žvyrkelių, ypatingai gyvenvietėse,
asfaltavimas, poilsio erdvių ir takų plėtra, Lentvario Kaitros pramonės teritorijos vystymas ir t.t.
Spręsiu ir kasdienybės iššūkius:
• tvarkyti tinkamai aplinką, daugiabučių kiemus;
• greitinti namų renovaciją;
• mažinti padidėjusios, dujų ir elektros kainos neigiamas pasekmes gyventojams;
• užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą;
• įdiegti nemokamą rajono gyventojams automobilių stovėjimą Trakuose;
• išsaugoti mokyklų tinklą;
• realizuoti bendruomenių, jaunimo bei senjorų lūkesčius;
• paspartinti skaidrų projektų realizavimą bei naujų rengimą.
Sieksiu, kad:
• taptume geriausio rajono pavyzdžiu, kuriame pirmiausiai atsižvelgiama į gyventojų poreikius;
• būtų puoselėjamas įvairiataučio Trakų krašto istorinis paveldas bei realizuojamos
drąsios, inovatyvios idėjos;
• mažėtų atskirtis tarp vietovių;
•		išnaudotume ES finansavimo galimybes.
Ryžtingai sieksiu, kad vyriausybė skirtų deramą dėmesį Trakų rajonui, nes tai ypatinga
ir išskirtinė visos Lietuvos istorinio ir sakralinio paveldo, poilsio ir reprezentacinė vietovė.
Balsuodami už mane NENUSIVILSITE!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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DAINIUS
NARKEVIČIUS
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

Metas darbams!
Esu sukaupęs pakankamai administravimo, finansų valdymo ir organizavimo, bendravimo su žmonėmis patirties, politinės išminties, todėl žengiu atsakingą ir drąsų žingsnį – keliu savo kandidatūrą į mero postą.
Sieksiu, kad savivaldybės veiklą garsintų valdžios sąžiningumas ir garbingas valdymas, aukšta viešųjų paslaugų kokybė, atviras dialogas, skaidrumo ir sąžiningumo principais paremtas darbas ir nepriekaištingam galutiniam rezultatui sutelktos visos rajono
politinės jėgos. Žmonių įtraukimas į atsakingą valdymą – vienas esminių mano tikslų.
Stiprinsiu žmonių ir valdžios abipusį pasitikėjimą, panaikinsiu korupcijos pasireiškimo
prielaidas, užkirsiu kelią „švogerizmui“.
Atliksiu savivaldybės įmonių auditą ir imsiuosi priemonių, kad pastarosios iš šiltų politinių užuovėjų taptų pelningomis ir teikiančiomis puikios kokybės paslaugas.
Mūsų gyvenimą paveikė ir pandemija, ir užsitęsęs neišmanus vadovavimas, todėl visose gyvenimo srityse reikalingas stiprus kokybinis šuolis. Kviečiu drauge kuo greičiau
atsikratyti karantino padarinių: mūsų vaikai ir mokytojai turi saugiai sugrįžti į mokyklas,
prireikus kiekvienam turi būti prieinama laiku ir kokybiška medicinos pagalba, kitos viešosios paslaugos.
Ypatingą dėmesį skirsiu turizmo, laisvalaikio ir sporto vystymui gyventojų naudai, išnaudojant įvairiataučio Trakų krašto istorinį, kultūrinį, religinį ir gamtinį potencialą – veiksiu, kad Trakų kraštas netolimoje ateityje taptų tarptautinio turizmo traukos sala – su
išplėtota infrastruktūra, naujomis paslaugomis, pragyvenimą užtikrinančiomis darbo vietomis. Trakai privalo siekti garbingos ateities, kur gera gyventi, paprasta auginti vaikus,
malonu oriai leisti senatvę.
Susitarkime ir siekime to bendromis jėgomis. Aš ir mano komanda esame pasiruošę.

