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Mielas Rinkėjau,
Kovo 3 dieną vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Nelikime abejingi,
balsuokime ir rinkime tuos, kurie, mūsų manymu geriausiai atstovaus mums.
Neleiskite kitiems nuspręsti, kas svarbiausia Jums. Todėl kviečiame dalyvauti
rinkimuose ir atsakingai pasirinkti savuosius atstovus, kuriems patikėsite spręsti mums
visiems rūpimus klausimus.
Apygardos rinkimų komisija

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.
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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 faktinę
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).

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.
Telefonu 1855 sužinosite:
• ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus;
• kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuoti;
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.
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
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voką rinkėjo akivaizdoje užklijuoja specialiu ženklu ir išduoda rinkėjui šio voko priėmimo kvitą.
Visus šiuos veiksmus rinkėjas atlieka pats. Jeigu rinkėjas dėl fizinių 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).

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).

Balsavimas rinkimų dieną
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.

Informacija rinkėjams su negalia
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.
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LIETUVOS CENTRO PARTIJOS
KANDIDATĖS Į SAVIVALDYBĖS MERUS

AUDRONĖS BUKAUSKIENĖS
RINKIMŲ PROGRAMA

Biržus matau atsinaujinančius, atgimstančius, puoselėjamus patriotiškų, savo krašte
gyvenančių ir jį puoselėjančių, savame krašte vaikus auginančių žmonių. Aš už Biržų atgimimą,
UŽ ATEITĮ BIRŽUOSE, kuriuose gerai ir oriai jaustųsi vaikai, jaunimas, suaugę ir senjorai.
• Kadangi pati esu gydytoja, pagrindinis mano tikslas Biržų rajone išsaugoti ligoninės paslaugas,
plėsti rajone sveikatos priežiūros paslaugas, skatinti visuomenines sveikatos stiprinimo programas,
sveiką gyvenseną, skatinti ligų prevencijos programas.
• Skatinsiu veikiančio ir naujo verslo plėtrą, atnaujinsiu savivaldybės ryšius su verslininkais,
aktyviai stebėsiu ir plėsiu miesto ir kaimo infrastruktūros pritaikymą, esančioms ir būsimoms verslo
įmonėms bei gyventojų poreikiams.
• Visais būdais sieksiu mažinti centralizuoto šildymo ir kitų komunalinių mokesčių kainas.
• Skatinsiu Turizmą, populiarinsiu verslo įmonių plėtrą prie turistų lankomų objektų, sieksiu Biržų
pilies teritoriją pritaikyti platesniam lankytojų srautui.
• Skatinsiu sportuoti ne tik kiekvieną Biržų gyventoją, inicijuosiu Biržų Krepšinio muziejaus
įkūrimą, sieksiu sporto šakų prieinamumo didinimo Biržų sporto mokykloje.
• Vaikai – mūsų ateitis! Jiems bus kuriamos lauko žaidimų aikštelės, sieksiu vaikų ir moksleivių
ugdymo įstaigas renovuoti, pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams.
• Sieksiu užtikrinti senjorams orią, pagarbią senatvę. Inicijuosiu Senjorų namų įkūrimą, griežčiau
kontroliuoti socialinių paslaugų teikimą, kelti socialinių darbuotojų atlyginimus ir rūpintis Jų darbo
sąlygomis.

UŽ ATEITĮ BIRŽUOSE

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS
KANDIDATĖS Į SAVIVALDYBĖS MERUS

AUDRONĖS GARŠVAITĖS
RINKIMŲ PROGRAMA

Biržų kraštas sėkmingas tiek, kiek sukuria galimybių savo gyventojams!
Tikiu svarbiausiomis demokratijos vertybėmis – laisve, demokratija, socialiniu teisingumu ir
solidarumu. Joms įgyvendinti sieksiu užtikrinti lygias galimybes, sąžiningą valdymą, bendruomenių
plėtotę ir tvarų vystymąsi.
Manau, kad ne tik materialinė gerovė, o ir išsilavinimas, sveikata, atsakomybės už savo
pasirinkimus ir veiksmus suvokimas, pasitikėjimas vieni kitais yra tikrieji ne tik mūsų šalies, bet ir
rajono pažangos rodikliai.
Sakau: Biržų kraštas bus sėkmingas tiek, kiek sukurs galimybių savo gyventojams gyventi patogiau,
gauti pakankamas ir efektyvias socialines bei sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti kokybišką
bendrąjį, priešmokyklinį ir neformalųjį ugdymą, atsigręžti į šeimą, jos gyvenimo kokybę ir aplinką,
stiprinti visuomenės savimonę ir pilietiškumą.
Biržai gali ir turi tapti VISAIS savo gyventojais besirūpinančiu kraštu.
Kodėl biržiečiams vertėtų mane rinkti savo meru?
Žinau, kaip galima efektyviau organizuoti Savivaldybės ir jos įstaigų darbą.
Suprantu, kad krašto ir jo gyventojų problemas reikia spręsti ne tik greičiau, bet ir skaidriau,
išsamiau ir jautriau.
Privalu grąžinti pagarbą ir dėmesį KIEKVIENAM žmogui bei užtikrinti sprendimų priėmėjų ir jų
vykdytojų atsakomybę už atliktus darbus.
Stengsiuos vienyti biržiečius, nes tik taip galima sukurti galimybes kiekvienam tiesiogiai pareikšti
nuomonę ir kritiką dėl įvairių rajono infrastruktūros, biudžeto formavimo ir kitų sprendimų.
Į rinkimus einu su socialdemokratų komanda ir kartu vykdysime Socialdemokratų partijos
Biržų skyriaus rinkimų programą.

