GEDIMINAS AKELAITIS
LIETUVOS CENTRO PARTIJA

Reikia?
Galim.
Darom!

5 smūgiai politinei korupcijai, emigracijai, turtinei nelygybei ir skurdui:
1. Panaikinsime Seimo narių neliečiamybę ir kitas valdžios privilegijas. Sumažinsime Seimo narių ir valstybės tarnautojų skaičių proporcingai gyventojų skaičiui. Įsteigsime Antikorupcijos biurą, kuris prižiūrės, kad valdžios
sprendimai būtų nekorupciniai, sustiprinsime STT galias ir finansavimą, kovai su valstybine korupcija pasitelksime geriausias ES praktikas;
2. Išspręsime didžiausias Lietuvos problemas – sustabdysime emigraciją ir gyventojų mažėjimą, nes įsteigsime naujų darbo vietų, padidinsime algas ir pensijas iki Estijos
vidurkio, sudarysime palankias sąlygas jaunoms šeimoms susilaukti ir auginti vaikus,
iki ES vidurkio sumažinsime savižudybes, žūtis, ankstyvas mirtis, ligas, padidinsime gyvenimo trukmę;
3. Atkursime žemutinę savivaldos grandį, sumažinsime referendumo iniciatyvos
kartelę iki 50 000 piliečių, kad susigrąžintume demokratišką ir socialiai jautrią valstybę. Panaikinsime senaties terminą už finansinius ekonominius nusikaltimus;
4. Atkursime socialinį teisingumą tam skirdami 1/3 valstybės biudžeto. Per mokesčius sumažinsime algų skirtumus, jas ir pensijas indeksuosime pagal būtinąsias išlaidas
vienam šeimos nariui. Grąžinsime pensijas, atkursime nemokamą sveikatos apsaugą ir
nemokamą mokymą iki 18 metų.
Šiandien apsispręsti dėl mūsų šalies ateities turi kiekvienas Lietuvos pilietis, kiekviena bendruomenė bei nevyriausybinė organizacija, save siejanti su Lietuvos valstybe.
Lietuvos gelbėjimo darbe neeilinis uždavinys tenka ir Bažnyčiai, kaip doroviniam ir
moraliniam autoritetui.
Kviečiu ir prašau Jūsų 2016 metų spalio 9 dieną balsuoti už mano kandidato Gedimino Akelaičio programą „REIKIA? GALIM. DAROM!“
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EGIDIJUS BALTUŠIS
LIETUVOS LIAUDIES PARTIJA

Pasirinkimas
Tikrai
Yra

Lietuvos liaudies partija siūlo esminį pasirinkimą.
Išlikti ir išsaugoti savo valstybę, dominuojantį tautinį
santykį, kalbą, likti šeimininkais savo žemėje, išlaikyti
savo įstatymų viršenybę. Mes už vienybę su tradiciniais mūsų kitataučiais. Svarbiais
šalies likimo klausimais mes balsuosim šalies interesų naudai. Vienas problemas spręsime iš karto, kitoms reikės daugiau laiko. Sisteminės partijos suvienodėjo, skiriasi tik
jų iškabos. Jos žada fantastiškas investicijas, jei tai bus tiesa, čia nebeliks sveikų durų
– visas jas išlauš besiveržiantys investuotojai. Sisteminių partijų tikslas – ES federacija,
o ES ateitis dėl didėjančio euroskepticizmo ir nebesuvaldomos krizės su imigrantais
yra miglota. Politikai su savo antropologinėm dinastijom bruka savo partinę religiją ir
mano, kad išgelbės šalies ekonomiką. Jie balsavo už imigrantams palankius įstatymus.
Čia yra mūsų žemė, o ne visų, kurie nori čia gyventi. Tautinės nesantaikos kurstymas
pasiekė šantažo lygį – patys didžiausi agresoriai ir valstybės priešai yra tie, kurie būdami valdžioje plešia mūsų valstybę, prisidengę psichopatišku patriotizmu. Po tokiu
patriotizmu nebetelpa visos valdininkų aferos su valstybės strateginiais ir energetiniais
sandėriais. Atlyginimų ir pensijų padidinimai keliskart mums padidino mokesčių naštą.
Oponentai, kritikuodami mūsų teiginį, nei į rytus, nei į vakarus, pareiškė – jei mes ne
su ES, tada su Rusija. Atsakymas būtų toks – jei politikai valdo valstybę su baudžiauninko mentalitetu, visada būsime kolonija ir antrąkart užlipsime ant visų mums paliktų
grėblių. Mes laikomės tradicinės šeimos sampratos – tik iš vyro ir moters gimsta trečias žmogus. Vaikai yra tautos tąsa, kurie turi teises ir pareigas.
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MARIUS ČEPONAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS

