Armonaitė
Aušrinė
Mielieji,
Seimo narės darbą regiu, kaip prasmingą ir atsakingą veiklą, atstovaujant Jūsų interesams, priimant
svarbius sprendimus, turinčius įtakos Lietuvos raidai, mūsų šiandienai, mūsų vaikų ir anūkų ateičiai.
Kiekviename savo politinės veiklos žingsnyje sieksiu, kad Lietuva būtų:
Rūpestingos bendruomenės valstybė
Mūsų vaikai mokyklose nuolat patiria patyčias, kasmet sau gyvybę Lietuvoje atima 900 žmonių,
mūsų senjorų pajamos yra vienos mažiausių ES. Kitos šalys turėjo panašių problemų ir jas išsprendė.
Šias bėdas išspręsime ir mes, tačiau veikti jau reikia šiandien.
• Vaikų ugdymas mokyklose bus grindžiamas kūrybiškumu, kritiniu mąstymu bei gera emocine
aplinka. Ugdymo kokybė gerės stiprinant mokyklų savarankiškumą, mokytojo profesija pagaliau taps prestižine.
• Įgyvendinsime veiksmingą emocinę pagalbą ir savižudybių prevenciją.
• Vidutinę pensiją padidinsime iki 400 eurų. Pensijų kėlimą susiesime su atlyginimų ir šalies ūkio
augimu.
• Valdžia nesikiš į asmeninį žmonių gyvenimą, kiekvienas yra vertas palaikymo ir pagarbos.
Draugiška valstybė norintiems įkurti ir vystyti verslą
Lietuva yra viena pirmųjų ES pagal naujai steigiamų verslų skaičių, tačiau taip pat esame vieni pirmųjų pagal žlungančių verslų skaičių. Turime leisti skleistis žmonių verslo iniciatyvoms, jiems padėti
ir netrukdyti.
• Valstybės institucijos tarnaus žmonėms, o ne biurokratijai.
• Verslą prižiūrinčios institucijos taps konsultantėmis, ne baudėjomis.
• Sumažinsime mokesčius naujas darbo vietas kuriančioms įmonėms.
• Socialinio draudimo mokestį kasmet mažinsime po 1 proc.
• Sumažinsime pridėtinės vertės mokestį iki 18 proc.
• Pritrauksime daugiau investicijų ir paskatinsime šalies ekonomikos augimą.
Spalio 9 dieną prašau Jūsų balso. Sukurkime Lietuvą, kurioje norisi gyventi!
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Bakas
Vytautas
Orus žmogus - stipri valstybė
Už kompetenciją ir esminius pokyčius politikoje
Visą savo laiką skyriau darbuotojų interesams ginti. Derėjausi dėl oraus žmonių atlyginimo, saugių
darbo sąlygų. Dirbdamas teisėsaugoje, versle dalyvavau visuomeninėje veikloje. Kovojau su neteisybe, politiniu aklumu. Subūriau 4000 teisėsaugos darbuotojų į profesines sąjungas. Dirbau kartu
su iškiliais profesionalais – K. Čilinsku, V. Telyčėnu, S. Skverneliu. Aš įsitikinęs, kad turint aiškų tikslą
galima pasiekti permainų.
Esu teisininkas, rinkimuose dalyvauju su S. Skvernelio profesionalų komanda, mane palaiko šeima.
Jei būsiu išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą, teiksiu sprendimus, kurie:
• apsaugos darbuotojo, kaip silpnesnės pusės, interesus, stiprins profesinių sąjungų veiklą;
• įtvirtins specialią jaunų šeimų programą. Inicijuosiu pagalbos jaunoms šeimoms įsigyti pirmąjį būstą paketą;
• padės norintiems kurti ir plėtoti verslą, ypač šeimų verslą. Mano patirtis patvirtina, jog būtina kurti kooperatinės bankininkystės plėtojimo ir pagalbos programą. Siūlysiu teisės aktus,
padėsiančius kurti palankią konkurencinę aplinką verslui;
• paskatins komunalinių mokesčių mažinimą, stiprins bendruomenes. Pertvarkysime paslaugas teikiančių įmonių valdymą, jas depolitizuosime, įtrauksime į valdymą vartotojų ir bendruomenių atstovus;
• numatys pagalbą vaikams ir senjorams, skaudžiausiai išgyvenantiems nepriteklių ir atskirtį.