MUMS SVARBU MATYTI VISUS, IŠGIRSTI KIEKVIENĄ!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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LIETUVOS VALSTIEČIŲ
IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS
KANDIDATO Į MERUS

VYTO JARECKO
PROGRAMA

Žodžius visada lydi darbai!
PASITIKĖJIMO VALDŽIA ATGAVIMAS IR VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į SPRENDIMŲ
PRIĖMIMĄ.
FINANSŲ BEI KONKURSŲ SKAIDRUMAS. Atlikti nepriklausomą Biržų rajono savivaldybės
administracijos bei įmonių finansinį auditą.
DARBO VIETŲ KŪRIMO SKATINIMAS. Mokesčių bei rinkliavų lengvatų įvedimas kuriantiems
darbo vietas, patrauklios infrastruktūros verslui sukūrimas.
ATVYKSTAMOJO IŠSKIRTINIO TURIZMO (MEDICININIO, KULTŪRINIO IR KT.)
PLĖTRA IR SKATINIMAS. Likėnų bei Biržų medicininio turizmo plėtros programos įgyvendinimas,
išnaudojant mineralinių vandenų bei gydomojo purvo išteklių potencialą.
PATOGAUS SUSISIEKIMO BIRŽŲ RAJONE IR SU PAGRINDINIAIS LIETUVOS
MIESTAIS UŽTIKRINIMAS. Biržų autobusų parko veiklos įvertinimas ir naujos strategijos
parinkimas. Kokybiškų pavėžėjimo paslaugų užtikrinimas.
KELIŲ ASFALTAVIMO IR TVARKYMO APIMČIŲ DIDINIMAS. Finansavimo iš valstybės
biudžeto užtikrinimas. Tinkama žvyrkelių priežiūra, skiriant seniūnijoms reikiamą finansavimą iš
savivaldybės biudžeto. Rajono žvyrkelių asfaltavimo programos vykdymas ir griežta kontrolė. Biržų
miesto gatvių ir šaligatvių tvarkymas.
KOVA SU ŠILUMOS KAINŲ AUGIMU, ŠILUMOS ŪKIO NUOMOS SUTARTIES AUDITAS
BEI NUTRAUKIMO GALIMYBIŲ ĮVERTINIMAS.
VANDENTIEKIO IR KANALIZACIJOS INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS BEI
VANDENS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS.
KOKYBIŠKO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO UŽTIKRINIMAS IR JŲ
INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS.
KOKYBIŠKŲ PASLAUGŲ UŽTIKRINIMAS BIRŽŲ RAJONO GYDYMO ĮSTAIGOSE.
Rajono ligoninės išsaugojimas ir paslaugų plėtimas.
KULTŪROS ĮSTAIGŲ BEI JŲ DARBUOTOJŲ, MENO KOLEKTYVŲ INICIATYVŲ
SKATINIMAS IR PARAMA.
PARAMA SPORTO ORGANIZACIJOMS.
SOCIALINĖS PARAMOS IR PAGALBOS ŠEIMOMS UŽTIKRINIMAS.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Pilna programa www.vieningibirzai.lt
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LIETUVIŲ TAUTININKŲ
IR RESPUBLIKONŲ SĄJUNGOS
KANDIDATO Į BIRŽŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUS

VALDEMARO VALKIŪNO
RINKIMŲ PROGRAMA

SU MEILE - BIRŽAMS!
Esu ištikimas Biržų krašto patriotas, todėl mano tikslas - gerovė visiems mūsų rajono žmonėms.
Kursiu tokią aplinką, kuri bus jauki, patogi ir saugi visiems – ir miesto, ir kaimo gyventojams, ir
svečiams.
Trys banginiai, ant kurių laikosi mūsų valstybės pamatai, – tai šeima, darbas ir teisingumas.
Tai yra ir svarbiausios mano darbo kryptys.
· ŠEIMA - tai didžiausia vertybė, todėl mano priimami sprendimai pirmiausiai turi būti naudingi
šeimoms: vaikams, tėvams ir seneliams. Tai jaukūs ir tvarkingi darželiai, mokymo įstaigos, sporto
aikštynai, kokybiška švietimo sistema, kiekvienam prieinamos gydymo ir kitos paslaugos, įdomus ir
turiningas laisvalaikis, visokeriopa parama toms šeimoms, kurioms jos labiausiai reikia.
· DARBAS - tai naujų darbo vietų kūrimas Biržų rajone, tai teisingas ir augantis atlyginimas už
darbą, kai po darbo nereikia galvoti, kaip išmaitinti ir aprengti šeimą bei vaikus. Darbo vietų neatsiras
be investicijų, todėl būtina dar daugiau dėmesio skirti investicijų pritraukimui, kurti palankesnes sąlygas
naujiems investuotojams, sukurti ir plėtoti reikiamą infrastruktūrą. Sieksiu, kad mūsų kraštiečiams
nereikėtų duonos užsidirbti svetur, kad nepriteklius neišskirtų artimiausių žmonių.
· TEISINGUMAS - tai valdžios pagarba kiekvienam žmogui, kai visiems galioja tie patys
įstatymai, nepriklausomai nuo turtinės padėties ar priklausymo kažkuriai politinei partijai. Tai teisingas
savivaldybės lėšų paskirstymas tam, kam jų labiausiai reikia, įsiklausant į gyventojų nuomonę ir
pageidavimus. Žmonės turi aiškiai matyti, kad valdžia dirba sąžiningai ir netoleruoja korupcijos.
Tarnautojai privalo tarnauti žmonėms, kad sužvėrėję valdininkai neatiminėtų vaikų iš šeimų, o
suklupusiems padėtų atsitiesti.
Priimdamas svarbius sprendimus, atsiklausiu rajono žmonių nuomonės ir visi kartu kursime gražesnį,
teisingesnį ir geresnį gyvenimą Biržų krašte.

