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Bendra informacija apie rinkimus
Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius
turi nuolatiniai šios savivaldybės gyventojai
(toje savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravę savo gyvenamąją
vietą 90 dienų iki rinkimų dienos, tai yra, iki
2018 m. gruodžio 3 d.), kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Taip pat rinkti savivaldybės tarybos narius gali ir teisę gyventi
Lietuvos Respublikoje turintis kitos Europos
Sąjungos valstybės narės pilietis, kuris savo
gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės
teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
šioje savivaldybėje, arba kitas asmuo, kuris
turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir turi šią teisę patvirtinantį dokumentą

ir kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo
šios savivaldybės teritorijoje arba kuris yra
įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą šioje savivaldybėje.
Savivaldybės tarybos nariu, savivaldybės
meru gali būti renkamas nuolatinis šios
savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų
dieną yra sukakę 18 metų ir kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje likus ne mažiau kaip 90 dienų iki
rinkimų dienos.
Kandidatus į savivaldybės tarybos narius,
merus gali kelti politinės partijos, visuomeniniai rinkimų komitetai ir į merus gali išsikelti patys asmenys.

Rinkėjo kortelė
Rinkėjo kortelė išrašoma pagal rinkėjų sąrašo sudarymo metu deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu konkreti gyvenamoji vieta nedeklaruota, panaikinta ar rinkėjas deklaravo
išvykimą į užsienį, bet gyvena Lietuvoje, dėl
įrašymo į rinkėjų sąrašus jis turi kreiptis į
apylinkės rinkimų komisiją pagal savo fakti-

nę gyvenamąją vietą.
Rinkėjo kortelė yra neprivaloma. Rinkėjui,
einant balsuoti, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar
kitą dokumentą, kuriame yra nuotrauka ir
asmens kodas).
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Informacija rinkėjui
trumpuoju telefono numeriu 1855
Kviečiame naudotis Vyriausiosios rinkimų
komisijos informaciniu telefono numeriu
1855. Informacinė paslauga veiks nuo 2019
m. vasario 6 d. Informacinės linijos darbo
laikas – 07.00-20.00 val.
Trumpuoju numeriu 1855 galima skambinti iš visų Lietuvoje veikiančių operatorių
tinklų. Skambučio kaina – kaip į savo tinklą
pagal savo plano tarifus.

ti;

Telefonu 1855 sužinosite:
• ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus;
• kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuo-

• ar rinkimų apylinkė pritaikyta rinkėjams
su negalia;
• apie galimybę balsuoti iš anksto, 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.
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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, savo rinkėjo kortelės
numerį ir kt. Informacija teikiama vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą, todėl rinkėjo adreso skelbimas yra apribotas. Tik patys
pasakę savo adresą, Jūs galėsite pasitikslinti,
ar tikrai tokiu adresu esate įrašytas į rinkėjų
sąrašą, ar tokiu adresu Jums yra išrašyta rinkėjo kortelė.

Nusiskundimų registracija
Telefonu 1855 galite pranešti apie rinkimų įstatymų pažeidimus. Taip pat galite pranešti, kad gyvenate deklaruotu adresu, bet
negavote rinkėjo kortelės. Jūsų nusiskundimas bus perduotas savivaldybės rinkimų
komisijai. Skundai registruojami prisistačius, o Jums atsisakius pranešti savo vardą ir
pavardę, skundai nebus nagrinėjami.

Išankstinis balsavimas
Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie
rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę.
Kaip balsuojama iš anksto:
1) rinkėjui išduodamas Išankstinio balsavimo lakštas;
2) užpildomi rinkimų biuleteniai;
3) užpildyti rinkimų biuleteniai įdedami į
vidinį balsavimo voką;
4) užklijuojamas vidinis balsavimo vokas;
5) vidinis balsavimo vokas kartu su rinkėjo kortele, paimta iš Išankstinio balsavimo
lakšto, įdedamas į išorinį balsavimo voką;
5) užklijuojamas išorinis balsavimo vokas.
Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame
esančiais rinkėjo kortele, vidiniu balsavimo
voku ir ten esančiais rinkimų biuleteniais)
rinkėjas įteikia rinkimų komisijos nariui.

Šis, gavęs rinkėjo įteiktą voką, šį voką rinkėjo akivaizdoje užklijuoja specialiu ženklu ir
išduoda rinkėjui šio voko priėmimo kvitą.
Visus šiuos veiksmus rinkėjas atlieka pats.
Jeigu rinkėjas dėl �izinių trūkumų 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 vokus.
Rinkėjams draudžiama išsinešti rinkimų
biuletenius, balsavimo vokus ar juos perduoti kitiems asmenims.

Balsavimas iš anksto savivaldybių pastatuose vyks 2019 m. vasario 27-28 dienomis (per pakartotinį balsavimą kovo 13-14
dienomis) nuo 8 iki 20 val.

Balsavimas namuose
Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai:
neįgalieji, 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 pateikę Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą

balsuoti namuose (P6 forma) ir yra įrašyti
į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus.
Prašymai balsuoti namuose pateikiami
apylinkės rinkimų komisijai. Balsavimas
namuose vyks 2019 m. kovo 1-2 dienomis
(pakartotinis balsavimas kovo 15-16 dienomis).
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Balsavimas specialiuose balsavimo punktuose
Rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar
amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus
ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją karo
tarnybą ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka tikrąją karo tarnybą, valstybės tarnybą ar dirba pagal darbo
sutartis tarptautinėse karinėse operacijose

užsienyje, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse, tardymo
izoliatoriuose (sulaikymo namuose), gali
balsuoti specialiai balsavimui sudarytuose
specialiuose balsavimo punktuose jų darbo
valandomis 2019 m. vasario 27 – kovo 1 dienomis (pakartotinis balsavimas kovo 13-15
dienomis).

