Mielas Rinkėjau,
Spalio 11 dieną vyks Lietuvos Respublikos Seimo 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

Sėlos vakarinės rinkimų apygardos
Nr. 48 rinkimų komisija
Vytauto g. 38, Biržai, el. paštas selosvakarine48@lrvrk.lt
Pirmininkė

selosvakarine48@lrvrk.lt
linavalotkiene@gmail.com

+370 616 07492

Pavaduotoja

Janina Šulnienė
Lina Valotkienė

Sekretorė

Laimutė Šernienė

laima.serniene@gmail.com

+370 612 86891

Narys

Joana Kvedaravičienė

Narys

Rūta Bėliakaitė

Narys

Jolanta Vaitkevičienė

Narys

Neringa Budriūnienė

Narys

Justina Salienė

Narys

Reda Arnašienė

Narys

Ramunė Savickė

Narys

Almantas Bružas

+370 621 15628

„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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Sėlos vakarinėje rinkimų apygardoje Nr. 48

Audronė Bukauskienė
Centro partija - Tautininkai
Kandidatės rinkimų
programa Seimo
rinkimuose 2020 m.

SUGRĄŽINSIME VALSTYBĘ PILIEČIAMS,
ATKURSIME TIKRĄ TEISINGUMĄ
Kultūra ir švietimas – tautos gyvenimo ir ekonomikos pažangos variklis. Lietuviškos
tapatybės stiprinimas, ryšio su Lietuva ugdymas, etninės kultūros puoselėjimas mažins emigraciją, augins piliečių pasididžiavimą savo šalimi ir atsakomybę už Lietuvos ateitį.
Korumpuotas elitas užvaldė Teisingumo sistemą ir politiką. Tai kelia grėsmę Valstybės
dabarčiai ir ateičiai. Neteisėta įtaka bei nebaudžiamumas sukūrė sąlygas šešėliniam oligarchiniam valdymui. Štai ko labiausiai bijo korumpuotas elitas ir sisteminės partijos: tarėjai teismuose,
visuomeninis prokuroras, kalėjimas už kyšininkavimą. Padarysime tai.
Tauta ir šeima valstybės pagrindas. Lietuva turi likti lietuviška. Užkirsime kelią masinei
svetimšalių imigracijai. Šeima kyla tik iš vyro ir moters sąjungos ir šeimos giminystės ryšių. Kitokių
šeimos formos propagavimas nepriimtinas. Vienos lyties asmenų santuokos negalimos. Draudžiama įsivaikinti vaikus vienos lyties asmenų poroms. Stabdysime genderizmo ir LGBT propogandą.
Finansiškai dar stipriau remsime prigimtines šeimas auginančius vaikus. Įstatymu nustatysime, kad minimalus atlyginimas ne mažesnis nei pusė vidutinės algos. Pensijos
nemažesnės nei minimalus atlyginimas. Ribosime darbo jėgos įvežimą iš užsienio.
Išspręsime nesibaigiančių eilių poliklinikose ir ligoninėse problemą. Sveikatos apsauga turi būti
ne tik nemokama, bet ir pasiekiama laiku.
Palaikome smulkius ir vidutinius verslus. Pirmuosius metus visiškai atleisime nuo
mokesčių savo verslą pradedančius žmones, taikysime finansinę paramą ir mokestines lengvatas
į Lietuvą iš emigracijos grįžtantiems piliečiams. Įvesime didesnius mokesčius turtingiesiems.
Pažabosime oligarhus ir monopolijas, esant reikalui intervencinėmis priemonėmis suvaldysime
kainas.
JAV ir NATO yra Lietuvos saugumo garantas. Stiprinsime Lietuvos ryšius su Lenkija,
Latvija, Estija ir Vidurio Europos šalimis. Ginsime pirmiausia Lietuvos interesus, sieksime saugumo
ir gerovės savo piliečiams.
Centro partija - Tautininkai,
Vardan tos, Lietuvos

Audronė Bukauskienė
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Ričardas Glemža
Krikščionių sąjunga
Kandidato rinkimų programa
Seimo rinkimuose 2020 m.

