2019 m. kovo 3 d.
SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ IR
TARYBŲ NARIŲ - MERŲ RINKIMAI
Kupiškio rajono savivaldybėje

Kupiškio rajono savivaldybės rinkimų
komisijos Nr.23 informacinis leidinys
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Mielas rinkėjau,
2019 m. kovo 3 d. vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Dalyvaukite!
Balsuokite už tuos, kuriais pasitikite ir manote, kad būtent jie pateisins Jūsų
lūkesčius. Vietos valdžia – arčiausiai Jūsų, todėl gali ir privalo atstovauti
Jūsų bendruomenei. Tarnauti žmonėms. Spręsti kasdienius Jums svarbius
klausimus – aplinkosaugos ir kultūros, savivaldybės teritorijų planavimo ir
tvarkymo, socialinius ir švietimo, vaiko teisių apsaugos ir viešosios tvarkos.

Ateikite ir išrinkite savo valdžią.
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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.
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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.
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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.

4

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų narių ir tarybų narių merų rinkimai Kupiškio rajono savivaldybėje

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
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.
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Balsavimas iš anksto savivaldybių pastatuose vyks 2019
m. vasario 27-28 dienomis (per pakartotinį balsavimą kovo
13-14 dienomis) nuo 8 iki 20 val.
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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 1315 dienomis).
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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
rinkjų sąraše yra padarytas įrašas apie šio rinkėjo atvykimą balsuoti į kitą
rinkimų apylinkę ir rinkėjo balsas, jeigu bus gautas balsavimo paštu voke,
nebus skaičiuojamas.
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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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Balsavimo biuletenio pavyzdys
2019 m. kovo 3 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ MERŲ RINKIMAI
L I E P A I Č I Ų SAVIVALDYBĖ NR. 61
RINKIMŲ

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

V

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

MEDŽIŲ PARTIJA

Dobilas BERŽAS

MIŠKŲ PARTIJA, PIEVŲ PARTIJA

Drebanti DREBULYTĖ

IŠSIKĖLĖ PATI

Klevas KLEVAUSKAS
Pušis PUŠIENĖ
Uosis UOSYS

P

A

Z

D

Y

VISUOMENINIS RINKIMŲ
KOMITETAS „ŽALTYS“

Eglė EGLAITĖ

9

S

Alksnis ALKSNIENIS

V

Y

IŠSIKĖLĖ PATS, EGLIŲ PARTIJA
SPYGLIUOČIŲ PARTIJA
UOSIO PARTIJA
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Balsavimo biuletenio pavyzdys
2019 m. kovo 3 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI
L I E P A I Č I Ų SAVIVALDYBĖ NR. 61
RINKIMŲ

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

PAŽYMĖKITE TIK V I E N Ą S Ą R A Š Ą , UŽ KURĮ BALSUOJATE

V

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

S

2

MIŠKO PARTIJA

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

V

Y

Z

D

Y

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.

PIRMUMO BALSAI

Į šiuos langelius aiškiai įrašykite penkių
kandidatų numerius iš to sąrašo, už kurį
balsavote. Kandidatų pavardžių nerašykite.
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2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimai

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
RINKIMŲ KOMISIJA NR. 23

Pareigos

Vardas Pavardė

Kontaktai

Pirmininkas

ROLANDAS AUKŠTIKALNIS

8 615 23139

Pavaduotojas

RASA AUKŠTIKALNIENĖ

8 675 18939

Sekretorius

VILMA RIBAKOVIENĖ

8 686 13693

Narys

INGRIDA BERNATAVIČIENĖ

8 611 68767

Narys

AUKSĖ ČEPELĖ

8 615 65106

Narys

JOLITA DAMBRAUSKIENĖ

8 618 76230

Narys

JULIUS PANKA

8 686 27791

Narys

GENĖ ZULONIENĖ

8 683 92244
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Dainius
Bardauskas