Rinkimų dieną balsavimas vyksta rinkimų apylinkėje nuo 7 iki 20 val. Rinkėjas
balsuoja toje rinkimų apylinkėje, į kurios
rinkėjų sąrašus jis yra įrašytas. Rinkėjas
gali balsuoti ir kitoje savo savivaldybės
rinkimų apylinkėje, jeigu abi šios rinkimų
apylinkės yra elektroninių ryšių priemonėmis prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo ir apylinkių rinkimų komisijos

gali patvirtinti, kad rinkėjas nėra balsavęs
nė vienoje iš rinkimų apylinkių, o rinkimų
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 paštu voke, nebus skaičiuojamas.

Rinkimų įstatymuose yra nustatyta, jog
balsavimo patalpa turi būti pritaikyta rinkėjams su negalia. Už balsavimo patalpų
įrengimą ir jų pritaikymą neįgaliesiems
yra atsakingos savivaldybių administracijos.
Rinkimų apylinkių, pritaikytų rinkėjams

su negalia, sąrašą galima rasti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje www.vrk.lt ir portale www.rinkejopuslapis.lt Jei rinkėjo rinkimų apylinkė
nėra pritaikyta rinkėjui su negalia, tai toks
rinkėjas gali balsuoti artimiausioje neįgaliesiems pritaikytoje rinkimų apylinkėje.

Balsavimas rinkimų dieną

Informacija rinkėjams su negalia
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JUOZO ALEKSANDRAVIČIAUS,
kandidato į savivaldybės merus rinkimų programa
LAIMINGAS BIRŠTONIETIS – PATENKINTI KURORTO SVEČIAI
Kandidatą iškėlė Lietuvos socialdemokratų darbo partija
Dirbdamas meru pasižadu laikytis Vietos
savivaldos įstatymo, pasitikėti specialistų
kompetencija. Mano principas: politikai, indenti�ikavę problemą, ją teikia spręsti savivaldybės administracijai. Sukauptą ilgametę
politinę-administracinę patirtį panaudosiu
savivaldos darbe.
Aktyviai atstovausiu Birštono savivaldybės
gyventojų interesams LR Seime ir Vyriausybėje, kitose valdžios institucijose. Mobilizuosiu
Savivaldybės tarybos narius Birštono problemų sprendimams. Būsiu demokratiškų valdymo santykių iniciatoriumi Birštone. Mano
nuomone, geriausias investitorius - Lietuvos
pilietis, norintis ir galintis investuoti čia ir
dabar, tad būsime pasiryžę jam visokeriopai
padėti.
Viešasis interesas ir valstybės tarnautojų profesionalumas – man svarbiausia.
Sieksiu išlaisvinti įstaigų vadovų, specialistų,
bendruomenės kūrybinį potecialą, kad žmonės visu pajėgumu galėtų dirbti Birštono
krašto gerovei. Tardamiesi su bendruomene
racionaliai naudosime savivaldybės biudžeto
lėšas.
Svarbiausi kurorto klausimai pirmiausia
bus aptariami su sanatorijų vadovais, kurortologais, administracijos specialistais. Sprendimai ir jų priėmimas bus vieši – tuo tikslu
sukursime e-Birštono forumą. Sistemingai išklausysime seniūną ir seniūnaičius, gerbsime

visų Birštono savivaldybės gyventojų, o ypač
didelę patirtį turinčių senjorų, nuomonę.
Vienas pagrindinių mano darbų ir siekių,
kad kuo daugiau jaunimo pasiliktų gyventi ir
dirbti mūsų savivaldybėje.
Sieksime, kad birštoniečiai, dirbdami Savivaldybės sanatorijose, privačiuose Sveikatingumo centruose ir kituose kurorto
aptarnavimo objektuose, būtų patenkinti gyvenamosios aplinkos sąlygomis, o tai garantuotų jų kokybišką darbą su kurorto svečiais,
gerintų Birštono įvaizdį.
Rinkdami mane Jūs renkatės demokratišką valdymą ir tarnystę bendruomenei.
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NIJOLĖS DIRGINČIENĖS,
kandidatės į savivaldybės merus rinkimų programa
VARDAN BIRŠTONO ŽMONIŲ!
Kandidatę iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
Atstovauju Lietuvos socialdemokratų partijai, kuriai visada svarbiausia buvo ir bus Žmogus ir jo gerovė. Pasisakau už socialinį teisingumą, už kiekvieno birštoniečio orų ir laimingą
gyvenimą. Vertinu kompetenciją, teisingumą,
komandinį darbą. Asmeniškai pažįstu daugelį
iš Jūsų, žinau rūpesčius, problemas, siekius,
idėjas miestui ir bendruomenei. Esu pasiryžusi dirbti, kad birštoniečių gyvenimo kokybė ir
toliau gerėtų, kad kiekvienas gautų kokybiškas
paslaugas ir teisingą atlygį už darbą. Balsuodami už mane, Jūs balsuojate už stabilumą, darbų
tęstinumą ir naujoves, vardan birštoniečių, vardan vis gražėjančio ir augančio Birštono!
Kartu su komanda:
Užtikrinsime kokybišką socialinių ir sveikatos paslaugų teikimą gyventojams.
Sieksime, kad ir toliau švietimas, kultūra,
sportas būtų prioritetinės veiklos sritys.
Skatinsime aktyvesnį gyventojų įsitraukimą į
sprendimų priėmimą
Remsime neformalųjį vaikų ir suaugusių
švietimą.
Teiksime kompleksinės pagalbos šeimai paslaugas.
Palaikysime sveikos šeimos ir sveikos gyvensenos idėjas ir projektus.
Skatinsime inovacijas ugdymo įstaigose.
Remsime NVO programas ir iniciatyvas.
Skatinsime neformalų vaikų užimtumą, užimtumą vasaros metu, kursime jaunimo erdves.
Ir toliau tvarkysime kurorto infrastruktūrą.
Sudarysime sąlygas verslų kūrimuisi Birštone.
Sieksime, kad Birštone būtų kuriamos nau-
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jos darbo vietos.
Plėtosime žaliojo ir ekologiško Birštono idėją
ir projektus.
Sieksime, kad ir toliau būtų organizuojami
tradiciniai kultūriniai renginiai ir festivaliai.
Tęsime daugiabučių namų renovaciją.
Sieksime į Birštono savivaldybę pritraukti
jaunus specialistus, plėtojant „Birštono vartų“
projektą ir „Birštonas – darbostogų sostinė“
koncepciją.
Skatinsime Birštono krašto emigrantų grįžimą gyventi ir dirbti Birštono savivaldybėje.
Sieksime, kad savivaldybėje dirbtų profesionali komanda
Tęsime tarptautinį bendradarbiavimą, didinsime kurorto žinomumą, toliau kursime kokybiško ir unikalaus kurorto įvaizdį.
Ateikite balsuoti, nes tai yra svarbu visiems mums! Kartu mes galime viską!