Ateiname kurti atsakingą valstybę, kurioje reikia daug ką gražinti ir atnaujinti Kristuje. Turime išvalyti visuomenę nuo klaidatikysčių, pseudomokslų, politinio avantiūrizmo, mirties
kultūros.
Šeima – priesaika visam gyvenimui sutvirtintas vyro ir moters įsipareigojimas vienas
kitam, savo vaikams, tėvams ir artimiesiems. Stiprinsime šeimas, įtvirtinsime pasiruošimo šeimai
programas mokyklose.
Kiekvienas gali ir privalo rasti savo vietą šeimoje ir bendrijoje. Žmogaus prigimtis negali
būti pakeista ideologiniais užkeikimais, paneigiančiais gamtos dėsnius.
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, be vergiško ir prasmės neturinčio darbo. Socialinis teisingumas kyla iš supratimo, kad visi visuomenės individai yra unikalūs
ir vertingi. Šalies plėtra turi būti vykdoma tausojant aplinką. Turime tapti sveikų žmonių bendrija.
Moksleiviai turi gauti tvirtas bendrojo lavinimo žinias, įgūdžius rasti reikiamą informaciją
informacijos srautuose. Mokslo atradimai ir jų pagrindu sukurtos technologijos turi saugoti geruosius žmogaus prigimties bruožus, netapti socialinės inžinerijos ir manipuliavimo įrankiais. Mūsų
kultūra yra lietuviška ir kartu krikščioniška, europietiška, moderni. Ji neturi virsti tiesiog pramoga.
Esame Lietuvos dalyvavimo euroatlantinėje integracijoje rėmėjai, sieksime atkurti joje
krikščioniškosios demokratijos dvasią. Esame ir būsime NATO nariai, pasiryžę ginti savo kraštą ir
visos euroatlantinės bendrijos interesus.
KOVOSIME. KOVOSIME VISUR, KUR TIK YRA TIKĖJIMAS VILTIS IR MEILĖ.
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Virginija Kubilienė
Nacionalinis susivienijimas
Kandidatės rinkimų
programa Seimo
rinkimuose 2020 m.

Lietuva tapo sparčiausiai pasaulyje nykstančia šalimi. Šalies valdžia tarnauja ne savo krašto piliečiams, bet vykdo svetur esančių galios centrų valią, kuri dažnai prieštarauja gyvybiniams
gyventojų interesams. Esu politinės partijos „Nacionalinis susivienijimas” remiama kandidatė.
Mūsų šūkis – PAKELK GALVĄ, LIETUVĮ – ATSIIMK VALSTYBĘ! yra kvietimas visiems
Lietuvos piliečiams susigrąžinti iš jų atimtą teisę patiems spręsti savo likimą ir vėl tapti savo valstybės šeimininkais. Sieksime esminių permainų, kad Lietuva taptų visiems piliečiams teisinga ir jiems
tarnaujančia valstybe.

MANO PROGRAMINĖS NUOSTATOS:
• Rinkimų sistemos pertvarka – kelias demokratijos ir piliečių valdymo link!
• Visa savivaldos valdžia – orių ir laisvų žmonių bendruomenėms!
• Atkurti tautos suverenitetą – panaikinti virš piliečių renkamos
valdžios iškilusį ir niekam neatskaitingą Konstitucinį Teismą!
• Atverti teismus visuomenei per tarėjų ir prisiekusiųjų institucijas,
netaikyti senaties stambiai korupcijai!
• Sustabdyti nepagrįstą vaikų atėminėjimą iš šeimų!
• Viešasis sektorius – be parazituojančių biudžetinių įstaigų
ir teisinga atlyginimų sistema!
• Skirstant lėšas pirmenybė ne stambiesiems žemvaldžiams,
o šeimos ūkiams ir kaimo bendruomenėms!
• Atkurti mokytojo autoritetą, mokymas visose mokyklose – tik valstybine kalba!
• Savo pedagoginę patirtį panaudosiu vietoj „progresyviojo“ ugdymo atkuriant klasikinį
ugdymą, kuris paremtas žmogaus dorovinių vertybių, tautinio tapatumo stiprinimu.
• Atstovaudama Biržų, Kupiškio ir visos Lietuvos žmonėms sieksiu stiprinti pagalba
jaunoms šeimoms ir įvesti progresinius mokesčius, nes šiuo metu valstybę išlaiko
mažiausias pajamas gaunantys žmonės.
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Deimantė Laumytė
Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis
Kandidatės rinkimų
programa Seimo
rinkimuose 2020 m.

