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

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 sa-
vivaldybės gyventojai (toje savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos 
teisės aktus deklaravę savo gyvenamąją vietą 90 dienų iki rinkimų die-
nos, tai yra, iki 2018 m. gruodžio 3 d.), kuriems rinkimų dieną yra sukakę 
18 metų. Taip pat rinkti savivaldybės tarybos narius gali ir  teisę gyven-
ti 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 teri-
torijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų 
apskaitą šioje savivaldybėje.
 Savivaldybės tarybos nariu, savivaldybės meru gali būti renka-
mas 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 poli-
tinės 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 kor-
telę, 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.
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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.

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 (pakarto-
tinis 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 įstai-
gose 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, tardy-
mo izoliatoriuose (sulaikymo namuose), gali balsuoti specialiai balsavi-
mui sudarytuose specialiuose balsavimo punktuose jų darbo valandomis 
2019 m. vasario 27 – kovo 1 dienomis (pakartotinis balsavimas kovo 13-
15 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 įrašy-
tas 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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PAŽYMĖKITE TIK  V I E N Ą  K A N D I D ATĄ , UŽ KURĮ BALSUOJATE

Alksnis ALKSNIENIS MEDŽIŲ PARTIJA

Dobilas BERŽAS MIŠKŲ PARTIJA, PIEVŲ PARTIJA

Drebanti DREBULYTĖ IŠSIKĖLĖ PATI

Eglė EGLAITĖ VISUOMENINIS RINKIMŲ 
KOMITETAS „ŽALTYS“

Klevas KLEVAUSKAS IŠSIKĖLĖ PATS, EGLIŲ PARTIJA

Pušis PUŠIENĖ SPYGLIUOČIŲ PARTIJA

Uosis UOSYS UOSIO PARTIJA

Apylinkės rinkimų 
komisijos, savivaldybės 

rinkimų komisijos ar 
Vyriausiosios rinkimų 

komisijos antspaudo vieta

2019 m. kovo 3 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ MERŲ RINKIMAI

L I E P A I Č I Ų  SAVIVALDYBĖ NR. 61

Biuletenis privalo būti antspauduotas

RINKIMŲ

PAV Y Z D Y S
V ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

Balsavimo biuletenio pavyzdys
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Balsavimo biuletenio pavyzdys

PAV Y Z D Y S2 MIŠKO PARTIJA VARDAS PAVARDENIS – pirmasis kandidatas sąraše. Kitų 
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

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

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

9 VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS 
„JŪRATĖ IR KASTYTIS“

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

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

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

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

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

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

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

26 PERKŪNO VISUOMENINIS  
RINKIMŲ KOMITETAS

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

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

V ŽYMĖJIMO 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

P I R M U M O  B A L S A I
Į šiuos langelius aiškiai įrašykite penkių 
kandidatų numerius  iš to sąrašo, už kurį 
balsavote. Kandidatų pavardžių nerašykite.
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Eil. NR.   Vardas Pavardė                    Pareigos              Kontaktai

    1.     Janina KULIEŠIENĖ                   Pirmininkė              8 615 10953

    2.            Linas ŠULSKUS              Pavaduotojas              8 612 04876

    3. Violeta RAUGALIENĖ                     Sekretorė              8 614 58892

    4.   Zita KARALIŪNIENĖ                              Narė              8 686 56824
    
    5.      Ona JUKNIUVIENĖ                              Narė              8 687 47185

    6. Rūta MIŠKINYTĖ - LANČICKIENĖ             Narė              8 657 76731

    7.      Jūratė TALEIŠIENĖ                              Narė              8 656 49002

    8.        Alma ŠVELNIENĖ                              Narė              8 615 91268

    9.   Palma ŽEBUOLIENĖ                              Narė              8 682 46015

Anykščių rajono savivaldybės 
rinkimų komisija Nr.4
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Kandidato į Anykščių rajono savivaldybės tarybos narius – merus
Sigučio Obelevičiaus RINKIMŲ PROGRAMA

 MES JŪSŲ PUSĖJE
 Sieksiu, kad stipri, žmonėms tarnaujanti savivaldybė galėtų spręsti problemas. Dėsiu visas 
pastangas atrasti ir pritraukti investicijas į Anykščius, stabdyti emigraciją. 

 Įsipareigoju gerinti švietimo įstaigų būklę, aplinką, mokymosi priemones. Ieškosiu sprendimų, 
išsaugant bendrojo ugdymo mokyklų tinklą bei technologijų mokyklą. Dėsiu pastangas išsaugant visavertę 
ligoninę su būtinomis paslaugomis. Ieškosiu finansinių galimybių tęsti miesto parko rekonstrukciją, įren-
giant mineralinio vandens biuvetę, sutvarkyti koplyčios teritoriją, įrengti daugiau gėlynų. 

 Sieksiu tobulinti savivaldybės socialinės paramos vaikams institucijas. Vykdant statybų ar infra-
struktūros renovavimo projektus bus kuriama palanki aplinka neįgaliesiems. 

 Ir toliau man bus svarbus kultūros, sporto vystymas Anykščių krašte. Dėsiu visas pastangas 
siekiant kultūrinio kurorto bei JUNESCO kultūros miesto statuso.

 Tęsiu rajono infrastruktūros gerinimo darbus, vykdant žvyrkelių ir gatvių asfaltavimo, šaligat-
vių įrengimo, gyvenviečių vandens gerinimo programas, ieškosiu finansavimo šaltinių dviračių ir pėsčiųjų 
takams, daugiabučių kiemų ir automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcijoms, pėsčiųjų tilto per Šventąją 
ties Puntuku statyboms. Trūkstant butų, ieškosiu turto vystytojų, kurie statytų Anykščiuose daugiabutį. 

 Esu pasiryžęs demokratiškai tartis dėl prioritetų ir strateginių projektų su savivaldybės ben-
druomenėmis. Būsiu nepakantus bet kokioms korupcijos formoms, prižadu, kad visi konkursai bus skaidrūs.

