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Gerbiami rinkėjai,

2023 m. kovo 5 d. vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai.
Jūsų išrinkti savivaldybės tarybos nariai ir meras įgis teisę 

atstovauti Jūsų interesams bei spręsti savivaldos klausimus. 
Tai įpareigojanti atsakomybė, 

į kurią sudėti daugelio rinkėjų lūkesčiai ir viltys.
Linkiu, kad šiame leidinyje pateikta informacija padėtų Jums 
apsispręsti, kam atiduoti savo balsą, ir balsuoti už tuos atsto-
vus, kurie rūpintųsi Jūsų krašto bendruomene, gintų žmonių 

interesus, priimtų tvarius, Jūsų bendruomenei reikalingus 
sprendimus, gerbtų įstatymus ir savo darbu pateisintų 

Jūsų pasitikėjimą.

Nuoširdžiai kviečiu pasinaudoti pilietine teise, ateiti į rinki-
mus ir išreikšti savo valią balsuojant 2023 m. kovo 5 d. 

savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose.

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė 
Jolanta Petkevičienė
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BENDRA INFORMACIJA APIE RINKIMUS

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų nariai ir merai renkami ketve-
riems metams, remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tie-
sioginiuose rinkimuose.

Tarybų narius ir merus turi teisę rinkti nuolatiniai tos savivaldybės gyven-
tojai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Rinkimuose nedalyvauja as-
menys, kurie teismo pripažinti neveiksniais su rinkimų teisės įgyvendinimu 
susijusiose srityse.

Tarybos nariu gali būti renkamas nuolatinis tos savivaldybės gyventojas, 
kuriam rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Meru gali būti renkamas Lietuvos 
Respublikos pilietis, kuriam rinkimų dieną yra sukakę 18 metų ir kuris yra nuo-
latinis savivaldybės gyventojas. Nuolatiniu savivaldybės gyventoju laikomas 
Lietuvos Respublikos pilietis, teisę gyventi Lietuvos Respublikoje turintis kitos 
Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas asmuo, turintis teisę nuolat 
gyventi Lietuvos Respublikoje ir šią teisę patvirtinantį dokumentą, jeigu jie ne 
vėliau kaip likus 60 dienų iki rinkimų dienos (iki 2023 m. sausio 4 d.) savo 
gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra deklaravę šios 
savivaldybės teritorijoje arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravu-
sių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje.

Tarybų nariais ir merais negali būti renkami asmenys, kurie likus 65 die-
noms iki rinkimų dienos yra nebaigę atlikti bausmės pagal teismo paskirtą 
nuosprendį; teismo pripažinti neveiksniais su rinkimų teisės įgyvendinimu su-
sijusiose srityse.

Kandidatus į merus gali kelti politinės partijos, politiniai komitetai ir gali 
išsikelti pats asmuo. Kandidatus į tarybų narius gali kelti politinės partijos ir 
politiniai komitetai. 

Pagal Gyventojų registro duomenis yra sudaromas Asmenų, turinčių teisę 
rinkti, sąrašas, į kurį įrašomas kiekvienas asmuo, turintis teisę rinkti savivaldy-
bių tarybų narių ir merų rinkimuose. Rinkėjas gali balsuoti tik už tos savivaldy-
bės kandidatus, kurioje yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą ne vėliau kaip 
likus 60 dienų iki rinkimų dienos.  

Ar esate įrašyti į rinkėjų sąrašą ir į kurios savivaldybės rinkėjų sąrašą esa-
te įrašyti, galite pasitikrinti www.rinkejopuslapis.lt, www.vrk.lt ar paskambinę 
trumpuoju telefono numeriu 1855.
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BALSAVIMAS IKI RINKIMŲ DIENOS

Balsuoti iki rinkimų dienos gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės 
atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę. Balsavimas iki rinkimų dienos savivaldybių 
tarybų ir merų rinkimuose organizuojamas: 1) savivaldybės pastate ar (ir) kito-
se balsavimui tinkamose ir su savivaldybės administracija suderintose patal-
pose; 2) specialiuose balsavimo punktuose: a) sveikatos priežiūros įstaigose 
(išskyrus ambulatorines įstaigas); b) socialinės globos įstaigose; c) teritorinės 
policijos įstaigos areštinėse, suėmimo vykdymo ir arešto bei laisvės atėmimo 
bausmių atlikimo vietų įstaigose; 3) namuose.

Kaip balsuojama iki rinkimų dienos:
1) rinkėjui išduodamas Išankstinio balsavimo lakštas;
2) užpildomas rinkimų biuletenis;
3) užpildytas rinkimų biuletenis įdedamas į vidinį balsavimo voką;
4) užklijuojamas vidinis balsavimo vokas;
5) vidinis balsavimo vokas kartu su informaciniu rinkėjo lapeliu, paimtu iš 

Išankstinio balsavimo lakšto, įdedamas į išorinį balsavimo voką;
6) užklijuojamas išorinis balsavimo vokas.
Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiu informaciniu rinkėjo 

lapeliu, vidiniu balsavimo voku ir ten esančiais rinkimų biuleteniais) rinkėjas 
įteikia rinkimų komisijos nariui. Šis, gavęs rinkėjo įteiktą voką, voką rinkėjo 
akivaizdoje užklijuoja specialiu ženklu ir išduoda rinkėjui šio voko priėmimo 
kvitą.

Visus šiuos veiksmus rinkėjas atlieka pats. Jeigu rinkėjas dėl fizinių trūku-
mų 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 vo-
kus.

Rinkėjams draudžiama išsinešti rinkimų biuletenį, balsavimo vokus ar juos 
perduoti kitiems asmenims.

BALSAVIMAS IKI RINKIMŲ DIENOS SAVIVALDYBIŲ PASTATUO-
SE AR (IR) KITOSE BALSAVIMUI TINKAMOSE IR SU SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA SUDERINTOSE PATALPOSE

Balsuoti savivaldybių pastatuose gali visi rinkėjai, kurie rinkimų dieną ne-
gali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę. Balsavimas vyks 2023 m. vasario 28 
– kovo 2 dienomis nuo 7 iki 20 val. (pakartotinis balsavimas kovo 14–16 die-
nomis). 



5

BALSAVIMAS NAMUOSE

Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, neįgaliuosius namuose 
slaugantys ar juos prižiūrintys ( jiems teikiantys pagalbą) asmenys, 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 pa-
teikę Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti 
namuose (P6 forma) ir yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus. Prašy-
mai balsuoti namuose pateikiami apylinkės rinkimų komisijai. Prašymai balsuoti 
namuose pradedami priimti platinant rinkėjams pranešimus apie rinkimus ir bai-
giami priimti 2023 m. kovo 1 d. Balsavimas namuose vyks 2023 m. kovo 3–4 
dienomis (pakartotinis balsavimas kovo 17–18 dienomis) nuo 8 iki 20 val. Rinkėjų, 
kurie yra laikinai apsistoję tam tikros rinkimų apylinkės teritorijoje, bet nėra įra-
šyti į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, prašymai balsuoti namuose baigiami 
priimti 2023 m. vasario 28 d. Tokių rinkėjų balsavimas namuose vyksta 2023 m. 
kovo 2 d. (pakartotinis balsavimas kovo 16 d.) nuo 8 iki 20 val.

BALSAVIMAS SPECIALIUOSE BALSAVIMO PUNKTUOSE

Rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros 
(išskyrus ambulatorines), socialinės globos įstaigose arba atlieka privalomąją 
karo tarnybą ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka tikrą-
ją karo tarnybą, valstybės tarnybą ar dirba pagal darbo sutartis tarptautinėse 
karinėse operacijose užsienyje, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo baus-
mę ar yra areštinėse, tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose), gali balsuo-
ti vokais specialiai balsavimui sudarytuose specialiuose punktuose jų darbo 
valandomis 2023 m. kovo 1–3 dienomis (pakartotinis balsavimas kovo 15–17 
dienomis). Užsienyje esančiuose kariniuose vienetuose balsuojama vokais Vy-
riausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka krašto apsaugos ministro teikimu.