Laisvė dirbančiam bei kuriančiam žmogui!
Sveika sveikatos apsauga!
Ugdykime laisvei pasirengusį žmogų!
Išmani, tvari, žalia Lietuva!
Garantuotos Žmogaus laisvės – tvirta valstybė!
KANDIDATĖS DEIMANTĖS LAUMYTĖS SUKAUPTOS ŽINIOS,
TURIMOS KOMPETENCIJOS IR PATIRTIS SUKURS
GALIMYBES LIETUVAI ŠIOSE SRITYSE:
• Šalies regionų potencialo atskleidimas,
aktyviai pristatant regionus užsienio bei Lietuvos investuotojams.
• Užsienio investicijų skatinimas, investicijų pritraukimas Lietuvos regionams.
• Pramonės ir verslo parkų kūrimas, sudarant itin palankas sąlygas
verslui investuoti bei kurti naujas darbo vietas regionuose.
• Startuolių verslo projektų vystymas, skatinant jaunimo verslumą
ir ugdant laisvą, išmanią bei inovatyvią jaunąją kartą – mūsų visų ateitį.
• Tvaraus verslo principų diegimas, užtikrinant Lietuvos verslo galimybes
pasaulio verslo lyderių bendruomenėje.
• Žiedinės ekonomikos bei atsinaujinančios energetikos principų taikymas
gamyboje, kuriant naujas galimybes augti, diegti inovacijas,
užtikrinti žalios Lietuvos potencialo augimą.
• Naujos kartos politikos požiūrio ir veiklos standarto vystymas,
kurio dėka būtų užtikrinama, jog politikai tinkamai atstovautų juos išrinkusių
žmonių interesams bei nuolatos atsiskaitytų žmonėms už nuveiktus darbus.
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Matas Maldeikis
Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys
demokratai
Kandidato rinkimų
programa Seimo
rinkimuose 2020 m.

Plati Sėlos vakarinės apygardos geografija – Biržai, Kupiškis, miesteliai ir kaimai lemia tik
bendrus, bet ir skirtingus interesus, poreikius.
Pagrindinė problema – nedideliuose miestuose daug mažesnės galimybės gauti kokybiškas švietimo ar sveikatos apsaugos paslaugas, žemesnis pajamų lygis.
Regionas turi turėti bent vieną aukščiausio lygio gimnaziją su nemokama mokinių
pavežėjimo paslauga iki jos.
Regione turi išlikti ir būti atnaujintos ligoninė ir slaugos centrai, globos namai, nes Biržuose ir Kupiškyje daugėja garbaus amžiaus žmonių.
Bendras visos apygardos poreikis – turizmo plėtra. Turime neišvystytą turizmo infrastruktūrą. Suaktyvinus turizmo industriją, atsirastų galimybė greitai regiono ekonominei ir socialinei
plėtrai. Tam yra visos sąlygos: kraštovaizdis, turizmo objektai, stipriausia Lietuvoje alaus gamybos
tradicija, kuri turėtų tapti regiono skiriamuoju ženklu ir traukos ašimi.
Pagrindinė Kupiškio miesto problema – energetinis miesto ūkis. Mieste jau įvyko ne
vienas incidentas su sprogusiomis dujomis. Šios problemos sprendimu turėtų tapti alternatyvių
energetikos šaltinių (visų pirma saulės energijos) panaudojimas pritraukiant ES paramą skirtą
ekonomikos žalinimui. Kupiškis galėtų tapti efektyvaus energetinio ūkio pavyzdžiu visai Lietuvai.
Žemės ūkio srityje itin svarbi mažų ir vidutinių ūkių plėtra – kaip viena iš Lietuvos ekonomikos prioritetinių sričių. Suvienodintos Europos Sąjungos išmokos su kitų Sąjungos šalių ūkiais –
vienas iš aktualiausių klausimų, kurį reikia spręsti kompleksiškai, kad būtų suvienodintos išmokos
ir pasiektos lygios galimybės konkuruoti su kitų šalių ūkininkais.
Biržai, Kupiškis ir mažesni regiono miesteliai išlieka nepanaudotų galimybių teritorija.
Kartu galime tai pakeisti.
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Alė Pocienė
Darbo partija
Kandidatės rinkimų
programa Seimo
rinkimuose 2020 m.

