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LIETUVOS
VALSTIEČIŲ
IR ŽALIŲJŲ
SĄJUNGA

GUODA BUROKIENĖ
TAU. ŠEIMAI. LIETUVAI
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) ir aš, jos narė Guoda Burokienė, žengiame valstiečių
liaudininkų pėdomis ir tęsiame prieš šimtmetį pradėtą valstybės ir Tautos išsaugojimo bei stiprinimo politiką.
Po 2016 m. Seimo rinkimų mūsų pradėti sisteminiai pokyčiai duoda rezultatus: auga žmonių
pajamos, efektyvėja valstybės valdymas. Lietuva kitoms valstybėms tapo pavyzdžiu, kaip sėkmingai gali būti įveikiama pirmoji COVID-19 banga. Visa tai rodo, kad suprantame šalies problemas,
siūlome tinkamus sprendimus, nebijome prisiimti atsakomybės.
Visomis išgalėmis siekiame, kad Lietuvos žmonės savo gimtoje žemėje gyventų laimingai ir
saugiai. Mūsų tikslas – klestinti Lietuva. Šį tikslą pasieksime kurdami socialinę gerovę šalyje, sudarydami sąlygas augti žmogaus pajamoms. Puoselėsime tradicines vertybes ir plėsime paslaugų
šeimai spektrą, didinsime jaunų šeimų kūrimosi regione galimybes. Ugdysime sveiką gyvenseną,
užtikrinsime sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą, rūpinsimės, jog mažėtų alkoholio ir narkotikų vartojimas. Toliau skaidrinsime farmacijos sektorių.
Skatinsime investicijas ir darbo vietų kūrimą regionuose, išlaikant ir netgi padidinant socialinių,
švietimo, kultūros ir sveikatos paslaugų kokybę bei prieinamumą, didinsime savivaldos savarankiškumą. Stiprinsime nevyriausybinės ir bendruomenines organizacijas. Tęsime švietimo reformą
ir investuosime į mokslo plėtrą. Vykdysime savo įsipareigojimus skaidrinti valstybės valdymą ir
mažinsime biurokratinę naštą.
Formuosime abipuse pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius su valstybėmis kaimynėmis.
Skatinsime lietuviškos produkcijos vartojimą vidaus ir užsienio rinkose.
Platesnę informaciją rasite tinklapyje www.lvzs.lt.
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TĖVYNĖS SĄJUNGA –
LIETUVOS
KRIKŠČIONYS
DEMOKRATAI

JURGA
GIRDZIJAUSKIENĖ
KAD LIETUVA BŪTŲ STIPRESNĖ. PASITIKĖKIME
Noriu, kad chaotiškas valdymas baigtųsi, ir vėl galėtume pasitikėti vieni kitais. Kai valdžia tik
įpareigoja, diktuoja, draudžia – žmonės praranda ryšį su savo Valstybe. Dėmesys kiekvienam žmogui, demokratijos principai, krikščioniškos vertybės, kūrybiškumas – tai mano veiklos pagrindas.
Susitarkime dėl svarbiausių darbų:
Užtikrinkime, kad kiekvienas vaikas gautų lygias galimybes kokybiškam išsilavinimui nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ar šeimos socialinės padėties. Sutelkime naujausias technologijas ir užtikrinkime, kad visi Panevėžio miesto ir rajono vaikai galėtų jomis pasinaudoti. Lietuvai
reikia išsilavinusių, drąsių, kūrybingų žmonių.
Suteikime daugiau savarankiškumo šeimos gydytojams ir sumažinkime jiems biurokatiją. Užtikrinkime kritinių ligų profilaktiką ir ankstyvą diagnostiką. Nenormalu, kai žmonėms tenka ilgus
mėnesius laukti eilėse pas gydytojus, todėl pakeiskime pacientų priėmimo tvarką. Ligoninių neuždarinėsime, o perorganizuosime taip, kad svarbiausios gydymo paslaugos išliktų tiek Panevėžyje, tiek rajono gyvenvietėse. Užtikrinkime, kad kokybiški vaistai būtų prienami visiems.
Investicijas nukreipkime ne tik į trinkeles, o į naujų darbo vietų kūrimą, pažangias technologijas. Gerinkime sąlygas smulkiajam ir vidutiniam verslui, suteikime realią pagalbą nukentėjusiems
nuo COVID pandemijos. Kaimo gyvybingumui užtikrinti sukurkime palankias sąlygas šeimos ūkių
vystymuisi. Socialinę paramą nukreipkime į žmonių kūrybiškumo ir iniciatyvumo skatinimą, o ne
vien į įvairias išmokas ar pašalpas.
Jei norime, kad Lietuva būtų stipresnė, turime pasitikėti vieni kitais, susitarti dėl svarbiausių
Valstybės tikslų ir dirbti. Šiandien dar turime šansą.