BALSAVIMAS RINKIMŲ DIENĄ

Rinkimų dieną balsavimas vyks rinkimų apylinkėje nuo 7 iki 20 val. Rin-
kėjas balsuoja toje rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašus jis yra įrašytas. 
Rinkėjas gali balsuoti ir kitoje savo savivaldybės rinkimų apylinkėje, jeigu abi 
šios savivaldybės rinkimų apylinkės yra elektroninių ryšių priemonėmis prisi-
jungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo ir apylinkių rinkimų komisijos gali 
patvirtinti, kad rinkėjas nėra balsavęs nė vienoje iš rinkimų apylinkių, o rinki-
mų 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 voke, nebus skaičiuojamas.

Atkreipiame dėmesį, kad einant balsuoti svarbu turėti asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą.
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INFORMACIJA RINKĖJUI TRUMPUOJU TELEFONO NUMERIU 1855

Kviečiame naudotis Vyriausiosios rinkimų komisijos informaciniu telefono 
numeriu 1855. Informacinės linijos darbo laikas – nuo 7 iki 20 val.

Telefonu 1855 sužinosite:
• ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus;
• kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuoti;
• apie galimybę balsuoti iki rinkimų dienos, jeigu rinkimų dieną nebūsite 

savo rinkimų apylinkėje;
• kaip balsuoti, jeigu susirgote ir rinkimų dieną negalėsite nuvykti į savo 

rinkimų apylinkę;
• kaip susisiekti su savivaldybės ar apylinkės rinkimų komisija, komisijos 

adresą.

Naudojimosi paslauga sąlygos
Norėdami gauti išsamią informaciją apie Jūsų įrašymą į rinkėjų sąrašą, 

būsite paprašyti pasakyti savo asmens kodą, vardą, pavardę. Paskambinę 
šiuo numeriu, sužinosite rinkimų apylinkę, jos adresą. Informacija teikiama va-
dovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę ap-
saugą, todėl rinkėjo adreso skelbimas yra apribotas. Tik patys pasakę savo 
adresą, Jūs galėsite pasitikslinti, ar tikrai tokiu adresu esate įrašytas į rinkėjų 
sąrašą.

Nusiskundimų registracija
Telefonu 1855 galite pranešti apie Rinkimų kodekso pažeidimus. Skundai 

registruojami prisistačius, o Jums atsisakius pranešti savo vardą ir pavardę, 
skundai nebus registruojami.

DRAUDIMAS PAPIRKTI RINKĖJUS

Nuo rinkimų politinės kampanijos pradžios, tai yra nuo rinkimų datos pa-
skelbimo iki rinkimų dienos, taip pat rinkimų dieną draudžiama tiesiogiai ar 
netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis, paslaugomis ar kitokiu atlygini-
mu skatinti rinkėjus dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti 
už arba prieš vieną ar kitą asmenį, numatomą kelti kandidatu, kandidatą arba 
kandidatų sąrašą, taip pat žadėti rinkėjams už balsavimą atsilyginti po rinkimų, 
turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl tam tikrų politinių organizacijų, kandidatų 
arba numatomų kelti kandidatais asmenų, ir taip trukdyti asmenims įgyvendin-
ti rinkimų teisę.

Rinkėjų papirkimu nelaikomas informacinės medžiagos (veiklos ar rinkimų 
programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, 
atvirukų, lipdukų ir panašiai) platinimas.
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 VIRGINIJUS ANDRIUS 
BUKAUSKAS

„Kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respubli-
kos rinkimų kodekso reikalavimus neatitinkančius kandidatus arba panaikinus kandidatų ar kandidatų są-
rašų registravimą. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir balsavimo dieną balsavimo patalpose”

VISAGINAS–AUGANTIS, INOVATYVUS IR PATOGUS VISIEMS GYVENTI MIESTAS
Matau visą Visagino savivaldybę, girdžiu kiekvieną visaginietį!
Galiu suburti profesionalią komandą ir pasiekti to, kas man svarbiausia - visos sa-

vivaldybės institucijos dirbs žmonių labui! Vykdydamas mero (savivaldybės vadovo) 
pareigas, sukursiu pačias palankiausias sąlygas visų savivaldybės teisių ir pareigų 
tinkamam įgyvendinimui, rezultatyviam tarybos darbui bei visų savivaldybės įstaigų 
ir įmonių efektyviai veiklai. Ypač socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas teikian-
čių įstaigų veikla bus organizuojama taip, kad jų paslaugos būtų prieinamos visiems, 
kam reikia, čia ir dabar. Mieste bus užtikrintos sąlygos tautinių mažumų kultūrų puo-
selėjimui ir socialinės atskirties mažėjimui - čia turi būt gera kiekvienam.

Kartu su komanda:
- plėsime jaunų ir naujų specialistų pritraukimo programą, motyvuosime jaunimą 

siekti aukštų mokymosi rezultatų;
- gerinsime sveikatos priežiūros kokybę, didinsime paslaugų spektrą ir prieina-

mumą;
- sieksime, kad socialinėje srityje dirbantys darbuotojai turėtų orias ir saugias 

darbo sąlygas;
- kompleksiškai spręsime miesto infrastruktūros bei viešųjų erdvių tvarkymą: ap-

švietimas, automobilių parkavimo aikštelės, darnus judumas pagal visų bendruome-
nės grupių poreikius ir kt.;

- modernizuosime švietimo įstaigas, užtikrindami jaunimui aukščiausios kokybės 
mokymo paslaugas ir saugią, modernią bei patogią aplinką mokiniams ir mokyto-
jams;

- visomis įmanomomis priemonėmis sieksime maksimalaus komunalinių ir šilu-
mos tiekimo mokesčių adekvataus gyventojų pajamoms proporcingumo;

- skatinsime vietinės ekonomikos tvarią plėtrą, konkurencingą verslą ir remsime 
jaunų žmonių verslumo iniciatyvas.

Tinkamos sąlygos kiekvieno visaginiečio savirealizacijai yra viso Visagino sė-
kmė!

KANDIDATAI Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS MERUS 

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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KANDIDATAI Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS MERUS 

„Kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respubli-
kos rinkimų kodekso reikalavimus neatitinkančius kandidatus arba panaikinus kandidatų ar kandidatų są-
rašų registravimą. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir balsavimo dieną balsavimo patalpose”

ERLANDAS GALAGUZ

Visaginas – išskirtinis ir daugiatautis miestas, kuriame darniai sugyvena 
skirtingos kartos ir skirtingos tautybės. Čia puoselėjama šeima, įvairių tau-
tų papročiai, kultūra ir kitos pamatinės vertybės. Mūsų stiprybė – ištikimybė 
principams ir kompetencija, kuri leidžia pasiekti užsibrėžtų tikslų. Atiduodami 
balsą už mane, Jūs atiduodate jį už: 

- augantį ir racionaliai tvarkomą miesto biudžetą;
- efektyvų savivaldybės įmonių tvarkymą, kuris padeda išvengti būti-

niausių paslaugų monopolizavimo;
- esamų mokyklų, darželių ir neformaliojo ugdymo įstaigų išlaikymą, 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimą bei naujų pedagogų pritraukimą ir STEAM 
metodikų diegimą, kuris padėtų užtikrinti geriausius baigiamųjų egzaminų re-
zultatus;

- sąlygas visoms tautybėms saugoti ir puoselėti savo identitetą ir pa-
pročius;

- aukštą neformaliojo ugdymo kokybę; 
- ne žemesnę nei didžiuosiuose miestuose sveikatos paslaugų koky-

bę, galimybę maksimaliai sutrumpinti paslaugų gavimo laiką ir gauti visas rei-
kalingas paslaugas vienoje vietoje;

- miestą, kuris geba ir moka didžiuotis savo senjorų pasiekimais, sau-
go jų tradicijas ir mezga stiprius ryšius tarp kartų, suteikdamas vyresniajai 
kartai galimybę aktyviai dalyvauti miesto gyvenime;

- miestą, kuriame net negalia paverčiama naujomis galimybėmis, ku-
riame ribotų gebėjimų žmonės atranda naujų galimybių tobulinti save ir rūpin-
tis savo sveikata bei dalyvauti visuomenės gyvenime;

- žaliausią Lietuvos miestą Visaginą, kurio svarbiu infrastruktūros ele-
mentu tampa pati gamta ir turistinius maršrutus, kurie padeda atskleisti gra-
žiausias vietas;

- miestą kuriame aukščiausio lygmens kultūra yra pasiekiama kaip ir 
šalies didmiesčiuose; 

- aukštų technologijų ir didelės pridėtinės vertės verslo plėtrą.