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, užtikrinant geriausias įmanomas sąlygas Lietuvos gamintojams, 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. Sudarysime palankesnes mokestines sąlygas žmonėms dirbti ir užsidirbti. 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 PARENGUSI KONKRETŲ VEIKSMŲ PLANĄ,
KURIO IMSIUOSI ATSTOVAUDAMA BIRŽŲ RAJONO INTERESUS SEIME:
• Rajone neasfaltuotos gatvės ir keliai, neefektyvus šilumos ūkis,
aukščiausios šilumos kainos, nepilnai sutvarkyta infrastruktūra.
• Kartu su Darbo partija parengsiu įstatymų pakeitimus, nustatančius tiesioginių seniūno
rinkimų tvarką, jų valdomą savarankišką biudžetą, bendruomenių vaidmens didinimą.
• 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.
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Algirdas Raslanas
Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidato rinkimų programa
Seimo rinkimuose 2020 m.

VALSTYBĖS ATSAKOMYBĖ – GERBTI, GIRDĖTI IR GINTI KIEKVIENĄ ŽMOGŲ
VISAPUSIŠKAI PALAIKAU LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS
PROGRAMOS NUOSTATAS, NAUDINGAS KIEKVIENAM ŽMOGUI:
• Didinsime darbuotojų derybines galias dėl oraus darbo užmokesčio.
Kursime daugiau ir gerų darbo vietų.
• Labiau apmokestinsime daugiausiai uždirbančius, kapitalą, turtą.
PVM maisto produktams sumažinsime iki 9 procentų.
• Įvesime nacionalinę pensiją ir vienišo asmens priedą prie pensijos.
Ori senatvės pensija – 60 procentų buvusios algos.
• Didinsime vaiko pinigus iki 100 eurų. Padengsime dvi savaites vasaros vaikų stovyklose.
• Stiprinsime rajonų ligonines ir ambulatorines paslaugas.
Užtikrinsime patekimą pas šeimos gydytojus visiems ne ilgiau nei per 5 dienas.
• Ženkliai pakelsime mokytojų, dėstytojų, kultūros, medicinos
ir socialinių darbuotojų atlyginimus. Dvigubinsime finansavimą kultūrai.
• Investuosime į žaliąją ekonomiką, atsinaujinančią energiją, tvarų žemės ūkį.
ASMENIŠKAI
• Skirsiu didelį dėmesį regionų politikai, skatinsiu parengti
šiaurės ir rytų Lietuvos papildomo finansavimo skatinimo programą.
• Dėsiu pastangas visapusiškai plėtoti švietimo sistemą,
kuri užtikrins kokybišką mokymąsi visiems vaikams.
• Kovosiu už didesnį kokybišką socialinių bei sveikatos paslaugų
prieinamumą ir pirmiausia – vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems.
• Dėsiu pastangas sudaryti sąlygas Lietuvos ir ypač šiaurės Lietuvos
žmonėms lankyti kultūrinius renginius, renovuoti kultūros įstaigas, šviestis ir lavintis.
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Audrys Šimas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Kandidato rinkimų
programa Seimo
rinkimuose 2020 m.

Tau. Šeimai. Lietuvai.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir aš, jos narys Audrys Šimas, žengiame valstiečių
liaudininkų pėdomis ir tęsiame šimtmetį skaičiuojančią valstybės ir Tautos išsaugojimo bei stiprinimo politiką.
Po 2016 m. Seimo rinkimų mūsų pradėti sisteminiai pokyčiai duoda rezultatų, auga
žmonių pajamos, valstybės valdymas darosi efektyvesnis. 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, kad Lietuvos vartotojai
galėtų įsigyti vaistų mažiausiomis kainomis.
Skatinsime investicijas ir darbo vietų kūrimą regionuose, išlaikant ir gerinant socialinių,
švietimo, kultūros ir sveikatos paslaugų kokybę bei plečiant prieinamumą, remsime savivaldos savarankiškumą. 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.
Mūsų programa: www.lvzs.lt.
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Ritas Vaiginas
Lietuvos socialdemokratų darbo partija
Kandidato rinkimų programa
Seimo rinkimuose 2020 m.