Sigutis 
Obelevičius

Tėvynės sąjunga – Lietuvos 
krikščionys demokratai

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Kandidato į Anykščių rajono savivaldybės tarybos narius – merus
Luko Pakelčio RINKIMŲ PROGRAMA 

SUSITARTI VARDAN ANYKŠČIŲ

 Pagrindinis tikslas - sutarti ir susitelkti dėl anykštėnų geresnio gyvenimo. 
 Šiandien, deja, vienas žmogus rajone bando spręsti kaip mes gyvensime. Politikai, valdininkai 
bijo turėti nepriklausomą nuomonę ir tai yra didžiausia Anykščių rykštė. Jie iškeičia savo nuomonę į 
valdiškus darbus sau, artimiesiems, o rajonas nekyla iš reitingų dugno.  
 Kandidatuoju todėl, kad demokratijoje negalima elgtis kaip autoritarinėje valstybėje. 
 Kandidatuoju, nes atėjo metas kurti ir sutarti vardan Anykščių, o ne imituoti kovą su įsivaizduo-
jamais priešais ar vagimis. 

Kaip tai pasieksiu? Mano programa:
1. Pasitikėjimą savivaldybe atstatysiu, kai darbuotojai bus vertinami už kompetenciją, o ne giminystės ryšius 
    ar gebėjimą pataikauti.
2. Žmonės bus savo krašto šeimininkais – gyventojus realiai įtrauksiu į sprendimų priėmimą ir biudžeto 
    pinigų skirstymą. 
3. Anykščiuose bus daugiau šviesos ir saugumo – nemokamai apšviesime kiekvieną daugiabučio įėjimą, o 
    ne taškysime pinigus beverčiams lauko ekranams. 
4. Mero automobilis taps mero kabinetu. Dėl problemų sprendimo susitarsime Jūsų miestelyje ar kaime. 
5. Įdiegsiu Anykštėno kortelę, su kuria Anykščių r. žmonės gaus paslaugas pigiau arba nemokamai. 
6. Savivaldybė taps paslaugiausia institucija rajone – Jūs nepasiklysite ir nepasimesite turėdami reikalų 
    Anykščiuose. 
7. Sukursiu ambicingą darbo vietų kūrimo programą. Aktyviai kviesiu investuotojus bei nepamiršiu vietinių
    įmonių. 
8. Esmingai atsižvelgsiu į augantį socialinių paslaugų poreikį ir skirsiu atitinkamus resursus oriam gyvenimui 
    mūsų rajone. 
9. Skirsiu prioritetą visų socialinių grupių – vaikų, jaunimo, darbingo bei senyvo amžiaus žmonių užimtumui. 
10. Sutarsime kaip atgaivinti mikrorajonus, o miestą planuos profesionalai, atsižvelgdami į žmonių 
      poreikius, o ne politikų nurodymus.

Lukas 
Pakeltis  
Lietuvos Respublikos 
liberalų sąjūdis

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.



14

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

Kandidato į Anykščių rajono savivaldybės tarybos narius – merus
Kęstučio Tubio RINKIMŲ PROGRAMA

ANYKŠČIŲ KRAŠTO LABUI!

 2015-ais pasirinkau veikti Anykščių kraštui ir tai darysiu toliau.
 Sąžiningumas – pagrindinė mano vertybė.
 Švietimas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra. Įstaigų modernizavimas. Mokinių vasaros 
 stovyklos. Neformalaus švietimo įvairovė, alternatyvaus ugdymo galimybės.
 Jaunoms šeimoms. Parama įgyjant būstą. Sukursime paramos jaunoms šeimoms programą.
 Korupcijai – ne. Skaidri, vieša veikla. Elektroninių paslaugų plėtra. Gyventojų įtraukimas į 
 sprendimų priėmimą.
 Būsto fondas –  plėtra ir realios galimybės apsirūpinti būstu.
 Keliai, gatvės. Išspręsime miesto centro apvažiavimo problemą. Intensyvus gatvių, kelių 
 remontas ir priežiūra.
 Daugiabučiai. Įrengtos vaikų žaidimo, sporto, automobilių aikštelės. Pastatų renovacija. 
 Investuotojų paieška daugiabučiui Anykščiuose statyti.
 Verslas. Smulkaus verslo skatinimas. Žemės sklypai investicijoms su visa infrastruktūra. 
 Atnaujinta Anykščių turgavietė. Skatinamas darbo vietų kūrimas.
 Turizmas. Per kadenciją ne mažiau keturi nauji turizmo objektai.
 Sveikatos priežiūra. Daugiau reabilitacijos ir sveikatingumo paslaugų. Trūkstamų medicinos 
 specialistų pritraukimas. Išlaikomi medicinos punktai. Veikia mobilus medicinos punktas.
 Socialinė apsauga. Socialinių paslaugų plėtra. Dienos centrų įsteigimas. NVO įtraukimas į 
 paslaugų teikimą.
 Kultūra ir menas. Kūrybinių industrijų plėtra. Menininkų kūrėjų rezidencijos. 
 Tarptautiniai projektai.
 Sportas. Hipodromo Niūronyse įrengimas. Sporto bazių prieinamumas.
 Viešasis saugumas. Apšviestos gatvės, saugios pėsčiųjų perėjos. Saugios 
 kaimynystės skatinimas.
 Aplinka. Atnaujintas miesto parkas, kitos viešosios erdvės. Vandentiekio, nuotekų tinklų plėtra.  
 Nemokamas viešasis transportas mieste.

Kęstutis 
Tubis  

Visuomeninis 
rinkimų komitetas  

„Kęstučio Tubio 
sąrašas „Anykščių 

krašto labui“

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.



15

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

Kandidato į Anykščių rajono savivaldybės tarybos narius – merus 
Dalio Vaigino RINKIMŲ PROGRAMA 