8

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

NAUJI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO – MERO RINKIMAI

ANDRIUS
ŠATEVIČIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS

Pažangus, ekonomiškai stiprus Trakų rajonas!
Saugoti tai, kas vertingiausia ir sukurti tai, ko reikia kokybiškam gyvenimui – toks
mano tikslas. Turime išsaugoti mūsų nuostabaus krašto unikalumą ir kartu tapti šiuolaikišku, inovatyviu, ekonomiškai stipriu rajonu. Man svarbu, kad mūsų rajono infrastruktūra,
paslaugų prieinamumas, ugdymo kokybė pasiektų aukščiausią lygį.
Šių tikslų sieksiu kartu su ryžtinga ir stipria komanda, tačiau be gyventojų palaikymo ir bendradarbiavimo sėkmė yra tiesiog neįmanoma. Tam trukdo ir oficialus valdžios
bendravimas, todėl laikas nuoširdžiam ir betarpiškam savivaldos ir gyventojų pokalbiui.
Pagrindiniai mano siekiai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verslo plėtra: būtina aktyvi darbo vietų plėtra, verslumo ugdymas ir kuo geresnių
sąlygų verslui sudarymas.
Viešosios paslaugos: viešojo transporto, sveikatos ir socialinės paslaugos turi
būti efektyvios, šiuolaikiškos, kokybiškos ir prieinamos kiekvienam.
Daugiabučių infrastruktūra: kokybiškai sutvarkyta aplinka, kuri pritaikyta ir senyvo amžiaus žmonėms, ir šeimoms su vaikais.
Ikimokyklinis ugdymas ir darželiai: daugiau nei 80 papildomų vietų vaikams – minimalus siekis ateinantiems metams.
Savivaldybės bendrovių veikla: skaidrumas ir optimali struktūra turi užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
Nuo centro nutolusios vietovės: sutvarkytos ir gyvos Aukštadvario, Rūdiškių,
Onuškio, Senųjų Trakų, Paluknio, Grendavės seniūnijos.
Žaliasis kursas: Saulės energijos parkas Trakų rajone – viena iš potencialių ekonomikos gaivinimo priemonių.
Gyventojams grąžinamos uždaros erdvės: daugiau rekreacinių, poilsio ir laisvalaikio zonų visame rajone.
Kultūra: Trakų centre esantys kultūros rūmai – prioritetinė investicija.
Tautinės bendrijos: Trakų rajone sugyvena ir sutaria skirtingų kultūrų žmonės.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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SVARBU
Š. m. spalio 10 d. vyksiančiuose naujuose Trakų rajono savivaldybės tarybos
nario – mero rinkimuose balsuoti galės tik nuolatiniai Trakų rajono savivaldybės
gyventojai.
Nuolatiniu savivaldybės gyventoju, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymu, laikomas Lietuvos Respublikos pilietis arba teisę gyventi Lietuvoje turintis kitos valstybės pilietis, kuris likus iki rinkimų dienos ne mažiau kaip 90 dienų*
konkrečios savivaldybės teritorijoje yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą, arba asmuo,
kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą toje savivaldybėje.
Taip pat minėtas įstatymas numato, kad savivaldybės tarybos nariu – meru gali būti
renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuriam rinkimų dieną yra sukakę 18 metų ir kuris
savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra deklaravęs šios savivaldybės teritorijoje likus ne mažiau kaip 90* dienų iki numatytos rinkimų dienos.

* 2021 m. liepos 12 d. yra diena, kai iki rinkimų liko 90 dienų.

Kandidatų sąrašas gali pasikeisti 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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BALSAVIMAS IŠ ANKSTO SAVIVALDYBĖJE
Trakų rajono savivaldybės rinkėjai, kurie dėl įvairių priežasčių, rinkimų dieną (2021 m.
spalio 10 d., pakartotinis balsavimas spalio 24 d.) negalės atvykti ir balsuoti rinkimų apylinkėje, turės galimybę balsuoti iš anksto savivaldybėse. Balsavimas iš anksto bus organizuojamas spalio 6 ir 7 dienomis nuo 8 iki 20 valandos (pakartotinis balsavimas spalio
20 ir 21 dienomis).
Rinkėjai, kurie balsuos iš anksto, rinkimų organizatoriams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pateikus dokumentą, rinkėjui bus išduotas Išankstinio
balsavimo lakštas. Balsavę gaus voko priėmimo kvitą su užklijuotu specialiu ženklu.

