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ŠARŪNO BIRUČIO
PROGRAMA

Darbo partija

„TAI, KO NEGALI KITI“
Prioritetas – GYVENTOJŲ PAJAMŲ DIDINIMAS
Per šią kadenciją visi drauge nuveikėme daug svarbių darbų. Esu pasirengęs ir toliau
vykdyti asmeninius ir Darbo partijos įsipareigojimus Švenčionių ir Ignalinos rajonų
žmonėms.
PASIEKSIME, KAD LIETUVOJE BŪTŲ:
•
vidutinis darbo užmokestis – 1110 eurų;
•
minimali mėnesinė alga (MMA) – 656 eurai;
•
vidutinė pensija – 422 eurai;
•
neapmokestinamasis pajamų dydis prilygintas MMA.
DARBO PARTIJA IR KIEKVIENAS JOS KANDIDATAS GALIME IR ŽINOME, KAIP
ŽENKLIAI PADIDINTI PAJAMAS GYVENTOJAMS IR SUSTABDYTI EMIGRACIJĄ.
•
Įgyvendinsime gerai apmokamų darbo vietų kūrimo programą,
neapmokestindami įmonių investuojamo pelno ir skirdami ES struktūrinę
paramą.
•
Remsime jaunimo įdarbinimą, pirmuosius dvejus metus teikdami mokesčių
lengvatas.
•
Padėsime jaunoms ir remtinoms šeimoms apsirūpinti būstu.
•
Būtiniausiems maisto produktams ir vaistams taikysime 5 % lengvatinį PVM
tarifą.
•
Atpiginsime šildymo kainas, skatindami naudoti biokurą.
•
Mokytojams skirsime valstybines pensijas už ištarnautus metus.
•
Sumažinsime Seimo narių skaičių nuo 141 iki 111, ministerijų tarnautojų
skaičių.
•
Reikalausime padidinti tiesiogines ES išmokas iki ES vidurkio.
IŠRINKTAS Į SEIMĄ NALŠIOS APYGARDOJE SIEKSIU:
•
Kad centrinės valdžios dėmesys regionų gaivinimui būtų realus, pagrįstas
konkrečiais sprendimais ir finansavimu.
•
Kad Švenčionių ir Ignalinos rajonus jungtų ne tik viena rinkimų apygarda,
bet ir bendri abiejų rajonų žmonėms naudingi projektai, kurie kurtų gerai
apmokamas darbo vietas.
•
Remsiu tolesnius Ignalinos rajono planus plėtoti kurorto paslaugas.
•
Skatinsiu Švenčionių rajono gyventojus vystyti kaimo turizmo paslaugas, ir
kt. verslus.
•
Sieksiu paramos religinėms bendruomenėms.
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ZBIGNEVO JEDINSKIO
PROGRAMA

Lietuvos lenkų rinkimų akcijaKrikščioniškų šeimų sąjunga

UŽ KRIKŠČIONIŠKAS VERTYBES!
UŽ SOCIALINĮ TEISINGUMĄ IR SĄŽININGĄ
POLITIKĄ!

Mielieji Lietuvos žmonės,
Rinkimai – Jūsų galimybė pareikalauti iš politikų atsakomybės, įsipareigojimo
įgyvendinti sprendimus atitinkančius realius žmonių poreikius, kartu auginti piliečių
pasitikėjimą valstybe ir kurti jos gerovę.
Esu ištikimas savo nuostatoms, kurias grindžiu krikščioniškosiomis vertybėmis. Esu
sąžiningas politikas, nepasiduodantis lobistų įtakoms, nevaržomas įsipareigojimų
„atidirbti už paramą ar pinigus”.
Šeima – svarbiausias politikos prioritetas. Jos gerbūvio užtikrinimas sprendžia
demografijos, emigracijos, socialinės atskirties, visuomenės problemas bei valstybės
ateities galimybes:
 120 € kas mėnesį kiekvienam vaikui
 Šeimos kortelė gausioms šeimoms
 5% PVM maisto produktų krepšeliui
 pensijos didinimas susiejant su VDU
 nemokamai skirti būtiniausius vaistus, žmonėms sulaukusiems 75 metų
 darbo užmokesčio ir socialinių garantijų didinimas
 mokyklų tinklo išsaugojimas
Piliečiai nusivylę teisingumu, neveikimu ir delsimu. LLRA-KŠS – vienintelė Seimo
partija, neįsivėlusi į jokį korupcijos skandalą. Būtina šiandien priimti sprendimus dėl
liustracijos, tautinių mažumų, žemės grąžinimo, žemdirbių keliamų klausimų.
Teisingas finansų ir mokestinės naštos paskirstymas tenkinant visuomenės poreikius
reikalauja didesnių įplaukų į biudžetą. Sieksiu:
 mokesčių solidarumo principo – turtingesnis moka daugiau (1 € mokestis
gaunantiems MMA)
 bankų, prekybos tinklų apmokestinimo
 didesnio lėšų skyrimo savivaldybėms, švietimui, kultūrai, vaikų globai
 mokinio krepšelio ir ligonių kasų kvotų modelių keitimo
 Seimo narių skaičiaus mažinimo
Gindamas viešąjį interesą, esu dirbančių, vaikus auginančių, pagalbos ir paramos
reikalaujančių žmonių pusėje.
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SVETLANOS JURGELAITIENĖS
PROGRAMA