MERO PROGRAMA:
• Sieksiu įsiklausyti į bendruomenių pasiūlymus ir remti jų iniciatyvas, padėti bendruomenėms 
    įgyvendinti numatytus projektus.
• Užtikrinsiu komandinį darbą ir darbų paskirstymą savivaldoje.
• Užtikrinsiu, kad švietimo, sveikatos, kultūros ir socialinių paslaugų darbuotojams būtų 
    kompensuojamos  kelionės į darbą išlaidos. 
• Sieksiu pritraukti kuo daugiau investicijų į rajoną: sudaryti palankias sąlygas verslui, kuris kurtų 
    naujas darbo vietas gamybos, paslaugų sektoriuose, bei plėtotų turizmą.
• Dėsiu pastangas, kad Anykščiai, kiek galima greičiau gautų kurorto statusą.
• Užtikrinsiu, kad miesto maršrutinis autobusas kursuotų gyventojams palankiu grafiku ir 
    maršrutu. 
• Sieksiu, kad gyventojams būtų suteiktos nemokamos pavežėjimo paslaugos.
• Sieksiu atkurti pirminį Vorutos piliakalnio vaizdą.
• Nuolatinis mano rūpesti ir pastangos bus nukreiptos į rajono kelių transporto infrastruktūros 
    gerinimą, kuris bus pagrįstas proporcingumo kriterijumi. 
• Būtinai ieškosiu būdų, kaip atpiginti centralizuotos šilumos, vandens ir nuotekų tiekimo kainą 
    rajono vartotojams. 
• Ieškosime būdų, kad viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės pagrindu būtų statomas 
    daugiabutis, kuriame galėtų įsikurti jauni specialistai bei jaunos šeimos, kurie dirbs Anykščiuose. 
• Dėsiu pastangas užtikrinti Anykščių technologijos mokyklos, VšĮ ASG veiklos tęstinumą.
• Sieksiu, kad VšĮ „Anykščių rajono savivaldybės ligoninė“ nebūtų mažinama paslaugų apimtis.
• Kartu su savivaldybės specialistais, pasitelkiant LR ministerijų, įstaigų specialistų pagalba, 
    ieškosiu priemonių pritraukti tiesiogines užsienio investicijas į Anykščių rajoną.
• Atsižvelgdamas į ekspertų, mokslininkų bei vietinių gyventojų nuomonę, inicijuosiu panaikinti 
   „Šventosios“ miesto užtvanką, siekant teigiamo aplinkosauginio poveikio. 

Dalis 
Vaiginas  
Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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merų rinkimai Anykščių rajono savivaldybėje

Kandidato į Anykščių rajono savivaldybės tarybos narius – merus 
Vaidučio  Zlatkaus

RINKIMŲ PROGRAMA

 Einu į rinkimus turėdamas tvirtas nuostatas dėl tolimesnio miesto ir rajono 
vystymo perspektyvų.
 Mane palaiko šeima, artimieji, draugai, kolegos ir bendražygiai. Tikiu, kad Anykščių rajonas 
taps patrauklia turistams teritorija, gyventojams taps jaukiu ir saugiu kraštu.

Pagrindiniai mano numatomos veiklos prioritetai:
1. Vietos valdžia turės tapti žmonių valdžia, o savivalda realia.  Sieksiu grąžinti žmonių pasitikėjimą    
    demokratinėmis institucijomis per viešumą ir skaidrumą.
2. Užtversiu kelią korupcijai, savivaldybės tarnautojai už savo sprendimus turės prisiimti tiesioginę atsako
    mybę.
3. Savo veikloje užtikrinsiu švietimo įstaigų mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Skatinsiu kultūrą 
    ir fizinį lavinimą kaip pagrindus jaunos asmenybės įvairiapusiui formavimui. 
4. Užtikrinsiu rajone veikiančių socialinių įstaigų kokybiškas paslaugas teikiamas vietos gyventojams.
5. Ypatingą dėmesį skirsiu vaikus auginančioms šeimoms ir jaunimui, jų užimtumui ir pomėgiams. 
6. Kursiu palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti. Ypatingą 
    dėmesį skirsiu neįgaliesiems bei jų šeimoms.
7.  Remsiu verslą, kuris kurs rajone naujas įmones, plės paslaugas ir kurs naujas darbo vietas. Didelį dėmesį 
     skirsiu žemės ūkio ir gyvulininkystės plėtrai bei vystymuisi, ūkininkų problemų sprendimui.
8.  Skatinsiu ir remsiu įvairias vietos veiklos grupes ir bendruomenes. Ypatingą dėmesį skirsiu įvairaus 
     amžiaus  gyventojų sveikatingumo gerinimui per sportą, meną ir kultūrą. Padėsiu kurtis kaimo ben 
     druomenėms atokiausiose rajono vietovėse.

Atsakau už savo žodžius.

Vaidutis 
Zlatkus

 Darbo partija

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Kandidato į Anykščių rajono savivaldybės tarybos narius – merus 
Dainiaus Žiogelio RINKIMŲ PROGRAMA

IŠKLAUSAU, IŠGIRSTU IR DAROME KARTU
Mano tikslas - maksimaliai panaudoti savivaldos galimybes pažangiai rajono raidai užtikrinti, įgyvendinti 
svarbiausius gyventojų lūkesčius. 
Man svarbiausia – žmonių, jiems tarnaujančių institucijų – mero, savivaldybės administracijos ir 
pavaldžių įstaigų glaudus bendradarbiavimas.
Dėmesys žmogui, problemų išgirdimas, efektyvūs sprendimai ir pažangios iniciatyvos – tai mano įsipa-
reigojimas Jums.
Vienas svarbiausių mūsų iššūkių ateičiai – rajono ekonominė plėtra. Anykščių kraštas - unikalus gamta, 
kultūriniu paveldu, bet gyventojams reikia tvirto ekonominio pagrindo. Mums reikia veržlių, iniciatyvių, 
kūrybingų žmonių, juos pastebėti, jų neprarasti – tai mano, vietos savivaldos ir rajono bendruomenės 
tikslas. 
Čia turi būti gera ne tik sugrįžti, bet ir nuolat gyventi! Nuoseklus gyvenamosios ir verslo aplinkos gerini-
mas ne tik mieste, bet ir rajono gyvenvietėse – tai mano įsipareigojimas visiems: gyventojams, svečiams, 
verslui. Kiekvienas žmogus, šeima Anykščių krašte – tai savivaldos prioritetas. Gyventojams reikalingas 
efektyvus viešasis sektorius, kokybiška sveikatos priežiūra, patrauklios ugdymo įstaigos, pagrįsti mokesčiai, 
bendražmogiška pagalba. Tai Jūsų užduotys man, kurioms išspręsti skirsiu savo laiką, žinias, patirtį.
Visada palaikau gyventojų bendruomenių įtaką savivaldos sprendimams. Pasieksiu, kad kuo didesnis gyven-
tojų ratas dalyvautų visuomeninėje veikloje, padėsiu, skatinsiu bendruomeniškumą, o siūlymus visi kartu 
ir  įgyvendinsim.
Iššūkių, darbų ateičiai turime daug, jiems įvykdyti subursiu kompetentingą komandą, besivadovaujančią 
viešuoju interesu ir sumaniai naudojančią išteklius bendriems tikslams pasiekti.