Už rinkimų programos turinį atsako jas pateikę kandidatai
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IŠSIKĖLĖ PATS

LAURAS JAGMINAS
NEBIJOKIME POKYČIŲ!
Politinė veikla orientuota:
Į dirbančią ir vaikų gerovę kuriančią šeimą:
Dirbanti ir uždirbanti šeima. Mano prioritetas – darbo jėgos apmokestinimo mažinimas.
Į kokybišką švietimą:
Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas, skatinant kokybišką, inovatyvų, vaikų galias užtikrinantį ugdymą.
Į tinkamą sveikatos apsaugą:
Sveikatos apsaugos paslaugos turi būti prieinamos. Sieksiu, kad sveikatos įstaigos būtų orientuotos į pacientą, teiktų kokybiškas paslaugas, o ne verstų žmones laukti.
Į jaunimo verslumo skatinimą:
„Protų nutekėjimui“ – NE! Būtina dėti pastangas, kad jauni asmenys dirbtų MŪSŲ šalyje. Mano
tikslas – jaunimo verslumo sąlygų gerinimas, ypač rajonuose. Taip jaunas žmogus sukurs darbo
vietą ne tik sau, bet ir kitiems.
Į vietos bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą:
Bendruomenės stipriausios tuomet, kai dirba kartu. Pritariu ir skatinu jų bendradarbiavimą per
įvairias iniciatyvas, projektus.
Į darnią regionų plėtrą:
Viena opių Lietuvos problemų – netolygi regionų plėtra. Didžiąją dalį šalies BVP sukuria ir tiesioginių užsienio investicijų pritraukia trys šalies miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Sieksiu, kad
nuskriausti regionai kaip Panevėžys neliktų nuošaly.
Žemės ūkio sektorius sukuria ženklią dalį BVP, todėl reikia užtikrinti atsakingą, tvarų ir konkurencingą žemės ūkį, kuriant darbo vietas kaimiškose vietovėse.
Į aukštą pridėtinę vertę bei darbo vietas kuriantį verslą:
Užtikrintas tinkamas gyventojų darbo užmokestis. Prioritetas – aukštą pridėtinę vertę generuojantis bei gerai apmokamas darbo vietas kuriantis verslas.
Į žaliąją energetiką bei aplinkosaugą:
Augant energijos vartojimui, būtina skatinti atsinaujinančius energijos gavybos šaltinius. Skatinu žaliosios energetikos plėtrą ir ekologiją.
Už rinkimų programos turinį atsako jas pateikę kandidatai
6

