PARTIJa TVARKA IR TEISINGUMAS

Renat Bralkovskij

Už kiekvieną gimusi vaiką – 3000 eurų vienkartinė pašalpa šeimai.
Kiekvienam vaikui kas mėnesį – 100 eurų „vaiko“ pinigų.
Minimalus mėnesinis atlyginimas 2018 metais Lietuvoje – 777 eurai į „rankas“.
9 procentų lengvatinį PVM taikysime ne tik centralizuotai tiekiamai šilumai, bet ir visai šilumos energijos gamybai individualiuose namų ūkiuose.
Būtiniausiems maisto produktams – ne 21, bet 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.
Per ketverius metus bus atnaujinta 4000 daugiabučių ir visuomeninės paskirties pastatų. Skatinsime
individualaus atskiro būsto renovaciją, valstybei savininkui grąžinant renovacijos metu įsigytų medžiagų ir
statybos darbų pridėtinės vertės mokestį.
Pensijai pasiekti reikalingą 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.
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 migrantas, kuris atsisako mokytis lietuvių kalbos, nepaiso šalies įstatymų arba neužsidirba
pragyvenimui, privalės palikti Lietuvą.
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Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys
demokratai

ANDRIUS KUBILIUS
GALIMYBĖ PASIRINKTI ATEITĮ.

Kartu su Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai bendražygiais esu pasiryžęs imtis atsakomybės už
tikrą Vilniaus regiono suklestėjimą:
1. Vilniaus regione įsteigsime Laisvąją ekonominę zoną ir sukursime specialų „Investicijų į Vilniaus regioną fondą“, padėsiantį pritraukti investuotojų ir sukurti naujų darbo vietų.
2. Įkursime „Pietryčių Lietuvos bendruomenių fondą“, kuris rems nepriklausomas vietos bendruomenių ir
organizacijų kultūrines, socialines iniciatyvas.
3. Sumažinsime patekimo į Seimą ir savivaldybių tarybas barjerą tautinių bendrijų politinėms partijoms,
vietos gyventojams suteikiant galimybę demokratiškai rinktis tarp tautinėms bendrijoms atstovaujančių partijų.
4. Teisiškai apibrėšime „vietinės tautinės mažumos“ statusą, kad savivaldybėse, kurių tarybose dominuoja lenkų ir rusų politinės daugumos, būtų ginamos ir puoselėjamos lietuvių vietinės mažumos teisės.
5. Sudarysime galimybę Vilniaus regiono gyventojams gauti kokybišką informaciją lenkų kalba, retransliuojant kurią nors iš populiarių Lenkijos TV programų.
6. Užtikrinsime, kad pereinamuoju laikotarpiu tautinių bendrijų moksleiviai turėtų vienodas galimybes
gerai išlaikyti valstybinį lietuvių kalbos brandos egzaminą, lietuvių kalbos mokydamiesi tiek pat valandų, kiek to yra mokomasi lietuviškose mokyklose.
7. Vardų ir pavardžių rašybos problemas spręsime tiksliai laikydamiesi Konstitucinio teismo suformuluotos doktrinos ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išaiškinimo, numatančio, kokiais atvejais lietuviškuose asmens dokumentuose vardai ir pavardės gali būti rašomi naudojant „w, q, x“ raides.
8. Tam, kad geriau pažintumėme savo krašto istoriją, ir tai, kokį vaidmenį šioje istorijoje atliko Lietuvoje
gyvenančios tautinės bendrijos, įkursime „Vilniaus muziejų“.

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
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Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Edita Mackevič
Už Lietuvą, kurioje
norisi gyventi!

1. Jauki aplinka apygardoje:
• Šalčininkų – Vilniaus apygardoje gyvenamųjų namų ir švietimo įstaigų renovacija;
• kelių remontas ir šaligatvių įrengimas kaimo teritorijose;
• apšviestos gatvės kaimo teritorijose;
• organizacinė ir finansinė parama neformaliajam ugdymui (nevyriausybinės organizacijos ir jų veiklos
skatinimas);
• jaunimo užimtumo didinimas kaimo vietovėse.
2. Geresnės pragyvenimo sąlygos:
• padori pensija, o ne kova už išgyvenimą;
• darbo užmokestis atitinkantis Lietuvos pragyvenimo lygį;
• naujų darbo vietų apygardoje sukūrimas, pritraukiant privačias investicijas.
3. Sveika ir išsilavinusi tauta:
• prieinamos medicininės paslaugos gyvenamojoje teritorijoje;
• prieinamas aukštasis išsilavinimas visiems (daugiau valstybės finansuojamų vietų aukštosiose mokyklose);
• suteikti galimybes jaunimui baigus studijas gauti darbo pasiūlymą pagal įgytą specialybę;
• valstybinio biudžeto didinimas mokykloms ir darželiams.
4. Lietuva – atvira valstybė:
• tautinių bendrijų teisių apsauga ir didesnis bendrijų įtraukimas į valstybės valdymo procesus;
• dvigubos pilietybės įteisinimas ir emigracijos sumažinimas;
• visų sąlygų paprasčiau integruotis į darbo rinką ir aktyvų visuomeninį gyvenimą garantija grįžus iš užsienio.
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Darbo partija