Tik kartu ir kryptingai dirbdami sukursime gerovės valstybę mūsų vaikams!

Pagarbiai Jūsų Dainius Žiogelis

Dainius 
Žiogelis    
Lietuvos socialdemokratų 
partija

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

PARTIJOS PROGRAMA

LVŽS Anykščių skyriaus kandidatų programa
Darnus žmogus

Stiprindama šeimą, savivalda turi plėtoti kompleksines paslaugas, padėti įsikurti jaunoms šeimoms, o senjo-
rams ir neįgaliesiems užtikrinti lygias galimybes dalyvauti socialiniame gyvenime.
Regionai nusipelno kokybiškos sveikatos priežiūros. Savivaldybės turi skatinti sveiką gyvenseną, aktyvų 
laisvalaikį.

Darni visuomenė ir aplinka

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 vyk-
domiems 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.

Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga Nr. 2
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

 
 

Visuomeninio rinkimų komiteto
„Kęstučio Tubio sąrašas „Anykščių krašto labui“

rinkimų programa

Sukursime patogią, saugią, gyventojų poreikius tenkinančią aplinką. Dirbsime dėl konkrečių rezultatų.
Švietimas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra. Įstaigų modernizavimas. Mokinių vasaros stovyklos. 
Neformalaus švietimo įvairovė, alternatyvaus ugdymo galimybės.
Jaunoms šeimoms. Parama įgyjant būstą. Sukursime paramos jaunoms šeimoms programą.
Korupcijai – ne. Skaidri, vieša veikla. Elektroninių paslaugų plėtra. Gyventojų įtraukimas į sprendimų 
priėmimą.
Būsto fondas –  plėtra ir realios galimybės apsirūpinti būstu.
Keliai, gatvės. Išspręsime miesto centro apvažiavimo problemą. Intensyvus gatvių, kelių remontas ir 
priežiūra.
Daugiabučiai. Įrengtos vaikų žaidimo, sporto, automobilių aikštelės. Pastatų renovacija. 
Investuotojų paieška daugiabučiui Anykščiuose statyti.
Verslas. Smulkaus verslo skatinimas. Žemės sklypai investicijoms su visa infrastruktūra. Atnaujinta Anykščių 
turgavietė. Skatinamas darbo vietų kūrimas.
Turizmas. Per kadenciją ne mažiau keturi nauji turizmo objektai.
Sveikatos priežiūra. Daugiau reabilitacijos ir sveikatingumo paslaugų. Trūkstamų medicinos specialistų 
pritraukimas. Išlaikomi medicinos punktai. Veikia mobilus medicinos punktas.
Socialinė apsauga. Socialinių paslaugų plėtra. Dienos centrų įsteigimas. NVO įtraukimas į paslaugų teikimą.
Kultūra ir menas. Kūrybinių industrijų plėtra. Menininkų kūrėjų rezidencijos. Tarptautiniai projektai.
Sportas. Hipodromo Niūronyse įrengimas. Sporto bazių prieinamumas.
Viešasis saugumas. Apšviestos gatvės, saugios pėsčiųjų perėjos. Saugios kaimynystės skatinimas.
Aplinka. Atnaujintas miesto parkas, kitos viešosios erdvės. Vandentiekio, nuotekų tinklų plėtra. 
Nemokamas viešasis transportas mieste.

Visuomeninis 
rinkimų komitetas  
„Kęstučio Tubio 
sąrašas „Anykščių 
krašto labui“ Nr. 3
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

PARTIJOS PROGRAMA

Mes klausome, girdime ir darome kartu
Racionaliai planuosime ir efektyviai naudosime biudžeto lėšas. 
Garantuosime sprendimų priėmimo skaidrumą ir viešumą, nesitaikstysime su korupcija, piktnaudžiavimu 
tarnyba. 
Užtikrinsime gyventojų, bendruomenių efektyvų bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis.
Gerinsime sąlygas verslui girdėdami vietos verslininkus bei ieškodami naujų investicijų.
Skatinsime jaunųjų anykštėnų verslumą, remsime gyventojų įdarbinimą.
Užtikrinsime gyventojams socialinių paslaugų plėtrą, jų prieinamumą bei kokybę.
Remsime nevyriausybinių organizacijų ir privataus sektoriaus dalyvavimą socialinėse veiklose.
Skatinsime globą šeimose ir įvaikinimą.
Išplėsime automobilių parkavimo vietų skaičių gyvenamuosiuose rajonuose, tai skatinsime remdami 
privačias iniciatyvas. 
Užtikrinsime savalaikę viešųjų erdvių priežiūrą rajone.
Rasime galimybių įrengti vandentiekio, kanalizacijos tinklus gyvenvietėse ir didesniuose kaimuose.  
Efektyviai prižiūrėsime savivaldybei priklausančias gatves ir šaligatvius, kelius ir pakeles.
Išlaikysime optimalų medicininių paslaugų prieinamumą rajono gyventojams, aktyviai remsime sveikatini-
mo programų vykdymą, skatinsime ir propaguosime sveiką gyvenseną.
Modernizuosime švietimo įstaigas diegiant inovacijas ir atnaujinant ugdymo bazes.
Sudarysime sąlygas vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo prieinamumui, remsime gabius mokinius.
Įrengsime atvirą jaunimo centrą mieste ir plėsime jaunimo erdvių tinklą rajone.
Nepamiršime mokymosi visą gyvenimą būtinybės, skatinsime neformalųjį suaugusiųjų švietimą.
Puoselėsime Anykščių kultūrines tradicijas, išlaikysime optimalų kultūros įstaigų tinklą.
Padėsime vietos bendruomenėms dalyvauti kultūriniuose projektuose ir kitose veiklose.

Kartu su Jumis pasieksime, kad Anykščiuose būtų gera gyventi, o ne tik sugrįžti!