Lietuvos centro partija

1. Antikorupcinio teisės aktų ir praktikos paketo įgyvendinimas pagal geriausią
ES, JAV ir Kanados praktiką.
2. Neapmokestinamųjų pajamų didinimas kaip pagrindinė priemonė skurdui,
nusivylimui, depresijoms (šie trys dalykai yra pagrindinės emigracijos priežastys),
savižudybėms, žūtims, alkoholizmui ir emigracijai mažinti; lėšas tam imsime mažindami
valstybės valdymo išlaidas pradėdami nuo Seimo; kitos turtinės ir socialinės nelygybės
mažinimo priemonės kitų ES šalių pavyzdžiu, iki šiol Lietuvos neratifikuotų Socialinės
Europos chartijos punktų, susijusių su pensininkų ir nepasiturinčiųjų padėties gerinimu,
ratifikavimas.
3. Visuomenės kontrolės teisėsaugai atkūrimas sugrąžinant tarėjus teismuose arba
įvedant prisiekusiuosius, arba renkamus teisėjus, ar kitais Europoje išbandytais būdais.
4. Renkamų seniūnijų tarybų, kurios yra visoje Europoje, išskyrus Lietuvą,
sugrąžinimas (buvo iki 1994 m.).
5. Viešųjų finansų skaidrumas – skelbimas internete, kaštų ir naudos analizės
principo įvedimas bei kitos antikorupcinės priemonės.
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GINTAUTO KINDURIO
PROGRAMA

Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

UŽ PAREIGĄ IR ATSAKOMYBĘ,
UŽ ORIUS ŽMONES STIPRIOJE VALSTYBĖJE

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) ir aš, kaip jos narys, esame įsitikinę,
kad kiekvienas žmogus Lietuvoje turi jaustis laimingas, saugus ir orus, o valstybė –
stipri.
Todėl valstybės gyvenimą kursime puoselėdami tradicinę šeimą ir sudarydami
jai palankią aplinką derinti darbą ir šeimos pareigas; saugodami žmogaus gyvybę nuo
jos pradėjimo momento ir užtikrindami rūpestingą sveikatos apsaugą, ligų prevenciją,
sveiką gyvenseną; išsaugodami gyvybingą kaimą, žmogaus ir gamtos darną, padėdami
bendruomenėms; panaikindami regioninę ir socialinę atskirtį ir smurtą; išsaugodami ir
puoselėdami mūsų tautos tapatumą – lietuvių kalbą, kultūrą ir papročius; skatindami
kūrybiškumą ir pilietiškumą; kurdami darnią ekonominę aplinką, pertvarkydami
pensijų, išmokų sistemą; užtikrindami vertybėmis, idėjomis ir teisingumu grįstą
valstybės valdymą; vykdydami skaidrią, profesionalią, atsakingą, žmonėms tarnaujančią
politiką.
LVŽS vizija bei siūlomi sprendimai paremti penkių darnų – darnaus žmogaus,
darnios visuomenės ir aplinkos, darnaus švietimo ir kultūros, darnios ekonomikos ir
finansų bei darnaus strateginėmis nuostatomis, profesionalumu ir tikslų įvairiose srityse
suderinimu grįsto valstybės valdymo – principu. Tikime, kad pamatinio gėrio – darnos –
kūrimas padarys Lietuvą šalimi, kurioje bus gera gimti, augti, tobulėti, gyventi, kuri bus
kupina veiklos galimybių ir verta kiekvieno žmogaus pasitikėjimo bei pasididžiavimo,
kurią nuolat stiprins visų Lietuvos piliečių meilė Tėvynei, noras dėl jos dirbti, kurti, ją
garsinti, o emigravusiųjų – noras sugrįžti.
Mes, sutelkę profesionalią komandą ir pasirengę atsakingam darbui, tikimės
Jūsų palaikymo ir kviečiame veikti kartu!
Platesnę informaciją rasite interneto svetainėje www.darnilietuva.lt.
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LINOS KUJALYTĖS
PROGRAMA

