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Ąžuolas Juozas Aleksiūnas
Iškėlė Lietuvos centro partija

Prieš korumpuotus politikus!
Už paprastus žmones!
Rinkimų programa
1. Sieksiu teisingumo LR
teisinėje sistemoje: renkami
teisėjai ir tarėjai, prokurorų ir
komisarų rotacija, pakankamas
policijos finansavimas.
2. Sieksiu vaikų globos sistemos greitesnio pertvarkymo,
skiriant lėšų šeimoms, auginančioms savus ir svetimus vaikus, užtikrinant griežtą vaikų ir
jų gyvenimo sąlygų apskaitą.
3. Mokesčių sistemos pertvarkymas: mažesni naudojamų gamybinių pastatų mokesčiai
ir dideli – nenaudojamų pastatų.
4. Sukurti lengvatinio valstybinės žemės išsipirkimo (nuomos) sistemą jaunoms šeimoms
ir grįžtantiems emigrantams, norintiems įsikurti kaime. Įvesti progresinius žemės mokesčius,
priklausomai nuo turimo žemės ploto (nuo 100 ha).
5. Įvesti griežtą turtinę valdininkų, išdavusių neteisėtus leidimus arba apribojimus,
atsakomybę.
6. Susieti Seimo narių skaičių su šalies gyventojų skaičiumi, pirmasis sumažinimas –
jau šioje kadencijoje.
7. Sumažinti tarnautojų skaičių valstybės ir savivaldybių institucijose. Įvesti visuotinę
valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovų rotaciją.
8. Daugiau klausimų valstybėje spręsti referendumais, užtikrinti jų organizatoriams
visokeriopą valstybės paramą.
9. Debiurokratizuoti sveikatos apsaugos sistemą, sugražinant žmonėms gydymo įstaigos
ir gydytojo pasirinkimo laisvę.
10. Sugriežtinti bausmes vairuojantiems girtiems. Įvesti papildomus tikslinius mokesčius
alkoholio gamintojams ir juo prekiaujantiems, surinktas lėšas skiriant blaivyklų įrengimui
bei alkoholizmo prevencijai.
11. Prie esamos rinkimų tvarkos įvesti internetinį balsavimą.
12. Kandidatuoti į LR Seimo narius gali asmuo esantis pirmoje skirtingų lyčių santuokoje.
13. Ministrais negali būti skiriami LR Seimo nariai.
14. LR seimo nariui dirbti LR Seime ne ilgiau dviejų kadencijų.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Modestas Barauskas
Išsikėlė pats

Atverkime valdžią jauniems ir veikliems!
Rinkimų programa
Mano tikslas – atverti valdžios vartus jauniems ir veikliems žmonėms.

► Pradedant nuo žemiausios grandies – renkamų seniūnų.
Seniūnas turi būti žmogus, kuriuo Jūs pasitikite ir kurį pažįstate.
Žmogus paskirtas ne politinės partijos, o išrinktas Jūsų.
Žmogus, turintis realius įgaliojimus tvarkytis savivaldoje ir atskaitingas savo rinkėjams.
Tai labai svarbu siekiant, kad nauji žmonės – su švaria sąžine ir be partinių interesų – galėtų
ateiti į valdžią.
► Antras tikslas – Realias galias turinčios bendruomenės.
1) Įpareigoti savivaldybes svarbius sprendimus priimti tik pasitarus su bendruomenėmis;
2) Suteikti teisę inicijuoti aktualių klausimų svarstymą savivaldybės taryboje;
3) Sudaryti galimybes gyventojams dalyvauti komitetų posėdžiuose;
► Aš tikiu, kad į Seimą turi ateiti nauji žmonės – ASMENYBĖS, turinčios IDĖJŲ.
Todėl sieksiu, kad:
1) Seimo narys pagal sąrašą galėtų būti renkamas tik 2 kadencijas iš eilės;
2) Rinkėjai turėtų teisę atšaukti išrinktą Seimo narį dėl netinkamo atstovavimo;
Kandidatuoju be politinės partijos. Už manęs stovi tik mano idėjos, o ne politinės partijos pavadinimas. Tikiu asmenine politiko atsakomybe rinkėjams, nepermetant jos partijai.
Nesu vienas – tas pačias idėjas palaiko Aušra Maldeikienė, Darius Kuolys, kelios didelės
bendruomenių organizacijos bei visas Lietuvos Sąrašas. Lygiai kaip aš – visi jie stovi už
šių idėjų.
Mano šaknys glūdi Pušaloto seniūnijos Stumbriškio kaime. Iš čia yra mano seneliai,
mama, dėdės, tetos, pusbroliai bei pusseserės. Pasvalys yra mano kraštas, nes čia gyvena
visa plati mano giminė.
Šiais metais įgijau VU Teisės Magistro diplomą. Dirbau teisininku advokatų kontoroje
ir įmonėje, todėl gerai suvokiu kaip veikia Lietuvos teisinė sistema.
Ateikite į rinkimus. Pasirinkite politiką ir kas jis bebūtų – reikalaukite iš jo DAUG.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Eugenijus Degutis
Iškėlė Tautininkų sąjunga