JURGITOS ŠERŽENTIENĖS,
kandidatės į Birštono savivaldybės tarybos narius–merus
rinkimų programa 2019-2023 m.
Kandidatę iškėlė visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Birštonas“
Esu laiminga būdama birštoniete. Čia
praleidau savo gražiausius metus ir jau nuo
vaikystės mano senelis man skiepijo meilę
savo šaknims. Jis visada sakė: „Ten, kur tavo
šaknys, tavo mintis ir darbus globoja visi
šeimos angelai“. Su šeima sugrįžę gyventi į
Birštoną, subūrėme laisvų, drąsių, kompetentingų birštoniečių būrį į visuomeninį komitetą VIENINGAS BIRŠTONAS. Manau, kad
atėjo laikas padėkoti esamai valdžiai už nuveiktus darbus. Tikiu, kad atėjo laikas Birštonui atsinaujinti, suteikti galimybę miestui
ir miestiečiams pakilti ant aukštesnio kokybiško gyvenimo laiptelio.
Esu įgijusi du magistro išsilavinimus, turiu daugiau nei dešimties metų vadovavimo
įvairioms įmonėms patirtį, visas teorines
žinias, kurias įgijau aukštosiose mokyklose, patikrinau praktiškai versle. Todėl manau, kad ypač šiuo metu savivaldai reikia
dominuojančio verslininkiško požiūrio į
problemas ir jų sprendimo būdus, kitokio
mąstymo ir lyderiškų sprendimų. Lyderiški sprendimai – tai idėjų įgyvendinimas su
mažiausiais kaštais, tai laikymasis pozicijos,
kad į darbo vietas gali pretenduoti tik tos
kvali�ikacijos žmonės, tai požiūris, kad ir
aštriausiose diskusijose turi būti randami
patys geriausi sprendimai savivaldybei ir
jos gyventojams.
Vienas žmogus negali nuversti kalnų – tai
gali padaryti komanda, bendruomenė. Todėl, būdama komandos žmogumi, gebėdama pasidalinti tiek atsakomybe, tiek nuveik-