Lietuvos socialdemokratų partija

Aktyviai dalyvausiu, imsiuosi iniciatyvos ir prisiimsiu atsakomybę
įgyvendinant Socialdemokratų partijos programą bei šiuo metu ruošiamą Kompleksinę
užimtumo didinimo programą, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas gyventojų pajamų
didinimui, socialinei politikai, prieinamoms ir kokybiškoms viešosioms paslaugoms,
mokslui, kultūrai, jaunimo politikai.
Be to, atstovaudama Švenčionių ir Ignalinos rajonų gyventojų interesams,
sieksiu spręsti šių regionų skaudžiausias problemas:
1. Nedarbas. Ypatingą dėmesį skirsiu ilgalaikių bedarbių, jaunimo, moterų
ir vyresnio amžiaus žmonių užimtumui. Teiksiu prioritetą investicijų pritraukimui į
regionus, smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui ir kitoms priemonėms, kurios leistų
padidinti užimtumą regionuose penktadaliu.
2. Mažos pajamos. Aktyviai prisidėsiu prie bendrojo Socialdemokratų partijos
siekio iki 2020 m. didinti vidutinį gyventojų darbo užmokestį iki 1 100 eurų, minimalų
atlyginimą – iki pusės vidutinio atlyginimo lygio, senatvės pensiją – trečdaliu, išmokas
žemdirbiams – iki Europos Sąjungos šalių vidurkio.
3. Prasta kaimo kelių, gatvių ir šaligatvių būklė. Sieksiu ir kontroliuosiu,
kad kelių infrastruktūrai ir eismo saugumo užtikrinimo priemonėms skirtos lėšos būtų
įsisavinamos skaidriai, atsidurtų ten, kur jų labiausiai reikia, neaplenkiant nė pačių
mažiausių kaimų.
4. Alkoholizmas ir narkomanija. Šių problemų sprendimą sieju visų pirma
su kitų bendrų regionų socialinių problemų sprendimu, bendro psichologinio klimato
visuomenėje gerinimu. Pirmenybę teiksiu jaunimo ir šeimos politikai, nedirbančio ir
nesimokančio jaunimo dalies mažinimui, profesinio mokymo, neformalaus švietimo
skatinimui ir propagavimui, socialinių paslaugų centrų kūrimui.
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ASTOS LAŠINSKIENĖS
PROGRAMA