Skurdą įveiksime padėdami jaunimui įgyti tinkamą išsilavinimą. Darbingiems žmonėms – padėdami rasti darbą ar persikvalifikuoti. Senjorams jau 2017 metais padidinsime pensijas ir jas
indeksuosime;
• įteisins adekvačias bausmes už korupcinius nusikaltimus. Stiprinsime teisėsaugą, prokuratūrą ir teismų nepriklausomybę, įtvirtinsime tarėjus.
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Čiupaila
Regimantas
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 metai, 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 – efektyviausia priemonė
skurdui ir emigracijai stabdyti. Vidutinis atlyginimas 2020 m. turi pasiekti bent 1450 eurų, o
minimalus 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 amžiui – 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. Gydanti 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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Kaminski
Jaroslav
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.
Esu ištikimas savo nuostatoms, kurias grindžiu krikščioniškosiomis vertybėmis. Esu sąžiningas politikas, nepasiduodantis lobistų įtakoms, nevaržomas įsipareigojimų „atidirbti už paramą ar pinigus”.
Šeima – svarbiausias politikos prioritetas. Jos gerbūvio užtikrinimas sprendžia demografijos, emigracijos, socialinės atskirties, visuomenės problemas bei valstybės ateities galimybes:
• 120 Eur 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 neįsivėlusi
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 Eur 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.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Pagojus
Julius
Mano vizija mūsų šaliai saugi, solidari ir teisinga Lietuva
Pagrindinis tikslas - sukurti gerovės valstybę ir laimingą visuomenę. Tai įmanoma, užtikrinant
visuotinai prieinamą ir sparčią ekonomikos, kultūros, mokslo, švietimo bei sveikatos priežiūros
pažangą.
Ekonomikos pažanga reiškia: ne mažesnę nei 1100 Eur vidutinę algą, ne mažesnę nei 500 Eur minimalią algą, ne mažesnę nei 300 Eur vidutinę pensiją. Būtina prielaida ekonominei pažangai - palanki aplinka verslui, todėl sieksiu mažinti darbo jėgos apmokestinimą, mažinti verslą kontroliuojančių institucijų skaičių, naikinti korupcijos apraiškas.
Susidurdami su demografine krize turime imtis neatidėliotinų veiksmų, mažinant emigraciją, užtikrinant ryšį su užsienyje gyvenančiais lietuviais ir sudarant sąlygas jiems grįžti į Tėvynę. Tam reikia:
įteisinti dvigubą pilietybę, įvesti saugų internetinį balsavimą ir sukurti priemones, skatinančias gyventi Lietuvoje, kurios neapsiribotų vien tik ekonominiais rodikliais. Palanki aplinka vaikams auginti, nemokamas ir kokybiškas pradinis, vidurinis ir aukštasis išsilavinimas, lengvatos įgyjant pirmą
būstą, kultūrinio gyvenimo plėtojimas - tik visa tai kartu gali padėti išsaugoti ir didinti Lietuvos
gyventojų skaičių.
Pasitenkinimas gyvenimo kokybe yra neatsiejamas nuo teisingumo jausmo. Pagrindinė prielaida
jam atsirasti - socialinės atskirties tarp mažiausiai ir daugiausiai pajamų gaunančių mažinimas, sukuriant realią ir stiprią vidurinę klasę Lietuvoje. Siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą valstybe
turime įvesti visuomenės tarėjus teismuose, užtikrinti kokybišką nemokamą teisinę pagalbą didesniam žmonių ratui.
Skaidri, atvira, progresyvi, netoleruojanti korupcijos bei jaučianti atsakomybę už savo šalį valdžia
gali ir privalo visa tai sukurti Lietuvoje.
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Pavolas
Romas
Už demokratiją. Už laisvę neskursti.
1. Doktrina, vedanti į valstybės sunaikinimą - sąlygojusi masinę emigraciją - yra klaidinga ir
būtina keisti.