tų darbų rezultatais, sieksiu kartu su Jumis,
kad ir visuomeninės organizacijos, ir biudžetinės įstaigos, ir privatus verslas dirbtų
kartu, kurdami mūsų visų gerą gyvenimą.
Būdama mere sieksiu, kad sklandžiai vyktų
darbas visose biudžetinėse įstaigose, kad
savivaldybės biudžetas būtų ekonomiškas
ir subalansuotas, o biudžeto piniginiai ištekliai būtų panaudojami efektyviai, kad būtų
tęsiami Europos Sąjungos lėšomis �inansuojami projektai, kurie gerina mūsų miesto
infrastruktūrą, kad savivaldybės tarnautojai
dirbtų skaidriai ir kokybiškai, kad visada
būtų svarbus žmogus ir jo nuomonė.
Todėl kviečiu Jus, birštoniečiai –prisidėkite prie visų mūsų miesto gražesnės ateities
kūrimo.
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Dariaus Šeškevičiaus,
kandidato į savivaldybės merus rinkimų programa
MES JŪSŲ PUSĖJE
Kandidatą iškėlė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
Savivaldybė – tai iš mūsų šeimų, bendruomenių išauganti viešųjų reikalų tvarkymo
institucija. Stipri, žmonėms tarnaujanti savivaldybė sugeba sutelkti, greitai ir atsakingai
spręsti problemas bei atverti naujas galimybes, kiekvienam savo bendruomenės nariui.
Aš ir visa miesto bendruomenė mato vis
didėjantį nusivylimą dabartine savivaldybės
vadovybe ir jos vykdoma politika. Sutinku,
kad paskutiniais metais Birštonas gražėja,
daug žmonių atranda miestą naujai, kurortas tapo matomas žiniasklaidoje, daug pinigų
buvo investuota į infrastruktūrą.
Tačiau už gražių fasadų ne viskas taip gražu
kaip atrodo iš išorės. Dažnai atėję su paprastais prašymais, pagalbos nesulaukia, o juos
valdžia prisimena tik prieš rinkimus. Nesunku pastebėti, kad gerai gyvena tie, kurie yra
labai lojalūs miesto valdžiai, dažnai priklauso tai pačiai partijai, nekelia nepatogių klausimų ir pritaria miesto vadovų pozicijai. Visai
kitoks likimas laukia manančių priešingai.
Aš ir mano komanda įsipareigojame veikti
atvirai, skaidriai, įsiklausyti į skirtingas nuomones, konstruktyviai ir pagarbiai, remdamiesi demokratijos pamatiniais principais
bendradarbiauti su kitomis politinėmis jėgomis savivaldybių tarybose. Iš anksto neatmetame bendro darbo galimybės su jokia
politine jėga, tačiau esame tvirtai pasiryžę
dalyvauti tik tose valdančiosiose koalicijoje,
kurios siekia realiai tarnauti žmonėms bei
vadovaujasi tais pačiais skaidrumo ir sąži-
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ningumo principais, kaip ir mes. Demokratija
yra viena iš pamatinių mūsų partijos vertybių, todėl ir tose savivaldybėse, kur turėsime
daugumą, sieksime įsiklausyti į opozicijos
idėjas ir konstruktyviai bendradarbiauti su
oponuojančiomis politinėmis jėgomis.
Įsipareigoju dirbti gyventojams, o ne
įvaizdžiui. Sieksiu, kad mus reklamuotų geri
sprendimai ir į bendrą gėrį nukreipti darbai,
o ne užsakomieji straipsniai.
Noriu atkurti pasitikėjimą tarp vietinės
valdžios ir piliečių, sutarti dėl to, kokią Lietuvą ir Birštoną kartu kuriame. Tai pavyks tik
tuomet, jei mūsų rinkimų šūkis – Mes Jūsų
pusėje – taps kūnu per konkrečius mūsų darbus.

REMIGIJAUS ZOLUBO,
kandidato į Birštono savivaldybės merus
rinkimų programa
Kandidatą iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Turtingas miestas
Gyventojai jaučiasi gerai, kai gali solidžiai uždirbti. Savivaldybė, kaip didžiausias
darbdavys, turėtų rodyti pavyzdį skatinant
atlyginimų augimą. Birštoniečiai privalo
uždirbti ne mažiau, nei vilniečiai. Tik taip
tapsime patrauklus miestas gyventi specialistams ir jaunoms šeimoms.
1. Miestas turi turėti strategiją, kaip privilioti aukštesnes vertes kuriančius investuotojus ir ją aktyviai įgyvendinti.
2. Savivaldybė galėtų nustatyti atlyginimo
minimumą, kuris veiktų visiems darbuotojams, gaunantiems atlyginimą iš savivaldybės ar jos įmonių biudžeto. Minimumas
turėtų būti didesnis nei Vyriausybės nustatoma minimali alga. Taip būtų skatinamas
atlyginimų augimas visoje savivaldybėje.
Regiono centras
Birštono ateitis – ne provincijos užkampis, bet viso regiono centras. Tvari ir stabili
ekonomika, pritraukiamos investicijos, augantis uždarbis – tai yra pamatas stiprinant
miestą, kaip traukos centrą.
1. Suplanuoti ambicingą ir atsakingą miesto plėtrą, kuri apimtų ne tik Birštoną, bet ir
artimiausias savivaldybes. Planuoti plėtrą
taip, kad Birštonas išlaikytų savo ramaus
kurorto privalumus.
2. Gerinti susisiekimą su didžiausiais
miestais, užsienio šalimis ir mažesniais

miesteliais. Skatinti ir gausinti geresnį viešąjį transportą.

Vizualiųjų menų ir medijų centras
Birštonas turi ieškoti netradicinių, pažangių ir inovatyvių būdų, kaip tapti konkurencingu ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.
Mieste galėtų atsirasti tokios pramogų ir
kultūros įstaigos, kurių nėra bent 500 km
atstumu. Tik taip pritrauksime svečių, kurie
nėra net girdėję apie mūsų miestą.
1. Ieškoti galimybės įkurti Vizualiųjų
menų ir medijų centrą.
2. Ieškoti investuotojų ir �inansuotojų tokio centro įkūrimui.
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Sąrašo nr.

1

PARTIJA TVARKA IR
TEISINGUMAS
Kandidatų rinkimų programa

Atsakinga savivalda – Stipri šeima – Saugi bendruomenė
Mieli kraštiečiai,
savivaldos istoriją, kaip ir šeimos, bendruomenės kuria kiekvienas žmogus. Mes
kviečiame Birštono krašto žmones ne tik
kurti, bet kartu rašyti mūsų krašto savivaldos
istoriją.
Į savivaldos rinkimus keliaujame ryžtingai,
tikėdami, kad bus pateisinti žmonių lūkesčiai
dėl galimybės dirbti, gauti orų atlyginimą,
aukšto lygio prieinamas viešąsias paslaugas.
Atsinaujinusi partija Tvarka ir teisingumas su pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu
priešakyje yra vertybių partija, orientuota į
įvairius gyventojų sluoksnius, į visus žmones
bei jų šeimas.
Mes keičiamės, atsinaujiname ne tik žmonėmis, bet ir idėjomis ir pasisakome už atsakingą savivaldą, stiprią šeimą ir saugią
bendruomenę. Išpažįstamų bendrų vertybių
pagrindu deleguoti į savivaldą žmonės žino,
kaip kurti atvirą bendruomenei, atsakingą,
pažangią ir efektyvią vietos savivaldą.
Turėdami aiškią savivaldos ateities vizi-

