2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
ALGIRDAS GANSINIAUSKAS

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

UŽ LAIMINGĄ IR TURTINGĄ LIETUVĄ!
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 metais, 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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SERGEJUS JOVAIŠA

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

DRAUGE SIEKIME PERGALIŲ SAVO KRAŠTUI!
Sportas mane išmokė sunkiai dirbti ir siekti geriausio rezultato. Baigęs aktyvią sportininko karjerą neieškau patogaus gyvenimo. Įgytas savybes noriu panaudoti savo krašto
ir jo žmonių gyvenimo kokybei gerinti. Dar per mažai padariau Lietuvai, – tokios minties
vedamas atėjau į aukščiausios politikos lygą.
Pirmaisiais Nepriklausomybės dešimtmečiais buvo daug nuveikta tam, kad Lietuva
įsitvirtintų geopolitiniame žemėlapyje ir įsilietų į Europos valstybių šeimą. Reikia nesustoti
ir toliau drauge stiprinti savo valstybę. Dabar didžiausią dėmesį turime skirti jos stiprinimui
iš vidaus.
Šioje vietoje matau didelę jaunų žmonių indėlio galimybę. Palaikau aktyvų Lietuvos
jaunimo dalyvavimą valstybės gerovės kūrime. Verslui palankios aplinkos kūrimas regionuose paskatintų jaunus specialistus grįžti į gimtines ir ten save realizuoti.
Tikiu, kad Lietuvos ūkis gali būti paverstas gerai apmokamas darbo vietas kuriančia
ekonomine galia. Anykščių – Panevėžio regionas yra turtingas gamtos grožiu ir darbščiais
žmonėmis, todėl esu įsitikinęs, kad kaimo turizmo skatinimas ir smulkiųjų ūkių plėtra, esanti regionų gaivinimo plano dalimi, padės sustiprinti mūsų kraštą.
Sporte sukčiavimas netoleruojamas. Skaidrumas man yra vertybė ne tik sporte, bet
ir kasdienėje veikloje. Manau, kad tik kokybiškų ir visiems prieinamų viešųjų paslaugų
užtikrinimas mūsų regione neleis plisti korupcijai, kurios dažniausiai griebiamasi
beviltiškoje situacijoje.
Esu įsitikinęs, kad stipri valstybė yra neatsiejama nuo jos piliečių sveikatos būklės
ir gerovės. Todėl aktyviai dirbsiu tabako ir alkoholio gaminių kontrolės bei narkotikų
užkardymo klausimais ir inicijuosiu griežtą, bet apgalvotą jų kontrolę.
Tvirtai tikiu ir kviečiu tikėti Jus, kad drauge Lietuvai padarysime daugiau.
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GRETA KILDIŠIENĖ

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

ORUS ŽMOGUS – STIPRI VALSTYBĖ!
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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AUKSĖ KONTRIMIENĖ

Lietuvos socialdemokratų partija

GIRDIM, MATOM, DAROM!
Lietuvos socialdemokratai: daugiau darbo vietų, pajamų ir socialinio teisingumo
Mūsų tikslas – auganti žmonių gerovė. Norime, kad kiekvienas pilietis galėtų gyventi
saugiai, oriai ir laimingai.
Įrodėme, kad galime įgyvendinti pažadus. Per 4 metus vidutinis darbo užmokestis išaugo
nuo 615 eurų iki 748 eurų. Vidutinę senatvės pensiją padidinome iki 255 eurų, nedarbą sumažinome nuo 13,4 iki 8,3 proc.
Sieksime, kad:
• 2020 m. vidutinis 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. Kontroliuosime, kad gyventojai gautų kokybiškas paslaugas.
Žmonės nemokamai galės įgyti aukštąjį bakalauro išsilavinimą, jaunimui sukursime geriausias sąlygas gyventi, kurti ir auginti vaikus, remsime jaunas šeimas, įsigyjant pirmąjį būstą. Teiksime finansinę paramą verslui kurti. Tęsime daugiabučių renovaciją.
Sieksime teisingesnių mokesčių: turtingesni piliečiai turės labiau prisidėti prie gerovės
kūrimo. Sukursime ir įgyvendinsime tautinių bendrijų kultūros bei paveldo išsaugojimo programą.
Mūsų tikslas – efektyvesnis valstybės vaidmuo ne tik socialinėje sferoje, bet ir ekonomikoje. Užtikrindami ekonomikos konkurencingumą, sieksime jo dermės su samdomą darbą
dirbančių žmonių poreikiais ir lūkesčiais. Daugės darbo vietų ir mažės nedarbas. Skatinsime
asmenines iniciatyvas, kad savo idėjas žmonės galėtų įgyvendinti Tėvynėje, o ne už jos ribų.
Lietuvos saugumo stiprinimas – vienas iš mūsų kertinių prioritetų. Stiprinsime demokratiją, ginsime kiekvieno žmogaus teises ir kartu kursime solidaresnę bei teisingesnę Lietuvą.
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HENRIKAS MACKELA
Partija Tvarka ir teisingumas