Valdžia priklauso tautai!
Rinkimų programa
Lietuvių tautos išlikimui iškilo šios
grėsmės: valstybės, kaip piliečių instituto, naikinimas, demografinė lietuvių
depopuliacija, tiesioginės karinės
grėsmės augimas, masinis skurdas, apsprendžiantis asmens ir visuomenės
degradavimą, piliečių nusivylimą ir abejingumą valstybės reikalais.
Tapęs Seimo nariu:
– siūlysiu skurdą mažinančias priemones: (a) valstybės paramą kapitalui, investuojančiam
į didelės pridedamosios vertės produkcijos gamybą; (b) paskatas verslui didinti atlyginimų
dalį šalies BVP; (c) mokesčių sistemos pokyčius taip, kad valstybės perskirstoma BVP
dalis būtų didinama iki 35%, (d) savivaldos finansinės bazės ir žymų socialinės sferos
finansavimo sustiprinimą iš šalutinių pajamų;
– gerinsiu šeimų gyvenimo sąlygas, kelsiu tautos, šeimos kultūrą, sąmoningumą bei
patriotizmą, vykdysiu alkoholizmo, narkomanijos, rūkymo ir kitų žalingų įpročių prevenciją,
užkardysiu homoseksualizmo propagandą;
– stengsiuosi reguliuoti migracijos srautus, užkertant kelią tarptautinio terorizmo
grėsmėms;
– plėsiu tautos ir piliečių galias valstybės valdyme ir savivaldoje (tiesiogiai rinkti seniūnus,
lengviau sušaukti referendumus ir vykdyti piliečių valią, skaidrinti politikų veiklos kontrolę,
finansuoti bendruomeninius darinius);
– tobulinsiu įstatymus, kurie sudarys sąlygas efektyviai kovoti su korupcija ir smurtiniais nusikaltimais;
– ginsiu Pasvalio – Pakruojo rajonų gyventojų teisėtus interesus saugant darnią aplinką
ir paveldą, sieksiu tikros piliečių savivaldos;
– palaikysiu aktyvų Lietuvos dalyvavimą NATO veikloje ir sąjunginių įsipareigojimų
vykdymą bei pastangas ES grąžinti į suverenių valstybių sąjungos būklę.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Vytautas Liepa

Iškėlė Darbo partija

Tai, ko negali kiti
Rinkimų programa
Tikiu ir pasitikiu Pasvalio ir Pakruojo žmonėmis. Aš ir Darbo partija,
įgyvendinę savo programą, sukursime
geresnį Jūsų gyvenimą ir klestinčią
Lietuvą. Mūsų prioritetas – GYVENTOJŲ PAJAMŲ DIDINIMAS.
SIEKSIU, KAD LIETUVOJE BŪTŲ:
– vidutinis darbo užmokestis – 1110 eurų;
– minimali mėnesinė alga (MMA) – 656 eurų;
– vidutinė pensija – 422 eurų;
– neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) prilygintas MMA.
SVARBIAUSI DARBAI:
Įgyvendinsime gerai apmokamų darbo vietų kūrimo programą, neapmokestindami
įmonių investuojamo pelno ir skirdami ES struktūrinę paramą.
Remsime jaunimo įdarbinimą, juos pirmuosius dvejus metus atleisdami nuo pajamų
mokesčio.
Padėsime jaunoms ir remtinoms šeimoms apsirūpinti būstu – savivaldybių socialinių
būstų statybai per 4 metus skirsime 1 milijardą eurų iš ES ir šalies fondų. Kiekvienam šalies
piliečiui, sulaukusiam 18 metų, gyvenimo pradžiai skirsime 2000 eurų paramą.
Būtiniausiems maisto produktams ir vaistams taikysime 5 % lengvatinį PVM tarifą.
Atpiginsime šildymo kainas, skatindami šilumos energiją gaminti iš biokuro. Sieksime
uždrausti išnuomoti arba parduoti savivaldybių šilumos tinklus privatiems asmenims.
Įvesime mokytojams papildomas socialines garantijas. Išsaugosime kaimiškas mokyklas,
taikydami joms papildomą finansavimą. Sieksime, kad švietimo finansavimas sudarytų 6%
BVP.
Sumažinsime Seimo narių, ministerijų tarnautojų skaičių, o ūkio subjektus kontroliuojančių
institucijų skaičių – nuo 58 iki 29.
Panaikinsime Lietuvos žemės ūkių finansinį diskriminavimą ir reikalausime padidinti
neteisingai mažas tiesiogines ES išmokas iki ES vidurkio.
DĖKOJU UŽ PASITIKĖJIMĄ IR TEISINGĄ JŪSŲ PASIRINKIMĄ!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Saulius Margis
Iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija

Lietuvos socialdemokratai:
daugiau darbo vietų, pajamų
ir socialinio teisingumo
Rinkimų programa
Socialdemokratų partijos tikslas –
nuolat auganti ir stiprėjanti žmonių
gerovė. Norime, kad kiekvienas Lietuvos pilietis galėtų gyventi saugiai, oriai ir laimingai.
Įrodėme, kad galime įgyvendinti pažadus. Per šiuos 4 metus vidutinis
darbo užmokestis išaugo nuo 615 eurų iki 748 eurų. Vidutinę senatvės
pensiją padidinome iki 255 eurų, nedarbą pavyko sumažinti nuo 13,4
iki 8,3 proc.
Sieksime, kad:
2020 m. vidutinis Lietuvos gyventojų darbo užmokestis būtų 1100 eurų
minimalus atlyginimas sudarytų pusę vidutinio atlyginimo
senatvės pensija išaugtų trečdaliu
išmokos žemdirbiams pasiektų Europos Sąjungos šalių vidurkį
Nuosekliai didinsime finansavimą švietimui, mokslui ir kultūrai, sveikatos apsaugai ir
socialinei politikai
Įdiegsime naują mokytojų darbo apmokėjimo sistemą, įskaitanti ne tik kontaktines
valandas, bet pasirengimą pamokoms, budėjimą
Išsaugosime kaimo mokyklas, jungdami jas su gimnazijomis į vientisą mokyklų tinklą.
Taip kaimo vietovėse išliks kultūros židiniai.
Lietuvos žmonės nemokamai galės įgyti aukštąjį bakalauro išsilavinimą, šalies jaunimui
sukursime geriausias sąlygas gyventi, kurti ir auginti vaikus, remsime jaunas šeimas, įsigyjant
pirmąjį būstą. Jauniems žmonėms teiksime finansinę paramą verslui kurti, o pradedantiesiems
pasiūlysime palankesnę mokesčių aplinką. Tęsime sėkmingą daugiabučių renovaciją.
Sieksime teisingesnių ir skaidresnių mokesčių: turtingesni piliečiai turės labiau prisidėti
prie bendros gerovės kūrimo.
Lietuvos nepriklausomybės ir saugumo stiprinimas – vienas iš mūsų kertinių prioritetų.
Stiprinsime ir įtvirtinsime teisinės valstybės principus, demokratiją, ginsime kiekvieno
žmogaus teises ir kartu kursime solidaresnę bei teisingesnę Lietuvą.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Antanas Matulas
Iškėlė Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Už sveikesnę, saugesnę ir
blaivesnę Lietuvą
Rinkimų programa
Mano siekis – sveikesnė,
saugesnė ir blaivesnė Lietuva. Su šia nuostata ėjau į
2012 metų Seimo rinkimus, ja vadovaujuosi dabar, jai liksiu
ištikimas ir ateityje. Jeigu vėl būsiu išrinktas į LR Seimą, pažadu:
– siūlysiu, kad tarp Pasvalio ir Pakruojo rajonų būtų pasirašyta draugystės ir bendradarbiavimo sutartis. Keisimės gerąja patirtimi;
– rūpinsiuos investicijom pats ir raginsiu Pasvalio ir Pakruojo rajonų savivaldybes
daugiau investuoti į darbo vietų kūrimą;
– sieksiu stiprinti seniūnijas, kad jos turėtų daugiau galimybių rūpintis miestelių ir
kaimų infrastruktūra, padėti žmogui;
– atstovausiu teisėtiems žmonių lūkesčiams, ginsiu žmogų nuo visų lygių valdžios
atstovų abejingumo ir neteisingų sprendimų;
– padėsiu spręsti kaimų ir miestų bendruomenių problemas, rūpinsiuosi, kad valstybė
daugiau skirtų lėšų bendruomenių projektams;
– toliau ginsiu žemdirbių interesus. Sieksiu kuo didesnių išmokų už žemės ūkio produkciją;
– reikalausiu užtikrinti, kad kiekvienoje mokykloje būtų saugu tiek mokiniams, tiek
mokytojams. Kovosiu prieš patyčias;
– rūpinsiuosi Pasvalio ir Pakruojo rajonų medicinos įstaigų išsaugojimu ir geresniu jų
finansavimu;
– sieksiu, kad būtų teisingesnė ir skaidresnė socialinės paramos sistema, kad ji ne
slopintų, bet skatintų orų žmogaus poreikį dirbti ir užsidirbti;
– puoselėsiu ir skleisiu žmogiškąsias, krikščioniškąsias vertybes.
Esu TS – LKD šešėlinis sveikatos apsaugos ministras. Jei rinkėjai patikėtų mūsų partijai
formuoti Seimo daugumą, būsiu siūlomas į sveikatos apsaugos ministro postą. Turiu didelę
vadovo ir politiko darbo patirtį, žinau, ką reikia daryti, kad sveikatos apsaugos sistema būtų
kokybiškesnė, jautresnė, mažiau korumpuota, o žmonės būtų sveikesni.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Nijolė Matulienė
Iškėlė Liberalų sąjūdis