BALSAVIMAS NAMUOSE
Trakų rajono savivaldybės rinkėjai, kuriems rinkimų dieną bus sukakę 70 metų, neįgalūs rinkėjai, neįgaliuosius namuose slaugantys ar juos prižiūrintys (teikiantys pagalbą) asmenys, ar laikinai nedarbingi, užpildę Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintą formą P6 ir
įtraukti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašą, galės balsuoti 2021 m. spalio 8 ir 9 dienomis
namuose nuo 8 iki 20 valandos (pakartotinis balsavimas spalio 22 ir 23 dienomis).
Rinkėjų prašymai balsuoti namuose, baigiami priimti paskutinį ketvirtadienį iki rinkimų dienos 17 valandos. Rinkėjų, kurie laikinai apsistoję konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje ir nėra įrašyti į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, prašymai balsuoti namuose
baigiami priimti paskutinį trečiadienį iki rinkimų dienos 17 valandos.
Rinkėjai, kurie balsuos namuose, rinkimų organizatoriams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir balsavę gaus voko priėmimo kvitą su užklijuotu specia
liu ženklu.
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70 metųkomisijai
ir vyresni.
Šieprižiūrintys
rinkėjai, pageidaujantys
namuose,
privalo apylinkės
Balsuoti
namuose
turi
teisę
šie
rinkėjai:
neįgalieji,
neįgaliuosius
namuose
slaugantys
Šie rinkėjai, pageidaujantys balsuoti
namuose,
privalo apylinkės rinkimų komisijai ar
pateikti
šį prašymą.
juos prižiūrintys asmenys, dėl ligos
laikinai
nedarbingi, sukakę 70 metų ir vyresni.
pateikti
šį prašymą.
Šie rinkėjai, pageidaujantys balsuoti namuose, privalo apylinkės rinkimų komisijai
pateikti šį prašymą.

Vardas
Vardas
Pavardė
Vardas
Pavardė
Gyvenamosios
Pavardė
Gyvenamosios
(deklaruotos)
(deklaruotos)
vietos
Gyvenamosios
vietos
adresas
(deklaruotos)
adresas
vietos
Prašau, kad rinkimų (referendumo) dokumentus komisijos nariai pristatytų man į namus,
adresas
Prašau,
kad rinkimų
dokumentus
komisijos
pristatytų
man į namus,
nes
negalėsiu
atvykti(referendumo)
balsuoti rinkimų
(referendumo)
dienąnariai
į rinkimų
(referendumo)
nes negalėsiu atvykti balsuoti rinkimų (referendumo) dieną į rinkimų (referendumo)
apylinkę.
Prašau,
kad
rinkimų
(referendumo)
dokumentus
komisijos
nariai
pristatytų
man į namus,
apylinkę.
nes negalėsiu atvykti balsuoti rinkimų (referendumo) dieną į rinkimų (referendumo)
apylinkę.
20
20

m. _________________________ ___________ d.
m. _________________________ ___________ d.

………………………………………..
(rinkėjo parašas)
………………………………………..
(rinkėjo parašas)

………………………………………..
20 m. _________________________ ___________ d.
(rinkėjo parašas)
PILDO APYLINKĖS AR SAVIVALDYBĖS (APYGARDOS) RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJOS NARIAI
PILDO APYLINKĖS AR SAVIVALDYBĖS (APYGARDOS) RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJOS NARIAI
Savivaldybė
Apylinkė
Pildoma, jeigu rinkėjas yra PILDO
įrašytas
į kitos rinkimų (referendumo) apylinkės
(apygarda)
Savivaldybė KOMISIJOS NARIAI
APYLINKĖS AR SAVIVALDYBĖS (APYGARDOS) RINKIMŲ (REFERENDUMO)
Apylinkė
Pildoma,sąrašą,
jeigu rinkėjas
yra
įrašytas į kitos
rinkimų (referendumo)
apylinkės
rinkėjų
nurodomi
savivaldybės
(apygardos)
ir rinkimų (referendumo)
(apygarda)