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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KANDIDATAI Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS MERUS 

„Kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respubli-
kos rinkimų kodekso reikalavimus neatitinkančius kandidatus arba panaikinus kandidatų ar kandidatų są-
rašų registravimą. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir balsavimo dieną balsavimo patalpose”

SERGEJUS 
KOTOVAS

GYVENK VISAGINU! 

Vertybės visuomenei – kaip pamatas namui! 
Klasikinės tradicinės vertybės: šeima, investicija į žmogų, rūpinimasis pagy-

venusiais žmonėmis, pagalba vargstantiems, daugelį amžių buvo visuomenės 
pagrindas ir raktas į sėkmingą jos vystymąsi. 

Šiandien gyvybiškai svarbu suprasti, kad be tradicinių vertybių neįmanoma 
sukurti sėkmingos visuomenės.

Jokiu būdu negalime pamiršti, kad tradicinės vertybės užima svarbią vietą 
daugelio visaginiečių mintyse ir gyvenime. 

Aš tai girdžiu, aš tai jaučiu, mes kartu tai žinome.
Visiems gyvenantiems Visaginu visiškai akivaizdu, kad šiandien ypatingą dė-

mesį turime skirti švietimui, sveikatos apsaugai, ir mūsų miesto socialinei sferai.
Būtent todėl mano prioritetai tokie:
 ● Plėsti ir gerinti teikiamų vyresniajai kartai paslaugų kokybę;
 ● Sukurti būtinąsias sąlygas socialiniam stabilumui ir neatidėliotinai įgy-

vendinti socialinio teisingumo principus; 
 ● Siekti, kad medicinos paslaugos būtų prieinamos bet kokio amžiaus žmo-

nėms;
 ● Diegti šiuolaikinius ugdymo ir mokymo metodus nuo lopšelio iki baigia-

mosios gimnazijos klasės;
 ● Kelti aukštesnius reikalavimus įstaigų ir įmonių vadovams;
 ● Užtikrinti atvirą dialogą su gyventojais ir kokybišką jų informavimą.
Tai yra mūsų bendras tikslas, be ko neįmanoma pažanga. Tai būtent tas pa-

matas, ant kurio statysime Visaginą, kuriame gyvens mūsų vaikai ir anūkai.
 
Visaginą, kuriuo didžiuosimės mes visi.
 

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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„Kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respubli-
kos rinkimų kodekso reikalavimus neatitinkančius kandidatus arba panaikinus kandidatų ar kandidatų są-
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ILONA NEKROŠIENĖ
MERAS – ATVIRAS DIALOGUI!
MIELI VISAGINIEČIAI!
Mano šūkis – meras atviras ne monologui, o dialogui! Užaugau šiame mies-

te ir negaliu abejingai žiūrėti į įsisenėjusias miestiečių problemas, į savivaldos 
priimamų sprendimų tęstinumo stoką. Esu tikra, kad su savo komanda man 
užteks patirties ir ryžto Visaginą padaryti patraukliu:

– Jaunų specialistų pritraukimas, kiekvienam sukuriant savivaldybės Wel-
come paketą;

– Daugiafunkcio sveikatingumo centro Visagino šeimoms įrengimas;
– Viso miesto architektūrinio paveldo, nenaudojamų pastatų įvertinimas ir 

tik pritarus bendruomenei – rekonstrukcijos ar kiti darbai;
– Saugumo užtikrinimas – apšvietimo ir vaizdo stebėjimo sistemų atnaujinimas;
– Pažintinio tako aplink Visagino ežerą įrengimas; 
– Kino teatrui – naują gyvybę;
– Nauji investuotojai „Visagino parkui“;
– Teikti kvalifikuotą pagalbą senyvo amžiaus gyventojams naudotis elektro-

ninėmis paslaugomis;
Peržiūrėti ir atnaujinti savivaldybės įstaigų finansavimo modeliai.
Savo darbe remiuosi ir toliau remsiuosi bendro sutarimo principu. 
Profsąjunginė veikla atstovaujant žmonių interesams sukaupė bendradar-

biavimo patirtį su LR Vyriausybe, LR Seimu, ES institucijomis.
Visaginiečiai matė mano darbą savivaldybės taryboje 2019 – 2023 m. 
Atlikau savo darbą nuoširdžiai ir principingai. Pamačiusi, kad priimami 

sprendimai kenkia miestui, o miestiečių ir tarybos narių  nuomonė nėra girdima, 
išstojau iš tarybos valdančiosios koalicijos.

Iš prigimties esu rūpestinga, diplomatiška ir stengiuosi į viską žiūrėti pla-
čiau, su didesne atjauta žmonių rūpesčiams.

Diskusijose, derybose esu konstruktyvi, pozityviai žvelgianti į situaciją ir 
stengsiuosi Visagino savivaldybės tarybą vienyti bendram darbui.

Įgalinantis veikti DIALOGAS – Visagino gerovės pagrindas!

KANDIDATAI Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS MERUS 

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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KANDIDATAI Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS MERUS 

NATALIYA 
RUKOSUEVA

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI

1. Pasieksime, kad meras, atsakingi asmenys kasmet rengtų susitikimus su 
visaginiečiais, pateiktų darbo ataskaitas, išklausytų jų pasiūlymus;

2. Peržiūrėsime savivaldybės išlaidų planus, atsisakant nebūtinų statybų 
projektų, kitų nebūtinų išlaidavimų, gamtos teršimo elementų;

3. Pasieksime nemokamo visuomeninio transporto Visagine, užtikrinsime 
patogias įvažas neįgaliems;

4. Materialiai skatinsime ir kelsime Mokytojo prestižą;
5. Skatinsime smulkų ir vidutinį šeimos verslą. Visaginiečiams mažinsime 

nekilnojamojo turto, verslo liudijimų mokesčius;
6.  Grąžinsime į Visaginą „Ignitis“ ir kitų komunalinių mokesčių sumokėjimo punktus;
7. Organizuosime miestiečių aptarnavimo punktus, kuriuose būtų konsul-

tuojama dėl antstolių veiksmų;
8. Mažinsime centralizuoto šildymo ir elektros energijos kainas. Sukursime 

komisiją dėl per didelių UAB „Visagino energija“ tarifų;
9. Skatinsime šviečiamuosius projektus. Atversime viešąsias erdves šei-

moms, bendruomenėms, laisvalaikiui ir renginiams. Teiksime lengvatas verslui 
už paramą miesto kultūrai, sportui, jaunimo laisvalaikiui;

10. Gražinsime Taikos prospekte pirtį;
11.  Pabaigsime sakurų sodą, pasodinsime dar 12-a „Kiku Sidare“ rūšies medelių;
12.  Pagaliau sukursime miesto fontaną ties parduotuve „Moki Veži“;
13. Sukursime komisiją, kuri tirtų neefektyvų miesto biudžeto 2019-2023 m. 

panaudojimą;
14. Padėsime UAB „Visagino būstas“  racionaliniai planuoti ir naudoti visa-

giniečių pinigus;
15. Paleisime maršrutinius autobusų reisus IAE-Visaginas;
16. Įrengsime modulinių pirčių kompleksą prie ežero, 
17. Tvarkysime savivaldybės būstus, nes žmonės jų pernelyg ilgai laukia;
18. Įsteigsime Visagino savivaldybės gydytojo-auditoriaus pareigybę;
19. Įsipareigojame išsaugoti ir naudoti Grigaliaus kalendorių.
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DALIA
ŠTRAUPAITĖ

MERAS YRA ŽMONIŲ TARNAS.
MERO PAREIGOS YRA DARBAS.