Už Lietuvą, kurioje norisi gyventi
Rinkimų programa
Ketverius pastaruosius metus Lietuva buvo valdoma be aiškios vizijos
ir ambicingų tikslų. Daugybė žmonių
netiki mūsų valstybės ateitimi. Tai liudija
tebeauganti emigracija. Tačiau liberalai

pasiryžę tai pakeisti.
Turime daugybę idėjų ir konkretų planą, kaip sukurti valstybę,
kurioje žmonėms norėtųsi gyventi.
Ką siūlome Lietuvos žmonėms? Visų pirma – saugumą. Žmogus jaučiasi saugus, kai
yra ramus dėl savo ir artimųjų ateities, todėl valstybė atsakingai rūpinsis kiekvienu savo
piliečiu. Žmonės nesijaudins dėl rytojaus žinodami, kad visada turės galimybę rasti tinkamą
darbą. Vaikai bus ugdomi pagal šiuolaikinius poreikius ir gaus tokį išsilavinimą, kad po to
galėtų realizuoti save.
Visi valdžios sprendimai bus paremti sveiku protu. Valdžia padės žmonėms, tačiau
nesikiš į jų asmeninį gyvenimą. Kiekvienas bus gerbiamas, laisvas ir orus. Į tokią Lietuvą
norėsis grįžti emigrantams. Sukursime tokią Lietuvą, iš kurios nesinorėtų išvažiuoti ieškoti
laimės į užsienį.
Paversime mūsų valstybę regiono talentų centru gabiems žmonėms, kad jie čia galėtų kurti
ir eksperimentuoti. Sumažinsime mokesčius ir biurokratiją, kad mūsų šalis taptų patraukli
kurti darbo vietas. Per ketverius metus vidutinis uždarbis perkops 1000 eurų „į rankas“, o
vidutinė pensija pasieks 400 eurų.
Sudarysime sąlygas dirbti ir užsidirbti – sumažinsime emigraciją ir Lietuvoje vėl bus
trys milijonai gyventojų. Įteisinsime dvigubą pilietybę, kuri leis mums išsaugoti ryšį su
išvykusiais artimaisiais.
Visi Lietuvos miestai ir miesteliai bus saugūs, patrauklūs turiningai leisti laisvalaikį ir
auginti vaikus. Skatinsime žmonių verslumą, kad atotrūkis tarp Vilniaus ir kitų miestų sumažėtų.
Jeigu Jums priimtinos šios idėjos, kviečiame kartu kurti tokią Lietuvą, kurioje norisi
gyventi.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Rūta Sausienė
Iškėlė Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