ją, mes pritariame piliečių savivaldai, piliečių, bendruomenių įtraukimui į savivaldos
valdymą, seniūnų ir seniūnaičių galių didinimui sprendžiant ūkinius ir �inansavimo
klausimus, biudžeto lėšų subalansavimui,
jų naudojimo efektyvumui, kuriančiam ir
mokančiam verslui, darbo vietų kūrimui.
Mums svarbu integruota teritorijų plėtra, o
ne siauras sektorinis planavimas. Būsime
iniciatyvūs, ieškosime galimybių pasinaudoti
įvairiais galimais �inansavimo šaltiniais, kad
taptume patrauklūs, kad mūsų kraštas gražėtų, jame gyventų stiprios šeimos, saugios
bendruomenės.
Partija, rinkimai, politika, eiti, balsuoti,
rinkti – tai žodžiai, kurie bus dažni visų Lietuvos žmonių kasdienybėje. Koks bus Jūsų
pasirinkimas? Mes raginame būti atsakingiems ir pilietiškiems, patikėti ir pasitikėti
partijos Tvarka ir teisingumas komanda, nes
mes žinome, kokių pokyčių reikia Birštono
kraštui, kaip įgyvendinti mūsų pasiūlymus ir
iniciatyvas.

Tariame Jums ačiū už pasitikėjimą ir
garantuojame ketverius gerų pokyčių metus
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Sąrašo nr.

3

VISUOMENINIS RINKIMŲ
KOMITETAS
„VIENINGAS BIRŠTONAS“
Kandidatų rinkimų programa

VIENINGO BIRŠTONO komanda – tai
susivieniję, aktyvūs, išsilavinę, atsakingi
birštoniečiai, kuriems rūpi Birštono ateitis ir gerovė. Tai ne tik jauni ir veržlūs, bet
ir vyresni, didelę politinę ir darbinę patirtį
turintys savivaldybės gyventojai. Susibūrėme, nes manome, kad atėjo laikas padėkoti
esamai valdžiai už darbą, o birštoniečiams
siekti aukštesnio, kokybiško gyvenimo standartų. Siekti, kad bet kokia nuomonė būtų
gerbiama, kad kiekvienas, nepriklausomai
nuo politinių įsitikinimų, galėtų pretenduoti
į darbo vietas, jeigu tai atitinka jo kompetencijas ir išsilavinimą, kad investicijos į miesto
infrastruktūrą būtų tik gerai apgalvotos ir
pasvertos. Orus ir vis gerėjantis birštoniečio gyvenimas neturi priklausyti nuo mažos,
politiškai susisaisčiusios žmonių grupės interesų.
Birštonas turi unikalią infrastruktūrą, todėl ir toliau turi vystytis medicininio turizmo, ekologiško, šeimoms draugiško kurorto
kryptimis. Visi gyvenantojai turi tapti sveiko
ir laimingo bei ilgo gyvenimo ambasadoriais. Pagrindinis tikslas – kad kitur išvykęs

šio krašto jaunimas norėtų ir galėtų grįžti
gyventi į Birštoną, čia auginti savo vaikus, o
įgytas žinias ir profesinę patirtį panaudotų
savo krašto augimui ir klestėjimui.
Atsiribodami nuo politnių interesų, toliau
tęsime ir vykdysime darbus, kurie užtikrintų
geresnes sąlygas čia gyvenantiems, norintiems sugrįžti ar įsikurti: atsakingai valdysime savivaldybės biudžetą, dėsime dar daugiau pastangų, kad būtų kuriamos naujos
darbo vietos, asfaltuosime kelius, renovuosime daugiabučius, skatinsime naujų daugiabučių statybą, plėtosime infrastruktūrą
kaimiškosiose vietovėse, ieškosime sprendimų apleistų pastatų renovavimui, remsime
smulkųjį verslą, rūpinsimės socialiai pažeidžiamomis žmonių grupėmis, skatinsime
benduomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, sąžiningai mokėsime pašalpas,
skaidriai organizuosime konkursus, skatinsime draugišką kaiminystę, palaikysime
visas gražias idėjas, kad kiekvienas žmogus
galėtų didžiuotis, jog gyvena Birštone.
Palaikydami mus rinkimuose Jūs kuriate
dar geresnę Birštono gyventojų ateitį.
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Sąrašo nr.

4

LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJA

LSDP BIRŠTONO SKYRIAUS
2019 M. SAVIVALDOS RINKIMŲ PROGRAMA
VARDAN BIRŠTONO ŽMONIŲ!

Lietuvos socialdemokratų partijai visada
svarbiausia buvo ir bus Žmogus ir jo gerovė.
Vadovaudami savivaldybei ne vienerius metus, darbais įrodėme, kad sėkmingų rezultatų
galime pasiekti dirbdami kartu. Pasisakome
už stabilumą, darbų tęstinumą ir naujoves,
vardan birštoniečių, vardan vis gražėjančio ir
augančio Birštono.
ŠEIMA IR JAUNIMO UŽIMTUMAS

Teiksime kompleksinės pagalbos šeimai
paslaugas.
Remsime vaikų užimtumą vasaros metu.
Plėtosime jaunimo erdvių veiklą;
SVEIKATA IR SOCIALINĖS PASLAUGOS

Įkursime slaugos skyrių PSPC patalpose.
Užtikrinsime kokybišką socialinių paslaugų teikimą.
Skatinsime sveikos šeimos ir sveikos gyvensenos idėjų ir projektų įgyvendinimą.
ŠVIETIMAS, KULTŪRA IR SPORTAS