Alicija Ščerbaitė
TAI, KO NEGALI KITI.

Darbo partijos prioritetas – GYVENTOJŲ PAJAMŲ DIDINIMAS
PASIEKSIME, KAD LIETUVOJE BŪTŲ:
• vidutinis darbo užmokestis – 1110 eurų;
• minimali mėnesinė alga (MMA) – 656 eurų;
• vidutinė pensija – 422 eurų;
• neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) prilygintas MMA.
DARBO PARTIJA GALI IR ŽINO, KAIP VISIEMS ŽENKLIAI 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, juos pirmuosius dvejus metus atleisdami nuo pajamų mokesčio.
• Padėsime jaunoms ir remtinoms šeimoms apsirūpinti būstu – savivaldybių socialinių būsto statybai per
4 metus skirsime 1 milijardą eurų iš ES ir šalies fondų. Kiekvienam šalies piliečiui, sulaukusiems 18 metų,
gyvenimo pradžiai skirsime 2000 eurų paramą.
• Būtiniausiems maisto produktams ir vaistams taikysime 5 % lengvatinį PVM tarifą, palaikysime teisingesnius ir mažesnius nei kaimyninėse šalyse mokesčius.
• Atpiginsime šildymo kainas, skatindami šilumos energiją gaminti iš biokuro. Sieksime uždrausti išnuomoti arba parduoti savivaldybių šilumos tinklus privatiems asmenims.
• Įvesime mokytojams papildomas socialines garantijas, skirdami valstybines pensijas už ištarnautus metus. Išsaugosime kaimiškas mokyklas, taikydami joms papildomą finansavimą. Sieksime, kad švietimo
finansavimas sudarytų 6 % BVP.
• Sumažinsime Seimo narių skaičių nuo 141 iki 111, ministerijų tarnautojų skaičių, o ūkio subjektus kontroliuojančių institucijų skaičių – nuo 58 iki 29.
• Panaikinsime Lietuvos žemės ūkių finansinį diskriminavimą ir reikalausime padidinti neteisingai mažas
tiesiogines ES išmokas iki ES vidurkio.
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Agnė Širinskienė
Orus žmogus –
stipri valstybė!

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) ir aš, kaip komandos narė, esame įsitikinę, kad kiekvienas žmogus
Lietuvoje turi jaustis laimingas, saugus ir orus, o valstybė – stipri.
Todėl valstybės gyvenimą kursime: puoselėdami tradicinę šeimą ir kurdami jai palankią aplinką derinti
darbą ir šeimos pareigas; saugodami žmogaus gyvybę nuo jos pradėjimo momento 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 ir teisingumu grįstą valstybės valdymą; vykdydami skaidrią, profesionalią, atsakingą, žmonėms tarnaujančią politiką.
LVŽS vizija bei siūlomi sprendimai paremti penkių darnų – darnaus žmogaus, darnios visuomenės ir
aplinkos, darnaus švietimo ir kultūros, darnios ekonomikos ir finansų bei darnaus valstybės valdymo – strateginėmis nuostatomis ir esminiais principais: profesionalumu ir tikslų įvairiose srityse suderinimu – darna.
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!
Platesnę informaciją rasite tinklapyje www.darniLietuva.lt.
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Lietuvos lenkų rinkimų akcija –
Krikščioniškų šeimų sąjunga

LEONARD TALMONT
Už krikščioniškas vertybes!
Už socialinį teisingumą
ir sąžiningą
politiką!