Už laimingą ir turtingą Lietuvą!
Rinkimų programa
Nors Lietuva pamažu
tampa visaverte europietiška
šalimi, esame visų svarbiausių
tarptautinių organizacijų nariais, po truputį kyla gyvenimo
kokybė, tačiau ne visi Lietuvoje gali jaustis laimingi ir saugūs.
To priežastys – nepriteklius, nepasitikėjimas savimi, aplinkiniais, valstybės ateitimi. Negalime
pateisinti situacijos, kad esame viena labiausiai nykstančių Europos tautų, kad mūsų gretas
retina alkoholis, savižudybės, emigracija.
Lietuvos valstybės pamatai turi būti stiprinami konkrečiomis priemonėmis gerinant žmonių
gyvenimo kokybę. Ateinantys 4 metai Seime turi tapti juodo darbo metai, kitaip amžiams
liksime užribyje. Įsipareigojame panaudoti sukauptą patirtį ir energiją, kad nepriklausomos
Lietuvos vaisiais galėtų džiaugtis daugiau Lietuvos žmonių.
Pagrindiniai mūsų prioritetai:
1. Didėjančios pajamos ir gerovė – nes gyventojų pajamų augimas – efektyviausia
priemonė skurdui ir emigracijai stabdyti. Vidutinis atlyginimas 2020 m. turi pasiekti bent
1450 eurų, o minimalus 2017 m. – 450 eurų.
2. Lietuvos išsaugojimo programa – nes demografinėms problemoms spręsti reikia drąsių
priemonių šeimos politikos ir ryšių su užsienio lietuviais srityse.
3. Moderni ir sąžininga valdžia XXI amžiui – nes valdžia ir valstybinės institucijos turi
tapti draugiškos piliečiams ir gebančios prisitaikyti prie nuolat besikeičiančio pasaulio.
4. Kokybiškas švietimas ir ugdymas – nes švietimo įstaigose turime auginti ne „darbo
jėgą“, o savarankišką ir išsilavinusią asmenybę, kuri būtų pasirengusi kurti savo laimę
Lietuvoje, o žiniomis konkuruoti globaliame pasaulyje.
5. Gydanti sveikatos sistema – nes vaistai Lietuvoje turi būti pigesni, eilės gydymo
įstaigose – trumpesnės, o sveikatos sistema paremta ne „gaisrų gesinimo“ principu, o
metodiškumu ir žiniomis.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Neringa Trinskienė
Iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Orus žmogus – stipri valstybė!
Rinkimų programa
Per 26 metus Lietuva pasiekė
įspūdingų laimėjimų: atkūrėme valstybės
Nepriklausomybę; įtvirtinome gyvybiškai
svarbią Lietuvos narystę NATO bei Europos Sąjungoje ir Lietuvos, kaip Vakarų
pasaulio dalies, statusą; įveikėme pereinamojo laikotarpio, o vėliau
– netvarios ūkio plėtros ir globalios ekonomikos svyravimų sukeltus
išbandymus.
Vis dėlto daug Lietuvos gyventojų savo šalyje nesijaučia laimingi. Tą liudija ir savižudybių,
priklausomybių, smurto bei skurdo mastai. Grėsmingiausia nepasitenkinimo gyvenimu
Lietuvoje išraiška – nedidelis gimstamumas bei masinė emigracija.
LVŽS yra tvirtai įsitikinusi, kad žmogus jaustųsi laimingas ir orus, kad valstybė būtų
stipri, bendro gyvenimo rūmas turi būti renčiamas įtvirtinant pamatinį gėrį: saugant žmogaus
gyvybę ir sveikatą, užtikrinant sambūvį su gamta, puoselėjant darnią šeimą ir bendruomenę,
kuriant darnią ekonominę ir politinę aplinką. Šie pamatiniai gėriai neatsiranda savaime: jų
nekuria nematoma rinkos ranka nei viską kontroliuojanti valstybė. Juos kuria asmenų ir
bendruomenių sąmoningi veiksmai, kylantys iš bendrų vertybių bei valios pastangų.
LVŽS vizija ir siūlomi sprendimai paremti penkių darnų (5D) – darnaus žmogaus,
darnios visuomenės ir aplinkos, darnaus švietimo ir kultūros, darnios ekonomikos ir finansų
bei darnaus valstybės valdymo – strateginėmis nuostatomis.
Mūsų programoje, skelbiamoje tinklapyje www.darniLietuva.lt, rasite išsamius pasiūlymus,
kaip Lietuvoje sukurti šias penkias darnas. Rengdami programą vadovaujamės dviem esminiais principais: profesionalumu ir tikslų įvairiose srityse suderinimu, darna. Neabejojame:
pamatinio gėrio – darnos – kūrimas padarys Lietuvą šalimi, kurioje gera gyventi. Tikimės
ir Jūsų palaikymo LVŽS programai ir kviečiame ją įgyvendinti kartu!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Stasys Vainauskas
Iškėlė Partija Tvarka ir teisingumas