Ketverius pastaruosius metus Lietuva buvo valdoma be
aiškios vizijos ir ambicingų tikslų. Daugybė žmonių netiki mūsų valstybės ateitimi. Tai liudija tebeauganti emigracija. Tačiau liberalai pasiryžę
tai pakeisti.
Turime daugybę idėjų ir konkretų planą, kaip sukurti valstybę, kurioje žmonėms
norėtųsi gyventi.
Ką siūlome Lietuvos žmonėms? Visų pirma – saugumą. Žmogus jaučiasi saugus,
kai yra ramus dėl savo ir artimųjų ateities, todėl valstybė atsakingai rūpinsis kiekvienu
savo piliečiu. Žmonės nesijaudins dėl rytojaus žinodami, kad visada turės galimybę
rasti tinkamą darbą. Vaikai bus ugdomi pagal šiuolaikinius poreikius ir gaus tokį išsilavinimą, kad po to galėtų realizuoti save.
Visi valdžios sprendimai bus paremti sveiku protu. Valdžia padės žmonėms, tačiau
nesikiš į jų asmeninį gyvenimą. Kiekvienas bus gerbiamas, laisvas ir orus. Į tokią Lietuvą norėsis grįžti emigrantams. Sukursime tokią Lietuvą, iš kurios nesinorėtų išvažiuoti
ieškoti laimės į užsienį.
Paversime mūsų valstybę regiono talentų centru gabiems žmonėms, kad jie čia
galėtų kurti ir eksperimentuoti. Sumažinsime mokesčius ir biurokratiją, kad mūsų šalis taptų patraukli kurti darbo vietas. Per ketverius metus vidutinis uždarbis perkops
1 000 eurų, atskaičiavus mokesčius, o vidutinė pensija pasieks 400 eurų.
Sudarysime sąlygas dirbti ir užsidirbti – sumažinsime emigraciją ir Lietuvoje vėl bus
trys milijonai gyventojų. Įteisinsime dvigubą pilietybę, kuri leis mums išsaugoti ryšį su
išvykusiais artimaisiais.
Visi Lietuvos miestai ir miesteliai bus saugūs, patrauklūs turiningai leisti laisvalaikį
ir auginti vaikus. Skatinsime žmonių verslumą, kad atotrūkis tarp Vilniaus ir kitų miestų
sumažėtų.
Jeigu Jums priimtinos šios idėjos, kviečiame kartu kurti tokią Lietuvą, kurioje norisi
gyventi.
Daugiau informacijos rasite tinklapyje www.ceponas.lt
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DAINIUS GAIŽAUSKAS
LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