rinkėjų sąrašą,
nurodomi
savivaldybės (apygardos) ir rinkimų (referendumo)
apylinkės
pavadinimai
ir numeriai
Savivaldybė
Apylinkė
Pildoma, jeigu
rinkėjasiryra
įrašytas į kitos rinkimų (referendumo) apylinkės
(apygarda)
apylinkės
pavadinimai
numeriai
rinkėjų sąrašą, nurodomi savivaldybės (apygardos) ir rinkimų (referendumo)
3.
Rinkėjo
teisė ir numeriai
3.1. Išankstiniame apylinkės rinkėjų sąraše yra žyma,
apylinkės
pavadinimai
3.
Rinkėjo
teisė
3.1. Išankstiniame
apylinkės
rinkėjų
sąrašenamuose
yra žyma,
nurodanti,
kad rinkėjas
turi teisę
balsuoti
balsuoti
namuose
nurodanti, kad rinkėjas turi teisę balsuoti namuose
balsuoti
namuose
nustatyta:
3. Rinkėjo
teisė
3.1. Išankstiniame apylinkės rinkėjų sąraše yra žyma,
Dėl ligos
laikinai
nedarbingas
nustatyta:
nurodanti,
kad
rinkėjas
turi teisę balsuoti namuose
balsuoti namuose 3.2.
3.2. Dėl ligos laikinai nedarbingas
nustatyta:
3.3. Neįgalusis (išankstiniame apylinkės rinkėjų
3.2. Neįgalusis
Dėlnėra
ligosžymos,
laikinai
3.3.
(išankstiniame
apylinkėspažymėjimą)
rinkėjų
sąraše
betnedarbingas
turi neįgalumo
sąraše nėra žymos, bet turi neįgalumo pažymėjimą)
3.3. Rinkėjas,
Neįgalusisnamuose
(išankstiniame
apylinkės
rinkėjų
3.4.
slaugantis
ar prižiūrintis
sąraše
nėra žymos,
bet turi
neįgalumo
pažymėjimą)
3.4.
Rinkėjas,
namuose
slaugantis
ar prižiūrintis
neįgalųjį
neįgalųjį
3.4. Rinkėjas, namuose slaugantis ar prižiūrintis
TVIRTINU (Savivaldybės (apygardos) ar apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos pirmininkas ar jo
4. Patvirtinimas
neįgalųjį
įgaliotas
asmuo)
TVIRTINU
(Savivaldybės (apygardos) ar apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos pirmininkas ar jo

4. Patvirtinimas
4. Patvirtinimas
A.V.
A.V.
A.V.

įgaliotas asmuo)
TVIRTINU (Savivaldybės (apygardos) ar apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos pirmininkas ar jo
įgaliotas asmuo)
(Vardas, pavardė, parašas)
(Vardas, pavardė, parašas)
20
20

m.
m.

___________________ d.“
___________________ d.“

20

m.

___________________ d.“

(Vardas, pavardė, parašas)
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BALSAVIMAS SPECIALIUOSE PUNKTUOSE
Trakų rajono savivaldybės rinkėjai, esantys savivaldybės teritorijoje sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ir globos įstaigose, kariniuose vienetuose, bausmių vykdymo
įstaigose, galės balsuoti 2021 m. spalio 6, 7 ir 8 dienomis šiose įstaigose sudarytuose
specialiuose punktuose įrengtose balsavimo vietose pagal grafiką nustatytomis darbo
valandomis (pakartotiniame balsavime spalio 20, 21 ir 22 dienomis).
Rinkėjai, kurie balsuos specialiame punkte, rinkimų organizatoriams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, balsavę gaus voko priėmimo kvitą su užklijuotu
specialiu ženklu.

BALSAVIMAS RINKIMŲ DIENĄ
Rinkimų dieną – 2021 m. spalio 10 d. – balsavimas rinkimų apylinkėse vyksta nuo 7
iki 20 val. (pakartotinis balsavimas 2021 m. spalio 24 d.).
Rinkėjai, atvykę balsuoti į rinkimų apylinkę, rinkimų organizatoriams turės pateikti
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

INFORMACIJA SAVIIZOLIACIJOJE ESANTIEMS RINKĖJAMS
Saviizoliacijoje esantys rinkėjai pagal įstatymą turi teisę balsuoti namuose.

Kviečiame naudotis Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto puslapyje skelbiama aktualia informacija rinkėjams https://www.vrk.lt/informacija-rinkejui-traku-2021-mero.
14
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos
2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. Sp-216
(Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos
2020 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. Sp-243 redakcija)

RINKĖJO, ESANČIO SAVIIZOLIACIJOJE, PRAŠYMO BALSUOTI NAMUOSE
FORMA
Rinkėjas, sergantis COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), įtariamas, kad serga COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija), turėjęs sąlytį su sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), grįžęs / atvykęs
iš užsienio valstybės, esantis saviizoliacijoje, norėdamas pasinaudoti teise balsuoti namuose, privalo
užpildyti prašymą balsuoti namuose. Sudarant balsuojančiųjų namuose sąrašą pagal rinkėjo prašymus,
paskutinė prašymų pateikimo diena – paskutinis trečiadienis iki rinkimų dienos, rinkėjai, kurie balsuos ne
toje rinkimų apylinkėje, į kurios sąrašą jie įrašyti, paskutinė prašymų pateikimo diena – paskutinis
antradienis iki rinkimų dienos.