Remsime neformalųjį vaikų ir suaugusių
švietimą.
Skatinsime inovacijas ugdymo įstaigose.
Užtikrinsime sporto paslaugų kokybę ir
prieinamumą.
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BENDRUOMENĖS IR NEVYRIAUSYBINĖS
ORGANIZACIJOS
Skatinsime aktyvesnį gyventojų įsitraukimą į
sprendimų priėmimą, viešųjų erdvių priežiūrą
ir savanorystę.
Remsime NVO programas ir iniciatyvas.
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
Ir toliau rekonstruosime gatves, tiesime šaligatvius.
Užbaigsime daugiafunkcinio sporto centro
statybą.
Rekonstruosime likusius viešuosius pastatus.
Tęsime daugiabučių namų renovaciją.
Ir toliau remsime sodininkų bendrijas.
Nuolat tvarkysime ir prižiūrėsime kaimo kelius.
INVESTICIJOS, VERSLO SKATINIMAS
Sieksime į Birštono savivaldybę pritraukti
jaunus specialistus, plėtojant „Birštono vartų“
projektą, įgyvendinsime Lietuvos darbostogų
sostinės idėją.
Sudarysime palankias sąlygas investuoti Birštone.
TURIZMAS
Plėtosime žaliojo ir ekologiško Birštono idėją.
Tęsime tarptautinį bendradarbiavimą, didinsime kurorto žinomumą, toliau kursime kokybiško ir unikalaus kurorto įvaizdį.

Sąrašo nr.

6

TĖVYNĖS SĄJUNGALIETUVOS KRIKŠČIONIŲ
DEMOKRATŲ PARTIJA

TS-LKD kandidatų sąrašo Birštono savivaldybės
rinkimų apygardoje Nr. 5 rinkimų programa
MES JŪSŲ PUSĖJE

Savivaldybė – tai iš mūsų šeimų, bendruomenių išauganti viešųjų reikalų tvarkymo
institucija. Stipri, žmonėms tarnaujanti savivaldybė sugeba sutelkti, greitai ir atsakingai
spręsti problemas bei atverti naujas galimybes, kiekvienam birštoniečiui.
Įsipareigojame veikti atvirai, skaidriai, įsiklausyti į skirtingas nuomones, konstruktyviai ir pagarbiai, remdamiesi demokratijos
pamatiniais principais bendradarbiauti su
kitomis politinėmis jėgomis savivaldybės
Taryboje.
Kokybiškas vidurinis išsilavinimas – įsipareigojam didinti pagalbos vaikui specialistų
�inansavimą, kad visi vaikai, kuriems to reikia,
gautų pakankamą pagalbą.
Kokybiškos sveikatos paslaugos – būtina
investuoti į kvali�ikuotų medikų išsaugojimą,
gerinti paslaugų kokybę ir didinti PSPC prisirašiusiųjų skaičių. Kuo greičiau įsteigti slaugos
skyrių Birštono PSPC.
Pagalba kiekvienai vaikus auginančiai
šeimai – sieksime įgyvendinti realią pagalbos vaikus auginančiomis šeimoms sistemą,
kuri prasidėtų nuo papildomos �inansinės

paramos, gimus vaikui, teikimo, o taip pat ir
psichologinės, socialinės pagalbos tėvams užtikrinimo, siekiant kurti palankiausią vaikams
augti aplinką.
Galimybė kiekvienam įsitraukti į miesto
valdymą – esame pasiryžę demokratiškai tartis dėl prioritetų ir strateginių projektų su savivaldybių bendruomenėmis. Tam organizuosime daugiau gyventojų apklausų, pasitarimų su
bendruomenėmis ir ieškosime naujų, moderniomis technologijomis grįstų bendruomenių
įtraukimo į sprendimų priėmimą priemonių.
Investuotojų kuriamos geros darbo vietos – akivaizdu, kad europietiškos gerovės kūrimas labai priklauso nuo to, ar žmonės turės
gerai apmokamą darbą. Vidutinis darbo užmokestis Birštone vis dar atsilieka nuo šalies
vidurkio, o kylant nekilnojamo turto kainoms,
tai tampa nemaža problema birštoniečiams
įsigyti nuosavą būstą.
Norime atkurti pasitikėjimą tarp vietinės
valdžios ir piliečių, sutarti dėl to, kokį Birštoną
matysime ateityje. Tai pavyks tik tuomet, jei
mūsų rinkimų šūkis – Mes Jūsų pusėje – taps
kūnu per konkrečius mūsų darbus.
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Sąrašo nr.

8

LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO PARTIJA
Kandidatų rinkimų programa

Kas, jei ne mes, kada, jei ne dabar?!
Biudžetas. Padidinsime turizmo verslo
sektoriaus pajamas. Efektyviai naudosime
vietinės rinkliavos lėšas. Išsaugosime pelningai dirbančias kurorto sanatorijas. Optimizuosime Šilumos, Vandentiekio bendrovių,
Miesto tvarkymo tarnybos veiklą. Restauruosime Birštono bažnyčios vitražus, Nemajūnų
bažnyčios vargonus. Didinsime apleistų pastatų savininkų atsakomybę.
Sveikata. Optimizuosime PSPC darbą.
Finansuosime erkių naikinimo programas.
Organizuosime antialkoholines programas.
Skirsime lėšų sanatorinių procedūrų nuolaidoms kompensuoti. Įrengsime krantinėje
ir miesto aikštėse geriamo vandens fontanėlius.
Kurorto infrastruktūra. Palanki aplinka
investitoriams. Kurorto gerbūvis – gyventojams ir svečiams. Nemuno infrastruktūros, jo
kairiojo kranto, Škėvonių nuomojamų sklypų
zonos, Birštono gyvenvietės plėtra. Turgus
– ūkininkų ekologiškiems produktams, jų tiekimas į maitinimo įstaigas. Parkavimo vietų
didinimas, jų apmokestinimas. Tvarkysime
gatves, šaligatvius, nuogrindas pritaikysime
neįgaliesiems, tiesime dviračių takus.