2. Būtinas aktyvus valdžios dalyvavimas, siekiant pažaboti monopolijų veiksmus, kurie iškreipia rinką ir sąlygoja pinigų kaupimąsi nedaugelio rankose.
3. Sugriežtinkime atsakomybę už politinę korupciją. Remiu Antikorupcinę N. Puteikio ir
K. Krivicko koaliciją.
4. Priversime politikus ir valdininkus atsiskaityti žmonėms už kiekvieną gautą ir išleistą centą.
Korupcinius sandorius – tokius kaip šilumos ūkio nuoma – būtina panaikinti, o juos sudariusiems bus keliamos bylos. Amortizacinės rinkliavos, didinančios šilumos kainas, nebus
laikomos investicijomis. Laikas sutramdyti korupciją absurdiškų viešųjų pirkimų, koncesijų,
nuomos, kitų sandorių sferoje.
5. Valdžių atskyrimo principas privalo tapti realus.
6. Sustabdę didžiąją politinę korupciją, kuri kasmet „suryja“ iki 2 mlrd. eurų, galėsime išspręsti
ir didžiausias eilinių Lietuvos žmonių socialines problemas: sustiprinti žmonių perkamąją
galią, padidinti pensijas, sudaryti palankias finansines sąlygas jaunoms šeimoms susilaukti
ir auginti vaikus.
7. Visiems pensininkams valdžia privalo indeksuoti pensijas pagal infliaciją.
8. Remiantis Konstitucija, privalu mažinti Seimo narių skaičių, pagal gyventojų skaičių.
9. Naikintinos diskriminacinės Seimo nariams skiriamos subsidijos politinei veiklai (veiklai už
parlamento ribų, veidmainiškai, melagingai priskiriamai parlamentinei veiklai).
10. Grėsmės akivaizdoje Lietuvos kariuomenei būtinas rimtesnis finansavimas.
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Pinskus
Jonas
Kiekvienam lazdyniečiui po naują butą! (vietoje seno)
Mieli lazdyniečiai!
Didžiulė atsakomybė – rūpintis savo šalies klestėjimu, jos žmonių gerove, saugumu. Seimo nariai
priima sprendimus, įtaka ir poveikis žmonėms jaučiami kasdien.
Esminė Lazdynų gyventojų problema – pasenę, kritinės būklės daugiabučiai namai. Būtent šią
problemą esu pasiryžęs spręsti atstovaudamas Jūsų interesams LR Seime. Supuvusi elektros instaliacija, bloga ventiliacija, pelėsis, atsiveriantys plyšiai, prakiurę stogai. Besikeičiantis gyvenimas,
greitėjantis tempas lemia, kad nebepateisina poreikių butų išplanavimas, ankšti kiemai, išsiklaipę,
sutrūkinėję šaligatviai... Akivaizdu, kad seniai pasibaigus garantiniam laikotarpiui, yrant pagrindinėms konstrukcijoms, šiuos namus renovuoti neekonomiška ir nesaugu.
Senų daugiabučių gyventojams realu suteikti naujus butus čia pat, Lazdynuose. Tinkamų vietų gyvenamajai statybai tikrai yra. Nugriovus senus, jų vietoje reikia statyti naujus, aukštesnius, modernius namus, išlaikant unikalų mikrorajono kraštovaizdį. Lazdynai šiam projektui – idealus rajonas.
Žmonių saugumas - rodiklis, dėl kurio privaloma imtis priemonių jau dabar. Šiam procesui būtina
konsoliduoti valstybės, savivaldybės ir privačias lėšas.
Esu tikras, kad mūsų komandos veiklumas ir ryžtas, rūpinantis kiekvieno iš Jūsų gyvenimo kokybe,
sėkmingai įveiks visus iššūkius.
Mes pasieksime, kad Lietuvoje būtų:
• didesnės gyventojų pajamas;
• vidutinis darbo užmokestis – 1110 Eur;
• minimali mėnesio alga (MMA) – 656 Eur;
• vidutinė pensija – 422 Eur;
• būtiniausiems maisto produktams ir vaistams taikysime 5% lengvatinį PVM tarifą.