Biržai - jėga!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ
KANDIDATĖS
Į BIRŽŲ SAVIVALDYBĖS MERUS

IRUTĖS VARZIENĖS

10 RINKIMINIŲ TEZIŲ
1. Meras - lygiai teisingas kiekvienam savivaldybės gyventojui, mieste ar kaime gyvenančiam.
Išklausyti. Išgirsti. Padėti.
2. Įvertinti kiekvieną originalią, patrauklią, naudingą idėją ir ieškoti būdų ją įgyvendinti, nes idėjos varomoji šiuolaikinio pasaulio jėga.
3. Bendruomeninio solidarumo, bendrystės, o ne konkurencijos skatinimas. Biržų krašto
bendruomenės telkimas - jaunimo, verslo, nevyriausybinių organizacijų ir kt.
4. Neišduoti principinių nuostatų (pirmiausia įrengti informacines lenteles sovietų karių kapinėse),
bet ir nuolat ieškoti politikus vienijančių idėjų, darbų.
5. Meras - komandos žmogus, kuris turi gerbti, branginti kartu dirbančius. Tik tarimasis, diskusijos
su Taryba, administracija veda į sėkmę. Nebijoti viešumo, darbinių debatų. Kiekvienas komitetas,
tarybos narys turi aiškiai ir skaidriai atsakyti už savo veiklos rezultatus.
6. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas Biržuose (policija, Regioninis parkas, Maisto veterinarijos
tarnyba, Mokesčių inspekcija, Užimtumo tarnyba ir kt.) labai svarbus, kad būtų kompleksiškai
sprendžiamos problemos, planuojamos veiklos, naudingos gyventojams. Bendrauti ir bendradarbiauti
su LR Seimu, Vyriausybe, ministerijomis.
7. Skatinti savivaldybės įmonių, įstaigų, savivaldybės administracijos darbuotojus, kad būtų kuo
daugiau „gerųjų“ biurokratų, nes tai yra viešojo administravimo, žmonėms teikiamų paslaugų pamatas.
8. Miestui būtinas architektas, kuris rūpintųsi moderniu miesto sutvarkymu, viešosiomis erdvėmis,
planavimu, nes Biržai - kiekvieno biržiečio tapatybės dalis.
9. Biržų ligoninė turi išlikti, nes centralizacija (viską į Vilnių ar Panevėžį) tikrai skatina emigraciją,
nepasitikėjimą savo kraštu.
10. Visi, ir meras, turi teisę klysti. Svarbiausia - turėti drąsos pripažinti klaidas ir jas taisyti.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Sąrašo Nr. 2

VYTO JARECKO koalicija „VIENINGI BIRŽAI“
(Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga,
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis)
Žodžius visada lydi darbai!
PASITIKĖJIMO VALDŽIA ATGAVIMAS IR VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į SPRENDIMŲ
PRIĖMIMĄ.
FINANSŲ BEI KONKURSŲ SKAIDRUMAS. Atlikti nepriklausomą Biržų rajono savivaldybės
administracijos bei įmonių finansinį auditą.
DARBO VIETŲ KŪRIMO SKATINIMAS. Mokesčių bei rinkliavų lengvatų įvedimas
investuotojams, patrauklios infrastruktūros verslui sukūrimas.
ATVYKSTAMOJO IŠSKIRTINIO TURIZMO (MEDICININIO, KULTŪRINIO IR KT.)
PLĖTRA IR SKATINIMAS. Likėnų bei Biržų medicininio turizmo plėtros programos įgyvendinimas,
išnaudojant mineralinių vandenų bei gydomojo purvo išteklių potencialą.
PATOGAUS SUSISIEKIMO BIRŽŲ RAJONE IR SU PAGRINDINIAIS LIETUVOS
MIESTAIS UŽTIKRINIMAS. Biržų autobusų parko atnaujinimas. Kokybiškų pavėžėjimo paslaugų
užtikrinimas.
KELIŲ ASFALTAVIMO IR TVARKYMO APIMČIŲ DIDINIMAS. Skirti seniūnijoms reikiamą
finansavimą iš savivaldybės biudžeto rajono žvyrkelių priežiūrai ir remontui. Biržų miesto gatvių ir
šaligatvių tvarkymas.
KOVA SU ŠILUMOS KAINŲ AUGIMU, ŠILUMOS ŪKIO NUOMOS SUTARTIES AUDITAS
BEI NUTRAUKIMO GALIMYBIŲ ĮVERTINIMAS.
VANDENTIEKIO IR KANALIZACIJOS INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS BEI
VANDENS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS.
KOKYBIŠKO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO UŽTIKRINIMAS IR JŲ
INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS.
KOKYBIŠKŲ PASLAUGŲ UŽTIKRINIMAS BIRŽŲ RAJONO GYDYMO ĮSTAIGOSE.
Rajono ligoninės išsaugojimas ir paslaugų plėtimas.
KULTŪROS ĮSTAIGŲ BEI JŲ DARBUOTOJŲ, MENO KOLEKTYVŲ INICIATYVŲ
SKATINIMAS IR PARAMA.
PARAMA SPORTO ORGANIZACIJOMS.
GLAUDUS BENDRADARBIAVIMAS SU ŪKININKAIS.
SOCIALINĖS PARAMOS IR PAGALBOS ŠEIMOMS UŽTIKRINIMAS.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Pilna programa www.vieningibirzai.lt
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Sąrašo Nr. 3