1. Mano
duomenys

Vardas, pavardė
Asmens kodas
Telefono numeris
Gyvenamosios
(deklaruotos) vietos
adresas
Saviizoliacijos
vietos
adresas
(nurodyti
tuo

2. Prašymas

atveju, jei
deklaruotos)

skiriasi

nuo

Prašau, kad rinkimų dokumentus komisijos nariai pristatytų man į namus, nes negalėsiu atvykti balsuoti
rinkimų dieną į rinkimų apylinkę. Teisę balsuoti namuose turiu, nes esu saviizoliacijoje (tinkamą variantą
pažymėti varnele):
o sergantis COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),
o įtariamas, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),
o turėjęs sąlytį su sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),
o grįžęs / atvykęs iš užsienio valstybės.
20

m. _________________________ ___________ d.

………………………………………..
(rinkėjo parašas)

Sutinku, kad:
1. Rinkimų komisija gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis namuose balsuojančių rinkėjų sąrašų sudarymo tikslais.
2. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos teiktų mano asmens duomenis, susijusius su
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), namuose balsuojančių rinkėjų sąrašų sudarymo ir tikslinimo tikslais.
3. Rinkimų komisija iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos gautų ir tvarkytų mano
asmens duomenis, susijusius su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), namuose balsuojančių rinkėjų sąrašų sudarymo ir
tikslinimo tikslais.
………………………………………..
(rinkėjo parašas)

PILDO APYLINKĖS AR APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARIAI
Apygarda
Apylinkė

Pildoma, jeigu rinkėjas yra įrašytas į kitos rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą,
nurodomi apygardos ir rinkimų apylinkės pavadinimai ir numeriai

3. Rinkėjo teisė 3.1. Rinkėjas serga COVID-19
balsuoti namuose 3.2. Rinkėjas įtariamas, kad serga COVID-19
3.3. Rinkėjas turėjo sąlyti su sergančiu COVID-19
nustatyta:
3.4. Rinkėjas grįžo/atvyko iš užsienio valstybės

4. Patvirtinimas

A.V.

TVIRTINU (Apygardos ar apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo)
_________________________________________________________________________________________________________
(Vardas, pavardė, parašas)
20
m.
___________________ d.
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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ KOMISIJA, NR. 52
Adresas:
El. paštas:
Telefonas:
Rinkėjų skaičius:

Vytauto g. 33, Trakai
trakurajono52@lrvrk.lt
8 666 22 483
28 020

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ KOMISIJOS NARIŲ
SĄRAŠAS
Vardas, pavardė

Pareigos

Giedrė ŽUROMSKIENĖ

Pirmininkė

Alina KULEŠ

Pavaduotoja

Ineta NEBUTOVA

Sekretorė

Justina DARVID

Narė

Elina DOVGERD

Narė

Janina MARKEVIČ-ULOZIENĖ

Narė

Tomas NAKTINIS

Narys

Mindaugas PUIŠYS

Narys

Danuta PUŽIENĖ

Narė

Kristina ŠČIGLO

Narė

Violeta VAITKŪNIENĖ

Narė

Svetlana ŽILIONIENĖ

Narė
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TRAKŲ RAJONO RINKIMŲ APYGARDOS NR. 52 APYLINKIŲ
SĄRAŠAS
Rinkimų
apylinkė

Adresas

El. paštas

Telefonas
(-ai)

1. Lentvario

Mokyklos g. 1,
Lentvaris, Trakų r.

lentvario52001@lrvrk.lt

8 666 22 340

2. Klevų

Klevų alėja 26,
Lentvaris, Trakų r.

klevu52002@lrvrk.lt

8 666 22 341

3. Trakų m.

Vytauto g. 69,
Trakai

trakum.52003@lrvrk.lt

8 666 22 342

10. Ismonių

Ežerų g. 2,
Ismonių k.,
Rūdiškių sen.,
Trakų r.