Kandidato į Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narius – merus
Dainiaus Bardausko RINKIMŲ PROGRAMA
Gerbiami kupiškėnai,
Jūs, kaip ir visos Lietuvos žmonės, vėl turite galimybę savo rajono vadovą (merą) rinkti patys,
išreikšdami savo valią ir pasitikėjimą. Keliu savo kandidatūrą ir dalyvausiu tiesioginiuose mero rinkimuose antrai
kadencijai. Per tuo keturis darbo šiose pareigose metus įgijau daug patirties, išmokau, daug ką atradau iš naujo.
Pradėta daug darbų, norisi juos sėkmingai užbaigti. Yra minčių ir sumanymų kaip keisti mūsų kraštą, miestus ir
kaimus, kad jie taptų dar patrauklesni, patogesni mums patiems ir mūsų svečiams. Mano rinkiminė programa
labai nesikeičia, esu nuoseklus. Jei manote, kad esu vertas dirbti Kupiškiui ir Jums, reikia Jūsų paramos, nes tik
kartu galime ir turime siekti bendro tikslo – mūsų kupiškėniškos žemės lopinėlio gerovės ir klestėjimo. Mes visi
ir tik kartu. Kartu galime geriau – tai įrodėme, kartu galime daugiau – įrodykime ir tai.
Kartu galime, galime daugiau!
Pagrindiniai mano veiklos, užimant mero pareigas, uždaviniai, darbai, principai:
• Vienodai reiklus sau ir kitiems.
• Dėmesys kiekvienam žmogui - visur ir visada. Reikalavau ir reikalausiu, kad savivaldybės administracija,
pavaldžios įstaigos, žmones aptarnautų mandagiai, korektiškai, spręstų jų problemas, reikalus greitai, išsamiai,
rezultatyviai.
• Intensyviai ieškojau ir ieškosiu verslo atstovų užsienyje ir Lietuvoje, skatinsiu investuoti mūsų rajone, kuriant
naujas darbo vietas.
• Pasitelkiant žmogiškuosius resursus, technines priemones siekiau ir sieksiu sukurti tokią aplinką, kad kiekvienas Kupiškio rajono gyventojas ar svečias jaustųsi saugus, tiek mieste, tiek atokiausioje kaimiškoje vietovėje.
• Sieksiu, kad Europos Sąjungos investicinės lėšos būtų įsisavinamos racionaliai, skaidriai, projektai į kuriuos
investuojama būtų svarbūs ir turėtų pritarimą visuomenėje.
• Reikalavau ir reikalausiu iš pavaldžių įstaigų vadovų ūkiškumo, mokesčių mokėtojų lėšų taupymo, įstaigų,
įmonių veiklą gerinančių sprendimų.
• Ypatingą dėmesį skirsiu švietimo, kultūros įstaigų darbuotojų tinkamų darbo sąlygų užtikrinimui, gerinimui.
Mokinių, jaunimo užimtumo, ugdymo problemoms.
• Sieksiu, kad reguliariai būtų atnaujinamos gatvės, keliai, visuomeniniai pastatai, atnaujinamas, įrengiamas
apšvietimas, komunalinės sistemos, sudaromos sąlygos jungtis prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų.
Tai tik dalis ir labai supaprastinta dėl vietos stokos tikslų ir darbų, kuriuos esu užsibrėžęs įgyvendinti, jei
suteiktumėte man galimybę. Galbūt ne viskas klostysis sklandžiai ir iš karto, bet esu optimistas, tikiu, kad
kartu galime geriau. Tereikia klausyti ir išgirsti, veikti ir daryti.
Kartu galime daugiau!
						
Pagarbiai, Dainius Bardauskas
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Augenijus
Cesevičius

Lietuvos socialdemokratų
partija

Kandidato į Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narius – merus
Augenijaus Cesevičiaus RINKIMŲ PROGRAMA
Atstovaudamas kairiąją politinę jėgą remiuosi socialdemokratinėmis vertybėmis. Savivalda sėkminga
tiek, kiek sukuria galimybių savo gyventojams. Esu pasiruošęs suvienyti ir politikus, ir gyventojus bendram darbui,
siekiant geresnės ateities. Užtikrinsiu, kad kiekviena laisvai pareikšta nuomonė būtų išgirsta, o siūlomos alternatyvos taptų sprendimų dalimi. Ateinu su žiniomis kaip spręsti problemas ir su komanda, kuri geba pasirūpinti Kupiškio
krašto žmonėmis.
Mano įsipareigojimai žmonėms:
√ Gydymo paslaugų prieinamumas ir papildoma greitosios medicinos pagalbos brigada.
√ Ambulatorijos ar medicinos punktai miesteliuose ir jų teikiamų paslaugų plėtra.
√ Žmogaus orumo saugojimas per socialinę rūpybą, globą, pagalbą į namus.
√ Vaikų galimybių didinimas per būrelius, sporto įstaigas, verslumo skatinimą, aukštą ugdymo kokybę.
√ Mokyklų, darželių, kultūros įstaigų atnaujinimas, jų materialinės bazės gerinimas, kultūrinių iniciatyvų
rėmimas.
√ Pasirūpinsiu dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra, rajoninių kelių asfaltavimu, pirmenybę teikiant keliams per kaimus
ir gyvenvietes, gerinsiu gyvenviečių ir kaimų apšvietimą.
√ Užtikrinsiu optimalius verslo liudijimų, žemės ir jos nuomos bei nekilnojamo turto mokesčių tarifus.
√ Aktyviai bendradarbiausiu su žemdirbiais, skatinsiu žemės ūkio produktų perdirbimo verslą.
√ Skatinsiu verslo plėtrą, investicijas, darbo vietų kūrimą.
√ Inicijuosiu privalomą ekonominį ir antikorupcinį projektų vertinimą, kaštų ir naudos analizę.
√ Užtikrinsiu viešumą ir atsakingą savivaldybės finansų politiką.
√ Inicijuosiu participacinio biudžeto atsiradimą – kai dėl dalies biudžeto lėšų panaudojimo seniūnijose sprendžia
patys gyventojai.
√ Užtikrinsiu teisingą biudžeto lėšų paskirstymą ir tikslingą jų panaudojimą.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų narių ir tarybų narių merų rinkimai Kupiškio rajono savivaldybėje