Socialinė aplinka. Atstovausime gyventojų interesus mus aptarnaujančiose institucijose. Pratęsime autobusų maršrutą į Vienkiemį. Atidarysime Dienos slaugos skyrių.
Efektyvinsime atlyginimų politiką. Plėsime
būstų fondą.
Švietimas – sportas – kultūra. Dėmesys
jaunimo profesiniam švietimui, ugdymo kokybei, pedagogų gerbūviui. Renovuosime
muziejų, meno mokyklą. Tęsime DF sporto
centro statybą. Statysime žaidimų aikšteles,
organizuosime sezonines pramogas. Remsime tradicines kultūros šventes.
Demogra�inės problemos. Dėmesys
jaunų šeimų poreikiams. Naujų darbo vietų
paieška, dialogas su verslo subjektais. Smulkaus-vidutinio ir šeimų verslo plėtra. Specialistų kelionės į darbą kompensavimas.
Seniūnija. Ypatingą dėmesį skirsime seniūnijos kelių priežiūrai ir remontui. Tęsime
žvyrkelių asfaltavimo programą. Organizuosime seniūno rinkimus apklausos – konkurso būdu. Remsime ūkininkų kvali�ikacinius
mokymus ir gerosios patirties sklaidą. Ištaisysime Nemajūnų kelio klaidas. Atgaivinsime
etnogra�inį Siponių kaimą ir linų tradicijas.

Birštono misija: Reabilitacija - Rekreacija - Turizmas
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Sąrašo nr.

10

LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS
Kandidatų rinkimų programa

Turtingas miestas
Gyventojai jaučiasi gerai, kai gali solidžiai
uždirbti. Savivaldybė, kaip didžiausias darbdavys, turėtų rodyti pavyzdį skatinant atlyginimų augimą. Birštoniečiai privalo uždirbti
ne mažiau, nei vilniečiai. Tik taip tapsime
patrauklus miestas gyventi specialistams ir
jaunoms šeimoms.
1. Miestas turi turėti strategiją, kaip privilioti aukštesnes vertes kuriančius investuotojus ir ją aktyviai įgyvendinti.
2. Savivaldybė galėtų nustatyti atlyginimo
minimumą, kuris veiktų visiems darbuotojams, gaunantiems atlyginimą iš savivaldybės
ar jos įmonių biudžeto. Minimumas turėtų
būti didesnis nei Vyriausybės nustatoma minimali alga. Taip būtų skatinamas atlyginimų
augimas visoje savivaldybėje.
Regiono centras

Birštono ateitis – ne provincijos užkampis,
bet viso regiono centras. Tvari ir stabili ekonomika, pritraukiamos investicijos, augantis

uždarbis – tai yra pamatas stiprinant miestą,
kaip traukos centrą.
1. Suplanuoti ambicingą ir atsakingą miesto plėtrą, kuri apimtų ne tik Birštoną, bet ir
artimiausias savivaldybes. Planuoti plėtrą
taip, kad Birštonas išlaikytų savo ramaus kurorto privalumus.
2. Gerinti susisiekimą su didžiausiais miestais, užsienio šalimis ir mažesniais miesteliais. Skatinti ir gausinti geresnį viešąjį transportą.
Vizualiųjų menų ir medijų centras

Birštonas turi ieškoti netradicinių, pažangių ir inovatyvių būdų, kaip tapti konkurencingu ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Mieste galėtų atsirasti tokios pramogų ir kultūros
įstaigos, kurių nėra bent 500 km atstumu.
Tik taip pritrauksime svečių, kurie nėra net
girdėję apie mūsų miestą.
1. Ieškoti galimybės įkurti Vizualiųjų menų
ir medijų centrą.
2. Ieškoti investuotojų ir �inansuotojų tokio centro įkūrimui.
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Kandidatų sąrašai
Sąrašas nr. 1

Partija Tvarka ir Teisingumas
1 Violeta Bendinskienė
2 Dainius Navickas
3 Vilma Aleknavičienė
4 Jūratė Čepulienė
5 Vytautas Gudelevičius

6 Bronius Navickas

(Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos).

7 Julius Bendinskas
8 Valentinas Kučinskas

Sąrašas nr. 3

Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Birštonas“

1 Jurgita Šeržentienė
2 Audrius Šeržentas
3 Nerilė Kovzonienė
4 Jonas Dauda
5 Sigita Zakarauskienė

6 Kazimieras Žilinskas
7 Adolis Žukauskas
8 Viktoras Čeika
9 Jūratė Gasparavičienė
10 Lukas Mecelis

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir
išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius
kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus.
Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Sąrašas nr. 4

Lietuvos socialdemokratų partija
1 Nijolė Dirginčienė
2 Vytas Kederys
3 Dovilė Adamonytė
4 Valentinas Vincas Revuckas
5 Ervinas Marčiulionis
6 Roma Žentelienė
7 Vytautas Jokimas
8 Kristina Justinavičienė
9 Antanas Danys
10 Kęstutis Ulinskas
11 Nijolė Verseckienė
12 Helmanas Lik
13 Birutė Magdelena Vokietaitienė
14 Arvydas Narkeliūnas
15 Inga Bunevičienė