Lietuvos socialdemokratų 
partija Nr. 4
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

PARTIJOS PROGRAMA

MES JŪSŲ PUSĖJE
Lietuvoje veriasi praraja tarp valdžios ir žmonių. Mes norime pasakyti, kad esame ir visada 
būsime laisvę branginančių žmonių pusėje. 
ŽMONĖMS TARNAUJANTI SAVIVALDA
Norime atkurti pasitikėjimą tarp vietinės valdžios ir piliečių, nuosekliai gerinti visų žmonių 
gyvenimą.
KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS KIEKVIENAM 
Kiekvienam moksleiviui  privalo būti pasiūlyta kokybiška, visaverčio išsilavinimo galimybė. 
KOKYBIŠKOS SVEIKATOS PASLAUGOS turi būti prieinamos kiekvienam žmogui.
PAGALBA KIEKVIENAI VAIKUS AUGINANČIAI ŠEIMAI
Savivaldybėje bus įgyvendinta reali pagalbos vaikus auginančiomis šeimoms sistema. 
PALANKI APLINKA KIEKVIENAM NEĮGALIAJAM
Vykdant statybų ar infrastruktūros renovavimo projektus, bus kuriama palanki aplinka 
neįgaliesiems.
GALIMYBĖ KIEKVIENAM ĮSITRAUKTI Į MIESTO AR RAJONO VALDYMĄ
Esame pasiryžę demokratiškai tartis dėl prioritetų ir strateginių projektų su savivaldybių ben  
druomenėmis.
INVESTUOTOJŲ KURIAMOS GEROS DARBO VIETOS KIEKVIENAM
Mums darbo vietų kūrimas ir didesnės žmonių pajamos yra svarbiausias tikslas. 
DĖMESYS EKOLOGIJAI IR ŽALIŲJŲ ERDVIŲ KŪRIMAS
Teiksime dėmesį parkų, skverų ir kitų žaliųjų erdvių pritaikymui bendruomenių reikmėms. 
KULTŪRINIS GYVENIMAS KIEKVIENAM
Kultūros centrai, muziejai, bibliotekos ir su visa kultūros sritimi dirbantys žmonės yra Lietuvos 
tapatybės puoselėjimo vėliavnešiai. 
KONKRETŪS ĮSIPAREIGOJIMAI
Gavus daugumą savivaldybės Taryboje ir meru tapus Sigučiui Obelevičiui:
1.Būsime nepakantūs bet kokioms politinės korupcijos formoms.
2.Trūkstant butų, ieškosime turto vystytojų, kurie statytų Anykščiuose daugiabutį (-čius).
3.Tęsime daugiabučių kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukciją

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

PARTIJOS PROGRAMA

Patogiausias gyventi miestas, patogiausias gyventi rajonas
 Užtikrinsime, kad žmonės būtų Anykščių šeimininkais, savivaldos teikiamos paslaugos koky-
biškos, o vietiniams žmonėms gera ir perspektyvu gyventi.

Tikslo sieksime remdamiesi šiais principais:
1. Atstatysime pasitikėjimą savivaldybe - darbuotojai bus vertinami už kompetenciją, o ne gimi-
     nystės ryšius ar gebėjimą pataikauti. 
2. Mažinsime nereikalingų leidimų ir procedūrų skaičių, šalinsime neprotingas kliūtis tiek mažam 
     šeimyniniam verslui, tiek didiesiems investuotojams. Siūlysime įmanomas mokesčių lengvatas. 
    Sukursime aiškią darbo vietų kūrimo programą.
3. Skatinsime kokybiškų neformalaus ugdymo paslaugų plėtrą. 
4. Skirsime prioritetą vaikų užimtumui bei sportinės infrastruktūros įrengimui. Išskirtinį dėmesį 
     skirsime ikimokykliniam ir popamokiniam vaikų ugdymui. 
5. Atsižvelgsime į augantį socialinių paslaugų poreikį ir skirsime atitinkamus resursus oriam 
     gyvenimui mūsų rajone. Pritaikysime aplinką neįgaliems žmonėms ir vaikų vežimėliams. 
6. Didinsime viešojo transporto prieinamumą bei patrauklumą diegdami inovatyvias atsiskaitymo 
     už keliones formas. 
7. Profesionaliai planuosime miestą ir viešąsias erdves. Miesto plėtra vyks atsižvelgiant į žmogaus 
     poreikį džiaugtis gamta, o žaliosios erdvės taps išskirtiniu mūsų bruožu.
8.  Įdiegsime naują, patogesnį ir aiškesnį vandentiekio, šildymo bei kitų komunalinių paslaugų 
     aptarnavimo standartą.
9.  Žmones ir bendruomenes maksimaliai įtrauksime į sprendimų priėmimą, o piliečiai dalyvavaus 
     skirstant rajono biudžetą. Visus sprendimus viešinsime patogiu ir gyventojams suprantamu 
     formatu.
10. Jaunimo problemas spręsime realiu dialogu ir kartu prisiimsime atsakomybę už Anykščių ateitį 
       -  įsteigsime jaunimo savivaldos instituciją realių sprendimų paieškoms ir jų tikram vykdymui. 

Lietuvos Respublikos 
liberalų sąjūdis Nr. 10
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

PARTIJOS PROGRAMA

Darbo partijos kandidatų sąrašo rinkiminė programa
 Einame į rinkimus turėdami viziją ir  tvirtas nuostatas dėl tolimesnio miesto ir rajono vystymo 
perspektyvų.
 Tikime, kad Anykščių rajonas taps patrauklia turistams teritorija, pritrauks ženklių šalies ir 
užsienio investicijų , gyventojams taps jaukiu ir saugiu kraštu. 
Pagrindiniai mūsų numatomos veiklos prioritetai:
1. Vietos valdžia turi būti žmonių valdžia, o savivalda realia. 
2. Kovosime su korupcijos apraiškomis, savivaldybės tarnautojai už savo sprendimus turės prisiimti 
     tiesioginę atsakomybę. 
3. Savivaldos klausimus spręsime tik kartu su bendruomenėmis. Todėl suteiksime daugiau galių 
     seniūnijoms. 
4. Nustatysime aiškius biudžeto išlaidų prioritetus ir neleisime švaistyti pinigų. 
5. Savo veikloje užtikrinsime švietimo įstaigų mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. 
6. Užtikrinsime rajone veikiančių socialinių įstaigų kokybiškas paslaugas, teikiamas vietos 
     gyventojams.
7. Ypatingą dėmesį skirsime vaikus auginančioms šeimoms ir jaunimui, jų užimtumui ir 
     pomėgiams. 
8. Kursime palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui 
     gerinti. Ypatingą dėmesį skirsime neįgaliesiems.
9. Remsime verslą, kuris kurs rajone naujas įmones, plės paslaugas ir kurs naujas darbo vietas. 
     Didelį dėmesį skirsime žemės ūkio ir gyvulininkystės plėtrai bei vystymuisi, ūkininkų problemų 
     sprendimui.
10. Skatinsime ir remsime įvairias vietos veiklos grupes. 
11. Užtikrinsime viešąją tvarką, kad kiekvienas savivaldybės gyventojas ir miesto svečias jaustųsi 
       saugus.
12. Stiprinsime kaimą ir sudarysime išskirtines sąlygas kurtis ir plėstis smulkiems ir vidutiniams 
       ūkiams. Atgaivinsime smulkius verslus ir amatus kaime.
Atsakome už savo žodžius