ŠIMTAS SAKINIŲ LIETUVAI

Gimus vaikui – 3000 eurų vienkartinė pašalpa šeimai.
Kiekvienam vaikui kas mėnesį – 100 eurų „vaiko“ pinigų.
2018 m. minimalus mėnesinis atlyginimas–777 eurai į „rankas“.
9 % lengvatinį PVM taikyti ne tik centralizuotai tiekiamai šilumai, bet ir visai šilumos
energijos gamybai individualiuose namų ūkiuose.
Būtiniausiems maisto produktams – ne 21, bet tik 9 % PVM mokestis.
Taikyti nulinį PVM tarifą kūdikių maistui, jų higienos priemonėms, vaikų rūbams bei
avalynei.
Kasmet išasfaltuoti ne mažiau kaip po 100 km žvyrkelių.
Seniūnijose įsteigti po 100 darbo vietų.
Valstybės 100-meiui pastatyti 100 daugiabučių jaunoms šeimoms.
Per 4 m. atnaujinti 4000 daugiabučių ir visuomeninės paskirties pastatų. Skatinti individualaus atskiro būsto renovaciją, grąžinant savininkui renovacijos metu įsigytų medžiagų
ir statybos darbų pridėtinės vertės mokestį.
Programa „Atgal į Tėvynę“ – vienkartinė 5 tūkst. eurų išmoka grįžtantiems iš emigracijos. Sugrįžusiems – valstybinė žemė būsto statybai.
Pensinį amžių sutrumpinti nuo 65 iki 63 metų.
Elektrifikuosime 100 km geležinkelio tinklo.
Padidinsime med. personalo ir kultūros darbuotojų darbo užmokestį nuo minimalaus iki
planuojamo 999 eurų šalies vidutinio darbo užmokesčio.
Įtvirtinsime vieningą minimalių pajamų kriterijų vienam asmeniui – bet kuri išmoka
pajamų neturinčiam asmeniui sudarys ne mažiau kaip 200 eurų.
Kultūrai – dvigubai daugiau lėšų. Atnaujinti 100 šalies istorinių ir architektūrinių paminklų, muziejų bei koncertų salių.
Įvesti iki 5 % apyvartos dydžio solidarumo mokestį daugiau kaip 100 mln. eurų per
metus apyvartą turintiems mažmeninės prekybos centrams ir komerciniams bankams.
Migrantas, atsisakęs mokytis lietuvių kalbos, nepaisantis šalies įstatymų arba neužsidirbantis pragyvenimui, privalės palikti Lietuvą.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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LUKAS PAKELTIS

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

UŽ LIETUVĄ, KURIOJE NORISI GYVENTI!
Ketverius pastaruosius metus Lietuva buvo valdoma be aiškios vizijos ir ambicingų
tikslų. Daugybė žmonių netiki mūsų valstybės ateitimi. Tai liudija tebeauganti emigracija.
Tik kompetentingi ir išsilavinę naujos kartos atstovai turi pakankamai ryžto ir gebėjimų tai
pakeisti.
Turiu 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. 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.
Anykščių ir Panevėžio rajonų miestai ir miesteliai bus saugūs, patrauklūs turiningai
leisti laisvalaikį ir auginti vaikus. Jeigu Jums priimtinos šios idėjos, kviečiu kartu kurti
tokią Lietuvą, kurioje norisi gyventi.
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RIČARDAS SARGŪNAS