Povilas
Gurklys

Visuomeninis
rinkimų komitetas
„Už Kupiškio kraštą“

Kandidato į Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narius – merus
Povilo Gurklio RINKIMŲ PROGRAMA
Dirbsiu Kupiškio krašto žmonėms
Atėjo laikas naujiems sumanymams ir darbams, būtinybė atsakyti į gyvenimo diktuojamus iššūkius, kad neliktume gražiu, bet tuštėjančiu Kupiškio kraštu. Tik augantis ir patrauklus Kupiškis turi ateitį. Reikia
naujos jėgos, ne lūkuriuojančios ir besidairančios, o veiklios ir aktyvios, bendruomeniškos savivaldos. Esu
pasiruošęs Jus tam telkti.
Būdamas meru, vadovausiuosi pagrindinėmis moralės ir etikos normomis, taikysiu viešumo,
skaidrumo ir pagarbos kiekvienam žmogui principus, sieksiu, kad būtų susigrąžintas žmonių pasitikėjimas
vietos valdžia.
Sieksiu vienyti partijas, komitetus ir judėjimus bendram darbui Kupiškio krašto labui, išplėsiu rajono gyventojų dalyvavimą ir nuomonių reiškimą rengiant sprendimų projektus.
Stabdysiu rajono nykimą, gyventojų skaičiaus mažėjimą pritraukiant investuotojus į rajoną. Tai
leis mažinti bedarbystę , kurti naujas darbo vietas. Kviesiu aplinkinių rajonų Merus ir Tarybas kurti Šiaurės
Rytų verslo regioną, kuris būtų įdomus didesniems investuotojams.
Negailestingai kovosiu su korupcija visose srityse . Konkursai į pareigas bus skaidrūs, nebus
nepotizmo, projektai vykdymui atrenkami vadovaujantis reikšmingumo Kupiškiui ir konkrečioms bendruomenėms kriterijumi.
Visada reaguosiu į pedagogų ir medicinos darbuotojų problemas. Ligoninė turi būti išsaugota,
mokytojai ir gydytojai išgirsti.
Šeimos nuolaidų kortelė, atviras Jaunimo centras, jaunimo dirbtuvės, socialinių paslaugų
neįgaliems ir senjorams paketas, Turizmo centro veiklos pertvarka, kultūros ir sporto renginių organizavimo
platforma, Kultūros dirbtuvės, pokyčiai gyvenamojoje aplinkoje, prekybos vietinių ūkininkų produkcija skatinimas ir daug kitų projektų pradžiugins visus.
Įvertinęs praėjusių kadencijų gerąją patirtį tęsiu pradėtus įgyvendinti darbus, skatinsiu naujų projektų rengimą, remsiu tradicinius kultūros, sporto renginius, ypatingą dėmesį skirsiu dvasinio ir materialaus
kultūros paveldo išsaugojimui.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų narių ir tarybų narių merų rinkimai Kupiškio rajono savivaldybėje

Aurimas
Martinka

Visuomeninis rinkimų
komitetas „Kartu kurkime
Kupiškio kraštą“

Kandidato į Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narius – merus
Aurimo Martinkos RINKIMŲ PROGRAMA
Aurimo Martinkos rinkimų programos pagrindinės nuostatos:
Patrauklios vietos verslui ir infrastruktūros investicijoms – keliai, IT ryšiai, vandentiekis ir nuotekos, verslo
zonos – sukūrimas ir plėtra.
Patrauklios investicijoms ir gyvenimui kaime aplinkos plėtra.
Modernios, turinčios stiprią geros mokyklos požymių raišką, švietimo sistemos plėtra.
Modernių, šiuolaikiškų ikimokyklinių, priešmokyklinių ugdymo įstaigų paslaugų ir erdvių plėtra.
Kokybiškos, reikiamu laiku pasiekiamos, rajono gyventojų poreikius tenkinančios sveikatos sistemos išsaugojimas.
Moderni, šiuolaikiška kultūros įstaigų finansavimo tvarka, garantuojanti kokybišką renginių pasiūlą ir racionalų rajono biudžetų lėšų naudojimą.
Racionalus socialinėm reikmėm skirtų lėšų panaudojimas, garantuojantis paramą labiausiai pažeidžiamoms
socialinėms grupėms ir skatinantis jų gavėjus ieškoti būdų įsitvirtinti darbo rinkoje.
Kūrybingi, iniciatyvūs, veiklūs, o ne aklai nurodymų „iš viršaus“ laukiantys savivaldybės administracijos ir jai
pavaldžių įstaigų bei organizacijų vadovai ir darbuotojai.
Verslas ne prievartinis rėmėjas ir tuščių įgeidžių tenkintojas, o laukiamas partneris, kuriantis krašto gerovę.
Patrauklių, rajoną reprezentuojančių, turizmo maršrutų sukūrimas ir viešinimas.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų narių ir tarybų narių merų rinkimai Kupiškio rajono savivaldybėje

Vidmantas
Paliulis

Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

Kandidato į Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narius – merus
Vidmanto Paliulio RINKIMŲ PROGRAMA
Pokyčiai, kurių visi laukėme 30 metų, prasidėjo – tęskime juos ir savivaldoje!
Darnus žmogus
Stiprindama šeimą, savivalda turi plėtoti kompleksines paslaugas, padėti įsikurti jaunoms šeimoms, o senjorams ir neįgaliesiems užtikrinti lygias galimybes dalyvauti socialiniame gyvenime.
Regionai nusipelno kokybiškos sveikatos priežiūros. Kai dėl paslaugų sudėtingumo jų neįmanoma suteikti
vietoje, turi būti sukurta efektyvi pavėžėjimo iki nacionalinių centrų sistema. Savivaldybės turi skatinti sveiką
gyvenseną, aktyvų laisvalaikį, tęsti alkoholio vartojimo mažinimo politiką.
Darni visuomenė ir aplinka
Lietuva – savo kraštą mylinčių, jo gerove besirūpinančių žmonių šalis. Savivaldos užduotis – sudaryti sąlygas
atskleisti šį potencialą, suteikiant galią bendruomenėms, verslui ir NVO. Išskirtinis rūpestis – sveikos ir patrauklios gyventi aplinkos kūrimas, aplinkosaugos reikalavimų paisymas.
Darnus švietimas ir kultūra
Etatinis modelis sprendžia moksleivių skaičiaus mažėjimo problemą, tačiau jis nebus tinkamai įgyvendintas
be paramos savivaldoje. Ji turi užtikrinti optimalų švietimo lėšų paskirstymą, skirti dėmesį neformaliam ugdymui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.
Regionų tarybos suteikia postūmį kultūrai, nes regiono atstovai skirsto valstybės lėšas tame regione vykdomiems projektams. Savivaldos tikslas – į regionų gyvenimą integruoti įvairius kūrybos sektorius, skatinti visų
gyventojų saviraišką, bendruomeninius kultūros projektus.
Darni ekonomika
Nors ekonomika auga, savivalda gali dar labiau prisidėti prie gerovės kūrimo: skatinti konkurencingą
kaimiškų vietovių ekonomiką, laisvąsias ekonomines zonas, rūpintis infrastruktūra, peržiūrėti vietines rinkliavas ir kt., darant vietoves patraukliomis verslui.
Darnus valdymas
Šalyje prasidėjusi antikorupcinė banga turi tęstis ir savivaldoje. Čia ne vieta nepotizmui,
neskaidriems viešiesiems pirkimams. Informacija, kuria disponuoja savivaldybės, turi būti
maksimaliai atveriama visuomenei, o bendruomenės – skatinamos aktyviai dalyvauti
sprendimų priėmime.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