Lietuva. Čia – Mūsų namai.
Rinkimų programa
Lietuvių tautos likimas yra svarbiausias mūsų rūpestis. Tai, ką ir kaip
padarysime šiandien ir rytoj, bus svarbu
po metų ir dešimtmečių Tautai, Tėvynei,
jos Žmogui. Kiekvienas gimęs žmogus turi teisę gyventi, todėl stengsiuosi, kad kiekvienas iš mūsų galėtų tuo pasinaudoti, o ne egzistuoti.
Tikėdamas mūsų Valstybe sieksiu, kad:
– Valdininkų skaičius būtų sumažintas 20 %.
– Vienkartinė pašalpa šeimai už kiekvieną gimusi vaiką siektų 3000 eurų ir kas mėnesį
būtų mokama 100 eurų „vaiko“ pinigų.
– Minimalus mėnesinis atlyginimas 2018 m. Lietuvoje siektų 777 eurus į „rankas“.
– 9 procentų lengvatinis PVM būtų taikomas ne tik centralizuotai tiekiamai šilumai, bet
ir visai šilumos energijos gamybai individualiuose namų ūkiuose.
– Būtiniausiems maisto produktams būtų taikomas ne 21, o tik 9 procentų PVM mokestis.
Nulinis PVM tarifas taikomas kūdikių maistui, jų higienos priemonėms, vaikų rūbams bei
avalynei.
– Žalią pieną superkantys ir perdirbantys subjektai būtų įpareigoti ūkininkams mokėti
ne mažiau kaip 90 % ES vidutinės žaliavinio pieno kainos.
– Būtų netaikomi pertekliniai aplinkosauginiai reikalavimai, kurie riboja žemės ūkio
veiklą, vystymąsi, ypatingai saugomose teritorijose.
– Būtų padidintas medicinos personalo ir kultūros darbuotojų darbo užmokestis nuo
minimalaus iki planuojamo 999 eurų.
– Turintiems daugiau kaip 100 milijonų eurų per metus apyvartos mažmeninės prekybos centrams ir komerciniams bankams būtų taikomas iki 5 procentų jų apyvartos dydžio
solidarumo mokestis.
– Kiekvienas imigrantas, kuris atsisako mokytis lietuvių kalbos, nepaiso įstatymų arba
neužsidirba pragyvenimui, privalėtų palikti Lietuvą.
Visada už Jus ir su Jumis. Tesprendžia tauta!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Rinkimų biuletenio pavyzdys.
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RINKIMŲ KOMISIJA
Adresas: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vytauto Didžiojo a. 1, LT 39143 Pasvalys
Telefonas: 8 686 08 338
Elektroninis paštas: kunskiene@pasvalys.lt
Pareigos				
Vardas, pavardė		
Tel. Nr.
Komisijos pirmininkė			
Marija Kunskienė		
8 686 08 338
Komisijos pirmininko pavaduotoja
Marytė Staniulienė		
8 611 16 834
Komisijos sekretorė			
Rita Sipavičienė		
8 655 28 891
Komisijos nariai: Gintarė Bagdonavičiūtė, Gražina Dirsienė, Daiva Rocienė, Rūta Samuolienė,
Sigita Šimbelytė, Ieva Tamašauskaitė, Neringa Umbrasienė

Apylinkių rinkimų komisijų būstinių sąrašas ir telefonai pasiteiravimui
Apylinkės
pavadinimas
1 Balsių
1 Joniškėlio
2 P. Vileišio
3 Degesių
3 Kalno
4 Vilniaus
4 Degučių
5
6
6
7
7
8