Partija Tvarka ir teisingumas

PARTIJOS TVARKA IR TEISINGUMAS 2016 M.
SEIMO RINKIMŲ TRUMPOSIOS PROGRAMOS
„ŠIMTAS SAKINIŲ LIETUVAI“ ESMINĖS
TEZĖS:
Už kiekvieną gimusį vaiką – 3000 eurų vienkartinė pašalpa šeimai.
Kiekvienam vaikui kas mėnesį – 100 eurų „vaiko“ pinigų.
Minimalus mėnesinis atlyginimas 2018 metais Lietuvoje – 777 eurai į „rankas“.
9 procentų lengvatinį PVM taikysime ne tik centralizuotai tiekiamai šilumai, bet ir visai
šilumos energijos gamybai individualiuose namų ūkiuose.
Būtiniausiems maisto produktams – ne 21, bet tik 9 procentų PVM mokestis.
Nulinis PVM tarifas bus taikomas kūdikių maistui, jų higienos priemonėms, vaikų
rūbams bei avalynei.
Kasmet Lietuvoje bus išasfaltuojama ne mažiau kaip po 100 kilometrų žvyrkelių.
Seniūnijose įsteigsime vidutiniškai po 100 darbo vietų.
Valstybės šimtmečiui pastatysime 100 naujų daugiabučių jaunoms šeimoms.
Pensijai pasiekti reikalingą amžių sutrumpinsime nuo 65 iki 63 metų.
Elektrifikuosime 100 kilometrų geležinkelio tinklo.
Padidinsime medicinos 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 šalyje bus skiriama dvigubai daugiau lėšų. Bus atnaujinta 100 šalies istorinių ir
architektūrinių paminklų, muziejų bei koncertų salių.
Įvesime iki 5 procentų apyvartos dydžio solidarumo mokestį daugiau kaip 100 milijonų
eurų per metus apyvartą turintiems mažmeninės prekybos centrams ir komerciniams
bankams.
Kiekvienas migrantas, kuris atsisako mokytis lietuvių kalbos, nepaiso šalies įstatymų
arba neužsidirba pragyvenimui, privalės palikti Lietuvą.
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VITALIJAUS MUCHLIADO
PROGRAMA

Lietuvos liaudies partija

Pagrindiniai prioritetiniai 15 punktų, kurie man, ir, tikiuosi, Jums, yra svarbūs :
1. Išlikime šiandien, kad būtume rytoj. Daugiau vaikų, mažiau tankų!
2. Tautinio santykio išsaugojimas.
3. Valstybės žemė – tautos namai. Lietuvos ŽEMĖ – Lietuvos piliečių.
4. Kieno įstatymai, tas ir šeimininkas.
5. Nei į Rytus, nei į Vakarus, o čia ir dabar.
6. Lietuva yra Lietuvos piliečių, o ne visų norinčiųjų joje gyventi.
7. Pirma lietuvis, o paskui savo religijos atstovas.
8. Pirma lietuvis, o tik paskui savo partijos atstovas.
9. Pirma lietuvis, o tik paskui europietis.
10. Pirma Lietuvos kitatautis, o ne kitatautis Lietuvoje.
11. Tik iš dviejų, vyro ir moters, gimsta trečias. ŠEIMOS samprata.
12. Vaikai yra tautos tąsa amžinybėje ne tik su teisėmis, bet ir su pareigomis.
13. Kalba – pagrindinė tautos savimonės dedamoji.
14. Gyvybiškai svarbios ūkio šakos turi priklausyti valstybei.
15. MES svarbiau už AŠ.
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KĘSTUČIO SAVICKO
PROGRAMA

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

1. Mažiau mokesčių – daugiau darbo vietų.
Stengsiuosi į Švenčionių ir Ignalinos rajonus pritraukti investuotojų, kad šie kurtų
geriau apmokamas darbo vietas. Sumažinę mokesčius paskatinsime naujų darbo vietų
atsiradimą. Užtikrinsime didesnius žmonių atlyginimus. Kiekvienam rajonui rasime
naują strateginį investuotoją.
2. Mūsų kraštas turi tapti turizmo oaze.
Smulkaus ir pradedančiųjų verslo skatinimas ypač naudingas kaimo turizmui. Mano
tikslas: Švenčionių ir Ignalinos rajonai taps patrauklūs šeimų turizmui.
3.
Sieksiu, kad būtų didinamos pensijos.
Senjorai turi gauti tokias pensijas, kurių pakaktų ne tik būtiniausioms reikmėms, bet
ir savo pomėgiams. Liberalų sąjūdis įsipareigoja iki 2020 m. vidutinę pensiją padidinti
iki 400 eurų.
4. Sveikatos apsauga.
Sveikatos apsaugos sektorius privalo būti pertvarkytas užtikrinant paciento pasirinkimo
laisvę. Sieksiu, kad kiekvienas pacientas pas šeimos gydytoją patektų bent po poros
dienų, o ne lauktų vizito savaitėmis.
5.