Už Marijampolę
ir Lietuvą
be korupcijos
ORUS ŽMOGUS –
STIPRI VALSTYBĖ!
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) ir aš, kaip jos
narys, esame įsitikinę, kad kiekvienas žmogus Lietuvoje
turi jaustis laimingas, saugus ir orus, o valstybė turi būti stipri.
Todėl valstybės gyvenimą kursime: puoselėdami darnią šeimą, kurdami jai palankią
aplinką derinti darbą ir šeimos pareigas; saugodami žmogaus gyvybę ir užtikrindami
rūpestingą sveikatos apsaugą, ligų prevenciją, sveiką gyvenseną; išsaugodami gyvybingą kaimą, žmogaus ir gamtos darną, padėdami bendruomenėms; panaikindami regioninę ir socialinę atskirtį ir smurtą; išsaugodami ir puoselėdami mūsų tautos tapatumą
– lietuvių kalbą, kultūrą ir papročius; skatindami kūrybiškumą ir pilietiškumą; kurdami darnią ekonominę aplinką, pertvarkydami pensijų, išmokų sistemą; užtikrindami
vertybėmis, idėjomis, nepakantumu korupcijai ir teisingumu grįstą valstybės valdymą;
vykdydami skaidrią, profesionalią, atsakingą, žmonėms tarnaujančią politiką.
LVŽS vizija bei siūlomi sprendimai paremti penkių elementų deriniu: darnaus žmogaus, darnios visuomenės ir aplinkos, darnaus švietimo ir kultūros, darnios ekonomikos ir finansų bei darnaus valstybės valdymo, taip pat strateginėmis nuostatomis ir
esminiais principais: profesionalumu ir tikslų įvairiose srityse suderinimu. Tikime, kad
pamatinio gėrio – darnos – kūrimas padarys Lietuvą šalimi, kurioje bus gera gimti,
augti, tobulėti, gyventi, kuri bus kupina veiklos galimybių ir verta kiekvieno žmogaus
pasitikėjimo bei pasididžiavimo, kurią nuolat stiprins visų Lietuvos piliečių meilė Tėvynei, noras dėl jos dirbti, kurti, ją garsinti, o emigravusiems – sugrįžti.
Mes, sutelkę profesionalią komandą ir pasirengę atsakingam darbui, tikimės Jūsų
palaikymo ir kviečiame veikti kartu!
Išsamesnės informacijos rasite tinklapyje www.darniLietuva.lt
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EDMUNDAS LIMANTAS
„DRĄSOS KELIAS“ POLITINĖ PARTIJA

Mūsų dėmesio centre – ŽMOGUS, jo problemos, dvasinė būsena, materialinė gerovė, jo šeima, santykiai su
kitais žmonėmis.
Mūsų tikslas – garbinga, be monopolistų ir oligopolijos antpelnių, skaidri ir teisinga
Lietuva, kurioje teisinės valstybės principai taptų visų piliečių gerbiamu bendro gyvenimo pamatu. Teisingumas turi įsivyrauti visose gyvenimo srityse.
Mūsų šūkis: svarbiausia išdrįsti atvirai ir drąsiai pasakyti karčią tiesą, iškelti visuomenei skaudžias problemas ir pasiūlyti jų sprendimo būdus.
Mūsų uždaviniai:
* skatinti papildomų investicijų į šalies ekonomiką pritraukimą;
* skatinti inovacijas ir aukštųjų technologijų vystymą;
* skirti paramą smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti;
* vidutinis darbo užmokestis turi užtikrinti žmogaus socialinę gerovę;
* minimalus atlyginimas turi būti indeksuojamas;
* vidutinė pensija turi būti indeksuojama nuolat;
* skatinti kurti kaimą su tradicinių amatų, verslų ir užsiėmimų įvairove patraukliam
gyvenimui;
* turi būti visuomenės ir aplinkosaugos interesų darna;
* valstybė ir valdžia be korupcijos, socialinio neteisingumo, su skaidria ir sąžininga
finansų politika, aiškia valstybės raidos vizija;
* dėmesys ir parama skiriami šeimai, vaikams, sąmoningų piliečių ugdymui, išsilavinusiai visuomenei;
* Lietuva – krikščioniška šalis su savo kultūra, tradicijomis, papročiais, šeimos suvokimu, krikščioniškos moralės normomis;
* efektyvi, teisinga socialinė rūpyba;
* sveika gyvensena, visiems prieinamos medicinos paslaugos;
* iš esmės reformuota, piliečių pasitikėjimo verta teisėsauga;
* saugi Lietuva Europoje ir pasaulyje;
* globali Lietuva – emigracijos stabdymas, dviguba pilietybė, balsavimas internetu;
* skaidrus, atsakingas, subalansuotas valstybės biudžetas.
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ALBINAS MITRULEVIČIUS
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