Daujėnų
Dvariškių
Girsūdų
Gačionių
Švobiškio
Gedučių

8 Norgėlų

Komisijos
pirmininko
vardas, pavardė
Audronė
Elinauskienė
Rimutė
Namikienė
Violeta
Benešiūnienė
Genė Martinaitienė
Juryta
Vyšniauskienė
Vida
Chraptavičienė
Asta
Muzikevičienė
Vida Kazilionienė
Saulė Miežienė
Vita Avižonienė
Irena Ulkytė
Elvyra Juknevičienė
Reda Gurkšnienė
Rima Kuprienė

Telefono Nr. (pirmininko)
Šis telefonas yra skelbiamas trumpuoju numeriu
8 620 15148

Senoji g. 9, Balsių k., Klovainių
sen., Pakruojo r.

8 612 69 167
8 645 49 386

G. Petkevičaitės g. 15, Joniškėlis,
Pasvalio r.
P. Vileišio g. 7, Pasvalys

8 640 13 494
8 610 11 613

Mokyklos g. 2, Degesių k., Pakruojo r.
Kalno g. 34, Pasvalys

8 615 54 075

Vilniaus g. 46, Pasvalys

8 601 40 771

Topolių g. 5, Degučių k., Lygumų
sen., Pakruojo r.
Stoties g. 2, Daujėnų k., Pasvalio r.
Kruojos g. 45, Dvariškių k., Pakruojo r.
Pasvalio g. 5, Girsūdų k., Pasvalio r.
Beržų g. 2, Gačionių k., Pakruojo r.
Parko g. 1, Švobiškio k., Pasvalio r.
Žalioji g. 23, Butniūnų k.,
Guostagalio sen., Pakruojo r.
Ryto g. 30, Norgėlų k., Pasvalio r.
Centrinė g. 7, Guostagalio k.,
Pakruojo r.
Tėviškės g. 8, Meškalaukio k.,
Pasvalio r.
Vytauto g. 37, Joniškėlis, Pasvalio r.
Žalioji g.19, Klovainių mstl.,
Pakruojo r.
Mokyklos g. 3, Narteikių k., Pasvalio r.
Pasvalio g.1, Krinčinas, Pasvalio r.
Parko g. 1, Gulbinėnų k., Pasvalio r.
Upės g. 2, Kauksnųjų k., Pakruojo r.

8 673 98 546
8 616 08 946
8 601 47 942
8 614 56 369
8 618 54 091
8 600 97 785
8 650 92 059
8 618 06 931

9 Guostagalio

Virginija Jocienė

9 Meškalaukio

Gėnė Rakauskienė 8 616 58 831

10 Nakiškių
11 Klovainių

Vanda Mockūnienė 8 685 72 455
Dalia Čeponienė 8 615 51 829

11
12
13
13

Janina Janeliūnienė
Rita Paliulienė
Juozas Mačiukas
Aida Daknienė

Narteikių
Krinčino
Gulbinėnų
Kauksnųjų

Būstinės adresas

8 617 53 498
8 612 78 230
8 620 64 997
8 613 96 533

Apylinkių rinkimų komisijų būstinių sąrašas ir telefonai pasiteiravimui

14 Pajiešmenių

Komisijos
pirmininko
vardas, pavardė
Saida
Paklovanskienė
Gintarė Gikienė

Telefono Nr. (pirmininko)
Būstinės adresas
Šis telefonas yra skelbiamas trumpuoju numeriu
8 695 06 214
Mokyklos g. 4, Laipuškių k.,
Pakruojo r.
8 615 55 397
Sodo g. 22, Pajiešmenių. k, Pasvalio r.