AU K Š TA I T I J O S R I N K I M Ų A PYG A R DA N r. 33

LIETUVOS
RESPUBLIKOS
LIBERALŲ
SĄJŪDIS

DAIVA JUODELIENĖ
Gyvename įvairių pasikeitimų laikotarpiu. Mes, liberalai, iššūkius keičiame naujomis galimybėmis, kurios kiekvienam leis kurti, mokytis, užsidirbti bei pilnavertiškai gyventi!
Laisvė dirbančiam ir kuriančiam žmogui!
Dirbantis žmogus ir verslas – šalies augimo pagrindas, todėl, mažindami GPM ir PVM, suvienodindami NPD su MMA bei peržiūrėdami kitus mokesčius, sieksime adekvataus ir sąžiningo atlygio už darbą.
Sveika sveikatos apsauga!
Kursime inovatyvią, mokslu grįstą sveikatos apsaugos sistemą. Užtikrinsime aukščiausios kokybės paslaugas, kurios būtų suteikiamos laiku ir artimiausioje vietoje. Didindami finansavimą pirminei sveikatos grandžiai bei psichikos pagalbai, aktyviai užsiimsime ligų prevencija. Užtikrinsime
didesnius gydytojų atlyginimus.
Ugdykime laisvei pasirengusį žmogų!
Tobulinsime švietimo sistemą, užtikrindami įvairovę ir laisvę veikti. Pasitikime mokyklų vadovais ir mokytojais, todėl nustatysime tik siekiamus rezultatus, o būdus ir metodiką paliksime
nuspręsti mokyklos bendruomenei. Suprantame, kad pedagogai – sėkmingo švietimo pagrindas,
todėl sieksime, kad pedagogo atlyginimas būtų ne mažesnis nei 1,5 vidutinio šalies atlyginimo.
Išmani, tvari, žalia Lietuva!
Kursime tvarią ir darnią valstybę, todėl pasitelkę mokslą bei verslą iki 2025 m. sukursime 50
000 naujų darbo vietų bioekonomikoje ir žiedinėje ekonomikoje. Užtikrinsime profesionalias ir
kokybiškas valstybės paslaugas, kurios būtų išmanios, patogios ir sąveikaujančios tarpusavyje.
Garantuotos Žmogaus laisvės – tvirta valstybė!
Lietuvoje turi būti vietos kiekvienam, todėl auginsime pagarbą Žmogaus teisėms ir žmonių
požiūrių įvairovei. Ypatingą dėmesį teiksime asmens laisvės ir valstybės nacionalinio saugumo
balansui.
Palaikykite Liberalų sąjūdį, ir kartu tapsime galimybių Lietuva!

Už rinkimų programos turinį atsako jas pateikę kandidatai
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KRIKŠČIONIŲ
SĄJUNGA

ROMUALDAS LIUTKUS
Ateiname atsakingai kurti valstybę, kurioje reikia daug ką gražinti ir atnaujinti. Šeima – priesaika, vyro ir moters įsipareigojimas vienas kitam, savo vaikams, tėvams ir artimiesiems. Stiprinsime
šeimas, įtvirtinsime pasiruošimo šeimai programas mokyklose.
Nuosekliai giname ir ginsime žmogaus teises, atsakomybe paremtą piliečių laisvę, ginsime demokratiją, kurios krikščioniškąja prigimtį šiandien bandoma pakeisti liberalia jos atmaina.
Įgyvendinsime priemones didinančias ekonominį ir socialinį solidarumą, kurio idealas yra
bendruomenė be išlaikytinių, be nepakeliamos mokesčių naštos. Socialinis teisingumas kyla iš
supratimo, kad visi visuomenės individai yra unikalūs ir vertingi. Šalies plėtra turi būti vykdoma
tausojant aplinką. Užtikrinsime energetinę nepriklausomybę atsinaujinančios energijos šaltiniais.
Mūsų pasigaminta energija bus naudojama visuomenės reikmėms.
Moksleiviai turi gauti tvirtas bendrojo lavinimo žinias. Mokslo atradimai ir jų pagrindu sukurtos
technologijos turi saugoti geruosius žmogaus prigimties bruožus. Mūsų kultūra yra lietuviška ir
kartu krikščioniška, europietiška, moderni. Ji neturi virsti tiesiog pramoga.
Esame ir būsime NATO, pasiryžę ginti savo kraštą ir visos bendrijos interesus. KAM kariai ir pavaldžios organizacijos turi teisę laikyti/įsigyti ginklą lengvatinėmis sąlygomis.
Lietuvos nacionalinis interesas svarbiau už ES direktyvas.
Lietuvoje privalo būt tiesioginė politikų atsakomybė ir atsiskaitomybė. Įvesime tiesioginius seniūnų rinkimus, atgaivinsime regionines Dainų šventes!
Senjorams – kultūros pasas! Renginiai ir muziejai – nemokamai!
Už tikėjimą ir viltį! Ir tepadeda mums Dievas!
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DARBO
PARTIJA