„GEROVĖS IR KŪRYBOS LIETUVA“
Mūsų tikslas – gerovės valstybė: solidari ir laiminga Lietuva, kurios visuose regionuose
aukštas ekonominis ir kultūrinis lygmuo. Tai pasieksime kartu su Jumis įgyvendindami šiuos svarbiausius įsipareigojimus, atsižvelgiant į specifinius Biržų ir Kupiškio savivaldybių poreikius:
• didinsime valstybės remiamas pajamas;
• minimali mėnesinė alga – 1000 eurų, neapmokestinama pajamų mokesčiu;
• vidutinė senatvės pensija – 60 proc. VDU;
• išmokos vaikams – 150 eurų;
• papildomas finansavimas iš valstybės biudžeto, gerinant Biržų ir Kupiškio savivaldybių
infrastruktūrą (Biržuose – pagrindinis dėmesys alternatyviai šildymo sistemai, atpiginant šilumos
kaštus, Kupiškyje – spartesnei gyvenamųjų daugiabučių renovacijai);
• lėšų skyrimas Biržų Sporto komplesui ir Kupiškio baseino statybai, irklavimo bazės prie
Kupiškio marių sukūrimui iš ES paramos skirtos COVID-19 padariniams likviduoti;
• parama žemdirbių smulkiems ir vidutiniams ūkiams, skatinant jų kooperaciją produkcijos realizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių kūrimui;
• pagalba verslui, mažinant mokestinę naštą, remiant finansiškai ir organizuojant pastovias konsultacijas su Biržų ir Kupiškio verslininkų asociacijomis;
• Biržų ir Kupiškio ligoninių išsaugojimas, sudarant sąlygas abiejų savivaldybių ligoninių
ir poliklinikų bendradarbiavimui, pasiskirstant pacientų aptarnavimo krūvius;
• švietimo įstaigų materialinės bazės gerinimas (Subačiaus gimnazijos pilna renovacija,
mokyklos „Varpelis“ pritaikymas ikimokykliniam ugdymui, Biržų lopšelio–darželio „Drugelis“ renovacija);
• Likėnų kurorto atkūrimas ir pritaikymas regiono gyventojų reikmėms.
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Kandidatai vienmandatėje
Sėlos vakarinėje rinkimų apygardoje Nr. 48

Valdemaras Valkiūnas
Išsikėlęs kandidatas
Kandidato rinkimų
programa Seimo
rinkimuose 2020 m.

DIRBU TAUTAI
IR TĖVYNEI LIETUVAI!
Atstovaudamas krašto piliečius, Lietuvos Respublikos Seime padarysiu viską, kad Lietuva
stiprėtų, jos visuomenė būtų pasitikinti savimi, o žmonės galėtų gyventi ramiai, nebijodami dėl
savo ateities.
Beveik tris dešimtmečius, nei viena save vadinančių tradicinėmis partijomis nebuvo suinteresuota keisti padėtį Lietuvoje iš esmės. Todėl esu pasirengęs dirbti Lietuvai, kad čia visiems
gyventi būtų ramu ir saugu. Kartu mes galime daug pasiekti – aš pasitikiu savo kraštiečiais ir tikiu,
kad jie pasitikės manimi.
Visada buvau ir būsiu:
• Už lietuvius Lietuvoje!
• Už lietuviškus papročius ir vertybes!
• Už Lietuvos mokslo pasiekimų įteisinimą pasaulyje
ir mokslininkų darbų vertinimą pasauliniu matu!
• Už Lietuvą be skurdo!
• Už visų lygių vadovų atsakomybės didinimą, teisybę ir teisingumą!
• Už darbo žmonių pajamų didinimą!
• Už žemės ūkio ekonominį stabilumą!
• Už pakankamą finansavimą švietimui,
sąlygas visiems vaikams įsigyti išsilavinimą!
• Už visiems prieinamas sveikatos paslaugas, greitą,
operatyvią kokybišką pagalbą ligoniams!
• Už tradicinę šeimą, laimingą vaikų ateitį! Už orios senatvės užtikrinimą
ir aukštą paslaugų kokybę vyresnio amžiaus žmonėms!
• Už tai kad pensijos toliau didėtų, o pensijinis amžius mažėtų!
• Už Lietuvos istorijos, gamtos, kultūros paminklų pristatymą pasauliui,
turizmo paslaugų vystymą!
Tai įmanoma, jei visi to siektume savo darbu, proto galiomis, savo patirtimi.
Tai įmanoma, jei įstatymus, jų pakeitimus kurtume pagal gerovės visuomenei kriterijus.
Tai įmanoma, jei pelnysiu Jūsų pasitikėjimą ir galimybę tarnauti Jums.
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SĖLOS VAKARINĖ RINKIMŲ
APYGARDA NR. 48
RINKIMŲ APYLINKIŲ BŪSTINĖS
1. Atžalyno
2. Rotušės
3. Alizavos
4. Aušros
5. Antašavos
6. Aukštupėnų
7. Saulės
8. Kaštonų
9. Anglininkų
10. Račiupėnų
11. Kratiškių
12. Kupos
13. Nausėdžių
14. Senamiesčio
15. Obelaukių
16. Rinkuškių
17. Lukonių
18. Germaniškio
19. Nemunėlio Radviliškio
20. Pučiakalnės
21. Kirdonių
22. Paketurių
23. Pabiržės
24. Pačeriaukštės
25. Salamiesčio
26. Pasvaliečių
27. Juostaviečių
28. Skverbų
29. Kučgalio
30. Skrebiškių
31. Subačiaus
32. Kupreliškio
33. Kvetkų
34. Papilio
35. Žaidelių
36. Medeikių
37. Parovėjos
38. Užušilių
39. Ančiškių
40. Jasiuliškių
41. Meilūnų
42. Ramongalių
43. Šukionių
44. Vabalninko