STIPRI LIETUVA.
KLESTINTI MARIJAMPOLĖ!
Infrastruktūros plėtros srityse sieksiu:
1. kad būtų skirtas finansavimas tilto, sujungsiančio
Aušros ir Vokiečių gatves, statybos darbams atlikti;
2. kad būtų skirtas finansavimas P. Armino gatvės dviejų lygių sankryžų darbams užbaigti;
3. tarpininkauti teikiant investicinius projektus viešiesiems pastatams (mokykloms,
darželiams, kultūros, sporto įstaigoms) modernizuoti iš Valstybės investicijų programos;
4. kad savivaldybėms būtų skiriamas didesnis finansavimas vietiniams keliams ir gatvėms taisyti;
5. inicijuoti naujų gatvių, dujotiekio, vandentiekio, kitų inžinerinių tinklų, automobilių
stovėjimo aikštelių išplėtimą;
6. gerinti sąlygas kiekvienam norinčiajam pradėti ir plėtoti verslą;
7. kad būtų tęsiamas daugiabučių namų, sporto aikštynų, vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimas, plėtojamos poilsio zonos ir dviračių takų tinklas;
8. kad būtų gautas finansavimas melioracijos kanalams sutvarkyti Marijampolės mieste.
Socialinėje srityje sieksiu:
9. kad būtų griežtinama atsakomybė už smurtavimą šeimoje;
10. kad būtų didinamas kompensuojamųjų vaistų sąrašas;
11. kad būtų pritrauktos investicijos Marijampolės ligoninės buvusiam akušeriniam
korpusui renovuoti;
12. kad būtų skirtas finansavimas ir gautas leidimas magnetinio rezonanso aparatūrai
įsigyti Marijampolės ligoninėje;
13. kad būtų gautas leidimas teikti urologijos paslaugas Marijampolės ligoninėje ir atidaryti naują skyrių.
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų srityje sieksiu:
14. remti Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto veiklą;
15. kad būtų skirtas finansavimas Marijampolės sporto centro „Sūduva“ pastatui renovuoti;
16. kad būtų skirtas finansavimas Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos
fasadui atnaujinti.
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PAULIUS ULECKAS
LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGA

Už laimingą ir turtingą
Lietuvą!
Nors Lietuva pamažu tampa visaverte europietiška šalimi, esame visų svarbiausių tarptautinių organizacijų
nariais, po truputį kyla gyvenimo kokybė, tačiau ne visi
Lietuvoje gali jaustis laimingi ir saugūs. To priežastys – nepriteklius, nepasitikėjimas
savimi, aplinkiniais, valstybės ateitimi. Negalime pateisinti situacijos, kad esame viena
labiausiai nykstančių Europos tautų, kad mūsų gretas retina alkoholis, savižudybės,
emigracija.
Lietuvos valstybės pamatai turi būti stiprinami konkrečiomis priemonėmis gerinant
žmonių gyvenimo kokybę. Ateinantys 4 metai Seime turi tapti juodo darbo metais, kitaip amžiams liksime užribyje. Įsipareigojame panaudoti sukauptą patirtį ir energiją,
kad nepriklausomos Lietuvos vaisiais galėtų džiaugtis daugiau Lietuvos žmonių.
Pagrindiniai mūsų prioritetai:
1. Didėjančios pajamos ir gerovė – nes gyventojų pajamų augimas – tai efektyviausia priemonė skurdui ir emigracijai stabdyti. Vidutinis atlyginimas 2020 m. turi pasiekti
bent 1 450 eurų, o minimalus atlyginimas 2017 m. – 450 eurų.
2. Lietuvos išsaugojimo programa – nes demografinėms problemoms spręsti reikia drąsių priemonių šeimos politikos ir ryšių su užsienio lietuviais srityse.
3. Moderni ir sąžininga valdžia XXI amžiuje – nes valdžia ir valstybinės institucijos turi tapti draugiškos piliečiams ir gebančios prisitaikyti prie nuolat besikeičiančio
pasaulio.
4. Kokybiškas švietimas ir ugdymas – nes švietimo įstaigose turime auginti ne
„darbo jėgą“, o savarankišką ir išsilavinusią asmenybę, kuri būtų pasirengusi kurti savo
laimę Lietuvoje, o žiniomis konkuruoti globaliame pasaulyje.
5. Geresnė sveikatos sistema – nes vaistai Lietuvoje turi būti pigesni, eilės gydymo
įstaigose – trumpesnės, o sveikatos sistema paremta ne „gaisrų gesinimo“ principu, o
metodiškumu ir žiniomis.
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ANDRIUS VYŠNIAUSKAS
TĖVYNĖS SĄJUNGA - LIETUVOS KRIKŠČIONYS
DEMOKRATAI