ALFONSAS
MORKVĖNAS
Mes, Darbo partija, turime aiškią viziją ir konkrečius sprendimus, kurie padės Lietuvai pakilti į
patraukliausių pasaulio valstybių penketuką.
Svarbiausi mūsų prioritetai – valstybės valdymo skaidrumas, ekonomikos augimas ir naujų darbo vietų kūrimas.
Turime konkrečius veiksmų planus ir žinome, kokį rezultatą pasiekti įsipareigojame Lietuvos
žmonėms: minimalus atlyginimas – 750 eurų į rankas, vidutinis atlyginimas – 1289 eurų į rankas,
vidutinė pensija – 770 eurų, 200 000 naujai sukurtų darbo vietų.
Siekdami socialinio teisingumo, subalansuosime darbo ir kapitalo apmokestinimą. Jau kadencijos pradžioje stengsimės sumažinti mokesčių naštą mažiausiai uždirbantiems.
Sukursime lyderyste paremtą švietimo sistemą, kuri sudarytų galimybę mokytis ir tobulėti visą
gyvenimą. Sveikatos apsaugos sistemą nukreipsime į ligų prevenciją, o ne gydymą. Remsime kūrybą ir kūrybingumą, o į kultūros politikos formavimą aktyviai įtrauksime menininkus, asocijuotas
kultūros ir meno struktūras.
Esu parengęs konkretų veiksmų planą, kurio imsiuosi atstovaudamas Panevėžio rajono interesus Seime:
Aktyviai atstovaudamas Panevėžio rajono gyventojus remsiu Panevėžio rajono kelių infrastruktūros atnaujinimą, asfalto dangos keliuose, įrengimą.
Kartu su Darbo partija parengsiu įstatymų pakeitimus, nustatančius tiesioginių seniūno rinkimų tvarką, jų valdomą savarankišką biudžetą.
Regioninės politikos srityje vadovausiuosi principu „iš apačios į viršų“, kad problemų identifikavimas ir jų sprendimai būtų kildinami iš vietos gyventojų poreikių.
Sieksiu, kad svarbiausi savivaldos klausimai būtų sprendžiami prieš tai atlikus gyventojų apklausą.

Už rinkimų programos turinį atsako jas pateikę kandidatai
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LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJA

MODESTA
PETRAUSKAITĖ
Valstybė yra tiek stipri, kiek stiprus silpniausias jos narys.
Neteisybė ir absurdiški sprendimai žmones žeidžia, o ypač tuos, kuriems likimas neatseikėjo
vienodų galimybių pradėti ir sukurti gražų ir sveiką gyvenimą.
Didelę svarbą savo veikloje skiriu bendravimui su žmonėmis, kasdien susiduriu ne tik su Panevėžio rajono, Panevėžio miesto, bet ir visos Lietuvos miestų ir miestelių problemomis, galvodama
apie ateitį negaliu žadėti tai ko negalėsiu padaryti. Suprantu, kad žmonių pasitikėjimą įgyti sunku,
o prarasti galima labai grietai, todėl pasižadu, jog išrinkta ne tik dorai ir sąžiningai atstovausiu
Jus, mieli Panevėžio krašto gyventojai, bet ir imsiuosi veiksmų, kad neteisybės ir tingių valdininkų
mūsų krašte neliktų.
Visiškas valdžios skaidrumas, valdžia atsiskaitys, kaip ir kur išleidžia pinigus – duomenys taps
vieši ir patogiai prieinami visiems.
Valstybės ir savivaldybių įmonės dirbs žmonėms, o ne pelnysis iš jų.
Pinigus liesime ne į „asfaltą“, o į vaikus. Švietimo problematiką išspręsime iš esmės, technologijos, inovacijos, kūrybiškumo skatinimas, kritinis mąstymas ir motyvacija kuri skatina tobulėti –
kuria pamatą sėkmingai valstybei.
Gydytojus išlaisvinsime iš biurokratijos – visas dėmesys bus skirtas pacientui.
Pajamos augs greičiau nei kainos, mažinsime mokesčius mažiau uždirbantiems.
PVM maisto produktams iki 9 proc., todėl maistas pigs dešimtadaliu.
Neilginsime pensinio amžiaus ir pasieksime jog senatvės pensija bus 60proc. buvusios algos.
Dirbu ir dirbsiu jog pilietinės visuomenės ugdymas, piliečių asamblėjos ir panašios iniciatyvos
būtų mūsų dabartis, o ne miglota ateitis.
Tikiu, žinios, išsilavinimas ir asmeninės savybės padės tinkamai vykdyti prisiimamus įsipareigojimus.

10

Už rinkimų programos turinį atsako jas pateikę kandidatai

AU K Š TA I T I J O S R I N K I M Ų A PYG A R DA N r. 33

LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO
PARTIJA

REGINA RADVILIENĖ
GEROVĖS IR KŪRYBOS LIETUVA
Gerovę Lietuvoje gali užtikrinti tik stipri ekonominė ir socialinė demokratija, universali socialinė ir pajamų apsauga, nemokamas ir kokybiškas švietimas bei mokslas, gera sveikatos apsauga,
skaidrus ir demokratinis sprendimų priėmimo valstybėje procesas.
Siekiant platesnės skaitmeninės ekonomikos transformacijos ir produktyvumo reikia investuoti į visuomenės skaitmeninius gebėjimus ir naujas technologijas.
Gerovę Lietuvoje pasieksime atkakliai šalindami socialinės politikos trūkumus – mažindami pajamų nelygybę, skurdo riziką ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų skaičių, socialinės reikmėms
skiriamą biudžeto dalį didindami iki ES vidurkio.
Pagrindiniai uždaviniai dirbant Seime:
įvykdyti socialinės paramos pertvarką, didinti valstybės remiamas pajamas;
minimali mėnesinė alga – 1000 eurų, neapmokestinama pajamų mokesčiu;
vidutinis darbo užmokestis (VDU) – 2000 eurų;
vidutinė senatvės pensija – 1200 eurų (60 proc. VDU);
išmokos vaikams – 150 eurų;
PVM maistui – 9 proc.;
kokybiškas švietimas, nemokamos bakalauro ir magistro studijos;
kultūros darbuotojų darbo užmokestis turi siekti VDU;
palanki pacientui ir medikui sveikatos politika;
ekonomikos ir verslo skaitmeninimas; investicijos į naujas technologijas; skaitmeninių visuomenės įgūdžių stiprinimas;
inovatyvus, konkurencingas ir tvarus, stabilių pajamų žemės ūkis;
Europos standartus atitinkantis aplinkosaugos reglamentavimas, griežtas kvapų ir ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir sveikatai kontrolės įgyvendinimas;
papildomas finansavimas keliams asfaltuoti, ypač kaimo vietovėse.
valstybės investicijos į sodininkų bendrijas, daugeliu atvejų virtusias gyvenamaisiais mikrorajonais.
Už rinkimų programos turinį atsako jas pateikę kandidatai
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CENTRO PARTIJA –
TAUTININKAI