Darbo partija

TAI, KO NEGALI KITI!
Darbo partijos prioritetas – GYVENTOJŲ PAJAMŲ DIDINIMAS
PASIEKSIME, KAD LIETUVOJE BŪTŲ:
– vidutinis darbo užmokestis – 1110 eurų;
– minimali mėnesinė alga (MMA) – 656 eurai;
– vidutinė pensija – 422 eurai;
– neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) prilygintas MMA.
DARBO PARTIJA GALI IR ŽINO, KAIP VISIEMS ŽENKLIAI PADIDINTI PAJAMAS
IR SUSTABDYTI SOCIALINĘ EMIGRACIJĄ:
– 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, palaikysime teisingesnius ir mažesnius nei kaimyninėse šalyse mokesčius.
– Atpiginsime šildymo kainas, skatindami šilumos energiją gaminti iš biokuro. Sieksime uždrausti išnuomoti arba parduoti savivaldybių šilumos tinklus privatiems asmenims.
– Įvesime mokytojams papildomas socialines garantijas, skirdami valstybines pensijas už
ištarnautus metus. Išsaugosime kaimiškas mokyklas, taikydami joms papildomą finansavimą.
Sieksime, kad švietimo finansavimas sudarytų 6 % BVP.
– Sumažinsime Seimo narių skaičių nuo 141 iki 111, 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.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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RINKIMŲ KOMISIJA
Rinkimų komisijos pirmininkas: Alfrydas Savickas tel. 8 612 00451,
el. paštas: alfrydas.savickas@anyksciai.lt
Komisijos pirmininko pavaduotojas: Audronius Gališanka tel. 8 698 09707, el paštas:
audronius.galisanka@anyksciai.lt
Komisijos sekretorė: Ema Abramovaitė tel. 8 627 53962, el. paštas: abramovaitema@gmail.com
J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 8 381 51277

Pavadinimas
1. Senamiesčio
2. Janydžių
3. Ažupiečių
4. Liudiškių
5. Piktagalio

Rinkėjų
skaičius
2949
1528
1756
2549
462

6. Ažuožerių

525

7. Elmos

1053

8. Burbiškio

604

9. Šlavėnų

423

10. Debeikių

1135

11. Leliūnų
12. Kavarsko

372
816

13. Dabužių

215

14. Janušavos

615

15. Svirnų
16. Šerių
17. Šovenių
18. Kurklių
19. Kurklių II k.
20. Staškūniškio
21. Katlėrių
22. Skiemonių

397
337
137
472
309
375
317
458

23. Mačionių

272

25. Aulelių

351

26. Svėdasų

1255
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RINKIMŲ APYLINKIŲ SĄRAŠAS
Adresas
A.Baranausko a. 2, Anykščiai
J.Biliūno g. 31, Anykščiai
Šviesos g. 7, Anykščiai
Liudiškių g. 49, Anykščiai
Parko g. 2, Piktagalio k., Anykščių r.
A. Vienuolio g. 2, Ažuožerių k.,
Anykščių r.
Šilelio g. 3, N.Elmininkų k., Anykščių r.

Pirmininkas
Asta Palaimienė
Rūta Nefaitė
Vaidutis Zlatkus
Violeta Raugalienė
Ridita Tveritnevienė

Telefonas
8 682 31 557
8 623 12 970
8 615 11 403
8 614 58 892
8 615 10 945

Alvyra Simanonienė 8 614 04 460

Inga Beresnevičiūtė 8 652 26 698
Stanislava
8 614 37 101
Anykštos g. 2b, Burbiškio k., Anykščių r.
Zabulionienė
8 625 62 952
Puntuko g. 14, Šlavėnų k., Anykščių r. Vida Mačionienė
J. Biliūno g. 44, Debeikių mstl.,
Eglė Januškevičienė 8 614 43 764
Anykščių r.
Ilgoji g. 2, Leliūnų k., Anykščių r.
Vida Miškeliūnienė 8 601 09 094
Respublikos a. 9, Kavarskas, Anykščių r. Inga Stasiukaitienė 8 698 51 101
K. Sirvydo g. 1, Dabužių I kaimas,
8 686 81 197
Egidijus Šileikis
Anykščių r.
Gintaro g. 16, Janušavos k.,
Miglė Stankūnaitė 8 676 41 566
Anykščių r.
8 675 03 177
Vilties g. 5, Svirnų k., Anykščių r.
Vilma Audenienė
8 672 27 595
Gėlių g. 14, Šerių k., Anykščių r.
Daiva Bakšienė
Parko g. 2, Šovenių k., Anykščių r.
Sigutė Zmejauskienė 8 601 39 607
8 696 80 858
Kavarsko g. 7,Kurklių mstl., Anykščių r. Mirada Baukienė
8 611 27 114
Lenkoji g.1, Kurklių II k., Anykščių r. Vaida Žiogelienė
Pievų g. 1, Staškūniškio k., Anykščių r. Dainora Banevičienė 8 614 96 467
8 615 72 230
Katlėrių k., Anykščių r.
Lina Žygienė
8 618 10 620
Šilo g. 3, Skiemonių mstl., Anykščių r. Aušra Strazdienė
Vaisiutiškio g. 1, Mačionių k.,
8 618 56 856
Birutė Kirkienė
Anykščių r.
8 682 12 310
Aulelių g., Aulelių k., Anykščių r.
Daina Rancevienė
J. Tumo-Vaižganto g. 16 a, Svėdasų
8 613 30 409
Inga Lackuvienė
mstl., Anykščių r.
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Pavadinimas

Rinkėjų
skaičius

Adresas

Pirminnkas

Telefonas

Sigitas Žudys
Dangirutė
Čekanauskienė
Jonė Baronaitė

8 682 14 567

26-a. Raguvos

1052

Laisvės g. 12, Raguva, Panevėžio r.