Nauja karta.
Naujos galimybės
Marijampolė – tai miestas, kuriame gimiau, užaugau ir
dirbu Jums savivaldybės taryboje. Turime daug bėdų,
tačiau jas galime spręsti kartu, išnaudodami naujas galimybes, kurias suteikia nauja politikų karta. Štai ką mes siūlome su TS-LKD komanda:
1. Darbo vietos bus kuriamos ne tik Vilniuje, bet ir regionuose. Siekiame iki 2021
m. visoje Lietuvoje sukurti 147 000 naujų darbo vietų. Todėl savo energiją ir žinias
panaudosime ieškodami naujų investuotojų, kurių vis daugiau pritrauksime į Marijampolę. Greta to ketiname mažinti naštą verslui, sukurti naują verslo skatinimo modelį su
rekordinių apimčių valstybinių investicijų fondu.
2. Nauja viešojo sektoriaus darbuotojų algų sistema. Mokytojams, kultūros ir
socialiniams darbuotojams, medikams, valstybės tarnautojams – viešojo sektoriaus
darbuotojams – reikalinga nauja algų sistema, kuri leistų darbo užmokesčiui augti ne
tik prieš rinkimus, bet ir kasmet. Tai bus mano darbo Seime svarbiausias uždavinys jau
2017 m. biudžeto svarstymo metu.
3. Algos augs. Siekiame, kad per artimiausius penkerius metus vidutinė alga Lietuvoje paaugtų iki 1 250 eur. Šį augimą sukurs investuotojai, kuriuos pritrauksime,
auganti konkurencija dėl darbuotojų ir spartesnė lietuviško verslo plėtra pasinaudojus
naujomis Vyriausybės siūlomomis paramos galimybėmis.
4. Pensijos didės. Per ketverius metus vidutinė pensija padidėjo tik 19 eurų. Toks
menkas pensijų augimas neužtikrina orios senatvės, todėl siekdami ryškaus pensijų augimo įgyvendinsime reformą, kurios pagrindu bus ilgai lauktas pensijų indeksavimas.
5. Kokybiškos sveikatos paslaugos bus prieinamos visiems. Sveikatos apsaugos
sistema kenčia nuo skandalų ir neskaidriai ją valdančių ministrų. Permainų imsimės
peržiūrėdami sveikatos apsaugos sistemos valdymo standartus, mažindami eiles ir išgrynindami gydymo įstaigų funkcijas.
Su visu Naujų galimybių planu galite susipažinti tinklapyje www.andriusvysniauskas.lt
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GIEDRIUS ZDANYS
PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS

Tesprendžia
Tauta

PARTIJOS TVARKA IR TEISINGUMAS 2016 M. SEIMO
RINKIMŲ TRUMPOSIOS PROGRAMOS „ŠIMTAS SAKINIŲ
LIETUVAI“ ESMINĖS TEZĖS:
Kiekvienam vaikui išmoka kas mėnesį – 100 eurų vaiko pinigų.
Minimalus mėnesinis atlyginimas 2018 metais Lietuvoje – 777 eurai, atskaičiavus
mokesčius.
Būtiniausiems maisto produktams bus ne 21 procento, o tik 9 procentų PVM mokestis.
Nulinis PVM tarifas bus taikomas kūdikių maistui, jų higienos priemonėms, vaikų
rūbams bei avalynei.
Kasmet Lietuvoje bus išasfaltuojama ne mažiau kaip po 100 kilometrų žvyrkelių.
Seniūnijose įsteigsime vidutiniškai po 100 darbo vietų.
Valstybės šimtmečiui pastatysime 100 naujų daugiabučių jaunoms šeimoms.
Pensijos amžių sutrumpinsime nuo 65 iki 63 metų.
Elektrifikuosime 100 kilometrų geležinkelio tinklo.
Padidinsime medicinos personalo ir kultūros darbuotojų darbo užmokestį nuo minimalaus iki planuojamo 999 eurų šalies vidutinio darbo užmokesčio.
Įtvirtinsime vieningą minimalių pajamų kriterijų vienam asmeniui – bet kuri išmoka pajamų neturinčiam asmeniui sudarys ne mažiau kaip 200 eurų.
Kultūrai šalyje bus skiriama dvigubai daugiau lėšų. Bus atnaujinta 100 šalies istorinių ir architektūrinių paminklų, muziejų bei koncertų salių.
Įvesime iki 5 procentų apyvartos dydžio solidarumo mokestį daugiau kaip 100 milijonų eurų per metus apyvartą turintiems mažmeninės prekybos centrams ir komerciniams bankams.
Kiekvienas imigrantas, kuris atsisako mokytis lietuvių kalbos, nepaiso šalies įstatymų arba neužsidirba pragyvenimui, privalės palikti Lietuvą.
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ALGIS ŽVALIAUSKAS
DARBO PARTIJA