ALGIMANTAS
STALILIONIS
PIRMIAUSIAI LIETUVA
Centristų ir tautininkų sąjunga siūlo esminį pasirinkimą. Mūsų šalis nyksta, bet oligarchiniai
klanai toliau suka piliečių mulkinimo ratą: tarsi viską galima tęsti, kaip ir anksčiau, tarsi masinė
emigracija, socialinė atskirtis ir skurdas, politinės ir teisinės sistemos korupcija gali pradingti savaime. Įsivyravo piliečių bendrajam gėriui abejingas „elitas“, vykdantis išvalstybinimo ir išlietuvinimo
politiką. Todėl reikia telktis visavertės valstybės atkūrimui: grąžinti Tautai suverenias galias, o valstybei – sąžiningą valdymą ir kokybišką teisėkūrą.
Seimas turi tapti tikru valstybės centru, sprendžiančiu šiuos svarbiausius uždavinius:
Investicijomis į kultūrą ir lavinimą stiprinti Tautos kūrybingumą ir savastį, piliečių bendruomeniškumą, atsakomybę už ateitį.
Įvesti bešališką, bet veiksmingą teisėsaugos kontrolę, pašalinant nebaudžiamumą korupcijos
bylose; valstybės institucijų veiklą nukreipti į aiškų rezultatą, įvedant asmeninę atsakomybę už
padarytą žalą.
Sudaryti sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, lietuviškų produktų eksportui, žaliajai ekonomikai, kuriant naujas darbo vietas; įvesti mokesčių lengvatas pradedant verslą, prabangos turto
mokesčius; pažaboti monopolijas; įsteigti nacionalinį komercinį banką.
Nutraukti piliečių skurdinimą: minimalus atlygis ir minimali pensija viršys 50% vidutinio atlyginimo; riboti darbo jėgos įvežimą iš užsienio; stabdyti genderizmo propagandą (jokių vienalyčių
„šeimų“ ir įvaikinimų jose); stiprinti šeimas ir skatinti gimstamumą.
Skatinti sveiką gyvenseną; kova prieš epidemijas netrikdys sveikatos apsaugos ir kasdienio gyvenimo.
Tarptautinėse organizacijose siekti nacionalinių interesų, saugumo ir naudos savo piliečiams.
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LIETUVOS
ŽALIŲJŲ
PARTIJA

EUGENIJUS UŠINSKAS
METAS LIETUVAI SUŽALIUOTI! UŽ LIETUVĄ, KURI
BŪTŲ VIENA GERIAUSIŲ ŠALIŲ GYVENTI!
Žmonės priėjo ribą kada nėbėra nieko svarbiau šiame pasaulyje už „žaliają darbotvarkę“. Žmogaus, ekonomikos ir gamtos interesų darnos užtikrinimas – štai kas turi būti dėmesio centre priimant politinius sprendimus.
Mano ir #TikraiŽali komandos vizija – žaliuojanti, klestinti ir kiekvienam teisinga Lietuva.
Prioritetai:
Gerovės ekonomika, socialinis teisingumas
Atsinaujinanti energetika, efektyvi aplinkos apsauga
Visiems prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos. Abipusė paciento ir gydytojo pagarba
Kokybiška švietimo sistema
Pilietinė visuomenė
Tikslai:
Minimalios mėnesinės algos (MMA) padidinimas iki 1000 Eur. Neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) sulyginimas su MMA. Greitesnis senatvės pensijos indeksavimas – pensijos negali būti
mažesnės nei MMA
Įkūrusių pirmąjį verslą atleidimas nuo pelno mokesčio pirmus 3 metus
Būsto kredito palūkanų padengimas šeimoms, auginančioms vaikus
Iki 2040 m. elektros ir šilumos gamyboje 100 proc. perėjimas prie atsinaujinančios energijos
(saulės, vėjo, biomasės, kt.)
Mokesčio už atliekų tvarkymą taikymas ne pagal būsto plotą, o pagal faktiškai šalinamą atliekų
kiekį. Sąlygos masiniam atliekų rūšiavimui
0 % PVM tarifas elektromobiliams, 9 % PVM – hibridiniams automobiliams
Nacionalinė miškų strategija, įtvirtinanti miškingumo didinimą ir tvarų miškų ūkio valdymą
Didesni įgaliojimai aplinkos apsaugos pareigūnams ir didesnis jų veiklos finansavimas
Eilių ir kitų biurokratinių kliūčių gaunant medicinines paslaugas mažinimas. Medicinos paslaugų kokybės suvienodinimas tiek kaimo, tiek miesto gyventojams.
Investicijos į mokytojus ir mokslininkus. Iki 2024 m. finansavimas moksliniams tyrimams bei
inovacijoms turi siekti 3 proc. BVP.
Plačiau: www.lzp.lt
Už rinkimų programos turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Adresas: Vasario 16-osios g., 27, Panevėžys
El. paštas: aukstaitijos33@lrvrk.lt
Tel.: 8668 44033
Rinkėjų skaičius: 33768
Rinkimų apylinkės (34)
Atstovai (7)
Stebėtojai (0)
Komisijos nariai (10)