Mielieji Lietuvos žmonės,
Rinkimai – Jūsų galimybė pareikalauti iš politikų atsakomybės, įsipareigojimo įgyvendinti sprendimus
atitinkančius realius žmonių poreikius, kartu auginti piliečių pasitikėjimą valstybe ir kurti jos gerovę.
Per šią Seimo kadenciją likau ištikimas savo nuostatoms, kurias grindžiu krikščioniškosiomis vertybėmis.
Šeima – svarbiausias politikos prioritetas. Jos gerbūvio užtikrinimas sprendžia demografijos, emigracijos, socialinės atskirties, visuomenės problemas bei valstybės ateities galimybes:
• 120 € kas mėnesį kiekvienam vaikui
• Šeimos kortelė gausioms šeimoms
• 5 % PVM maisto produktų krepšeliui
• pensijos didinimas susiejant su VDU
• nemokamai skirti būtiniausius vaistus žmonėms sulaukusiems 75 metų
• darbo užmokesčio ir socialinių garantijų didinimas
• mokyklų tinklo išsaugojimas
Piliečiai nusivylę teisingumu, neveikimu ir delsimu. LLRA-KŠS – vienintelė Seimo partija nebuvo įsivėlusi į jokį korupcijos skandalą. Būtina šiandien priimti sprendimus dėl liustracijos, tautinių mažumų, žemės
grąžinimo, žemdirbių keliamų klausimų.
Teisingas finansų ir mokestinės naštos paskirstymas tenkinant visuomenės poreikius reikalauja didesnių
įplaukų į biudžetą. Sieksiu:
• mokesčių solidarumo principo-turtingesnis moka daugiau (1 € mokestis gaunantiems MMA)
• bankų, prekybos tinklų apmokestinimo
• didesnio lėšų skyrimo savivaldybėms, švietimui, kultūrai, vaikų globai
• mokinio krepšelio ir ligonių kasų kvotų modelių keitimo
• Seimo narių skaičiaus mažinimo
Gindamas viešąjį interesą, esu dirbančiųjų, vaikus auginančiųjų, pagalbos ir paramos reikalaujančių
žmonių pusėje.

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
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Lietuvos socialdemokratų partija

Sergejus
Tichomirovas
Daugiau gerai apmokamų
darbo vietų, pajamų
ir socialinio
teisingumo.
Mano tikslas – nuolat auganti ir stiprėjanti žmonių gerovė. Noriu, kad kiekvienas Lietuvos pilietis, kiekvienas
Šalčininkų ir Vilniaus rajono gyventojas galėtų gyventi saugiai, oriai ir laimingai.
Socialdemokratai sieks, kad:
• 2020 m. vidutinis Lietuvos gyventojų darbo užmokestis būtų 1100 eurų;
• minimalus atlyginimas sudarytų pusę vidutinio atlyginimo – 550 eurų;
• senatvės pensija išaugtų trečdaliu;
• išmokos žemdirbiams pasiektų Europos Sąjungos šalių vidurkį.
Socialdemokratai nuosekliai didins finansavimą švietimui, mokslui ir kultūrai, sveikatos apsaugai ir socialinei politikai. Kontroliuosime, kad gyventojai gautų kokybiškas paslaugas.
Lietuvos žmonės nemokamai galės įgyti aukštąjį bakalauro išsilavinimą, šalies jaunimui sukursime geriausias sąlygas gyventi, kurti ir auginti vaikus, remsime jaunas šeimas, įsigyjant pirmąjį būstą. Jauniems
žmonėms teiksime finansinę paramą verslui kurti, o pradedantiesiems pasiūlysime palankesnę mokesčių
aplinką. Tęsime sėkmingą daugiabučių renovaciją.
Sieksime teisingesnių ir skaidresnių mokesčių: turtingesni piliečiai turės labiau prisidėti prie bendros
gerovės kūrimo.
Sukursime ir įgyvendinsime tautinių mažumų kultūros bei paveldo išsaugojimo programą.
Daugės gerai apmokamų darbo vietų ir toliau mažės nedarbas. Skatinsime asmenines iniciatyvas, kad
savo idėjas žmonės galėtų įgyvendinti Lietuvoje, o ne už jos ribų.
Lietuvos nepriklausomybės ir saugumo stiprinimas – vienas iš mūsų kertinių prioritetų. Stiprinsime ir
įtvirtinsime teisinės valstybės principus, demokratiją, ginsime kiekvieno žmogaus teises ir kartu kursime solidaresnę bei teisingesnę Lietuvą.
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Išsikėlė pats
Lietuvos centro partija

Nikolaj Voinov
Už orią senatvę!