27-a. Šilų

296

Vilties g. 3, Šilų k., Panevėžio r.

27. Vaitkūnų

279

28. Troškūnų

1213

28-a. Miežiškių
29-a. Nevėžio
30-a. Trakiškio
30. Vašuokėnų
31. Surdegio
32. Nausodės
33. Raguvėlės
34-a. Velžio
34. Levaniškių
35-a. Liūdynės
35. Traupio
36-a. Katinų

671
595
837
165
339
169
353
2471
278
573
440
357

36. Andrioniškio

445

37. Viešintų

693

38-a. Vadoklių

873

39-a. Jotainių

671

43-a. Mažėnių

226

8 626 16 508
Vaitkūnų g., Vaitkūnų k., Anykščių r.
Nepriklausomybės g. 1, Troškūnai,
Aušra Sapkauskienė 8 651 56 772
Anykščių r.
8 614 93 016
Nevėžio g. 7, Miežiškiai, Panevėžio r. Zita Urbaitė
Smilgių g. 6, Nevėžio k., Panevėžio r. Rimantas Mitašiūnas 8 616 58 825
8 686 91 890
Pergalės g. 2, Trakiškis, Panevėžio r. Egidijus Kaluina
Ąžuolų g. 32, Vašuokėnų k., Anykščių r. Julija Krasauskaitė 8 600 17 173
8 648 56 554
Sodų g. 10, Surdegio mstl., Anykščių r. Žilvina Jasiulienė
Nausodės g., Kirmėlių k., Anykščių r. Milda Baranauskienė 8 616 04 137
Liepų g. 2, Raguvėlės k., Anykščių r. Regina Zorgevičienė 8 650 34 607
8 616 96 795
Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. Birutė Kronienė
Liepų g. 5, Levaniškių k., Anykščių r. Olga Paškevičienė 8 629 48 093
Ramioji g. 2, Liūdynės k., Panevėžio r. Eugenija Drebickienė 8 616 16 221
Jaunimo g. 4, Traupio mstl., Anykščių r. Alytė Obelevičienė 8 610 13 804
Papartynės g. 1, Katinų k., Panevėžio r. Karolina Petrauskė 8 639 73 743
Anykščių g.13, Andrioniškio mstl.,
Austra Nemejūnienė 8 604 85 176
Anykščių r.
Klevų g. 2, Viešintų mstl., Anykščių r. Vita Abraškevičienė 8 615 47 414
Statybininkų g.32, Vadoklių mstl.,
Violeta Lumbienė
8 616 73 481
Panevėžio r.
Ramygalos g. 2, Jotainių k.,
Milda Marijona
8 611 43 382
Panevėžio r.
Kuodienė
8 614 64 566
Paparčių g. 3, Maženių k., Panevėžio r. Jonas Masiokas

8 611 53 571
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI
VIENMANDATĖS X X X X X X X RINKIMŲ APYGARDOS NR. XX
RINKIMŲ

Apylinkės rinkimų
komisijos, apygardos
rinkimų komisijos ar
Vyriausiosios rinkimų
komisijos antspaudo vieta
Biuletenis privalo būti antspauduotas

PAŽYMĖKITE TIK V I E N Ą K A N D I D ATĄ , UŽ KURĮ BALSUOJATE

V

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

Alksnis ALKSNIENIS

MEDŽIŲ PARTIJA

Dobilas BERŽAS

PIEVŲ PARTIJA

Drebanti DREBULYTĖ

GRYBŲ PARTIJA

Klevas KLEVAUSKAS
Pušis PUŠIENĖ
Uosis UOSYS

P
10

A

V

Z

D

Y

IŠSIKĖLĖ PATS

Y

SPYGLIUOČIŲ PARTIJA
UOSIO PARTIJA

S

UŽRAŠAMS

UŽRAŠAMS

UŽRAŠAMS

UŽRAŠAMS

UŽRAŠAMS

UŽRAŠAMS