Jaunimas visada buvo ir bus naujų progresyvių idėjų nešėjas.
Stengsiuosi:
a) prisidėti prie lengvatinių sąlygų kūrimo jaunam žmogui pradedant
verslą;
b) kelti mokytojo profesijos prestižą tarp jaunimo;
c) mažinti jaunimo emigraciją sudominant esamomis galimybėmis
Švenčionių ir Ignalinos rajonuose.
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SAULIAUS ŠILINIO
PROGRAMA

Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys demokratai

Mieli Nalšios apygardos rinkėjai,
Esu įsitikinęs, kad jau seniai laikas visoms partijoms ir politikams atsigręžti į tyliąją
Lietuvos žmonių daugumą – į sąžiningai dirbančius ir dirbusius piliečius, nusipelniusius
vakarietiškos gerovės. Ją sukurti drauge su TS-LKD komanda esame pasiryžę per
valstybės garantuojamą teisingumą, per kokybiškas ir visiems prieinamas viešąsias
paslaugas, per lygias galimybes visiems norintiems sąžiningai dirbti, užsidirbti ir
užtikrinti savo šeimos gerbūvį.
Visi drauge galime sukurti tokią valstybę, kuri yra verta savo žmonių, kuria galėtume
tikėti, pasitikėti ir didžiuotis. Mūsų vizija – teisinga ir pasididžiavimo verta Lietuva.
Savo plane Lietuvai pateikiame konkrečius pasiūlymus, kaip šios vizijos ketiname
pasiekti. Mūsų prioritetai iki 2021 metų yra:
• Lietuvos ūkį paversti gerai apmokamas darbo vietas kuriančia ir tarptautiniu
lygiu konkurencinga ekonomika, taip sprendžiant Lietuvai opiausias masinės
emigracijos ir senstančios visuomenės problemas;
• įgyvendinti būtinas pertvarkas, kad švietimo sistema mūsų šalyje kiekvienam
to siekiančiam suteiktų geriausią išsilavinimą;
• iš pagrindų modernizuoti valstybės valdymą, mažinant gyventojams tenkančią
biurokratinę naštą, užtikrinant aukščiausios kokybės viešąsias paslaugas ir
sukuriant permainų lyderyste pasižyminčią valstybės tarnybą.
Savo programoje kalbame ir apie kitose srityse laukiančius darbus – nuo sveikatos ir
socialinės apsaugos iki kovos su korupcija. Tačiau manome, kad būtent stipri ekonomika,
kokybiškas švietimas ir modernizuotas valstybės valdymas yra tai, nuo ko labiausiai
priklauso Lietuvos žmonių gerovė ir ryžtas savo ateitį kurti čia, savo Tėvynėje.
Tad kviečiu visus drauge į priekį žengti ,,Galingai pirmyn!“
Pastaba. Išsamią informaciją ir mūsų partijos poziciją spręstinais klausimais galite rasti
čia: www.tsajunga.lt/rinkimai/rinkimu-programa.
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VYTAUTO VAITKEVIČIAUS
PROGRAMA

Lietuvos laisvės sąjunga

UŽ LAIMINGĄ IR TURTINGĄ LIETUVĄ!
Nors Lietuva pamažu tampa visaverte europietiška šalimi, esame visų svarbiausių
tarptautinių organizacijų nariai, 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.
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NALŠIOS APYGARDOS NR. 53
RINKIMŲ KOMISIJOS KONTAKTAI

Nalšios apygardos Nr. 53 rinkimų komisija
Švenčionys, Vilniaus g. 19, 136 kabinetas
Telefonas 8 646 09319
El. paštas nalsia53@gmail.com
Vardas PAVARDĖ

Pareigos

Telefonas(‑ai)

Leokadija POLUČANSKA

pirmininkė

8 646 09319

Artūras ČESLIOKAS

pavaduotojas

8 694 04447

Jadvyga SAMUILEVIČIENĖ

sekretorė

8 687 83817

Danutė CIJŪNĖLIENĖ

narė

8 686 32762

Žana DRUTEIKIENĖ

narė

8 654 12404

Lilija KLIMOVIČ

narė

8 616 18492

Danguolė RADZIULIENĖ

narė

8 616 38711

Larisa ŠČAJEVA

narė

8 615 35061

Marija VILKOITIENĖ

narė

8 604 02278
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RINKIMŲ APYLINKĖS IR JŲ ADRESAI
Ignalinos rajono:
Nr.

Apylinkės
pavadinimas

Apylinkės adresas

1

Antalksnės

Antalksnės k., Ignalinos r.