1. Panaikinsime Seimo narių neliečiamybę ir kitas valdžios privilegijas. Apklausai, įtarimų pateikimui ir sulaikymui nereikės Seimo leidimo. Už korupciją teisti politikai negalės dalyvauti rinkimuose. Įsteigsime
Antikorupcijos biurą, kuris prižiūrės, kad valdžios sprendimai būtų nekorupciniai, sustiprinsime STT galias
ir finansavimą, kovai su valstybine korupcija pasitelksime geriausias ES praktikas, sumažinsime Seimo
narių ir valstybės tarnautojų skaičių proporcingai gyventojų skaičiui.
2. Sustabdę didžiąją politinę korupciją sutaupytais milijardais išspręsime didžiausias Lietuvos problemas –
sustabdysime emigraciją ir gyventojų mažėjimą, nes įsteigsime naujas darbo vietas, padidinsime algas ir
pensijas iki Estijos vidurkio, sudarysime palankias sąlygas jaunoms šeimoms susilaukti ir auginti vaikus.
3. Atkursime žemutinę savivaldos grandį, sumažinsime referendumo iniciatyvos kartelę iki 50 tūkstančių
piliečių, kad susigrąžintume demokratišką, socialiai jautrią valstybę.
4. Atkursime socialinį teisingumą tam skirdami 1/3 valstybės biudžeto. Per mokesčius sumažinsime algų
skirtumus, jas, pensijas ir socialines pašalpas indeksuosime pagal infliaciją ir pagal būtinąsias išlaidas
vienam šeimos nariui. Grąžinsime pensijas valstybės tarnautojams, pareigūnams bei jų palikuoniams, atkursime nemokamą sveikatos apsaugą.
5. Sieksime pozityviai pakeisti valstybės požiūrį į bendradarbiavimą su kaimynine Baltarusijos Respublika.
Inicijuosime neįgyvendinto tarptautinio Lietuvos-Baltarusijos susitarimo dėl 50 km. bevizio režimo pasienio ruožo sudarymo svarstymą LR Seime ir jo priėmimą.
6. Inicijuosime valstybės lygmenyje (LR Seime, Vyriausybėje, Atsakingose ministerijose) plačią diskusiją dėl
pietryčių Lietuvos krašto (Šalčininkų ir Vilniaus rajonų) visokeriopos ir sėkmingos integracijos į Lietuvos
politinį, ekonominį ir socialinį gyvenimą ir nuosekliai sieksime užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo.
7. Skatinsime (etnokultūrinio ir agrarinio) turizmo plėtrą, sudarysim sąlygas pietryčių Lietuvos krašto
(Šalčininkų ir Vilniaus rajonų) lankomų objektų populiarinimui ir patrauklumo didinimui.

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
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APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ KONTAKTAI
Nr.

APYLINKĖS
PAVADINIMAS

PIRMININKO
VARDAS, PAVARDĖ

1.

Šalčininkų Nr. 1

Regina Kokoškina

2.

Centrinė miesto Nr. 2

Helena Kliacevič

3.

Parko Nr. 3

Liucija Ozarovskaja

4.

Šalčininkėlių Nr. 4

Kristina Marinovskienė

5.

Zavišonių Nr. 5

Irina Davlidovič

6.

Gerviškių Nr. 6

Jolanta Lebed

7.

Tribonių Nr. 7

Galina Rogoža

8.

Sėlų Nr. 8

Alicija Kupčelait

9.

Čiužiakampio Nr. 9

Zdislav Mažeiko

10.

Butrimonių Nr. 10

Liudmila Tkačenko

11.

Jančiūnų Nr. 11

Natalija Karpovič

12.

Eišiškių Nr. 12

Ana Rožanienė

13.

Jurzdikos Nr. 13

Violeta Zdanovičienė

14.

Gornostajiškių Nr. 14

Mira Lukaševič Labovič

15.

Kalesninkų Nr. 15

Olga Suchocka

16.

Purvėnų Nr. 16

Irena Andrukonienė

17.

Dainavos Nr. 17

Marijolia Antul

18.

Pabarės Nr. 18

Ilona Voitechovič

19.

Tetėnų Nr. 19

Stanislava Kolendo

20.