Žmogus yra svarbiausias turtas. Meras turi atstovauti žmonių interesus ir už-
tikrinti jų sėkmingą gyvenimą. Jo pareiga ne skaldyti, bet vienyti žmones, gerbti 
kiekvieno nuomonę ir padėti pagal galimybes kiekvienam, kuris  kreipiasi pagal-
bos, nesiekiant sau naudos.

Visaginas - daugiatautis miestas. Jis turi būti patogus investuotojams ir pa-
traukus verslui.

Svarbiausi klausimai keliant žmonių gerovę, turi būti medicina ir pagyvenu-
sių, socialiai remtinų žmonių pilnaverčio gyvenimo užtikrinimas.

Vienas iš prioritetų  socialinei gerovei kelti, tai yra reabilitacijos centro ir pen-
sionato įkūrimas.

Didelis dėmesys turi būti skiriamas švietimo, sporto ir kultūros srityse.
Miesto pilnavertiškas gyvenimas neįmanomas be turizmo plėtros, naujų ir 

esamų darbo vietų išsaugojimo.

KANDIDATAI Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS MERUS 

„Kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respubli-
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UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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KANDIDATAI Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS MERUS 

VISAGINAS GALI DAUGIAU!
Mano tikslas: vystyti Visaginą, kad visaginiečiai didžiuotųsi savo miestu ir gy-

venti čia būtų patrauklu! 
Mano vizija: Visaginas – tai šiuolaikiškas, patogus gyventi žmonėms ir drau-

giškas gamtai miestas, kuriame kiekvienas būtų išgirstas. Pagrindines Visagino 
bendruomenės vertybes: sąžiningumas, atsakingumas, atvirumas ir pagarba.

Sieksiu:
1. Tobulinti miesto valdymą
    - skatinti tarybos narius dirbti kartu; 
     - įtraukti miesto gyventojus į svarbių sprendimų priėmimą;
   - nuoseklaus privataus, viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų 

bendradarbiavimo; 
    - biudžeto lėšas naudoti efektyviai ir skaidriai;
2. Vystyti ekonominę ir socialinę-kultūrinę aplinką
    - pritraukti investicijas;
    - palaikyti ryšį su emigravusiais visaginiečiais, sudaryti sąlygas jų sugrįžimui 

namo;
    - užtikrinti kultūros renginių įvairovę;
    - pritraukti naujus sveikatos priežiūros specialistus į gydymo įstaigas;
3. Gerinti Visagino viešąsias erdves
    -  baseine įrengti SPA pirčių zoną, sūkurinę vonią ir kitas erdves poilsiui; 
    -  įrengti čiuožyklą, lygumų slidinėjimo trasą;
    -  sukurti patrauklią paplūdimio zoną: išvalyti ežero pakrantę, įrengti fontaną 

ežere, įrengti gultus;
    - Visaginą paversti turizmo kraštu, prisidedant prie naujų turistinių maršrutų 

kūrimo;
    -  išsaugoti medžius miesto teritorijoje;
4. Sudaryti sąlygas sporto plėtrai
    - atkurti sporto renginių tradicijas, organizuoti Visagino ralį, rengti čempio-

natus, maratoną;
     - įrengti patalpas šiuolaikiškai treniruoklių salei; 
     - įsteigti šachmatų mokyklą;
5. Infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo
     - pritraukti papildomas lėšas kelių remontui;
     - suremontuoti patalpas adresu Vilties g. 1 pritaikant senjorų poreikiams;
     - suremontuoti mokyklų ir darželių vidaus bei lauko erdves; 
 įrengti dviračių taką iki Visagino linijos ir Intersurgical gamyklos

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga Nr. 1
Gyvenk Visaginu!
Mūsų komandos nariai gyvena Visaginu ir puikiai žino, ką reikia daryti 

miesto ir miestiečių labui. 
Mūsų privalumas - žinojimas kaip pasiekti tikslą.  
Jokių tuščių kalbų, jokių grandiozinių vizijų, jokio „šviesaus rytojaus“.  
Neatidėliosime rytdienai to, ką galime ir turime padaryti šiandien. 

Mus vienija aiškūs prioritetai:
Investicija į žmogų. Socialinis teisingumas. Tradicinių vertybių ir kultūrų 

įvairovės puoselėjimas. 
Konkretūs tikslai:  
 Švietimas
• Ikimokyklinis ugdymas – asmenybės kūrimo pagrindas
• Mokytojas – nuolat tobulėjantis jaunimo vedlys
• Šiuolaikinis požiūris į jaunosios kartos ugdymą
• Pagalbos mokiniams su negalia ir raidos sutrikimais užtikrinimas
 Socialinė gerovė
• Neatidėliotini sprendimai senjorams plečiant paslaugų spektrą ir geri-

nant jų kokybę
• Reali pagalba socialinę atskirtį jaučiantiems šeimoms
• Neatidėliotinas socialinio teisingumo principų įtvirtinimas
• Palankių gyvenimo sąlygų užtikrinimas jaunimui ir jaunoms šeimoms
 Sveikata
• Visaginiečių sveikatos stiprinimas - nuo kūdikio iki senjoro
• Sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas atsižvelgiant į aktualų poreikį
• Sveikatos įstaigų infrastruktūros modernizavimas
• Ligoninės pacientų maitinimo kokybės gerinimas
 Miesto ūkis 
• Miesto teritorijos ir komunalinių atliekų tvarkymo problemų sprendimas
• Kelių remontas ir dviračių takų tinklo plėtra
• Amfiteatrų šalia mokyklų atnaujinimas
• Sporto arenos statyba
• Visagino energetinio efektyvumo didinimas
 Ekonomika
• Visagino 2023-2030 m. strateginio plano peržiūra ir realių prioritetų 

nustatymas
• Pramonės parko steigimas
• Nenaudojamų nekilnojamojo turto objektų įveiklinimas
• Naujas Visagino ekonomikos plėtros agentūros darbo standarto įkūrimas

Gyvenkime Visagine! Gyvenkime Visaginu! 

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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Tinkamos sąlygos kiekvieno visaginiečio sėkmei yra viso Visagino sė-
kmė!

Atvira ir veiksminga vietos savivalda – lygios galimybės, patikimas valdy-
mas, aktyvios bendruomenės, darni raida.

Mūsų tikslas ir siekis – visų Visagino savivaldybės institucijų darbas žmo-
nių labui. Jūsų suteiktas pasitikėjimo mandatas padės įgyvendinti šias kryptis:

Vietos savivalda – daugiau skaidrios savivaldos žmonių rankose!
Išsilavinimas – kiekvienas miesto gyventojas turi teisę į kokybišką švieti-

mą!
Sveikata – kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos visiems savivaldy-

bės gyventojams plečiant paslaugų spektrą ir gerinant kokybę! 
Atsakingumas – neįgaliųjų poreikiams pritaikyta miesto infrastruktūra bei 

aktyviai ir drąsiai sprendžiamos opiausios socialinę atskirtį patiriančių žmonių 
problemos! 

Galimybės – kompleksiškai išspręstas miesto infrastruktūros tvarkymas: 
modernizuotas miesto apšvietimas, automobilių parkavimo problemų spren-
dimas, aktyvi bendruomenė Darnaus judumo klausimais! 