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO
„BIRŽAI – MŪSŲ KRAŠTAS“
PROGRAMOS SANTRAUKA
Įkūrėme visuomeninį rinkimų komitetą, kad Biržų rajono savivaldybės ateitį lemtų ne kelių partijų
atstovai, o platus krašto piliečių ratas. Nesame įsipareigoję partijoms, jų interesams. Mūsų atstovai
Taryboje dirbs kiekvieno biržiečio labui.
VEIKLOS KRYPTYS.
Biržai – patogi vieta gyventi visų socialinių, amžiaus grupių žmonėms.
Užtikrinama socialinių, sveikatos apsaugos paslaugų kokybė ir prieinamumas visiems gyventojams.
Biržai – sporto, sveikos gyvensenos savivaldybė.
Dėmesys masiniam fiziniam aktyvumui, judrios gyvenimo kultūros propagavimui.
Biržai – smulkaus verslo kraštas.
Stiprinamas smulkus verslas, apsirūpinantis kokybiška vietine produkcija. Realiai veikiantis
smulkaus verslo forumas, į kurį įeina verslo, valdžios, bendruomenių atstovai.
Biržai – vieta kultūros puoselėjimui.
Parama, glaudesnis kultūros įstaigų, mokyklų ir kt. bendradarbiavimas. Įgyvendinamos priemonės,
stiprinančios jaunimo motyvaciją, įsitraukimą į aktyvų visuomeninį gyvenimą.
Biržai – naujai į emigrantus žiūrintis kraštas.
Savivaldybės lygmenyje palaikomi kuo glaudesni ryšiai su emigrantais.
Biržai – reformuotos savivaldybės administracijos rajonas.
Optimalus savivaldybės administracijos skyrių, valstybės tarnautojų skaičius. Patogus valdininkų ir
valdžios atstovų darbo laikas biržiečiams.
Biržai – žemės ūkio kraštas.
Dėmesys perdirbimo pramonei, ekologinės produkcijos gamybai, rinkų paieškai. Pagalba šeimų
ūkiams, jaunoms šeimoms, neturinčioms patirties dirbant su ES fondais.
Biržai - tranzitinis rajonas.
Išnaudojamos Via Baltica galimybės. Būsimiems investuotojams teritorijų, lengvatinių sąlygų
paketas, verslui ir patrauklioms darbo vietoms kurti.

Grąžinkime Biržus biržiečiams
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Sąrašo Nr. 4

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS
BIRŽŲ SKYRIAUS 2019 M.
RINKIMŲ Į SAVIVALDYBĖS TARYBĄ PROGRAMA
MUMS SVARBU MATYTI VISUS, IŠGIRSTI KIEKVIENĄ!
Mūsų vertybės: laisvė, lygybė, bendrystė, socialinis teisingumas.
Mes tikime, kad Biržų kraštas sėkmingas tiek, kiek sukuria galimybių savo gyventojams.
Todėl užtikrinsime, kad kiekvienas gyventojas galėtų laisvai išreikšti savo nuomonę dėl Savivaldybės
priimamų sprendimų ir pasiūlyti jiems alternatyvą.
Vienysime politikus ir gyventojus bendram darbui oresnės ir žmogui juntamos geresnės ateities
vardan.

Mūsų tikslas – TEISINGAS IR AUGANTIS BIRŽŲ KRAŠTAS

SVEIKATOS APSAUGA, SOCIALINIAI REIKALAI
• Sieksime išlaikyti Biržų rajono ligoninę.
• Ne mažiau kaip 50 procentų padidinsime vietų skaičių slaugos įstaigose.
• Socialiniams darbuotojams Savivaldybės biudžeto lėšomis didinsime atlyginimus mažiausiai
10 proc.
• Įsteigsime bendruomeninius vaikų globos namus, skatinsime socialinių globėjų atsiradimą.
ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS
• Remsime vasaros dienos stovyklas rajono vaikams.
• Tęsime švietimo įstaigų renovavimą ir modernizavimą.
• Palaikysime jaunimo centro veiklą mieste ir mobilųjį jaunimo centrą Biržų rajone.
• Savivaldybės biudžete kasmet numatysime daugiau lėšų projektams, susijusiems su jaunimo
politika ir iniciatyvomis.
• Modernizuosime ir statysime naujus sporto aikštynus, krepšinio aikšteles.
• Ieškosime lankytojams patogiausios vietos bibliotekai.
INFRASTRUKTŪRA, VERSLAS, TURIZMAS
• Atnaujindami gatves ir šaligatvius, atsižvelgsime ir į gyventojų pasiūlymus.
Tęsime žvyruotų gatvių ir kelių asfaltavimą.
• Nuolat organizuosime susitikimus su verslo bendruomene.
• Aktyviai derėsimės su šilumos tiekėju ir sieksime šilumos energijos kainos sumažinimo.
• Plėsime turistams patrauklių objektų skaičių.
Išsami programa https://birzai.lsdp.lt/
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Sąrašo Nr. 6

TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ
BIRŽŲ RAJONO SKYRIAUS
2019 METŲ RINKIMŲPROGRAMA
PROGRAMINĖ AŠIS - STIPRINTI IR RŪPINTIS PIRMIAUSIA TAIS,
KURIE LIKO GYVENTI IR DIRBTI BIRŽŲ KRAŠTE.
• Veikti be tuščių pažadų, populizmo. Dirbti ne įvaizdžiui, reklamai, o žmonėms. Sėkmingas,
laimingas biržietis Biržuose yra labiausiai įtikinantis argumentas grįžti.
• Sprendimus priimti ne „po stalu“, ne vienasmeniškai: savivaldybės biudžeto aktualiausiems
punktams, projektams turi pritarti gyventojai. Grąžinsime tradiciją atsiskaityti žmonėms susitikimuose
mieste ir kaimiškose seniūnijose. Rengsime susitikimus - pasitarimus su verslo bendruomene. Jaunimo,
NVO diskusijas, oficialias ir neformalias apklausas.
• Sistemingai kursime palankią aplinką mieste ir kaime jaunoms, daugiavaikėms šeimoms
(darželiai, mokyklos, daugiafunkciniai centrai, neformalus ugdymas, psichologinė, socialinė pagalba,
žaidimų aikštelės, vaikų priežiūra, vaikų dienos centrai), riziką patiriantiems, neįgaliesiems, senyvo
amžiaus žmonėms. TĘSIME SOCIALINIUS PROJEKTUS, KURIE NUOSEKLIAI GERINA
KIEKVIENO ŽMOGAUS GYVENIMĄ.
• Visomis priemonėmis sieksime išsaugoti Biržų ligoninę: rezidento studijų finansavimas (pagal
poreikį), vidaus patalpų renovacija (iš valstybės ir savivaldybės lėšų). Būtina skirti lėšų Greitosios
medicinos pagalbos 0,25 komandos išlaikymui.
• Biržų rajono savivaldybės administracijoje būtini šilumos ūkio ir investicijų strategavimo paieškos specialistai.
• Sukurti biržiečių grįžimo programą, informacinę sistemą (savivaldybės ir NVO projektai).
• Šioje kadencijoje buvo tęsiami daugelis projektų, kuriais pasirūpino buvusi komanda (merė
Irutė Varzienė). Apgailestaujame, kad net neprasidėjo Sporto komplekso statyba, kuriai pritarėme,
pasitikėdami Koalicijos partneriais. Priimant sprendimą, akcentavome Respublikonų, mero atsakomybę.
Tikime, kad 2019 – 2023 metais pavyks pastatyti sporto salę, kuri labai reikalinga.
• KITI PAGRINDINIAI NAUJI OBJEKTAI: J. Janonio aikštės, buvusios estrados teritorijos,
piliavietės rekonstrukcija, daugiabučių namų kvartalinė renovacija, Kęstučio gatvės rekonstrukcija ir kiti
tęstiniai kelių, gatvių, vandentvarkos projektai mieste ir kaime.
• BIRŽŲ KRAŠTAS - JAUKUS, PATOGUS SAVIEMS IR SVETINGAS TURISTAMS.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Sąrašo Nr. 8