Darbo partijos prioritetas –
GYVENTOJŲ PAJAMŲ DIDINIMAS
PASIEKSIME, KAD LIETUVOJE BŪTŲ:
- vidutinis darbo užmokestis – 1 110 eurų;
- minimali mėnesinė alga (MMA) – 656 eurai;
- vidutinė pensija – 422 eurai;
- neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) prilygintas MMA.
DARBO PARTIJA GALI IR ŽINO, KAIP VISIEMS SMARKIAI PADIDINTI PAJAMAS IR
SUSTABDYTI SOCIALINĘ EMIGRACIJĄ:
- Įgyvendinsime gerai apmokamų darbo vietų kūrimo programą, neapmokestindami įmonių investuojamo pelno ir skirdami ES struktūrinę paramą.
- Remsime jaunimo įdarbinimą, pirmuosius dvejus metus jiems taikydami mokestinę lengvatą.
- Padėsime jaunoms ir remtinoms šeimoms apsirūpinti būstu, didindami lėšas, skiriamas savivaldybėms socialinio būsto statybai.
- Būtiniausiems maisto produktams ir vaistams taikysime mažesnį mokesčių tarifą.
- Sumažinsime šildymo kainas, skatindami šilumos energiją gaminti iš biokuro. Sieksime uždrausti išnuomoti arba parduoti savivaldybių šilumos tinklus privatiems asmenims.
- Įvesime mokytojams papildomas socialines garantijas, skirsime valstybines pensijas už ištarnautus metus.
- Sieksime sumažinti Seimo narių skaičių nuo 141 iki 111, ministerijų tarnautojų
skaičių, o ūkio subjektus kontroliuojančių institucijų skaičių – nuo 58 iki 29.
- Sieksime panaikinti Lietuvos žemės ūkių finansinį diskriminavimą ir reikalausime
padidinti neteisingai mažas tiesiogines ES išmokas iki ES vidurkio.
Asmeniškai įsipareigoju remti Marijampolei reikalingų projektų (tilto per Šešupę,
sporto arenos, LEZ plėtros ir kt.) greitesnį įgyvendinimą, inicijuoti kelių infrastruktūros
kaimo vietovėse gerinimo programas.
10

11

MARIJAMPOLĖS RINKIMŲ APYGARDOS NR. 29
RINKIMŲ KOMISIJA
Nr.