ismoniu52010@lrvrk.lt

8 666 22 343

11. Tiltų

Miškininkų g. 3,
Tiltų k., Trakų r.

tiltu52011@lrvrk.lt

8 666 22 344

12. Rūdiškių

Statybininkų g. 23,
Rūdiškės, Trakų r.

rudiskiu52012@lrvrk.lt

8 666 22 345

13. Šklėrių

Rugiagėlių 1A,
Šklėrių k., Trakų r.

skleriu52013@lrvrk.lt

8 666 22 346

aukstadvario52014@lrvrk.lt

8 666 22 347

Technikumo g. 1,
14. Aukštadvario Aukštadvaris,
Trakų r.
15. Čižiūnų

Vilties g. 2,
Čižiūnų k., Trakų r.

ciziunu52015@lrvrk.lt

8 666 22 348

17. Grendavės

Ežero g.1,
Grendavės k.,
Trakų r.

grendaves52017@lrvrk.lt

8 666 22 349

21. Rykantų

Vilniaus g. 5,
Rykantų k., Trakų r.

rykantu52021@lrvrk.lt

8 666 22 350

22. Dusmenų

Dusmenų g. 5,
dusmenu52022@lrvrk.lt
Dusmenų k., Trakų r.

8 666 22 351

23. Onuškio

Daugų g. 2,
Onuškio k., Trakų r.

onuskio52023@lrvrk.lt

8 666 22 352

24. Vaickūniškių

Žiedo g. 1,
Vaickūniškių k.,
Trakų r.

vaickuniskiu52024@lrvrk.lt

8 666 22 353
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TRAKŲ RAJONO RINKIMŲ APYGARDOS NR. 52 APYLINKIŲ
SĄRAŠAS (tęsinys)
Rinkimų
apylinkė

Adresas

El. paštas

Telefonas
(-ai)

25. Paluknio

Parko g. 1,
Paluknio k., Trakų r.

paluknio52025@lrvrk.lt

8 666 22 354

27. Bijūnų

Mokyklos g. 2,
Bijūnų k., Trakų r.

bijunu52027@lrvrk.lt

8 666 22 355

30. Senojo
Tarpupio

Medūvio 1-oji g. 47,
Senojo Tarpupio k.,
Trakų r.

senojotarpupio52030@lrvrk.lt 8 666 22 356

31. Senųjų Trakų

Trakų g. 39, Senųjų
Trakų k., Trakų r.

senujutraku52031@lrvrk.lt

8 666 22 357

32. Šventininkų

Ežero g. 12,
Šventininkų k.,
Trakų r.

sventininku52032@lrvrk.lt

8 666 22 358

33. Bražuolės

Ąžuolų g. 4,
brazuoles52033@lrvrk.lt
Bražuolės k., Trakų r.

8 666 22 359

34. Žaizdrių

Žaizdrių g. 3 /
Pelkės g. 1, Žaizdriai, zaizdriu52034@lrvrk.lt
Trakų m.

8 666 22 360

35. Jovariškių

Jovaru g. 7 ,
Jovariškių k., Trakų r.

jovariskiu52035@lrvrk.lt

8 666 22 361

40. Salkininkų

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

salkininku52040@lrvrk.lt

8 666 22 362

41. Birutės

Birutės g. 48, Trakai

birutes52041@lrvrk.lt

8 666 22 363

42. Bagdononių

Liepų g. 34,
Bagdononių k.,
Trakų r.

bagdononiu52042@lrvrk.lt

8 666 22 364

43. Lauko

Lauko 20, Lentvaris

lauko52043@lrvrk.lt

8 666 22 365

44. Kilimų

Klevų alėja 20,
Lentvaris, LT-25109

kilimu52044@lrvrk.lt

8 666 22 366
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Trakų rajono apygardos Nr. 52 rinkimų komisijos
informacinis leidinys

Išleido Trakų rajono apygardos Nr. 52 rinkimų komisija
Vytauto g. 33, Trakai
Viršelyje Sigitos Nemeikaitės-Ivaniutinos nuotrauka
Maketavo LĮ „Kriventa“
kriventa@kriventa.lt
www.kriventa.lt
Tiražas 14 000 egz.