16 Vida Žukauskienė
17 Arnoldas Juozaitis
18 Vidmantas Veselis
19 Vilma Krasauskienė
20 Solveiga Pempienė
21 Toliama Ragienė
22 Vidas Blekaitis
23 Kęstutis Akelis
24 Julija Rukaitė
25 Daiva Valatkienė
26 Mindaugas Botyrius
27 Vijolė Skorodumovienė
28 Zita Šerpenskienė
29 Skaidra Jadzevičienė
30 Skirmantė Martusevičienė

Sąrašas nr. 6

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionių demokratų partija
1 Darius Šeškevičius
2 Vytautas Šeškevičius
3 Algimantas Blekaitis
4 Stefanija Paliūnienė
5 Danielius Juozas Cikanavičius
6 Margarita Narakienė
7 Romualdas Juodis
8 Jonas Juozaitis

9 Regina Girdvainytė
10 Stasys Sakalas
11 Audrius Virbickas
12 Jonas Stančikas
13 Dalė Elena Janušienė
14 Valerijus Gratulevičius
15 Olga Žukaitė
16 Ona Abraitytė
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Sąrašas nr. 8

Lietuvos socialdemokratų darbo partija
1 Juozas Aleksandravičius
2 Valė Petkevičienė
3 Stanislovas Martinaitis
4 Daina Zdanavičienė
5 Antanas Grušelionis
6 Dainius Žitkus
7 Eglė Aina Janušaitienė
8 Samanta Kazlauskaitė
9 Andrius Lankevičius
10 Regina Stapčinskienė
11 Aurimas Letkauskas
12 Inga Šiugždinienė

13 Tomas Mockevičius
14 Laura Makštutienė
15 Sigitas Dabulskis
16 Vytautas Račkauskas
17 Vaida Levickienė
18 Rita Drazdauskienė
19 Lina Tamošiūnienė
20 Vytautas Sadauskas
21 Violeta Pranevičienė
22 Česlovas Kšenavičius
23 Rita Čialkienė
24 Sigitas Bertlingas

Sąrašas nr. 10

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
1 Remigijus Zolubas
2 Karolis Rutkauskas
3 Edita Kreizienė
4 Ramutė Zolubienė
5 Virginijus Maslauskas

6 Kęstutis Rutkauskas
7 Marius Vasiliauskas
8 Danutė Urbanavičiūtė
9 Eugenijus Paulauskas
10 Birutė Paulauskienė

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir
išbraukus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius
kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus.
Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.

20

2019 m. kovo 3 d.
/,(789265(638%/,.266$9,9$/'<%,Ǐ0(5Ǐ5,1.,0$,
/ , ( 3 $ , ý , Ǐ 6$9,9$/'<%Ơ15
5,1.,0Ǐ

Apylinkės rinkimų
komisijos, savivaldybės
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

9

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

S

Alksnis ALKSNIENIS

MEDŽIŲ PARTIJA

Dobilas BERŽAS

MIŠKŲ PARTIJA, PIEVŲ PARTIJA

Drebanti DREBULYTĖ

IŠSIKĖLĖ PATI

VISUOMENINIS RINKIMŲ
KOMITETAS „ŽALTYS“

Eglė EGLAITĖ
Klevas KLEVAUSKAS
Pušis PUŠIENĖ
Uosis UOSYS

P

A

Z

D

Y

V

Y

IŠSIKĖLĖ PATS, EGLIŲ PARTIJA
SPYGLIUOČIŲ PARTIJA
UOSIO PARTIJA
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ŽYMĖJIMO PAVYZDYS
MIŠKO PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

5

BERŽO PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

6

KLEVO PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

9

VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„JŪRATĖ IR KASTYTIS“

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

12

DREBULĖS PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

13

PARTIJŲ KOALICIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

16

UOSIO PARTIJA

VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

18

PAPARČIO PARTIJA

21

GILĖS PARTIJA

22

GRIAUSTINIO PARTIJA

26

PERKŪNO VISUOMENINIS
RINKIMŲ KOMITETAS

P

A

PIRMUMO BALSAI

Į šiuos langelius aiškiai įrašykite penkių
kandidatų numerius iš to sąrašo, už kurį
balsavote. Kandidatų pavardžių nerašykite.
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VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.
VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

Dėl aktualios informacijos prašome kreiptis:
Birštono savivaldybės rinkimų komisija Nr. 5
Jaunimo g. 2, Birštonas

Komisijos pirmininkė Asta Revuckaitė
Mob. +370 68646397

Birštono miesto apylinkės rinkimų komisija Nr. 1
Komisijos pirmininkė Danutė Kacevičiūtė
Mob. +370 608 84764
Balsavimo vieta: Birštono kultūros centras
Jaunimo g. 4, Birštonas
(pritaikyta neįgaliesiems)

Birštono vienkiemio apylinkės rinkimų komisija Nr. 2
Komisijos pirmininkė Alva Lišauskienė
Mob. +370 600 00472
Balsavimo vieta: Pušų g. 2, Birštonas
(pritaikyta neįgaliesiems)

Nemajūnų apylinkės rinkimų komisija Nr. 3
Komisijos pirmininkė Milda Astašauskienė
Mob. +370 652 48604
Balsavimo vieta: Nemajūnų dienos centras
Topolių g. 1, Geležūnų k., Birštono seniūnija
(pritaikyta neįgaliesiems)
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