15
15
16
17

Edita Gurskytė
Vida Slavinskienė
Nida Kurliandskienė
Aušra Juciuvienė

8 611 50 743
8 614 63 785
8 617 88 529
8 625 88 548

17 Ustukių
18 Lygumų

Lina Rauckienė
Asta Gasiūnienė

8 614 76 275
8 612 36 514

18 Valakėlių
19 Mažeikonių

Edita Gudienė
8 613 64 451
Rita Mikoliūnienė 8 670 45 727

19 Pumpėnų

Nijolė Mitkienė

Apylinkės
pavadinimas
14 Laipuškių
Linksmučių
Papyvesių
Talačkonių
Linų

20 Jurgėnų
21 Kriklinių

Arvydas Žeimis
Birutė
Simanavičienė
21 Medikonių
Kristina
Pšalgauskienė
22 Rinkūnų
Dalia Gasiūnienė
23 Naujamiesčio
Vytautas
Girdzijauskas
23 Pušaloto
Vaida Ogintienė
24 Mikoliškio
Violeta Balčėtienė
24 Pakruojo
Sandra Ruginienė
25 Deglėnų
Vita Žvigaitienė
26 Kiemėnų
Nijolė Mickienė
27 Namišių
Roma Jakubonienė
28 Preičiūnų
Gintarė Jankūnienė
28 Raubonių
Gražina Paškevičienė
Edita
29 Saločių
Aleksandravičienė
30 Plaučiškių
Ona Šideikienė
30 Žadeikonių
Danutė Stuogienė
31
32
32
33
33

Žilpamūšio
Grūžių
Rozalimo
Nairių
Stačiūnų

8 612 74 741
8 686 25 113
8 651 25 706
8 623 03 910
8 610 48 543
8 656 88 998

Miško g. 1, Linksmučių k., Pakruojo r.
Atžalyno g. 2, Diliauskų k., Pasvalio r.
Dagiliškių g.1,Talačkonių k., Pasvalio r.
Kuntapliškio g.11, Pamūšio k.,
Pakruojo r.
Parko g. 1, Ustukių k., Pasvalio r.
Naujamiesčio g. 4, Lygumų mstl.,
Pakruojo r.
Piliakalnio g. 2, Valakėlių k., Pasvalio r.
Žemdirbių g. 13, Pakruojo k.,
Pakruojo r.
Ąžuolyno a.1, Pumpėnų mstl.,
Pasvalio r.
Aukštagojaus g. 8, Kalno k., Pasvalio r.
Žalioji g. 2, Kriklinių mstl.,
Pasvalio r.
Miškadvario g.7, Medikonių k.,
Pakruojo r.
Mokyklos g. 2, Rinkūnų k., Pasvalio r.
P. Mašioto g.45, Pakruojis

8 618 47 488
8 615 23 276
8 628 43 634
8 617 88 503
8 696 11 748
8 614 19 516
8 613 76 645
8 680 10 366
8 686 09 186

Žemaitės g. 2, Pušalotas, Pasvalio r.
Taikos g. 8, Mikoliškio k., Pasvalio r.
Vienybės a. 1, Pakruojis
Parko g. 9, Deglėnų k., Pasvalio r.
Kiemėnų g. 11, Kiemėnų k., Pasvalio r.
Žalioji g.1 Namišių k., Pasvalio r.
Liepų g. 2, Preičiūnų k., Pakruojo r.
Draugystės g. 2, Rauboniai , Pasvalio r.
Vytauto g.11, Saločiai, Pasvalio r.

8 640 30 115
8 614 63 821

Šeduvos g.18, Plaučiškių k., Pakruojo r.

Danutė Kazickienė
Asta Stipinienė
Rasa Petravičienė
Petras Vaivada
Aušra Mačiūnienė

8 682 39 830

34 Tetirvinų

Svajūnė Kairytė

8 623 01 109

35 Šukionių

Diana Kryževičienė 8 652 91 439

35 Vaškų
39 Žvirblonių

Jurgita Vaitiekūnienė 8 618 50 221
Aušra Kasparienė 8 616 23 896

8 616 41 529
8 618 64 125
8 618 02 928
8 615 32 824

Mokyklos g. 1 Žadeikonių k., Pasvalio r.
Vileišio g. 10, Žilpamūšio k., Pasvalio r.
Kalno g. 1, Grūžių k., Pasvalio r.
Vytauto g.17, Rozalimo mstl., Pakruojo r.
Maučiuvio g. 14, Nairių k., Pasvalio r.
M. Vasiliausko g. 7, Stačiūnų k.,
Pakruojo r.
Sodžiaus g. 7, Tetirvinų k., Pasvalio r.
J. Noreikos 48 g., Šukionių k.,
Pakruojo r.
Mokyklos g. 23, Vaškai, Pasvalio r.
Rozalimo g. 11, Žvirblonių k., Pakruojo r.

UŽRAŠAI

UŽRAŠAI