Sąjungos g. 15, Biržai
Basanavičiaus g. 4, Biržai
Berželių g. 12, Alizavos mstl., Kupiškio r.
Vytauto g. 47, Biržai
Pergalės g. 8 A, Antašavos mstl., Kupiškio r.
Lauko g. 5A, Kupiškis
Vytauto g. 32, Biržai
Kaštonų g. 13, Biržai
Liepų g. 32, Anglininkų k., Biržų r.
Jaunimo g. 2, Kupiškis
Londono g. 23, Kratiškių k., Biržų r.
Gedimino g. 40, Kupiškis
Liepų g. 25, Nausėdžių k., Biržų r.
Vytauto g. 21, Kupiškis
Draugystės g. 29A, Obelaukių k., Biržų r.
Rinkuškių g. 18, Rinkuškių k., Biržų r.
Beržynės g. 4, Lukonių k., Kupiškio r.
Mokyklos aklg. 5, Germaniškio k., Biržų r.
Santaikos g. 2, Nemunėlio Radviliškio mstl., Biržų r.
Liepų g. 12, Pučiakalnės k., Biržų r.
Žalgirio g. 17, Kirdonių k., Biržų r.
Gedimino g. 7, LT-40114 Kupiškis
Likėnų g. 10, Pabiržės mstl., Biržų r.
Mokyklos g. 3, Pačeriaukštės k., Biržų r.
Mokyklos g. 1, Salamiesčio mstl., Kupiškio r.
Mokyklos g. 1, Pasvaliečių k., Biržų r.
Mokyklos g. 3, Juostaviečių k., Biržų r.
Aukštaičių a. 10, Subačius, Kupiškio r. sav.
Mokyklos g. 2, Kučgalio k., Biržų r.
Senoji g. 20, Skrebiškių k., Biržų r.
Aukštaičių a. 14, Subačius, Kupiškio r.
Kupiškio g. 5, Kupreliškio mstl., Biržų r.
Pakluonės g. 3, Kvetkų k., Biržų r.
Vilties g. 1, Papilio mstl., Biržų r.
Žvejų g. 2, Palėvenėlės k., Kupiškio r.
Biržų g. 39, Medeikių k., Biržų r.
Karališkių g. 2, Parovėjos k., Biržų r.
Šilo g. 38, Užušilių k., Biržų r.
Pirties g. 4, Ančiškių k., Biržų r.
Aušros g. 2, Mieliūnų k., Biržų r.
Žibučių g. 3, Meilūnų k., Biržų r.
Atminties g. 2, Ramongalių k., Biržų r.
Upytės g. 5, Šukionų k., Biržų r.
S. Nėries g. 5A, Vabalninkas., Biržų r.
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16

UŽRAŠAMS

17

UŽRAŠAMS

18

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
Informacinį leidinį parengė
Sėlos vakarinės rinkimų apygardos Nr. 48 rinkimų komisija

2020 m.