Darbo partija Nr.12
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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.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Nr. 2

PARTIJOS KELIAMŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAS
1 VAIGINAS   DALIS
2 BALSYS   RAIMONDAS
3	 PATALAUSKIENĖ	 	 REGINA
																											TEISMO	NUOSPRENDŽIU	BUVO	PRIPAŽINTA	KALTA	DĖL	NUSIKALSTAMOS	VEIKOS

4 TUTKUS   DOMINYKAS
5 ANANKA   ALGIRDAS
6	 GUDONIENĖ		 	 RENATA
7 ŠAPOKA   KAZYS
8	 LANČICKAS	 	 	 ROLANDAS
9 TURSA   DANIUS
10	 KOVOLIŪNAS	 	 MINDAUGAS
11	 AŽUBALIS	 	 	 EGIDIJUS
12	 ŠLIŽYS	 	 	 VYGANTAS
13	 BALTAKIENĖ	 	 	 MARYTĖ
14	 ŽIUKIENĖ	 	 	 INGA
15	 MONKŪNAS		 	 JUSTINAS
16	 BARKAUSKIENĖ	 	 NIJOLĖ
17	 GRIŠČENKA	 	 	 MARIJA
18 APEIKIS   ALVYDAS
19	 KATINIENĖ	 	 	 LAIMUTĖ
20	 SEREIČIKAS	 	 	 RIMANTAS
21	 MOCKEVIČIUS	 	 IMINAS
22	 ACUS	 	 	 GIEDRIUS
23 NIAURA   AURIMAS
24	 CHMELEVSKIENĖ	 	 AURELIJA
25	 MAČIULIS	 	 	 ARVYDAS
26	 JANICKAS	 	 	 ALVYDAS
27	 PEČIUKĖNAS		 	 REMIGIJUS
28	 GIRIŪNAS	 	 	 LUKAS
29	 MALECKAS	 	 	 KĘSTUTIS
30	 GIRIŪNIENĖ	 	 	 VITALIJA
31	 LUKOŠEVIČIENĖ	 	 BIRUTĖ
32	 ŽIUKAS	 	 	 SAULIUS
33	 TAMOŠIŪNAS	 	 GINTAUTAS
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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.

KELIAMŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAS
1	 TUBIS	 	 	 KĘSTUTIS
2	 JUODIŠKIENĖ	 	 RITA
3	 BUZILIAUSKAS	 	 JONAS
4	 NEFIENĖ	 	 	 DANGIRA
5 GALIŠANKA   AUDRONIUS
6	 NOREIKIENĖ		 	 VIKTORIJA
7 DATENIS   VYTAUTAS
8	 ABRAŠKEVIČIENĖ	 	 JOLITA
9	 MAČYS	 	 	 JUOZAS
10	 BEINORYTĖ	 	 	 KRISTINA
11	 BLAZARĖNAS	 	 RAMŪNAS
12	 SEREIKIENĖ	 	 	 ASTA
13	 VILKĖ	 	 	 RITA
14	 ŽIOGIENĖ	 	 	 DAIVA
15	 SAVICKAS	 	 	 ALFRYDAS
16	 TYLIENĖ	 	 	 DAIVA
17 KUTKA   GEDIMINAS
18 GANSINIAUSKAS  ALGIRDAS
19	 JUŠKAITĖ	 	 	 DOMINYKA
20 TUSKA   DONATAS
21	 PAJUODIS	 	 	 ARVIDAS
22	 ŽVIRBLIENĖ	 	 	 REGINA
23 SENVAITIS   VYTAUTAS
24	 MEŠKAUSKIENĖ	 	 SKAIVĖ
25	 RAŽANSKAS	 	 	 GINTARAS
26	 TAURELĖ	 	 	 TADAS
27 SKLIAUSTYS   VALDAS
28	 SIMANONIENĖ	 	 ALVYRA
29 PRAVILIONIS   LINAS
30	 PETRUSEVIČIENĖ	 	 DIANA
31	 KURMINIENĖ	 	 ALIUTĖ
32 RAMONAS   DEIVIDAS
33	 ABRAŠKEVIČIUS	 	 AGNIUS
34	 KAPČIUVIENĖ	 	 DAIVA
35	 KARALKEVIČIUS	 	 ZENONAS
36 PUPKIS   ALGIRDAS
37	 ŠIMĖNAS	 	 	 PAULIUS
38	 KAČKUTĖ	 	 	 EGLĖ	MARIJA
39	 MORKŪNAS	 	 	 KAZYS
40 PUIKIS   RENATAS
41	 LAPIENYTĖ	 	 	 RAMUNĖ
42	 ŠIRVELIENĖ	 	 	 NERIJA
43	 PETRAITIENĖ	 	 VILMA
44	 KARALIŪNIENĖ	 	 ELVYRA
45	 BERNATONIENĖ	 	 JŪRATĖ
46	 PLISKAUSKIENĖ	 	 LAURA
47	 JAKUBĖNAS	 	 	 JULIUS
48	 MATULIENĖ	 	 	 DANGUOLĖ
49	 ZLATKUTĖ	 	 	 VAIDA
50	 VAIČIŪNAS	 	 	 DONALDAS

Visuomeninis rinkimų komitetas  „Kęstučio Tubio 
sąrašas „Anykščių krašto labui“ Nr. 3
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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.