16
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Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga Nr. 2

PARTIJOS PROGRAMA
Pokyčiai, kurių visi laukėme 30 metų, prasidėjo – tęskime juos ir savivaldoje!
Darnus žmogus
Stiprindama šeimą, savivalda turi plėtoti kompleksines paslaugas, padėti įsikurti jaunoms šeimoms, o senjorams ir neįgaliesiems užtikrinti lygias galimybes dalyvauti socialiniame gyvenime.
Regionai nusipelno kokybiškos sveikatos priežiūros. Kai dėl paslaugų sudėtingumo jų neįmanoma suteikti
vietoje, turi būti sukurta efektyvi pavėžėjimo iki nacionalinių centrų sistema. Savivaldybės turi skatinti sveiką
gyvenseną, aktyvų laisvalaikį, tęsti alkoholio vartojimo mažinimo politiką.
Darni visuomenė ir aplinka
Lietuva – savo kraštą mylinčių, jo gerove besirūpinančių žmonių šalis. Savivaldos užduotis – sudaryti sąlygas
atskleisti šį potencialą, suteikiant galią bendruomenėms, verslui ir NVO. Išskirtinis rūpestis – sveikos ir patrauklios gyventi aplinkos kūrimas, aplinkosaugos reikalavimų paisymas.
Darnus švietimas ir kultūra
Etatinis modelis sprendžia moksleivių skaičiaus mažėjimo problemą, tačiau jis nebus tinkamai įgyvendintas
be paramos savivaldoje. Ji turi užtikrinti optimalų švietimo lėšų paskirstymą, skirti dėmesį neformaliam ugdymui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.
Regionų tarybos suteikia postūmį kultūrai, nes regiono atstovai skirsto valstybės lėšas tame regione vykdomiems projektams. Savivaldos tikslas – į regionų gyvenimą integruoti įvairius kūrybos sektorius, skatinti visų
gyventojų saviraišką, bendruomeninius kultūros projektus.
Darni ekonomika
Nors ekonomika auga, savivalda gali dar labiau prisidėti prie gerovės kūrimo: skatinti konkurencingą
kaimiškų vietovių ekonomiką, laisvąsias ekonomines zonas, rūpintis infrastruktūra, peržiūrėti vietines rinkliavas ir kt., darant vietoves patraukliomis verslui.
Darnus valdymas
Šalyje prasidėjusi antikorupcinė banga turi tęstis ir savivaldoje. Čia ne vieta nepotizmui, neskaidriems
viešiesiems pirkimams. Informacija, kuria disponuoja savivaldybės, turi būti maksimaliai atveriama
visuomenei, o bendruomenės – skatinamos aktyviai dalyvauti sprendimų priėmime.
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2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų narių ir tarybų narių merų rinkimai Kupiškio rajono savivaldybėje

Lietuvos socialdemokratų
partija Nr. 4

PARTIJOS PROGRAMA
Atstovaudami kairiąją politinę jėgą remiamės socialdemokratinėmis vertybėmis. Esame už valstybę, kurioje
nėra vietos socialinei atskirčiai, visi jaučiasi saugūs dėl savo ateities, o stipresnis padeda silpnesniam. Savivalda sėkminga tiek, kiek sukuria galimybių savo gyventojams. Esame pasiruošęs suvienyti ir politikus, ir
gyventojus bendram darbui, siekiant oresnės ir geresnės ateities. Užtikrinsime, kad kiekviena laisvai pareikšta nuomonė būtų išgirsta, o siūlomos alternatyvos taptų sprendimų dalimi. Esame komanda, kuri žino kaip
spręsti problemas ir geba pasirūpinti Kupiškio krašto žmonėmis.
Mūsų įsipareigojimai žmonėms:
√ Gydymo paslaugų prieinamumas ir papildoma greitosios medicinos pagalbos brigada.
√ Ambulatorijos ar medicinos punktai miesteliuose ir jų teikiamų paslaugų plėtra.
√ Žmogaus orumo saugojimas per socialinę rūpybą, globą, pagalbą į namus, laikinojo atokvėpio užtikrinimą
tėvams, auginantiems vaikus su negalia.
√ Vaikų galimybių didinimas per būrelius, sporto įstaigas, verslumo skatinimą, aukštą ugdymo kokybę.
√ Mokyklų, darželių, kultūros įstaigų atnaujinimas, jų materialinės bazės gerinimas, kultūrinių iniciatyvų
rėmimas.
√ Pasirūpinsime dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra, rajoninių kelių asfaltavimu, pirmenybę teikiant keliams per
kaimus ir gyvenvietes, gerinsime gyvenviečių ir kaimų apšvietimą.
√ Užtikrinsime optimalius verslo liudijimų, žemės ir jos nuomos bei nekilnojamo turto mokesčių tarifus.
√ Aktyviai bendradarbiausime su žemdirbiais, skatinsime žemės ūkio produktų perdirbimo verslą.
√ Skatinsime verslo plėtrą, investicijas, darbo vietų kūrimą.
√ Inicijuosime privalomą ekonominį ir antikorupcinį projektų vertinimą, kaštų ir naudos analizę.
√ Užtikrinsime viešumą ir atsakingą savivaldybės finansų politiką.
√ Inicijuosime participacinio biudžeto atsiradimą – kai dėl dalies biudžeto lėšų panaudojimo seniūnijose
sprendžia patys gyventojai.
√ Užtikrinsime teisingą biudžeto lėšų paskirstymą ir tikslingą jų panaudojimą.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai Nr.6