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO PARTIJOS
BIRŽŲ SKYRIAUS RINKIMŲ PROGRAMOS
„DIRBAME JUMS“ SANTRAUKA
Mes sakome: „BIRŽAI – NEIŠNAUDOTŲ GALIMYBIŲ KRAŠTAS“
Mūsų komanda pasiruošusi rajono savivaldybės taryboje atstovauti visus Biržų krašto žmones. Mes
didžiausią dėmesį skirsime socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir mažas pajamas gaunantiems
biržiečiams.
Dirbdami Biržų rajono savivaldybės taryboje, mes:
• atstovausime socialiai pažeidžiamų grupių, mažas pajamas gaunančių biržiečių interesus;
• pasieksime, kad rajone būtų mažiau biurokratijos ir daugiau pagarbos gyventojams;
• skatinsime smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerinimo programų, darbo vietų kūrimą mieste ir
rajone;
• padarysime rajoną patrauklų investuotojams, užtikrinant tolygią verslo plėtrą;
• padarysime, kad Europos Sąjungos lėšos būtų ne įsisavinamos, o naudojamos efektyviai ir
taupiai;
• spręsime švietimo įstaigų optimizavimo klausimą, nenaikinant mokyklų, o pakeičiant jų veiklos
profilį;
• įgyvendinsime projektus, programas, skirtas visuomenės pilietiškumo ugdymui, jaunimo ir
moksleivių užimtumui, sveikos gyvensenos propagavimui;
• skatinsime ekologiškų žemės ūkių įsikūrimą ir veiklą;
• inicijuosime ir teiksime finansinę paramą meno kolektyvams;
• rūpinsimės pagalba jaunoms šeimoms, jų įsikūrimu, socialinių sąlygų užtikrinimu;
• sudarysime sąlygas nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, bei savivaldybės kultūros,
švietimo įstaigų bendradarbiavimui, tokiu būdu prisidedant prie rajono kultūrinio gyvenimo sklaidos;
• skirsime prioritetą vaikų sportui bei sportinės infrastruktūros įrengimui, Sveikatingumo ir sporto
komplekso įsteigimui;
• skatinsime ir didžiausią dėmesį skirsime biržiečių fiziniam aktyvumui, sveikatinimui;
savivaldybės lygmenyje palaikysime ryšius su išvykusiais svetur biržiečiais.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Sąrašo Nr. 12

DARBO PARTIJOS
BIRŽŲ RAJONO SKYRIAUS
2019 METŲ RINKIMŲ Į SAVIVALDYBĖS TARYBĄ
PROGRAMA
Mes, Darbo partija, esame įsitikinę, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsakomybė už priimtus
sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga, siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą
demokratinėmis institucijomis bei įtraukti juos į valstybės valdymą.
Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia, o savivalda – realia. Todėl sieksime, kad savivaldybėms būtų
perduota atsakomybė, funkcijos ir ištekliai, susiję su vietos gyventojų poreikių tenkinimu. Savivaldybės
tarnautojai už savo sprendimus turės prisiimti atsakomybę savo turtu ir atlyginimu.
Užtikrinsime mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Todėl, pertvarkant mokyklų tinklą,
pirmiausiai atsižvelgsime į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių gyventojų poreikius. Sieksime, kad
mokyklose būtų organizuotas vaikų užimtumas atostogų metu kol tėvai dirba.
Skatinsime kultūrinį lavinimą. Todėl užtikrinsime jos prieinamumą visiems.
Organizuosime ir teiksime tik kokybiškas socialines paslaugas. Todėl optimizuosime socialinių
paslaugų sistemą, kad ji realiai padėtų šeimai, vaikui, senjorui, neįgaliajam ar jo šeimai.
Sutelksime dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą. Todėl remsime jaunas šeimas.
Sukursime palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti.
Todėl stiprinsime šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendinsime skatinimo priemones sveikatos priežiūros
specialistams, ypač jauniems, dirbti rajone.
Remsime verslą, kuriantį paslaugas ir naujas darbo vietas. Todėl didinsime smulkaus ir vidutinio
verslo fondą, iš jo remsime darbo vietas savivaldybėje kuriantį verslą. Sieksime, kad savivaldybės
įmonės dirbtų pelningai ir būtų vykdoma įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų rotacija.

ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Sąrašo Nr. 18

LIETUVOS CENTRO PARTIJOS
BIRŽŲ RAJONO SKYRIAUS
2019 METŲ RINKIMŲ Į SAVIVALDYBĖS
TARYBA PROGRAMA
Biržų rajono žmonės nusipelnė energingų, patriotiškų, savo krašte gyvenančių ir jį puoselėjančių,
savame krašte vaikus auginančių, atstovų savivaldybės taryboje. Mes norime inicijuoti Biržų atgimimą,
į savivaldybės tarybą burdami energingus, Biržų kraštui pasišventusius žmones, kurie skirs savo protą,
energiją ir laiką Biržų krašto atgimimui. Mes už Biržų kraštą, kuriame gerai ir oriai jaustųsi vaikai,
jaunimas, suaugę ir senjorai.
• Aktyviai sieksime, kad Biržų savivaldybės darbas, viešieji pirkimai, konkursai, projektai būtų iš
anksto žinomi visuomenei, vykdomi skaidriai ir atsakingai. Sieksime mažinti centralizuoto šildymo ir
kitų komunalinių mokesčių kainas.
• Skatinsime veikiančio ir naujo verslo plėtrą, atnaujinsime savivaldybės ryšius su verslininkais,
aktyviai stebėsime ir plėsime miesto ir kaimo infrastruktūros pritaikymą, esančioms ir būsimoms verslo
įmonėms bei gyventojų poreikiams.
• Skatinsime turizmą, neapsiribosime Latvija, skatinsime ir populiarinsime verslo įmonių plėtrą
prie turistų lankomų objektų, sieksime Biržų pilies teritoriją pritaikyti platesniam lankytojų srautui.
• Sieksime išlaikyti ligoninės paslaugas Biržų rajone, sieksime Konsultacijų skyriaus įkūrimo
ligoninėje, aktyviai kviesime jaunus medikus atvykti dirbti į Biržų rajoną. Sieksime padidinti GMP
komandų kiekį, išaugus pacientų pervežimų skaičiui.
• Vaikai – mūsų ateitis!Inicijuosime lauko žaidimų aikštelių statybą, sieksime vaikų ir moksleivių
ugdymo įstaigas renovuoti, pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams.
• Užtikrinsime senjorams orią, pagarbią senatvę. Numatome Senjorų namų įkūrimą, griežčiau
kontroliuoti socialinių paslaugų teikimą, kelti socialinių darbuotojų atlyginimus ir rūpintis darbuotojų
darbo salygų gerinimu.
• Skatinsime sportinę veiklą rajone, be reikalingo modernaus sporto komplekso statybos, sieksime
įkurti Biržų krepšinio muziejų, skatinsime didinti sporto šakų prieinamumą Biržų sporto mokykloje.

UŽ ATEITĮ BIRŽUOSE

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Sąrašo Nr. 22
LIETUVIŲ TAUTININKŲ IR
RESPUBLIKONŲ SĄJUNGOS
RINKIMŲ PROGRAMA

SU MEILE - BIRŽAMS!
Esame ištikimi Biržų krašto patriotai, todėl mūsų tikslas - gerovė visiems mūsų rajono žmonėms.
Kursime tokią aplinką, kuri bus jauki, patogi ir saugi visiems – ir miesto, ir kaimo gyventojams.
Politinėse rietenose dažnai paskęsta net pačios geriausios idėjos, todėl nesivelsime į politines
intrigas. Tik bendru sutarimu, o ne skaldymu, galima siekti pažangos visose srityse ir kurti tai, kas išties
svarbu.
TRYS BANGINIAI, ANT KURIŲ LAIKOSI MŪSŲ VALSTYBĖS PAMATAI, – TAI ŠEIMA,
DARBAS IR TEISINGUMAS. TAI SVARBIAUSIOS MŪSŲ DARBO KRYPTYS.
• ŠEIMA - tai didžiausia vertybė, todėl mūsų priimami sprendimai pirmiausiai turi būti naudingi
šeimoms: vaikams, tėvams ir seneliams.
Tai jaukūs ir tvarkingi darželiai, mokymo įstaigos, sporto aikštynai, kokybiška švietimo sistema,
kiekvienam prieinamos gydymo ir kitos paslaugos, įdomus ir turiningas laisvalaikis, visokeriopa parama
toms šeimoms, kurioms jos labiausiai reikia.
• DARBAS - tai naujų darbo vietų kūrimas Biržų rajone, tai teisingas ir augantis atlyginimas už
darbą, kai po darbo nereikia galvoti, kaip išmaitinti ir aprengti šeimą bei vaikus.
Darbo vietų neatsiras be investicijų, todėl būtina dar daugiau dėmesio skirti investicijų pritraukimui,
kurti palankesnes sąlygas naujiems investuotojams, sukurti ir plėtoti reikiamą infrastruktūrą. Sieksime,
kad mūsų kraštiečiams nereikėtų duonos užsidirbti svetur, kad nepriteklius neišskirtų artimiausių žmonių.
• TEISINGUMAS - tai valdžios pagarba kiekvienam žmogui, kai visiems galioja tie patys įstatymai,
nepriklausomai nuo turtinės padėties ar priklausymo kažkuriai politinei partijai.
Tai teisingas savivaldybės lėšų paskirstymas tam, kam jų labiausiai reikia, įsiklausant į gyventojų
nuomonę ir pageidavimus. Žmonės turi aiškiai matyti, kad valdžia dirba sąžiningai ir netoleruoja
korupcijos. Tarnautojai privalo tarnauti žmonėms, kad valdininkai neatiminėtų vaikų iš šeimų, o
suklupusiems padėtų atsitiesti.
Dirbdami iš visos širdies, galėsime didžiuotis savo nuostabiu kraštu.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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2019 m. Biržų rajono savivaldybės
TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ SĄRAŠAI

Nr. 2
VYTO JARECKO
koalicija „VIENINGI BIRŽAI“
(Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga,
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis)
1. Kęstutis Armonas
2. Vaida Dževečkaitė-Klepeckienė
3. Vytas Jareckas
4. Aidas Vaitkevičius
5. Viktoras Kurganovas
6. Dalius Drevinskas
7. Stasė Eitavičienė
8. Tomas Četvergas
9. Mantas Visockas
10. Rima Butkevičienė
11. Arūnas Remeika
12. Petras Plepys
13. Juozas Užkurėlis
„Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu
dėl nusikalstamos veikos“