Lietuvos socialdemokratų partija Nr. 4

PARTIJOS KELIAMŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAS
1	 ŽIOGELIS	 	 	 DAINIUS
2	 ŠILAIKA	 	 	 EGIDIJUS
3	 JACUNSKAS	 	 	 KĘSTUTIS
4	 TUBIENĖ	 	 	 SIMONA
5	 PALAIMIENĖ		 	 ASTA
6	 NIKITINAS	 	 	 JURIJUS
7	 JUODELIS	 	 	 VILIUS
8 KRIKŠTAPONIS  DONATAS
9	 IRICIJAN	 	 	 DIANA
10	 STANKEVIČIŪTĖ	 	 KAROLINA
11	 TUBIS	 	 	 NERIJUS
12	 JUKNIUS	 	 	 JUOZAS
13	 ZDANEVIČIENĖ	 	 AUDRONĖ
14	 ŠERELIENĖ	 	 	 ASTA
15	 MACIJAUSKAS	 	 VALDAS
16 BUKELIS   RIMONDAS
17	 VALIUŠKEVIČIUS	 	 ČESLOVAS
18	 BAKŠIENĖ	 	 	 DAIVA
19	 RANCEVIENĖ	 	 DAINA
20 SRIUBAS   VYTAUTAS
21 KATUOKA   ARVYDAS
22	 LEŠČINSKAS	 	 	 PAULIUS
23	 ŽIEZDRYS	 	 	 OSVALDAS
24	 PIPIRIENĖ	 	 	 LINA
25	 ŠPALOVIENĖ		 	 JOVITA
26	 GUDĖNAS	 	 	 VALENTINAS
27 DAUKŠA   ALGIRDAS
28	 RAGĖNAS	 	 	 VALDAS
29	 ČERNIAUSKIENĖ	 	 LINA
30	 PAUŠIENĖ	 	 	 INDRĖ
31 BANKAUSKAS  ALFREDAS
32	 JANIŠIUS	 	 	 JONAS
33	 PETRAVIČIUS	 	 SIGITAS
34	 IVANAUSKIENĖ	 	 ASTA
35	 ŠILEIKIS	 	 	 EGIDIJUS
36 KELEVIŠIUS   DANIUS
37	 KULIAVIENĖ	 	 	 IRENA
38	 KUNICKAS	 	 	 ALVYDAS
39	 MIŠKELIŪNIENĖ	 	 VITA
40	 KAIRIENĖ	 	 	 NERIJA
41	 PIMPIČKA	 	 	 VYTAUTAS
42	 KUBILIENĖ	 	 	 IRENA
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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.

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai Nr. 6

1	 OBELEVIČIUS	 	 SIGUTIS
2	 GRIAUZDAITĖ	-	PATUMSIENĖ	 GABRIELĖ
3	 REPEČKIENĖ		 	 ONA
4	 KRIPAITIENĖ		 	 RITA
5	 KAZLAUSKIENĖ	 	 DALIA
6	 KLIMKEVIČIUS	 	 GIEDRUTIS
7	 GIRNIENĖ	 	 	 JŪRATĖ
8	 GRIGONIS	 	 	 ŠARŪNAS
9 PATUMSIS   VALENTINAS
10	 ŽEMAITIENĖ		 	 GINTARĖ
11	 GRIAUZDĖ	 	 	 RIMVYDAS
12 GOKAS   VIRMANTAS
13	 VITKŪNAS	 	 	 ANDRIUS
14	 OBELEVIČIUS	 	 ŽYGIMANTAS
15	 MUSTEIKIENĖ	 	 JŪRATĖ
16 PILKAUSKAS   TADAS
17	 GIRAITIENĖ	 	 	 MEILĖ
18	 GRIAUZDAITĖ	 	 PAULINA
19	 MUSTEIKIS	 	 	 EGIDIJUS
20 GIRNIUKAITIS  GINTARAS
21	 STRIUKIENĖ	 	 	 KRISTINA
22	 ŽUKAUSKAS	 	 	 JONAS
23 VOGULIS   DARIUS
24	 ŽARSKIENĖ	 	 	 DAIVA
25	 LAURENČIKAITĖ	 	 LORETA
26	 ŠIRVINSKIENĖ	 	 ALDONA
27	 LAURINAVIČIUS	 	 ROLANDAS
28	 MAŽVYLA	 	 	 ELIDIJUS
29	 STANKEVIČIENĖ	 	 DAIVA
30	 NAVICKAS	 	 	 ZENONAS
31	 REGALAS	 	 	 JONAS	KĘSTUTIS
32	 STALNIONIS	 	 	 NERIJUS
33	 ŠAUČIŪNAS	 	 	 IGNAS
34	 KRASAUSKAITĖ	 	 JULIJA

PARTIJOS KELIAMŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAS
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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.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Nr. 10

PARTIJOS KELIAMŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAS
1 PAKELTIS   LUKAS
2	 VERŠULYTĖ	 	 	 VENETA
3	 SARGŪNAS	 	 	 MINDAUGAS
4 RASALAS   SAULIUS
5	 ŠIMĖNAS	 	 	 MARIUS
6	 LAURINAVIČIŪTĖ	 	 IRMA
7	 INDRIŪNAS	 	 	 KĘSTUTIS
8	 JANUŠKA	 	 	 VILIUS
9 VASILIAUSKAS  LUKAS
10 TALEIŠIS   ALVYDAS
11	 STRIGŪNIENĖ	 	 LINA
12	 JASIUKONIS	 	 	 VILMANTAS
13	 SMALSKAS	 	 	 ŽYGIMANTAS
14	 TALEIŠIENĖ	 	 	 EGLĖ
15 KATINAS   ALGIS
16 ANDRIKONIS   ANDRIUS
17	 VALANČIŪNAS	 	 MARIUS
																										TEISMO	NUOSPRENDŽIU	BUVO	PRIPAŽINTAS	KALTU	DĖL	NUSIKALSTAMOS	VEIKOS

18	 SKRODENYTĖ	 	 LINA
19 BANYS   LINAS
20	 BRAŽIONYTĖ		 	 DALĖ
21 BUTKUS   DEIVIDAS
22	 KRIVICKIENĖ		 	 VILMA
23	 VITKŪNAS	 	 	 BRONIUS
24	 DEVEIKIENĖ	 	 	 AISTĖ
25 GUDELIS   DOMINYKAS
26	 BAKŪRIENĖ	 	 	 RŪTA
27 PESLIAKAS   SAULIUS
28	 ŽVIKAS	 	 	 ANTANAS
29	 STEPONAVIČIŪTĖ	 	 AUDRA
30 VERŠULIS   VALDEMARAS
31	 GIRSKUTĖ	 	 	 VIKTORIJA
32 AGLINSKAS   DARIUS
33 STUMBRIS   DARIUS
34 BEREIŠIS   TOMAS
35	 DEKSNIENĖ	 	 	 MARTYNA
36	 JUODELIS	 	 	 MINDAUGAS
37	 VAICEKAUSKAS	 	 LAIMONAS
38	 SMALSKAS	 	 	 ŽILVINAS	PRANAS
39	 JASIUKONIENĖ	 	 DAIVA



29

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

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.