PARTIJOS PROGRAMA
KARTU MES GALIME DAUGIAU!
Mes galime geriau, manome, kad tai įrodėme ateidami į rajono tarybą prieš keturis metus. Mes
galime daugiau ir pasiruošę tą įrodyti per ateinančius keturis metus, jei Jūs suteiksite mums tokią galimybę. Kartu, kartu su Jumis mes galime daugiau. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD)
partijos Kupiškio skyriaus atstovai eina į šiuos rinkimus suvokdami savo atsakomybę ir prisiimdami naujus
įsipareigojimus. Puikiai žinodami situaciją ir rajono problemas, kasdienius žmonių skaudulius ir bėdas. Ne
viską, kas buvo užsibrėžta, pavyko padaryti, pritrūko laiko, finansinių galimybių, žmogiškųjų resursų..., tačiau
tai nestabdo, priešingai, skatina siekti užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. Mes puikiai suvokiame, kad ateinantys
keturi metai po rinkimų bus kupini iššūkių, nelengvų, kartais, galbūt, nepopuliarių sprendimų, mes tą sakėme
Jums prieš keturis metus, tą sakome ir dabar. Galime ir nebijome Jums, gerbiami Kupiškio krašto žmonės,
kalbėti žiūrėdami į akis. Mes nežadėjome ir nežadame rojaus žemėje, kaip nežadame geresnio gyvenimo
tiems, kurie gali, bet nenori dirbti, kurie pamėgo gyventi iš pašalpų, uždirbamų kitų piliečių sąžiningu, sunkiu
darbu, tiems, kurie galvoja, kad jų gyvenimo sėkmę sukurs kažkas kitas. Tačiau mes žadėjome ir žadame
visomis išgalėmis padėti tiems, kurie nori čia, Kupiškyje, dirbti ir gyventi, kurti savo ateitį, savo šeimų gyvenimą. Mes siekėme ir toliau sieksime pertvarkyti santykius tarp vietos valdžios – nuo seniūnijų iki Savivaldybei
pavaldžių įstaigų, Savivaldybės administracijos taip, kad būtų panaikinamas nepasitikėjimas, abejingumas,
priešiškumas, arogancija. Valstybė, valdžia tik gali sukurti tokias sąlygas, kad žmonės galėtų patys savo darbu,
gebėjimais kurti savo ateitį, savo ir savo šeimos gerovę. Mes tikime tokiais žmonėmis, ir sakome, kad tokie
žmonės kuria mūsų krašto ir mūsų valstybės ateitį ir gerovę.
TS-LKD atstovai Savivaldybės taryboje dirbdami šiuos keturis metus įrodė, kad yra vienodai principingi ir teisingi visiems, vienodai nepakantūs už padarytus nusižengimus tiek savo aplinkos, tiek kitiems
dirbantiems. Tai ne tik tušti žodžiai, Jūs turėjote galimybę tuo įsitikinti.
TS-LKD yra politinė jėga savo veiklos pagrindu pasirinkusi konservatizmo ideologiją ir krikščioniškosios demokratijos vertybių ir politinės veiklos tradiciją.
Mes, TS-LKD atstovai, savo veiklą rajono Taryboje grindžiame ir grįsime tęstinumu, nuoseklumu,
nusistovėjusiais bendražmogiškais ryšiais ir vertybėmis, stabilumo išsaugojimu, bendruomeniškumo, šeimos
instituto – kaip vertybės stiprinimu. Pagrindinės mūsų programinės veiklos nuostatos daug nesikeičia jau
eilę metų, išskyrus tas, kurias sąlygoja besikeičiantys teisės aktai, ar koreguoja dinamiškas ir vis spartėjantis
gyvenimo ritmas, iškeliantis naujas aktualijas, kurios sąlygoja visos šalies, o tuo pačiu ir mūsų rajono žmonių,
gyvenimą ir buitį.
Kartu mes galime: galime geriau, galime daugiau, galime skaidriau, galime atsakingiau, kartu
mes galime daugiau!