Inovatyvumas – išgirstos vietos iniciatyvos ir idėjos, skatinamas verslumas 
ir užimtumas bei užtikrintas šių iniciatyvų tęstinumas, jaunų žmonių iniciatyvų 
palaikymas kuriant verslą ir darbo vietas! 

Naudingumas – labiausiai patyrusi vietos savivaldos klausimais šalies po-
litinė jėga! 

Aktyvumas – darnus dviračių takų bei sporto infrastruktūros tinklas savi-
valdybės teritorijoje! 

Saugumas – skaidrūs ir teisingi komunalinio bei šilumos ūkio sektoriai su 
gyventojų interesus atitikinčiomis kainomis! 

Kiekvienas visaginietis, nesvarbu kur jo šaknys, turi jaustis reikalingas ir 
saugus!

 

Lietuvos socialdemokratai Nr. 5

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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Demokratų sąjunga Vardan Lietuvos Nr. 7

Vardan Visagino. Darbais, ne žodžiais. 

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – atvira centro kairės politinė jėga. 
Mes laikomės moralios politikos, skaidrumo, viešojo intereso viršenybės, tari-
mosi kultūros, atvirumo, įtraukimo ir demokratijos principų. 

Kokybiniams savivaldos pokyčiams pirmiausia reikalingi politinių partijų 
kultūros ir mąstymo pokyčiai. Dažnai vietos politikai yra užsidarę, atsiriboję 
nuo bendruomenių, neįgalina ir neįtraukia į sprendimus savo gyventojų, atsi-
lieka nuo verslo, savo neveiklumu slopina vietos vystymosi ir augimo ambi-
cijas. 

Akivaizdu, kad pasitikėjimas valstybe ir jos valdymu prasideda nuo gy-
ventojų santykio su savivalda. 

Mes turime aiškią savivaldos raidos viziją. Jos centre – tarimosi su gy-
ventojais kultūra bei profesionaliai ir skaidriai gyventojams tarnaujanti vie-
tos valdžia. Mūsų kandidatų į savivaldybės tarybos narius branduolį sudaro 
įvairiose srityse dirbantys bendruomenių, profesinių grupių lyderiai, gebantys 
įgyvendinti pokyčius. 

Mūsų vizija – visapusiška kiekvieno savivaldybės gyventojo gerovė, sau-
gios ir laimingos šeimos, patogi ir estetiška aplinka, galimybės ir vietos val-
džios parama vystyti verslą, tobulinti profesinius įgūdžius, dirbti ir užsidirbti. 
Kad kiekvienas gyventojas galėtų pasijusti tikru savo krašto šeimininku, būtini 
savivaldos pokyčiai šiose srityse:

- demokratijos, atskaitomybės ir skaidrumo principais grįstas savivaldos 
valdymas,

- prieinamos ir kokybiškos viešos paslaugos,
- verslui palanki aplinka ir pažangus savivaldos ūkis. 

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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Lietuvos regionų partija  Nr. 10

STIPRUS IR SĖKMINGAS VISAGINAS – PER SOCIALIAI ATSAKINGĄ POLITIKĄ
Transporto maršrutai savivaldybėje -gyventojų poreikiams
Medžių savivaldybės teritorijoje atsodinimas
Saugi aplinka – apšvietimo ir stebėjimo kamerų tinklo atnaujinimas
Kelių savivaldybėje remontas
Plėtoti socialinių paslaugų centro paslaugas ir infrastruktūrą
Socialinio būsto pasiūlos didinimas
Patrauklaus socialinio paketo formavimas jauniems specialistams
Steigti privačius senjorų namus Visagine
Festivalių, masinių renginių, patrauklių gyventojams ir turistams, organiza-

vimas
Remti neprofesionalų meną, didinti tautinių mažumų veiklos finansavimą
Neformalaus ugdymo sferos finansavimo ir administravimo auditas ir tobu-

linimas
Kino teatrui-naują gyvybę
Darželiuose -erdvių neįgaliesiems vaikams įrengimas
Pagalba šeimoms, kuriose yra vaikai su negalia
Darželių finansavimo modelio ir etatų peržiūra
Paplūdimio zonos prie Visagino ežero III mikr. įrengimas
Stadiono Draugystės g. renovavimas
Baseinų renovacija darželiuose
Kultūros ir sporto multifunkcinio komplekso statyba
Atominės energetikos interaktyvaus muziejaus steigimas
Smart parko plėtra
Verslui atverti duris į Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondą
Pažintinio tako aplink Visagino ežerą įrengimas
Seniūnaičių vaidmens aktualizavimas, glaudesnis bendradarbiavimas su 

gyventojais.
Peržiūrėti NVO  rėmimo tvarką, suteikti daugiau galimybių įvairių iniciatyvų 

įgyvendinimui.
Givūnų prieglaudai-pagalba infrastruktūra ir finansais
Investicinių projektų prioritetų nustatymas, kiekvieno projekto ekonominio 

/ socialinio naudingumo vertinimas. 
Socialiai atsakingas, racionalus įstaigų finansavimas ir valdymas.
Nuolatinis dialogas su bendruomene, atsakomybė už savo sprendimus

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI

Liberalų sąjūdžio ir Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų 

koalicija „Visaginiečių koalicija“ Nr. 11

„Visaginas gali daugiau!”. 
Vertybės, kuriomis vadovaujamės: 
• Pagarba
• Sąžiningumas ir skaidrumas/atvirumas
• Inovatyvumas/šiuolaikiškumas
• Bendradarbiavimas su vietos įstaigomis ir centrine valdžia

PAGRINDINIAI MŪSŲ TIKSLAI VISAGINO MIESTO TARYBOJE
• Laisvė veikiantiems, kuriantiems, augantiems  
• Svarbiausia savivaldoje – duoti tai, ko reikia žmonėms, o ne tai, ką 

įsivaizduoja valdžia. Todėl stiprinsime dialogą su gyventojais ir atversime 
savivaldą tiek visuomenei, tiek verslo iniciatyvoms. Sieksime, kad priimant 
sprendimus būtų girdimi visi balsai: tiek mero, tiek pozicijos, tiek opozicijos ir 
bendruomenių.

• Atskirą dėmesį skirsime efektyvioms verslo skatinimo programoms, 
įgalinančioms verslius žmones kurti naujas darbo vietas sau ir kitiems, bei 
didinantiems paslaugų įvairovę mieste.

• Keisime savivaldos požiūrį į žmogų ir bendruomenes. Savivalda turi 
būti artima ir draugiška, o gyventojas užėjęs į savivaldybės instituciją turi gau-
ti ne atsakymą, ko ji negali, o pagalbą ir jo problemos sprendimą.

• Žmogui ir aplinkai draugiškos infrastruktūros stiprinimas
 Įvertinant visaginiečių amžių, jų aktyvumą, gyvenimo ritmą, tobulinsi-

me poilsio ir aktyvios veiklos vietas senjorams ir vaikams. 
 Patalpų, skirtų bendriems projektams vystyti, modernizacija (pritaiky-

mas žmonėms su negalia). 
 Sieksime, kad Vilties g. 1 patalpos atitiktų bendruomenės poreikius ir 

užtikrintų tinkamas sąlygas visokeriopam senjorų užimtumui.
• Neformalus švietimas kiekvienam visaginiečiui
 Sieksime, kad ir toliau Visaginas būtų geriausiu miestu vaikų nefor-

malaus švietimo srityje.
 Sieksime plėsti neformalaus švietimo ir sporto paslaugų kokybę, bei 

kiekybę vaikams, jaunimui, suaugusiems, bei senjorams.
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Nr. 12

LVŽS – gilias istorines šaknis ir tradicijas turinti politinė jėga. Valstybės bei 
Tautos išsaugojimo ir stiprinimo politika yra jos stiprybės pagrindas. Mes puo-
selėjame tradicinę šeimą, papročius, kultūrą ir kitas pamatines lietuvių Tautos 
vertybes. Mūsų stiprybė – ištikimybė principams ir kompetencija. Regioninė 
politika buvo, yra ir išliks partijos prioritetu. Atiduodami balsą už mūsų kandi-
datus, Jūs užtikrinate:

- vietos gyventojų poreikius atitinkančio savivaldybės biudžeto sudary-
mo ir tvirtinimo procedūrų skaidrumą;

- bendruomenių deleguotų atstovų įtraukimą į savivaldybės įmonių val-
dymo organų sudėtį;

- nepritarimą visoms be išimties iniciatyvoms, kurios ne tik sudarytų są-
lygas Lietuvoje atsirasti elitinių privačių ugdymo įstaigų tinklui, bet ir lemtų 
švietimo įstaigų regionuose naikinimą;

- reikalingas paslaugas kiekvienam bendruomenės nariui, saugios kai-
mynystės, bendruomeniškumo skatinimą;

- rūpestį savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų infrastruktūra, aprūpini-
mu, pritaikymu įvairius poreikius turintiems bendruomenės nariams;

- pagarbą žmogaus sveikatai ir jos saugojimą nuo gyvybės pradžios iki 
pabaigos; būtinybę išlaikyti regionuose ne tik sveikatos priežiūros, bet ir švie-
timo, socialines, aplinkosaugines ir kitas įstaigas;

- išsamų aplinkos monitoringą, piliečių, visuomeninių organizacijų įtrau-
kimą į sprendimų dėl aplinkosaugos priemonių planavimo bei įgyvendinimo 
priėmimą;

- didelį dėmesį tinkamai želdynų, žaliųjų rekreacinių zonų, parkų bei 
miškų sanitarinei priežiūrai ir plėtrai, biologinės įvairovės, gamtinio kultūros 
paveldo išsaugojimui;

- ilgalaikių inovatyvių vietos plėtros strategijų kūrimą, skiriant vietos 
ekonomikos stiprinimui prioritetinę veiklos kryptį.

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI

1. Pasieksime, kad meras, atsakingi asmenys kasmet rengtų susitikimus su 
visaginiečiais, pateiktų darbo ataskaitas, išklausytų jų pasiūlymus;

2. Peržiūrėsime savivaldybės išlaidų planus, atsisakant nebūtinų statybų 
projektų, kitų nebūtinų išlaidavimų, gamtos teršimo elementų;

3. Pasieksime nemokamo visuomeninio transporto Visagine, užtikrinsime 
patogias įvažas neįgaliems;

4. Materialiai skatinsime ir kelsime Mokytojo prestižą;
5. Skatinsime smulkų ir vidutinį šeimos verslą. Visaginiečiams mažinsime 

nekilnojamojo turto, verslo liudijimų mokesčius;
6. Grąžinsime į Visaginą „Ignitis“ ir kitų komunalinių mokesčių sumokėjimo 

punktus;
7. Organizuosime miestiečių aptarnavimo punktus, kuriuose būtų konsul-

tuojama dėl antstolių veiksmų;
8. .Mažinsime centralizuoto šildymo ir elektros energijos kainas. Sukursi-

me komisiją dėl per didelių UAB „Visagino energija“ tarifų;
9.Skatinsime šviečiamuosius projektus. Atversime viešąsias erdves šei-

moms, bendruomenėms, laisvalaikiui ir renginiams. Teiksime lengvatas verslui 
už paramą miesto kultūrai, sportui, jaunimo laisvalaikiui;

10. Gražinsime Taikos prospekte pirtį;
11. Pabaigsime sakurų sodą, pasodinsime dar 12-a „Kiku Sidare“ rūšies me-

delių;
12.  Pagaliau sukursime miesto fontaną ties parduotuve „Moki Veži“;
13. Sukursime komisiją, kuri tirtų neefektyvų miesto biudžeto 2019-2023 

m. panaudojimą;
14. Padėsime UAB „Visagino būstas“  racionaliniai planuoti ir naudoti visa-

giniečių pinigus;
15. Paleisime maršrutinius autobusų reisus IAE-Visaginas;
16. Įrengsime modulinių pirčių kompleksą prie ežero, 
17. Tvarkysime savivaldybės būstus, nes žmonės jų pernelyg ilgai laukia;
18. Įsteigsime Visagino savivaldybės gydytojo-auditoriaus pareigybę;
19. Įsipareigojame išsaugoti ir naudoti Grigaliaus kalendorių.

Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) Nr. 14
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Partija „Laisvė ir teisingumas“ Nr. 18

Už laisvą žmogų ir teisingą savivaldą!
Žmogaus žingsniai prasideda šeimoje, bendruomenės – savivaldoje, Tau-

tos – valstybėje. „Laisvė ir Teisingumas“ telkia visuomenę veikimui už žmo-
gaus gerovę, sveikatą ir sveiką aplinką, jo ateitį, grįstą stipria švietimo sistema 
ir krašto saugumu, patogumu gyventi ir ugdyti, dirbti ir ilsėtis, neužmiršti sil-
pnesniųjų.

Mūsų rinkimų programa apima esmines sritis – savivalda ir žmogus, savi-
valda ir visuomenė, savivalda ir valstybė. Partija teikia sprendimus specifinėms 
problemoms tiek didmiesčiams, tiek miestams ar priemiesčiams, regionams ir 
kaimiškoms vietovėms. 

Savivaldybė privalo didinti rūpestį šeima.  Finansinė parama naujagimiams, 
darželių prieinamumas, popamokinio ugdymo lėšų didinimas – tai jaunų šeimų 
pritraukimo į regionus politika. 

Pasisakome už objektyvų, išdiskutuotą ugdymo įstaigų tinklą. Vaikų atei-
ties labui būtina orientuotis į ugdymo kokybę. Mažos mokyklos galėtų virsti 
didesnių, centruose esančių mokyklų skyriais, užtikrinant aukštesnę ugdymo 
ir švietimo vadybos kokybę, prasmingesnį nekilnojamojo turto panaudojimą. 
Mokyklos privalo likti bendruomenės kultūrinio telkimo centrais.

Savivaldybė turi būti suinteresuota paskatų verslui kūrimu. Ekonominių 
zonų parengimas, biurokratinių kliuvinių mažinimas daro savivaldybę patrau-
klia naujoms plyno lauko investicijoms, smulkiojo ir vidutinio verslo veiklai. Re-
gionuose ypač aktualus palaikymas šeimos verslui.

Esame už harmonizuotą požiūrį į viešąjį transportą, automobilius, dvira-
čius, paspirtukus ir kelionę pėsčiomis. Tačiau esame prieš nepamatuotą eismo 
sąlygų prastinimą, dirbtinai siaurinant gatves, mažinant pralaidumą, sukuriant 
papildomas grūstis.

Kaimiškose vietovėse savivaldybės privalo palaikyti vietos bendruomenių, 
veiklos grupių iniciatyvas, stiprinti seniūnaičių institutą.