14. Nerijus Dovydėnas
15. Edita Čepokienė
16. Vidas Eidukas
17. Arūnas Burbulys
18. Paulius Morkvėnas
19. Vilita Vasiliauskienė
20. Andrius Budriūnas
21. Regina Lučinskienė
22. Romaldas Rupkus
23. Jūratė Ratnikienė
24. Kęstutis Valentinavičius
25. Petras Narkevičius
26. Nedas Garjonis
27. Tomas Vaičekonis
28. Gediminas Arnašius
29. Eugenija Prokopovičienė
30. Gitana Vaičiulėnienė
31. Jolita Viederienė
32. Danutė Einorienė
33. Jurgis Volckevičius
34. Vainibutas Ignas Voras
35. Ramūnas Šaparnis
36. Vaidotas Kanaverskis
37. Egidijus Šnaras

38. Rasa Valentėlienė
39. Justas Greviškis
40 Alvydas Ranonis
41. Valentinas Grigaliūnas
42. Gintaras Magelinskas
43. Gintaras Variakojis
44. Erikas Kleinis
45. Dalia Matusevičienė
46. Asta Pakalnytė-Ancikė
47. Eividas Ancikis
48. Astra Korsakienė
49. Kęstutis Isakas

Nr. 3
VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„BIRŽAI–MŪSŲ KRAŠTAS“
1. Ramunė Čigienė
2. Vera Šnarienė
3. Žilvinas Kerbelis
4. Dangyra Paušaitė
5. Regina Židonienė
6. Vygantas Jurkonis
7. Samanta Pipiraitė
8. Algirdas Ratkevičius
9. Vytautas Stankevičius
10. Vytautas Kavaliauskas
11. Loreta Jurkonienė
12. Romantė Jasiūnaitė
13. Austra Vaisiūnaitė
14. Lilita Šteinberga
15. Gintarė Jurėnaitė
16. Jolanta Cirtautienė
17. Ieva Rauckytė

Nr. 4
LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA
1. Audronė Garšvaitė
2. Audrius Jukna
3. Dalia Baltrušaitienė
4. Lukas Kalninis
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5. Giedrius Mociūnas
6. Dainius Žukauskas
7. Audris Mukas
8. Alfridas Jozėnas
9. Gabija Laumytė
10. Dalius Jakubėnas
11. Leopoldas Liutikas
12. Valentinas Mizeikis
13. Romanas Gaudiešius
14. Janina Krūminienė
15. Daiva Laumienė
16. Viktoras Bagamolovas
17. Sigita Stapulionytė
18. Janina Vaičaitienė
19. Aleksandras Demenis
20. Rimantas Kėželis
21. Vaidas Umbra
22. Svaja Baronienė
23. Žydrūnas Kačinskas
24. Oksana Mociūnienė
25. Kęstutis Bereznauskas
26. Zita Pipirienė
27. Zita Vlaščenko
28. Danutė Liutikienė
29. Virginija Ivanauskienė
30. Dainius Anciūnas
31. Mindaugas Jozėnas
32. Dalė Mukienė
33. Zita Žilinskienė
34. Jovita Drevinskienė
35. Justina Kavoliūnaitė
36. Rimutė Žalianekienė
37. Virginija Kalninienė
38. Agnė Šveikauskienė
39. Imantas Kleščevskis
40. Angelė Čepokienė
41. Renatas Juozėnas
42. Mantas Šveikauskas
„Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu
dėl nusikalstamos veikos“

43. Vaidota Malinauskienė
44. Stasys Valiukas

Nr. 6
TĖVYNĖS SĄJUNGA – LIETUVOS
KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI
1. Irutė Varzienė
2. Arūnas Anskinas
3. Gražina Kučinskienė

4. Gytis Aukštikalnis
5. Almantas Bružas
6. Violeta Tušinskienė
7. Dominyka Tribienė
8. Valdas Didzinskas
9. Laurynas Jankevičius
10. Gintaras Kavoliūnas
11. Vidutis Šeškas
12. Algirdas Macys
13. Danguolė Žiūkienė
14. Giedrė Kubiliūtė
15. Domantas Klimas
16. Sigutė Vižinytė
17. Giedrė Gasiūnaitė
18. Asta Norgėlienė
19. Regina Kubiliūtė
20. Rasutė Baltienė
21. Vitalija Petronienė
22. Asta Leimontienė
23. Jurga Kubiliūnaitė-Zakrienė
24. Agnė Arlikevičiūtė
25. Aušrelė Karženiauskienė

Nr. 8
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO PARTIJA
1. Ritas Vaiginas
2. Genovaitė Gutauskienė
3. Toma Karvelytė
4. Dangyras Čiuplinskas
5. Nerijus Šakelė
6. Rita Kuginienė
7. Valerija Vaitaitienė
8. Vydas Vareika
9. Ričardas Užkurėnas
10. Laima Vaičienė
11. Kristina Uldukytė
12. Renia Žvirgždienė
13. Rasa Ranonienė
14. Virginija Pranckūnienė
15. Tomas Viederis
16. Edita Grybauskienė
17. Loreta Kornitenko
18. Arūnas Pašakarnis
19. Violeta Davidonytė
20. Ona Dūminienė
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Nr. 12
DARBO PARTIJA
1. Alė Pocienė
2. Vaidas Gintautas
2. Evelina Jarmalavičienė
3. Gražina Paulauskienė
4. Vaidas Batutis
5. Inga Marinskienė
6. Vaida Grynaitė
7. Lina Grigaitė
8. Renata Balčiūnienė
9. Antanas Kęstutis Paulauskas
10. Rožė Žukienė
11. Violeta Gabrinaitienė
12. Gabrielė Lapienytė
13. Toma Šernaitė

Nr. 18
LIETUVOS CENTRO PARTIJA
1. Saulius Podelskis
„Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu
dėl nusikalstamos veikos“

2. Audronė Bukauskienė
3. Rugilė Šarkanaitė
4. Regimantas Vilemas
5. Reda Žukauskienė
6. Antanas Jurevičius
7. Karolina Kivėnaitė
8. Petras Venslovas
9. Sandra Bačiulienė
10. Romualdas Stabinis
11. Dalius Marcinkevičius
12. Kristina Kaminskaitė
13. Evaldas Gelažnykas
14. Inga Aukštikalnienė

„Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu
dėl nusikalstamos veikos“