Darbo partija Nr. 12

PARTIJOS KELIAMŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAS
1		 SARGŪNAS		 	 	 RIČARDAS
2  ZLATKUS    VAIDUTIS
3		 ŠAJEVIČIUS		 	 	 ARTŪRAS
4  MELIAUSKAS   PETRAS
5		 DAVIDONIS		 	 	 KĘSTUTIS
6		 ZAKARKIENĖ		 	 RIMA
7		 KLIMANSKAITĖ		 	 REDA
8		 JUODELIENĖ		 	 ESMERALDA
9		 GUNTULIENĖ		 	 DAIVA
10  BURBA    ALGIRDAS
11  PALTINAS    ROLANDAS
12		 KIRTIKLIENĖ	 	 	 SVETLANA
13		 GIEDRYS		 	 	 REMIGIJUS
14		 DRAGŪNIENĖ		 	 ERIKA
15		 VARNIENĖ		 	 	 DAINORA
16		 UZDRIENĖ		 	 	 JANINA
17		 PAŠKEVIČIENĖ		 	 OLGA
18		 ŽEKONIS		 	 	 STANISLOVAS
19  TAMAŠAUSKAS  STASYS
20  KULIEŠIUS    DARIUS
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Apylinkės pav., Nr.        Apylinkės adresas                               Pirmininkas                       Tel.

Senamiesčio 1 A.Baranausko a. 2, Anykščiai  

Janydžio 2  J.Biliūno g. 31, Anykščiai  

Ažupiečių 3 Ažupiečių g. 2, Anykščiai  

Liudiškių 4  Liudiškių g. 49, Anykščiai 

Piktagalio 5 Švyturio g. 21, Piktagalio k.,   

Ažuožerių 6 A. Vienuolio g. 2, Ažuožerių k.,   

Elmos 7  Šilelio g. 3, N.Elmininkų k.,  

Burbiškio 8 Anykštos g. 2b, Burbiškio k.,   

Šlavėnų 9  Puntuko g. 14, Šlavėnų k.,  

Debeikių 10 J. Biliūno g. 46, Debeikių mstl.,   

Leliūnų 11  Ilgoji g. 2, Leliūnų k.,   

Kavarsko 12 P. Cvirkos g. 35, Kavarskas,   

Dabužių 13 K. Sirvydo g. 1, Dabužių I k.,  

Janušavos 14 Gintaro g. 16, Janušavos k.,   

Svirnų 15  Vilties g. 5, Svirnų k., 

Šerių 16  Gėlių g. 14, Šerių k.,  

Šovenių 17  Parko g. 2, Šovenių k., 

Kurklių 18  Šviesos g. 2 ,Kurklių mstl.,  

Rinkimų apylinkių sąrašas



























Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Regina Jacikienė     861296064 

Jurgita Blažienė     868665685  

Alvyda Verikienė     868218974

Jolanta Vaitkūnienė     867809809

Ridita Tveritnevienė     861510945  

Gindra Žukauskienė     861287970

Vida Dainauskienė     861322433

Gintarė Zabulionytė     867662035  

Vida Mačionienė     862562952

Eglė Januškevičienė     861443764  

Justina Linartienė     862604190  

Inga Stasiukaitienė     869851101  

Rima Plekavičienė     861013103  

Rasa Pivorienė     861143800

Vilma Audenienė     867503177  

Valentinas Žemaitis     869969846

Sigutė Zmejauskienė     860139607  

Mirada Baukienė     869680858  
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Apylinkės pav., Nr.       Apylinkės adresas                               Pirmininkas                           Tel.

Kurklių II k.  19 Lenkoji g.1, Kurklių II k.,  

Staškūniškio 20 Pievų g. 1, Staškūniškio k.,   

Katlėrių 21  Katlėrių k., 

Skiemonių 22 Šilo g. 3, Skiemonių mstl.,   

Mačionių 23 Vaisiutiškio g. 1, Mačionių k.,   

Aulelių 25  Aulelių g., Aulelių k.,  

Svėdasų 26 J. Tumo-Vaižganto g. 16 a,   

Vaitkūnų 27 Vaitkūnų g., Vaitkūnų k.,   

Troškūnų 28 Nepriklausomybės g. 1,   

Vašuokėnų 30 
Ąžuolų g. 32, Vašuokėnų k., 

  

Surdegio 31 
Sodų g. 10, Surdegio mstl., 

  

Nausodės 32 
Nausodės g., Kirmėlių k., 

 

Raguvėlės 33 
Liepų g. 2, Raguvėlės k., 

  

Levaniškių 34 
Liepų g. 5, Levaniškių k., 

 

Traupio 35  
Jaunimo g. 4, Traupio mstl., 

  

Andrioniškio 36 
Anykščių g. 13,  

  

Viešintų 37 
Klevų g. 2, Viešintų mstl., 

  

Rinkimų apylinkių sąrašas



































Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Svėdasų mstl., Anykščių 

Anykščių r.

Troškūnai, Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Anykščių r.

Andrioniškio mstl., Anykščių r.

Anykščių r.

Vaida Žiogelienė         861127114  

Dainora Banevičienė         861496467  

Lina Žygienė         861572230  

Nijolė Esmantienė         868468218  

Jurgita Urbonienė         867508942  

Inga Lackuvienė         861330409  

Vidmantas Simanavičius    865037519  

Jonė Baronaitė        862616508 

Aušra Sapkauskienė        865156772  

Lina Pagalienė        865444410

Žilvina Jasiulienė        868457066  

Dangutė Miliškevičienė     867310934  

Regina Zorgevičienė        865034607  

Rima Šikšnaitė        862340405  

Alytė Obelevičienė        861013804  

Austra Nemejūnienė        860485176  

Vita Abraškevičienė        861547414  
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Aš balsavau!
 O tu?

Tiražas: 12 000
Maketavo: Skaitmeninė Vizija