Jašiūnų Nr. 20

Tatjana Politova
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APYLINKĖS KOMISIJOS ADRESAS
IR TELEFONO NUMERIS
Vytauto g. 35, Šalčininkų m., Šalčininkų r.
+37068643949
Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r.
+37064727507
Plento g. 7, Šalčininkų m.
+37060827630
Vilniaus g. 20, Šalčininkėlių k., Šalčininkų r.
+37061133169
Visinčios g. 8, Zavišonių k., Šalčininkų r.
+37061862535
Šalčios g. 1, Gerviškių k., Šalčininkų r.
+37067059974
Mokyklos g. 3, Tribonių k., Šalčininkų r.
+37069432692
Baumiliškių k. 1, Šalčininkų r.
+37068630245
Mokyklos g. 2, Čiužakampio k., Šalčininkų r.
+37061323127
Mokyklos g. 2, Butrimonių k., Šalčininkų r.
+37062939095
Mokyklos g. 23, Jančiūnų k., Šalčininkų r.
+37062942804
Gegužės a. 19, Eišiškių m., Šalčininkų r.
+37060050963
Vilniaus g. 81, Eišiškių m., Šalčininkų r.
+37068539703
Kaštonų g. 5, Eišiškių m., Šalčininkų r.
+37068235634
Parko g. 20, Kalesninkų k., Šalčininkų r.
+37068494123
Pasienio g. 6, Purvėnų k., Šalčininkų r.
+37061809435
Sodų g. 85, Dainavos k., Šalčininkų r.
+37064813371
I. Jundzilo g. 32, Pabarės k., Šalčininkų r.
+37069323045
Mokyklos g. 20, Tetėnų k., Šalčininkų r.
+37062045468
M. Balinskio g. 16A, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r.
+37061514386
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Nr.

APYLINKĖS
PAVADINIMAS

PIRMININKO
VARDAS, PAVARDĖ

21.

Geležinkelio Nr. 21

Marja Alencinovič

22.

Keidžių Nr. 22

Regina Tetianec

23.

Rūdninkų Nr. 23

Elvyra Daukševič

24.

Baltosios Vokės Nr. 24

Artūras Indrišiūnas

25.

Turgelių Nr. 25

Janina Kuklis

26.

Skynimų Nr. 26

Marija Korkut

27.

Tabariškių Nr. 27

Tadeuš Žigel

28.

Akmenynės Nr. 28

Valerij Markin

29.

Poškonių Nr. 29

Liudmila Butrimienė

30.

Dieveniškių Nr. 30

Jadvyga Šilobritienė

31.

Krakūnų Nr. 31

Lena Nevedomskaja

32.

Jurgelionių Nr. 32

Lena Bicic

33.

Milkūnų Nr. 33

Kristina Smirnova

34.

Baušių Nr. 34

Irena Radevič

35.

Dailidžių Nr. 35

Svetlana Valiukienė

36.

Tausiūnų Nr. 37

Violeta Jelmak

37.

Baltosios Vokės Nr. 8

Ivan Parvicki

38.

Pagirių Nr. 9

Ana Bitovt

Šv. Antano g. 16, Jašiūnų glž. stotis, Šalčininkų r.
+37067225090
Keidžių k., Jašiūnų sen., Šalčininkų r.
+37067679068
Bažnyčios g. 8, Rūdninkų k., Šalčininkų r.
+37061954625
Vilniaus g. 10, Baltosios Vokės mstl., Šalčininkų r.
+37060548198
Akmenynės g. 1, Turgelių k., Šalčininkų r.
+37061657354
Sodų g. 2, Skynimų k., Šalčininkų r.
+37061448331
Mokyklos g. 7, Tabariškių k., Šalčininkų r.
+37067810470
Senoji g. 3, Akmenynės k., Šalčininkų r.
+37061677640
Mokyklos g. 7, Poškonių k., Šalčininkų r.  
+37061007302
Vilniaus g. 8, Dieveniškių mstl., Šalčininkų r.
+37062071292
Kaštonų g. 67, Krakūnų k., Šalčininkų r.
+37062247069
Mokyklos g. 18A, Jurgelionių k., Šalčininkų r.
+37061396789
Mokyklos g. 12, Milkūnų k., Šalčininkų r.
+37062084403
Baušių k., Šalčininkų r.
+37061758881
Mokyklos g. 2, Dailidžių k., Šalčininkų r.
+37061202551
Ateities g. 37, Tausiūnų k., Eišiškių sen., Šalčininkų r.
+37060598200
Parko g. 2, Baltosios Vokės k., Vilniaus r.
+37068377481
Šiltnamių g. 22, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.
+37067512519

39.

Keturiasdešimties
Totorių Nr. 10

Renata Okunevič

Totorių g. 28A, Keturiasdešimt Totorių k.,
Pagirių sen., Vilniaus r. +37067562743

40.

Mažųjų Lygainių Nr. 48 Vladislava Žukovska

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

APYLINKĖS KOMISIJOS ADRESAS
IR TELEFONO NUMERIS

Ilgučio g. 4, Mažųjų Lygainių k., Vilniaus r.
+37061208521
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