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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KANDIDATŲ Į TARYBŲ NARIUS SĄRAŠAI

1. ZYGFRYD BINKIEWICZ
2. SERGEJUS KOTOVAS
3. DMITRIJ IKONIKOV
4. JULIJA SVIDĖNIENĖ
5. VALERJAN VITKOVSKIJ
6. VLADISLAV VILKELIONOK
7. TADEUŠ KLEJEVSKIJ
8. TATJANA KOROBOVA
9. NATALIJA SOKOLOVSKAJA
10. VIKTOR  VORONIN
11. MICHAIL MOROZOV
12. SANDRA BIGUNOVA
13. EDITA ALEKSANDRAVIČĖ
14. IVAN LEONOVIČ
15. IRINA ADINKEVIČ
16. JELENA DIDENKO
17. OLGA RAKEL
18. TATJANA BERNAČIUK
19. NIKOLAJ ALEKSEJENKO
20. VASILIJ RYBAKOV
21. CHANA  RUNKAUSKIENĖ
22. GENIA ŠUMANAITĖ
23. EDMUND LAVRUVJANEC
24. ANA ŠPAKAUSKIENĖ
25. DEIVIDAS LAŠAS
26. POVILAS ŠUMINAS
27. NATAŠA KRUGLIAKOVA
28. ANTONINA ŠEVČENKO
29. ANDREJ JERONKO
30. DIANA ANANIKOVA
31. JANA JURIS
32. SERGEJ OSKIN
33. OLGA BALTUŠIENĖ
34. ALEKSANDR IVANOV
35. GALINA KLIMIENĖ

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-
Krikščioniškų šeimų sąjunga

1. AURIMAS GUDAS
2. VIRGINIJUS ANDRIUS BUKAUSKAS
3. DEIVIDAS UMBRASAS
4. DAIVA STANIUKAITIENĖ
5. RIMA PETRAUSKIENĖ
6. LORETA ŽIGIENĖ
7. IEVA GUDIENĖ
8. ČESLOVAS MIKŠYS
9. ALVYDAS VYTAS
10. VITALIJ LAVRUVJANEC
11. STEFANIJA VARKAVIČIENĖ
12. ŽANA VAITKUVIENĖ-ZIMINA
13. INGA CICĖNIENĖ
14. ANATOLIJ STRELKOV
15. RASA ANDRIULAITIENĖ
16. SANTA ČESNULEVIČIENĖ
17. RIMANTAS BARTKUS
18. EMILIJA RUBINAITĖ
19. VILMANTAS NARAUSKAS
20. JOLANTA PAUKŠTYTĖ-GLASKIENĖ
21. TEIMURAZ GRDZELIŠVILI
22. EDVARDAS PIŠČIKAS
23. ELA KRASIKOVA
24. ALFONSAS ŠIMULYNAS
25. IVAN VAITKEVIČ
26. SVETLANA KLEPALOVA
27. MAKSIM IVANOV
28. IRMA GABRIŪNIENĖ
29. VIAČESLAV GARŠANOV
30. NATALJA KUZNECOVA
31. ANDREJUS KUNEJUS
32. OLGA LEONAITIENĖ
33 VINCENTA VELIČKO-GARŠANOVA
34 VALĖ DONUŠKINA
35 VILIJA GINAITIENĖ
36 EDITA KUCINA

Lietuvos socialdemokratų partija

Nr. 1
Nr. 5

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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1. ILJA PETROV
2. RUZANNA KATINIENĖ
3. DENIS NAIDIONOV
4. MAKSIM BABACHIN
5. ANASTASIJA LAPUNIA
6. ALEKSANDR JERMOLAJEV
7. ALEKSANDR MINIČ
8. TOMAS  BAKEVIČIUS
9. EDVARDAS GRINIUK
10. ALEKSANDR TROFIMČUK
11. DMITRIJ PANASIUK
12. JONAS PETRAUSKAS
13. ANASTASIJA PORTNOVA
14. VIAČESLAV RUMIANCEV
15. JANA KRAVCOVA
16. MAKSIM SERDIUCKIJ
17. ALEKSEJ BAZAROV
18. JEVGENIJ LAPTEV
19. LINAS ČESNULEVIČIUS
20. SERGEJ LOGAČIOV
21. JELENA ROMANOVIČ
22. JUSTINA JAKAITĖ
23. IRYNA BRAUN
24. ANASTASIJA LYKOSOVA
25. VITALIJ VOLKOV
26. DARIUS PUPEIKIS
27. SVETLANA BAZAROVA
28. BRIGITA VOBOLEVIČ
29. IVAN STEFANENKO
30. ARTUR SOLOVEJ
31. NADEŽDA GRIGORJEVA
32. IRINA PETROVA
33. VALENTINA BABACHINA
34. DARJA OSIPOVA
35. SNEŽANA SOLOVEJ
36. ALEKSANDR PORTNOV
37. ALEKSANDR VOITEK

Demokratų sąjunga 
„Vardan Lietuvos“

1. ILONA NEKROŠIENĖ
2. NIKOLAJUS LEBEDEVIČIUS
3. BORIS LUKOŠKOV
4. ANTON  JEVTIUCHOV
5. SVETLANA ŠADČENEVA
6. VLADIMIR SUCHORUKOV
7. VERA NOVIK
8. VITALIJ  GLUŠČENKO
9. TAMARA GAIVORONSKAJA
10. DINA MAKARENKO
11. ANDREJ KOROBOV
12. JONAS NEKROŠAS
13. DMITRIJ MICHAILOV
14. LARISA SOMOVA
15. DMITRIJ SAVOSTIN
16. IGOR TERENTJEV
17. ANDRIUS JANČUKOVIČIUS
18. IZABELA IGUMNOVA
19. ROLANDAS KAULAKYS
20. DMITRIJ KOLOMIJEC
21. PAVEL TIMOFEJEV
22. NATALJA TERENTJEVA
23. IVAN TIMOFEJEV
24. VALENTINA PYŠEČKINA
25. ANTON  ŠPILEVOJ
26. MARINA MENŠENINA
27. GALINA ZUBKOVA
28. OLEG ABUSAGITOV
29. IGOR KRIVOV
30. JELENA TKAČIOVA
31. ROMAN GAIVORONSKIJ
32. DENIS MOKROUSOV

Lietuvos regionų partija

KANDIDATŲ Į TARYBŲ NARIUS SĄRAŠAI

Nr. 7 Nr. 10

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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KANDIDATŲ Į TARYBŲ NARIUS SĄRAŠAI
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Nr. 11

1. JEVGENIJ ŠUKLIN
2. AIRIDA DRUS
3. VADIMAS ČIŽYS
4. OLGA KOLESNIKOVA
5. VIAČESLAV GOTOVSKIJ
6. LIUDMILA LEOPA
7. ANA NAROVČENKO
8. ANASTASIJA FIODOROVA
9. LENA BUŠKO
10. JEVGENIJ CHOROŠKO
11. ELENA DRAGEL
12. EDVARDAS STANYS
13. JOGINTAS ČIŽYS
14. OLGA PAZNIAK
15. RANO JERONKO
16. DANIEL GRIKIAS
17. YULIIA MELNYCHUK
18. JEVGENIJ VOLOSATOV
19. OLGA ŠINKARENKO
20. SVETLANA BOLYA
21. ANASTASIYA ASTAPKA
22. ANDREJ ŠIKŠNIAN
23. DIANA AFANASJEVA
24. NATALJA GOLOVINA
25. KATSIARYNA AHRYZKA
26. JEKATERINA KAPITANOVA
27. ANA PADALKA
28. VADIM KOROBOV
29. ELENA MALYAVKO
30. LILIIA BAKHARIEVA
31. JEKATERINA FILIPOVIČ
32. VIKTOR  MANKEVIČ
33. TATIANA PETUSHKO
34. DMITRIJ MELIOCHIN
35. IGOR DAVIDIUK
36. NATALIJA PAVLIKOVA
37. SERGEJ DRUS

Liberalų sąjūdžio ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų koalicija „Visaginiečių koalicija“

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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KANDIDATŲ Į TARYBŲ NARIUS SĄRAŠAI

1. ERLANDAS GALAGUZ
2. VITALIUS BESAKIRSKAS
3. SVETLANA BABUJEVA
4. ALEKSANDRA GRIGIENĖ
5. VITA PIMPIENĖ
6. VYTAUTAS RAČKAUSKAS
7. GINTAUTAS DERVINIS
8. ANDREJ AKOPOV
9. ALGIRDAS KURPĖ
10. IRINA KEIZO
11. IRINA ZIUZIOVA
12. LEILA URMANOVA-VNUKOVA
13. VYTAUTAS ŠLAUSTAS
14. MARIJA ŠČERBAKOVA
15. ALIONA LIACHOVIČ
16. PALMIRA BUČINSKIENĖ
17. VERANIKA KONAN
18. VITALIJ  NAGOVICIN
19. OLGA SHLYAKOVA
20. AGNĖ DOBRIANSKIENĖ
21. MIGLĖ BULOVIENĖ
22. NATALIJA DOLŽENKO
23. AMIR KANBEKOV
24. ANATOLIJ OGIJENKO
25. BIRUTĖ  DAVIDOVIČĖ
26. VIOLETA MATEIKIENĖ
27. ALEKSANDR VNUKOV
28. JURIJUS TARASENKO
29. DMITRIJ BALAN
30. ANDREJ VOLKOV
31. RITA JAKIENĖ
32. ALVYDAS JAKAS
33. BORIS KOROSTELIOV
34. AUŠRA SURVILIENĖ
35. SVETLANA GOLUBEVA