2

Bernotų

Bernotų k., Ignalinos r.

3

Ceikinių

Ceikinių k., Ignalinos r.

4

Didžiasalio

Dumblio g. 7, Didžiasalis, Ignalinos r.

5

Dysnos

Dysnos k., Ignalinos r.

6

Dūkšto

Bažnyčios g. 16, Dūkštas, Ignalinos r.

7

Gilūtų

Gilūtų k., Ignalinos r.

8

Grybėnų

Grybėnų k., Ignalinos r.

9

Ignalinos centro

Ateities g. 43, Ignalina, Ignalinos r.

10

Ignalinos

Taikos g. 15, Ignalina, Ignalinos r.

11

Kaniūkų

Kaniūkų k., Ignalinos r.

12

Kazitiškio

Kazitiškio k., Ignalinos r.

13

Kazokinės

Kazokinės k., Ignalinos r.

14

Linkmenų

Linkmenų k., Ignalinos r.

15

Mažėnų

Mažėnų k., Ignalinos r.

16

Meikštų

Meikštų k., Ignalinos r.

17

Mielagėnų

Mielagėnų k., Ignalinos r.

18

Naujojo Daugėliškio

Naujojo Daugėliškio k., Ignalinos r.

20

Rimšės

Rimšės k., Ignalinos r.

21

Rubelninkų

Rubelninkų k., Ignalinos r.

22

Strigališkio

Strigališkio k., Ignalinos r.

23

Šiūlėnų

Šiūlėnų k., Ignalinos r.

24

Švedriškės

Švedriškės k., Ignalinos r.

25

Taujūnų

Taujūnų k., Ignalinos r.

26

Tverečiaus

Tverečiaus k., Ignalinos r.

27

Vidiškių

Melioratorių g. 8, Vidiškės, Ignalinos r.
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Švenčionių rajono:
Nr.

Apylinkės
pavadinimas

Apylinkės adresas

1

Švenčionėlių

Mokyklos g. 24, Švenčionėliai, Švenčionių r.

2

Ateities

Vilniaus g. 1/11, Švenčionėliai, Švenčionių r.

3

Kaltanėnų

Švenčionėlių g. 34, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r.

4

Labanoro

Seniūnijos g. 27, Labanoro mstl., Švenčionių r.

6

Pašaminės

Šviesos g. 2, Pašaminės k., Švenčionių r.

7

Reškutėnų

Reškutėnų k., Švenčionių r.

8

Trūdų

Trūdų k., Švenčionių r.

9

Zadvarninkų

Lauko g. 13, Zadvarninkų k. Švenčionių r.

10

Milkuškų

Liepų g. 2, Milkuškų k., Švenčionių r.

11

Stanislavavo

Dvaro g. 11, Stanislavavo k., Švenčionių r.

12

Šventos

Dvaro g. 15A, Šventos k., Švenčionių r.

13

Bačkininkų

Mokyklos g. 4, Bačkininkų k., Švenčionių r.

14

Svirkų

Svirkų g. 6, Svirkų k., Švenčionių r.

15

Adutiškio

Centrinė a. 2, Adutiškio mstl., Švenčionių r.

16

Jakelių

Jakelių k., Švenčionių r.

17

Pabradės

Mokyklos g. 5, Pabradė, Švenčionių r.

18

Kranto

Upės g.11, Pabradė, Švenčionių r.

19

Švenčionių

Lentupio g. 3, Švenčionys, Švenčionių r.

20

Liepų

Lentupio g. 32, Švenčionys, Švenčionių r.

21

Cirkliškio

Liepų al. 1, Cirkliškio k., Švenčionių r.

22

Magūnų

Balingrado g. 36 , Magūnų k., Švenčionių r.

23

Prienų

Mokyklos g. 23, Prienų k., Švenčionių r.

24

Karkažiškės

Magūnų g. 47, Karkažiškės k., Švenčionių r.

26

Pavoverės

Pavoverės k., Švenčionių r.

27

Sarių

Malūno g. 5, Sarių k., Švenčionių r.

28

Strūnaičio

Švenčionių g. 27, Strūnaičio k., Švenčionių r.

29

Vidutinės

Klubo g. 4, Vidutinės k., Švenčionių r.
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UŽRAŠAMS
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