15. Renata Kaminskienė

Nr. 22
LIETUVIŲ TAUTININKŲ IR
RESPUBLIKONŲ SĄJUNGA
1. Valdemaras Valkiūnas
2. Sigutis Štrėmas

3. Joana Kvedaravičienė
4. Vilius Trečiokas
5. Arūnas Butėnas
6. Linas Vaitkevičius
7. Danutė Martinkėnienė
8. Mindaugas Balčiūnas
9. Aurelija Sindriūnė
10. Sandra Butėnienė
11. Monika Dambrauskienė
12. Liuitgardas Ramutėnas
13. Vytautas Džėja
14. Jolita Greviškienė
15. Simona Bindariūtė
16. Nijolė Indrašienė
17. Rasa Aukštikalnytė
18. Jurgita Augustinavičienė
19. Rima Bitinienė
20. Vitalija Jukonienė
21. Darius Naudžiūnas

„Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu
dėl nusikalstamos veikos“

22. Rita Venskūnienė
23. Vitalija Drevinskienė
24. Nijolė Podinskienė
25. Dalius Ruplėnas
26. Jurgita Katilevičienė
27. Edita Prunskienė
28. Lilijana Butienė
29. Jolanta Mulokienė
30. Lina Kučinskaitė
31. Danutė Sudeikytė
32. Valė Balčiūnienė
33. Gintaras Milžinas
34. Eglė Ulijonytė
35. Vikantas Patupa
36. Irma Maruškienė
37. Vaidutė Slavinskienė
38. Jurgita Umbrienė
39. Gintarė Žemaitytė
40. Vaiga Landauskienė
41. Gintarė Naudžiūnienė

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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Biržų rajono savivaldybės Nr. 6
RINKIMŲ APYLINKIŲ SĄRAŠAS 2019 M.
Apyl.
Pavadinimas
Nr.

Balsavimo patalpų adresas

Pritaikyta
neįgaliesiems

1.

Atžalyno

Sąjungos g. 15, Biržai (,,Atžalyno“ pagrindinė mokykla)

2.

Rotušės

J. Basanavičiaus g. 4, Biržai (Biržų kultūros centras)

+

3.

Aušros

Vytauto g. 47, Biržai (Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla)

+

4.

Saulės

Vytauto g. 32, Biržai (Biržų „Saulės“ gimnazija)

5.

Kaštonų

Kaštonų g. 13, Biržai (,,Kaštonų“ pagrindinė mokykla)

6.

Anglininkų

Liepų g. 32, Anglininkų k., Biržų r. (Bendruomenės namai)

7.

Kratiškių

Londono g. 23, Kratiškių k. Biržų r. (Kratiškių pagrindinė mokykla)

8.

Nausėdžių

Liepų g. 25, Nausėdžių k., Biržų r. (Bendruomenės namai)

9.

Obelaukių

Draugystės g. 29A, Obelaukių k., Biržų r. (bendruomenės namai)

10.

Rinkuškių

Rinkuškių g. 18, Rinkuškių k., Biržų r. (Bendruomenės namai)

11.

Germaniškio

Mokyklos akg. 5, Germaniškio k., Biržų r. (Daugiafunkcinis centras-mokykla)

12.

N. Radviliškio

Santakos g. 2, N. Radviliškio mst., Biržų r. (N. Radviliškio pagrindinė mokykla)

+

13.

Pučiakalnės

Liepų g. 12, Pučiakalnės k., Biržų rajonas (Bendruomenės namai)

+

14.

Kirdonių

Žalgirio g. 17, Kirdonių k., Biržų r. (Kirdonių daugiafunkcinis centras)

+

15.

Pabiržės

Likėnų g, 10, Pabiržės mst., Biržų r. (Pabiržės pagrindinė mokykla)

+

16.

Pačeriaukštės

Mokyklos g. 3, Pačeriaukštės k., Biržų r. (Pačeriaukštės P. Poškaus pagrindinė mokykla)

17.

Pasvaliečių

Mokyklos g. 1, Pasvaliečių k., Biržų r. (Bendruomenės namai)

18.

Juostaviečių

Mokyklos g. 3, Juostaviečių k., Biržų r. (Bendruomenės namai)

19.

Kučgalio

Mokyklos g. 2, Kučgalio k., Biržų r. (Bendruomenės namai)

20.

Skrebiškio

Senoji g. 20, Skrebiškių k., Biržų r. (Bendruomenės namai)

21.

Kupreliškio

Kupiškio g. 5, Kupreliškio k., Biržų r. (Kupreliškio medicinos punktas)

22.

Kvetkų

Pakluonės g. 3, Kvetkų k., Biržų r. (Bendruomenės namai)

+

23.

Papilio

Vilties g., 1, Papilio mst., Biržų r. (Papilio pagrindinė mokykla)

+

24.

Medeikių

Biržų g. 39, Medeikių k., Biržų r. (Medeikių pagrindinė mokykla)

25.

Parovėjos

Karališkių g. 2, Parovėjos k., Biržų r. (Bendruomenės namai)

26.

Užušilių

Šilo g. 38, Užušilių k., Biržų r. (Bendruomenės namai)

27.

Ančiškių

Pirties g. 4, Anciškių k., Biržų r. (Bendruomenės namai)

28.

Jasiuliškių

Aušros g. 2, Mieliūnų k. Biržų r. (Bendruomenės namai)

29.

Meilūnų

Žibučių g. 3, Meilūnų k., Biržų r. (Bendruomenės namai)

30.

Ramongalių

Atminties g. 2, Ramongalių k., Biržų r. (Bendruomenės namai)

31.

Šukionių

Upytės g. 5, Šukionių k., Biržų r. (Bendruomenės namai)

32.

Vabalninko

S. Nėries g. 5A, Vabalninkas, Biržų r. (Vabalninko kultūros namai)
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UŽRAŠAI
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UŽRAŠAI
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UŽRAŠAI
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Tiražas 12 000 vnt.
Informacinį leidinį parengė
Biržų rajono savivaldybės rinkimų komisija Nr. 6
2019 m.