19

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Visuomeninis rinkimų komitetas
„Už Kupiškio kraštą“ Nr. 11

KOMITETO PROGRAMA
Rinkitės geriausius.
1. Šiuolaikinis valdymas administracijoje:
• Darbuotojams suformuoti aiškūs tikslai, suteikta laisvė iniciatyvai,
• Komandinis darbas,
2. Efektyvūs viešieji finansai:
• Seniūnijų, bendruomenių finansinė nepriklausomybė metinio biudžeto rėmuose,
• Gyventojams suprantama forma skelbiamas biudžetas, pajamos ir išlaidos,
• Atliekų rinkliavos dydis prilausantis nuo atliekų kiekio.
3. Savivaldos ir verslo sinergija:
• Savivalda per individualius mokesčius, projektus, rėmimą skatina vietinį verslą;
verslas kuria darbo vietas, didina darbo užmokestį, remia kultūrą ir sportą,
• Bendradarbiaujant su „Investuok Lietuvoje“ kuriamas Šiaurės Rytų regionas,
apimantis 120 tūkst. gyventojų,
• Verslo inkubatorius pradedantiems verslą.
4. Šeimos su vaikais gaus Kupiškėnų nuolaidų kortelę. Derėsimės su verslininkais, prekybininkais
dėl nuolaidų dydžių,
5. Jaunimui:
• 24 valandas per parą jaunimui atviras Jaunimo centras Kupiškyje ir jo padaliniai
bendruomenėse,
• Įsteigtos ir aprūpintos įranga bei medžiagomis jaunimo techninės dirbtuvės,
6. Vyresnio amžiaus ir formuosime socialinių paslaugų paketą gyvenimo kokybei gerinti:
socialinis taksi (pavežėjimas), buitinės ir higienos palaugos, sezoninis apgyvendinimas.
7. Aktyvių ir sutelktų bendruomenių sėkmės laidas – finansavimas bendruomenių patalpoms,
amatų centrams, verslo projektams.
8. Švietimas ir kultūra:
• Visos dienos vaikų užimtumo paslaugos vaikams,
• Kupiškio Kultūros Dirbtuvės, kuriose menininkai, tautodailininkai gali kurti,
eksponuoti ir parduoti savo dirbinius,
9. Profesionaliai ir aktyviai dirbantis Turizmo informacijos centras, pagrindinėmis kalbomis
pristatantis rajoną.
10. Mero, administracijos, įstaigų ir pareigūnų veiklą vertinsite Jūs, kasmet, apklausos būdu.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

20

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų narių ir tarybų narių merų rinkimai Kupiškio rajono savivaldybėje

Visuomeninis rinkimų komitetas „Kartu
kurkime Kupiškio kraštą“ Nr. 23

KOMITETO PROGRAMA
Patrauklios vietos verslui ir infrastruktūros investicijoms – keliai, IT ryšiai, vandentiekis ir nuotekos, verslo
zonos – sukūrimas, plėtra, finansavimas.
Sieksime rajone vykdomų viešųjų pirkimų objektyvumo ir skaidrumo.
Su verslo ir ūkininkų atstovais parengsim prioritetinių žvyrkelių sąrašą verslo plėtrai rajone.
Inicijuosime rajono tarybos sprendimo dėl šiukšlių mokesčio už kvadratinius metrus atšaukimą.
Skirsime ne mažesnį finansavimą rajono ūkininkų rėmimo fondą nei 6000Eur.
Skatinsime aktyvų dalyvavimą ruošiant rajone melioracijos projektus, vykdomus ES, šalies , rajono ir žemės
ūkio subjektų lėšomis.
Tęsime apleistų pastatų registraciją, jų pripažinimą bešeimininkiais ir įtraukimą į pažeisto kraštovaizdžio atkūrimo programą, parengsime tolesnio jo naudojimo planą.
Švietimo lėšas nukreipsim priemonių, skirtų ugdymo kokybei gerinti įsigijimui ir finansavimo netolygumams
dengti.
Remsime švietimo bendruomenės iniciatyvas, geros mokyklos ir šiuolaikinės pamokos principų taikymui
mokyklose.
Kokybiškos, rajono gyventojų poreikius tenkinančios, sveikatos sistemos išsaugojimas lėšų skyrimas slaugos,
palaikomojo gydymo paslaugai plėsti.
Kursime kultūros įstaigų finansavimo tvarką, garantuojančią kokybišką renginių pasiūlą ir racionalų rajono
biudžetų lėšų naudojimą. Taikysime principą „kolektyvo vadovo etatas“ juda pas susikūrusį kolektyvą.
Inicijuosime tradiciją kasmet Kupiškyje papuošti tik natūralią gyvą eglę, tam išleidžiant ne daugiau kaip
2000,00 Eur.
Racionalus socialinėm reikmėm skirtų lėšų panaudojimas, garantuojantis paramą labiausiai pažeidžiamoms
socialinėms grupėms, skatinantis jų gavėjus ieškoti būdų įsitvirtinti darbo rinkoje.
Verslas ne prievartinis rėmėjas, o laukiamas partneris, kuriantis krašto gerovę.
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Nr. 2

PARTIJOS KELIAMŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

VIDMANTAS 		
EGLĖ 		
GENĖ 		
VIRGINIJUS 		
DAIVA 		
LEONAS 		
RŪTA 		
LAIMUTIS 		
ŽILVINAS 		

PALIULIS
BLAŽEVIČIENĖ
ŽILINSKIENĖ
UMBRA
BUBULIENĖ
APŠEGA
VILKIENĖ
BALTRŪNAS
AUKŠTIKALNIS

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

SIGITAS 		
VIRGILIJUS 		
PAULIUS 		
DARIUS 		
SAULIUS 		
ANDRIUS 		
ŽIVILĖ 		
JULIUS VYTAUTAS
ANDRIUS 		
SVETLANA 		
ANTANAS 		
VINCAS 		
ALVYDAS 		
MATAS 		
STANISLAVA 		
RITA 		
ERNESTAS 		
LITA 		