AUKŠTAITIJOS APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJA, Nr. 33
Rodomi komisijos nariai, kurie yra davę rašytinius pasižadėjimus.
Vardas PAVARDĖ

Pareigos

Pasiūlė

Lorita MYKOLAITIENĖ

Pirmininkė

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga		

Jonas DVARECKAS

Pavaduotojas Lietuvos socialdemokratų partija		

Sigita JASIŪNIENĖ

Sekretorė

Administracijos direktorius		

Ligita BIKINIENĖ

Narė

Centro partija „Gerovės Lietuva“		

Laimutė JAPERTIENĖ

Narė

Lietuvos socialdemokratų darbo partija		

Eglė MICKEVIČIENĖ

Narė

Administracijos direktorius		

Roma MOROZOVIENĖ

Narė

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Skirmantė PETRAUSKIENĖ

Narė

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis		

Valdas RAMANAUSKAS

Narys

Lietuvos teisininkų draugija		

Indra RIMKEVIČIŪTĖ-ŠIMONĖ Narė

Darbo partija

Kandidatų sąrašas gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Seimo
rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus
pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt<http://www.vrk.lt> ir
rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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1. Geležių

Rinkėjų
skaičius
516

2. Tiltagalių

613

3. Karsakiškio

629

4. Paliūniškio

544

5. Piniavos

1750

6. Bernatonių

1285

7. Paįstrio

1311

8. Daukniūnų

586

9. Krekenavos

1806

11. Žibartonių

714

12. Naujarodžių

361

13. Linkaučių

306

14. Upytės

567

15. Ėriškių

517

16. Liberiškio

499

17. Berniūnų

511

18. Naujamiesčio

1206

Rinkimų apylinkė

Adresas

El. paštas

Telefonas (ai)

Parko g. 2,
Geležių mstl.,
Panevėžio r.
Paežerio g. 2,
Tiltagaliai,
Panevėžio r.
Lėvens g. 16,
Karsakiškis,
Panevėžio raj.
Vabalininko g. 15,
Paliūniškio k.,
Panevėžio r.
Sodžiaus g. 18,
Piniavos k.,
Panevėžio raj.
Draugystės g. 7,
Bernatonių k.,
Panevėžio r.
Jaunystės g. 1,
Paįstrio k.,
Panevėžio r.
Kapinės g. 2,
Daukniūnų k.,
Panevėžio r.
Laisvės g. 18,
Krekenava,
Panevėžio r.
Laisvės g. 18,
Žibartonių k.,
Panevėžio r.
Naujarodžių g. 6,
Naujarodžių k.,
Panevėžio r.
Truskavos g. 27,
Linkaučių k.,
Panevėžio r.
Upytės g. 1,
Upytė,
Panevėžio r.
Ėriškėlių g. 16,
Ėriškiai,
Panevėžio r.
Liberiškio k.,
Panevėžio r.
Jaunimo g. 2A,
Berniūnų k.,
Panevėžio r.
S. Nėries g. 14,
Naujamiestis,
Panevėžio r.