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

36. AKSANA CHMYLKO
37. JEKATERINA LAGODINA
38. STANISLAV ČULIČKOV
39. SVETLANA DOBRODEJ
40. SERAFIM ZOLIN
41. DANUTA USTIMENKO
42. MAIJA MACUK
43. EDGARAS LAVRUVIANECAS
44. JURIJ DULIDA
45. ALEKSANDR DOLIBA
46. EDITA NOREIKIENĖ
47. SVETLANA RADZEVIČIENĖ
48. NIKOLAJ CHARLAMOV
49. JŪRATĖ ČIČINSKIENĖ

„Kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respubli-
kos rinkimų kodekso reikalavimus neatitinkančius kandidatus arba panaikinus kandidatų ar kandidatų są-
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Nr. 12

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
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UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI

KANDIDATŲ Į TARYBŲ NARIUS SĄRAŠAI

1. NATALIYA RUKOSUEVA
2. ANATOLIJ MOROZ
3. IRINA LISOVSKAJA
4. TADEUŠ LISOVSKIJ
5. IVAN ŽUKOVSKIJ
6. SVETLANA KRASNAUSKIENĖ
7. LIUBOV PAVLIUK
8. VASILIJ PAVLIUK
9. TATJANA ŠAIMARDANOVA
10. JEKATERINA BRATYGINA
11. MAKSIM FILIANIN
12. ANTON  DIDKOVSKIJ
13. NIKOLAJ MARGUN
14. SERGEJ JEVSEJENKO
15. TATJANA VILKELIONOK
16. NATALJA PETČENKO
17. HENRIKAS MACIŠEVSKIS
18. MICHAIL OVČINIKOV
19. NIKOLAJ NOVIKOV
20. GENADIJ KOSTENKO

Tautos ir teisingumo sąjunga

1. DALIA ŠTRAUPAITĖ
2. NATALJA TOMŠA
3. ALEKSANDR KLOČAN
4. LEONID LAVRIJENKO
5. VANDA BEINORIENĖ
6. MARIJA AGAFONOVA
7. VIKTORIJA PANTELEJEVA
8. VIDA MEŠKĖNIENĖ
9. ASTA KAROSIENĖ

Partija „Laisvė ir teisingumas“

Nr. 14

Nr. 18

10. ANATOLIJ DEDEIKO
11. TETIANA AKSYNENKO
12. JEVGENIJ PANKOV
13. GRAŽINA GUSAKOVIENĖ
14. TATJANA KOŽINEVSKAJA
15. NATALJA KOROBOVA
16. IRINA ŽUROVA
17. OLGA KULIKOVSKICH
18. DMITRIJ GOLUBKOV
19. VIKTOR ŠVARAK
20. BEATA VOITECHOVSKAJA
21. SVETLANA LADIK
22. NATALJA MOKEJEVA
23. SERGEJ PROŽEJEV
24. TATJANA DIUŽEVA
25. MARINA NIKOLAJEVA
26. IRINA GRUNTOVAJA
27. MARIJA MILOŠ
28. ANA TRUKŠANINA
29. TATJANA SEVRIUGINA
30. ANTONINA KOZLOVSKAJA
31. SIGUTĖ  DAMOŠIENĖ
32. LIDA AKSIONOVA
33. DALIA SARGŪNIENĖ
34. SHAMIL KABIROV
35. RITA BALODIENĖ
36. INA MIKITA
37. OLGA ADAMOVIČ
38. ALGIMANTAS DAPKUS
39. SIARHEI ZHURAU
40. JELENA KRYLOVA
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„Kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respubli-
kos rinkimų kodekso reikalavimus neatitinkančius kandidatus arba panaikinus kandidatų ar kandidatų są-
rašų registravimą. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir balsavimo dieną balsavimo patalpose”

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI

VISAGINO SAVIVALDYBĖS NR. 59 

RINKIMŲ APYGARDOS APYLINKIŲ SĄRAŠAS

Rinkimų apylinkė Adresas El. paštas Telefonas 

1. Draugystės  

Parko g. 7, 
Visaginas draugystes59001@lrvrk.lt 8 665 44405 

2. Gerosios Vilties 

Partizanų g. 2, 
Visaginas gerosiosvilties59002@lrvrk.lt 8 665 44406 

3. Sedulinos 

Vilties g. 5, 
Visaginas sedulinos59003@lrvrk.lt 8 665 44407 

4. Atgimimo 

Tarybų g. 23, 
Visaginas atgimimo59004@lrvrk.lt 8 665 44408 

5. Ateities 

Draugystės g. 12, 
Visaginas ateities59005@lrvrk.lt 8 665 44409 

6. Atžalyno  

Sedulinos al. 49, 
Visaginas atzalyno59006@lrvrk.lt 8 665 44410 

7. Orbitos 

Festivalio g. 6A, 
Visaginas orbitos59007@lrvrk.lt 8 665 44411 

8. Kosmoso 

Kosmoso g. 12, 
Visaginas kosmoso59008@lrvrk.lt 8 665 44412 

9. Taikos 

Taikos pr. 20, 
Visaginas taikos59009@lrvrk.lt 8 66 544413 

10. Vilties 

Vilties g. 16, 
Visaginas vilties59010@lrvrk.lt 8 665 44414 

11. Bangos 

Parko g. 16, 
Visaginas bangos59011@lrvrk.lt 8 665 44415 

12. Auksinio gaidelio 

Tarybų g. 9, 
Visaginas auksiniogaidelio59012@lrvrk.lt 8 665 44416 

13. Vilties šaltinio  

Statybininkų g. 7, 
Visaginas viltiessaltinio59013@lrvrk.lt 8 665 44417 

14. Gintarėlio  

Draugystės g. 19, 
Visaginas gintarelio59014@lrvrk.lt 8 665 44418 

15. Ąžuoliuko  

Sedulinos al. 51, 
Visaginas azuoliuko59015@lrvrk.lt 8 665 44419 

16. Žiburio  

Energetikų g. 56, 
Visaginas ziburio59016@lrvrk.lt 8 665 44420 
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VISAGINO SAVIVALDYBĖS NR. 59 
RINKIMŲ KOMISIJA

Parko g. 14, LT31140, Visaginas, tel. 8 665 44404, el. p. visagino59@lrvrk.lt



29

RINKIMŲ BIULETENIO PAVYZDYS
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RINKIMŲ BIULETENIO PAVYZDYS
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UŽRAŠAMS



Leidinį sumaketavo UAB „Colorita”
Spausdino UAB „LODVILA“

VISAGINO SAVIVALDYBĖS NR. 59 
RINKIMŲ KOMISIJOS INFORMACINIS LEIDINYS

LEIDINIO TIRAŽAS – 10 700 VNT.

„Kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir 
išbraukus Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso reikalavimus neatitinkančius 

kandidatus arba panaikinus kandidatų ar kandidatų sąrašų registravimą. 
Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir balsavimo dieną balsavimo patalpose”

„Asmens duomenų valdytoja – Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų 
komisija, adresas: Gynėjų g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 239 6902, 

asmens duomenų pareigūno tel. (8 5) 239 6423. 
Asmens duomenys tvarkomi rinkimų rengimo ir rinkėjų 

informavimo tikslais. Išsamiau apie duomenų tvarkymą galite sužinoti 
www.vrk.lt/asmens-duomenu-apsauga.“