Vardas
Pavardė

Pasiūlė

Pareigos

El.
paštas

Tel.
numeriai

1

JANINA
DEREŠKEVIČIENĖ

Lietuvos
socialdemokratų
partija

Pirmininkas

januke@gmail.
com

8 686 38230

2

VIOLETA
ŠVETKAUSKIENĖ

Administracijos
direktorius

Narys

violeta.svetkauskiene@marijampole.lt

8 687 78744

3

AIDAS
ŽMUIDINAS

Partija Tvarka ir
teisingumas

Narys

aidas.zmuidinas@ 8 643 10371
manobustas.lt

4

AIDAS
ŠALČIUS

Lietuvos Respub- Pavaduotojas asalcius@gmail.
likos liberalų
com
sąjūdis

8 682 00656

5

AIVARAS
NAUJALIS

Teisingumo
ministras

Narys

8 636 99842

6

JOLANTA
PETRUŠAUSKIENĖ

Lietuvos
teisininkų
draugija

Narys

jolanta.petrauskiene@vvtat.lt

8 611 51551

7

KRISTINA
ŠVEDAITĖ

Lietuvos lenkų
rinkimų akcijaKrikščioniškų
šeimų sąjunga

Narys

kristinasvedaite@
gmail.com

8 681 11660

8

VIDA
AMBRAZAVIČIENĖ

Darbo partija

Sekretorė

vida.ambraza8 614 00464
viciene@marijampole.lt

9

RITA
BENDARAVIČIENĖ

Tėvynės sąjunga
- Lietuvos
krikščionys
demokratai

Narys

taupumas@gmail. 8 650 14296
com
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MARIJAMPOLĖS RINKIMŲ APYGARDOS NR. 29
RINKIMŲ APYLINKĖS
Apyl.
numeris

Apylinkės
Apylinkės
pavadinimas būstinės
adresas

Apylinkės
būstinės vieta

Rinkimų
apylinkės pirmininkas

Apylinkės
pirmininko
mobilusis
telefonas

1

Kvietiškio

Marijampolė,
Vytenio g. 47

Marijampolės
Petro Armino
pagrindinė
mokykla

Ilona Žilinskienė

8 687 98451

2

Narto

Marijampolė,
Vytauto g. 47

Marijampolės
meno mokykla

Agnė Lenkutytė

8 634 36815

3

Laikštės

Marijampolė,
Vasaros g. 7

UAB SŪDUVOS
VANDENYS

Irma
Petrauskienė

8 620 32102

4

Tarpučių

Marijampolė,
VĮ Marijampolės Eglė Plikaitienė
Vilkaviškio g. 71 miškų urėdija

8 686 74420

5

Uosupio

Marijampolė,
Uosupio g. 2

Marijampolės
vaikų lopšelisdarželis
„Nykštukas“

Ingrida
Almonaitienė

8 686 81661

6

Mokolų

Marijampolė,
Mokolų g. 61

Marijampolės
„Šaltinio“
pagrindinė
mokykla

Sandra
Raibikienė

8 699 32009

7

Degučių

Marijampolė,
R. Juknevičiaus
g. 32

Marijampolės
Sūduvos gimnazija

Raimonda
MasytėBaliūnienė

8 659 60508

8

Suvalkiečių

Marijampolė,
Kauno g. 119

Marijampolės
Kristina
profesinio
Dobrovolskienė
rengimo centras

8 601 44850

9

Šaulių

Marijampolė,
Kauno g. 7

Marijampolės
Rygiškių Jono
gimnazija

Irena Marksienė

8 651 42263

10

Kauno

Marijampolė,
Draugystės
g. 19

Marijampolės
„Smalsučio“
pradinė
mokykla

Vida
Tamkevičienė

8 686 98361

13

11

Dariaus ir
Girėno

Marijampolė,
Dariaus ir
Girėno g. 7

Marijampolės
Jono Totoraičio
progimnazija

Marytė
Masolaitė

8 614 42842

12

Beržų

Marijampolė,
Sporto g. 7

Marijampolės
pataisos namai

Valentina
Orvidienė

8 652 38131

13

Armino

Marijampolė,
Vytauto g. 20

Petro Kriaučiūno Danguolė
viešoji bibliBlauzdžiūnienė
oteka

8 610 08770

15

Centro

Marijampolė,
Vasario
16-osios g. 7

Marijampolės
Rimanto
Stankevičiaus
pagrindinė
mokykla

Andžela
Galeckienė

8 687 32765

16

Mokolų
kaimo

Marijampolės
sav. Mokolų k.
Mokyklos g. 5

Marijampolės
savivaldybės
Mokolų
pagrindinė
mokykla

Veronika
Senkutė

8 685 08450

Pastaba.
Rinkėjai, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, balsuoja Armino
rinkimų apylinkėje Nr. 13

Tel. nr. 1855,
(nuo rugsėjo
15 dienos)
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UŽRAŠAMS

15

UŽRAŠAMS
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