geleziu33001@lrvrk.lt

866334013

tiltagaliu33002@lrvrk.lt

866334014

karsakiskio33003@lrvrk.lt

866334015

paliuniskio33004@lrvrk.lt

866334016

piniavos33005@lrvrk.lt

866334017

bernatoniu33006@lrvrk.lt

866334018

paistrio33007@lrvrk.lt

866334019

daukniunu33008@lrvrk.lt

866334020

krekenavos33009@lrvrk.lt

866334021

zibartoniu33011@lrvrk.lt

866334022

naujarodziu33012@lrvrk.lt

866334023

linkauciu33013@lrvrk.lt

866334024

upytes33014@lrvrk.lt

866334025

eriskiu33015@lrvrk.lt

866334026

liberiskio33016@lrvrk.lt

866334027

berniunu33017@lrvrk.lt

866334028

naujamiescio33018@lrvrk.lt

866334029
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19. Gustonių

507

20. Smilgių

547

21. Sujėtų

269

22. Perekšlių

454

23. Uliūnų

569

24. Ramygalos

1825

24. Vandentiekio

2266

25. Daniūnų

307

26. J. Miltinio

2582

27. Staniūnų

1954

28. Beržų

3448

29. Ramygalos

1619

31. Paežerio

956

32. Šilagalio

600

37. Pažagienių

682

42. Molainių

1087

44. Skaistgirių

375
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Kriaučiūno g. 4,
Gustonių k.,
Panevėžio r.
Ramioji g. 1,
Smilgiai,
Panevėžio r.
S.Nėries g. 23,
Sujetų k.,
Panevėžio r.
Taikos g. 5,
Perekšliai,
Panevėžio r.
Žalioji g. 32.,
Uliūnų k.,
Panevėžio r.
Vadoklių g. 14,
Ramygala,
Panevėžio r.
Velžio kelias 13,
Panevėžys
Pavasario g. 13,
Daniūnų k.,
Panevėžio r.
Aukštaičių g. 1,
Panevėžys
Staniūnų g. 68,
Panevėžys
Beržų g. 37,
Panevėžys
Ramygalos g. 99,
Panevėžys
Vilkatupio g. 2E,
Vaivadų k.,
Panevėžio r.
Bokšto g. 5,
Šilagalio k.,
Panevėžio r.
Švyturio g. 31,
Pažagienių k.,
Panevėžio r.
Alyvų g. 2 a,
Molainių k.,
Panevėžio r.
Vebrupės g. 7,
Skaistgirių k.,
Panevėžio r.

gustoniu33019@lrvrk.lt

866334030

smilgiu33020@lrvrk.lt

866334031

sujetu33021@lrvrk.lt

866334032

pereksliu33022@lrvrk.lt

866334033

uliunu33023@lrvrk.lt

866334034

ramygalos33024@lrvrk.lt

866334035

vandentiekio32024@lrvrk.lt

866334036

daniunu33025@lrvrk.lt

866334037

j.miltinio32026@lrvrk.lt

866334038

staniunu32027@lrvrk.lt

866334039

berzu32028@lrvrk.lt

866334040

ramygalos32029@lrvrk.lt

866334041

paezerio33031@lrvrk.lt

866334042

silagalio33032@lrvrk.lt

866334043

pazagieniu33037@lrvrk.lt

866334044

molainiu33042@lrvrk.lt

866334045

skaistgiriu33044@lrvrk.lt

866334046
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Tiražas 9 000 vnt.