DULKSNYS
BERNOTAS
PRANCKŪNAS
BARONAS
BUBINAS
ŽILINSKAS
MAZILIAUSKIENĖ
SEMĖNAS
KLENIAUSKAS
BERNOTIENĖ
ALKAUSKAS
DRAŽBA
PUZELIS
SABALIAUSKAS
LAPINSKIENĖ
DRAŽBIENĖ
UMBRA
ČIURLIENĖ

TEISMO NUOSPRENDŽIU BUVO PRIPAŽINTAS KALTU DĖL NUSIKALSTAMOS VEIKOS

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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Lietuvos socialdemokratų partija Nr. 4

PARTIJOS KELIAMŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAS

23

1
2

AUGENIJUS 		
VIRGINIJUS		

CESEVIČIUS
ANDRIJAUSKAS

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

LINA 		
ALGIRDAS		
RASA 		
SIGITAS		
LIDIJA 		
EGIDIJUS 		
VIRGILIJUS 		
ŽIVILĖ 		
DARIUS 		
AUDRONĖ 		
DANGUOLĖ 		
LAIMUTĖ 		
EDIKAS 		
DANUTĖ 		
ROMA 		
LINA 		
EIMANTAS 		
KĘSTUTIS 		
NERINGA 		
JOLANTA 		
AUŠRA 		
VILĖ 		
OKSANA 		
LAIMUTĖ 		
EUGENIJUS 		
BRONĖ 		
ARŪNAS 		
JONAS 		
POVILAS 		
ALVIDAS 		
ERIKAS 		
JELENA 		
DAINIUS 		

KAUŠAKIENĖ
NOTKUS
GUDONIENĖ
KURKLYS
VASILIAUSKIENĖ
VAITIEKŪNAS
KALINKA
ŠEŠKUTĖ
MAŽYLIS
GROCKYTĖ
MAŠAUSKIENĖ
DŪDIENĖ
PUIPAS
MIKNEVIČIENĖ
BUGAILIŠKIENĖ
BALČIŪNAITĖ
GUDONIS
BAGDONAVIČIUS
STANYTĖ
SKEBERDIENĖ
VAPŠIENĖ
SEZONIENĖ
MORKVĖNIENĖ
STAKĖNIENĖ
JOKANTAS
KALEINIKOVIENĖ
BIŽYS
JANKAUSKAS
NARBUTAS
ZABIELA
VALAITIS
VALKAUSKIENĖ
BALČIŪNAS

TEISMO NUOSPRENDŽIU BUVO PRIPAŽINTAS KALTU DĖL NUSIKALSTAMOS VEIKOS

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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Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys demokratai Nr. 6

PARTIJOS KELIAMŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAS
1

DAINIUS 		

BARDAUSKAS

2
3
4
5
6

NERINGA 		
EGIDIJUS 		
RIČERDAS 		
DALIA 		
SAULIUS 		

KLIMAVIČIENĖ
ČERNIUS
KRIOVĖ
DYRIENĖ
DUGNAS

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ALGIRDAS G		
SKAISTUTĖ 		
ALGIRDAS 		
JONAS 		
VYGANTAS 		
VITA 		
SANDRA 		
GEDIMINAS 		
AGNĖ 		
LINA 		
DANUTĖ 		
IGNAS 		
VILIUS 		
KĘSTUTIS 		
JUOZAS ALBERTAS
SAULIUS 		
MARYTĖ 		
VAIVA 		
RIMA 		
AUŠRA 		
RIMVYDAS 		
ROMUALDA 		
GEDIMINAS 		
VALDAS 		
DANUTĖ 		
JOLANTA 		
LAURA 		
ALGIMANTAS
LORETA 		
ALGIRDAS 		
IRENA 		
EDITA 		
VYTIS 		
VIRGILIJUS 		
AUDRONĖ 		
AUDRIS 		

ASIŪNAS
PAULAUSKIENĖ
VALIUŠIS
MATULIONIS
VALMA
STRUMSKYTĖ-GIEDRIENĖ
ANDRIŪNAITĖ-ŠILAIKĖ
LAUŽIKAS
ŠERELIENĖ
UCKUVIENĖ
ŠUKIENĖ
JACKEVIČIUS
JACKEVIČIUS
JAKŠTAS
BUZAS
PAŠTUKAS
SEMAŠKIENĖ
MALIŠAUSKIENĖ
GRYBAUSKIENĖ
TVARIJONIENĖ
KIRSTUKAS
STOVOLOS
VIRBICKAS
ŠATEIKA
JUKNEVIČIENĖ
VOSYLIENĖ
SRIUBIŠKIENĖ
BAZIUKAS
ALEKSIEJŪNIENĖ
VENCKUS
GASPARONIENĖ
VAITIEKŪNIENĖ
ZAVACKAS
ŽILINSKAS
LIUDVINAVIČIENĖ
BIVEINIS

TEISMO NUOSPRENDŽIU BUVO PRIPAŽINTAS KALTU DĖL NUSIKALSTAMOS VEIKOS

TEISMO NUOSPRENDŽIU BUVO PRIPAŽINTAS KALTU DĖL NUSIKALSTAMOS VEIKOS

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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Visuomeninis rinkimų komitetas
„Už Kupiškio kraštą“ Nr. 11

KELIAMŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAS

25

1
2
3

POVILAS 		
VALENTINAS
MODESTAS 		

GURKLYS
BEINORIS
PUIŠĖ

4
5
6
7
8
9
10
11
12

SIGITA 		
MARIJANAS 		
LINA 		
TOMAS 		
RIMGAUDAS
VIKTORIJA 		
GRAŽINA 		
DINA 		
MINDAUGAS

KANTAUTIENĖ
REMEIKIS
SKUPAITĖ
VILKAS
MUNTRIMAS
ČEPKAUSKIENĖ
JURĖNIENĖ
MURNIKOVA-BEINORĖ
STEPONAVIČIUS

TEISMO NUOSPRENDŽIU BUVO PRIPAŽINTAS KALTU DĖL NUSIKALSTAMOS VEIKOS

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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Visuomeninis rinkimų komitetas „Kartu kurkime
Kupiškio kraštą“ Nr. 23

KELIAMŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ZIGMANTAS 		

ALEKSANDRAVIČIUS

VILIJA 		
AURIMAS 		
KLAIDAS 		
MINDAUGAS
KĘSTUTIS 		
JUSTINA 		
DOVILĖ 		
EVALDAS 		
VYTENIS 		
PAULIUS 		
AUDRIUS 		
KAZYS 		

MORKŪNAITĖ
MARTINKA
MICIŪNAS
VENSLAVAS
MEŠKAUSKAS
MAČIONYTĖ
INDILĖ
SKEMUNDRIS
ACHMEDOVAS
ŽIAUGRA
STANIS
STANČIKAS

TEISMO NUOSPRENDŽIU BUVO PRIPAŽINTAS KALTU DĖL NUSIKALSTAMOS VEIKOS

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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Rinkimų apylinkių sąrašas
Apyl. Apylinkės
Nr.
pavadinimas
1



Adomynės

Apylinkės
adresas
Adomo Vilėniškio g. 8,
Adomynės k., Kupiškio r.

2



Alizavos

Berželių g. 12, Alizavos mstl.,
Kupiškio r.

GINTARAS PAŠKAUSKAS

861697767

3



Antašavos

Pergalės g. 8 A, Antašavos mstl.,
Kupiškio r.

ZITA AUKŠTIKALNIENĖ

861656657

4



Aukštupėnų

LINA ROŽĖNIENĖ

861616264

Lauko g. 5A, Kupiškis

Vardas
Pavardė

Telefono
Nr.

VIRGINIJA PAKALNIŠKIENĖ

861129113

5

Biliūnų

Vėželių g. 9, Kreipšių k.,
Kupiškio r.

VALĖ VAIČIKAUSKIENĖ

861131601

6

Juodpėnų

Kazimiero Spaičio g. 4,
Juodpėnų k., Kupiškio r.

ŽYDRŪNAS VANAGAS

869800743

7



Račiupėnų

Jaunimo g. 2, Kupiškis

VYTAUTAS KNIZIKEVIČIUS

868755865

8



Kupos

Gedimino g. 40, Kupiškis

INGA RAMANAUSKIENĖ

867443230

9

Senamiesčio

L. Stuokos-Gucevičiaus a. 14,
Kupiškis

IGORIS ŽILINSKAS

861023153

10

Laičių

Kaštonų g. 28, Laičių k.,
Kupiškio r.

JOLANTA KNABIKIENĖ

861278762

11

Lukonių

Beržynės g. 4, Lukonių k.,
Kupiškio r.

KRISTINA BATUTIENĖ

861532641

12

Migonių

Vedrupio g. 10, Migonių k.,
Kupiškio r.

VALENTINAS KŠČENAVIČIUS

868957363

13

Naivių

Mokyklos g. 1, Naivių k.,
Kupiškio r.

SAULIUS SIMANAVIČIUS

861329989

14



Noriūnų

Melioratorių g. 5, Noriūnų k.,
Kupiškio r.

RAMUNĖ SAVICKĖ

867533138

15



Paketurių

Gedimino g. 7, LT-40114
Kupiškis

KAZYS PAKŠYS

869801437

16



Rudilių

Morkūniškio g. 19, Rudilių k.,
Kupiškio r.

REGINA ŠIMĖNIENĖ

867617335
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Rinkimų apylinkių sąrašas
Apyl. Apylinkės
Nr.
pavadinimas
17



Salamiesčio

Apylinkės
adresas
Mokyklos g.1, Salamiesčio mstl.,
Kupiškio r

Vardas
Pavardė

Telefono
Nr.

18



Skapiškio

Varpo a. 4, Skapiškio mstl.,
Skapiškio sen., Kupiškio r.

REGINA BELECKIENĖ

861015898

19



Skverbų

Aukštaičių a. 10, Subačius,
Kupiškio r. sav.

JŪRA ŠINKŪNIENĖ

861860429

20



Subačiaus

Aukštaičių a. 14, Subačius,
Kupiškio r.

RIMA RAGAUSKIENĖ

861888964

21



Šepetos

Šepetos g. 4, Šepetos k.,
Kupiškio r.

VIDA VASILIAUSKIENĖ

861144730

22



Šimonių

Skapiškio g. 18, Šimonių mstl.,
Kupiškio r.

JŪRATĖ KALENDRAITĖ VILČINSKIENĖ

861409386

23

Virbališkių

Lėvens g. 9, Virbališkių k.,
Kupiškio r.

VILMA MAŽEIKIENĖ

869822604

24

Žaidelių

Žvejų g. 2, Palėvenėlės k.,
Kupiškio r.

DANGUOLĖ ŠEDIENĖ

868654508

ANGELĖ JONUŠIENĖ

861291833
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UŽRAŠAMS
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UŽRAŠAMS
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Aš balsavau!
O tu?

Tiražas: 7 800
Maketavo: Skaitmeninė Vizija