Aš žinau, kaip spręsti Jūsų problemas. Išsaugoti tai, kas vertinga, keisti tai, kas apkartina kasdienybę. Būtent tai ir siūlau Jums, siekdamas tapti Jūsų atstovu Lietuvos Respublikos Seime.
Tikiuosi Jūsų supratimo ir palaikymo Seimo rinkimuose.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Strelčiūnas
Algis
Gerbiami Lazdynų ir Vilkpėdės gyventojai,
Valstybė stipri tiek, kiek organizuota ir veikli yra savivalda bei bendruomenė. Tuo įsitikinau 20 metų
būdamas Lazdynų seniūnu, kurdamas šio rajono gyventojų gerovę bei dirbdamas Vilniaus miesto
savivaldybėje.
Pristatau Jums savo veiklos programą 2016-2020 m. Užtikrindamas pradėtų darbų tęstinumą ir
atsižvelgdamas į gyventojų prašymus sieksiu, kad:
• Vilniaus biudžetui tektų didesnė gyventojų pajamų mokesčio dalis. Taip atsiras galimybė mažinti transporto spūstis, tvarkyti kiemus, šaligatvius, spręsti automobilių parkavimo problemas;
• būtų keičiama savivaldybių tarybų rinkimų sistema, pereinant nuo esamos prie mišrios (kaip
Seimo), būtų įteisinti tiesioginiai seniūnų ir seniūnaičių rinkimai;
• Lazdynų ir Vilkpėdės rajonų teritorijoje orą teršiančių objektų veikla atitiktų nustatytas aplinkos kokybės normas;
• Lazdynuose būtų įrengta E. Šimkūnaitės sveikatingumo trasa, paplūdimys, triukšmą slopinančios sienelės (Oslo g.).
• būtų rekonstruotas Vingio parkas;
• Vyriausybė skirtų didesnes dotacijas stambiaplokščių namų renovacijai;
• greitai būtų reaguojama į mane besikreipiančių žmonių prašymus ir pasiūlymus.
Siekiant didesnių pokyčių šalyje, įgyvendinsime TS-LKD partijos programos tikslus, kad:
• būtų sukurta per 147 000 naujų darbo vietų;
• vidutinis mėnesio (bruto) darbo užmokestis pasiektų 1250 Eur;
• vidutinė senatvės pensija (turint būtinąjį darbo stažą) pasiektų 400 Eur;
• į Lietuvą sugrįžtų ir būtų pritraukta per 80 000 darbingo amžiaus žmonių.
Aš pasirengęs atstovauti Jus Lietuvos Respublikos Seime.
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Subačius
Kęstutis
Tėvynę kuriame kartu
Metas keisti esamą valstybės valdymą politika, kuri stiprintų tautą ir Lietuvai padėtų išlikti savimi.
Todėl kviečiame atkurti laisvų piliečių Respubliką su stipria savivalda, pereiti prie socialinės rinkos
ekonomikos – solidarios visuomenės pagrindo. Stiprinti tautai gyvybiškai svarbias švietimo, mokslo, kultūros sritis, nes nuo jų priklauso piliečių kūrybinės galios, tautos tapatybė ir laisvė. Telksime
politines ir intelektualines jėgas, kad Lietuva įgytų ateities perspektyvą ir veiksmingai gintų savo
nacionalinius interesus.
Kad dirbantys žmonės neskurstų, siūlome keisti ekonominį valstybės modelį solidariu.
Neapmokestinti pajamų, būtinų asmeniui ir šeimai išgyventi. Šeimoms, auginančioms vaikus, suteikti pajamų mokesčio ir pirmojo būsto palūkanų lengvatas. Atverti finansavimo šaltinius smulkiajam verslui, inovatyvioms bendrovėms.
Kad valstybę kurtume kartu ir ja pasitikėtume, turime grąžinti valdžią piliečiams.
Užtikrinti viešą tarimąsi visuomenei svarbiais klausimais, pilietinę institucijų ir finansų kontrolę.
Įtvirtinti ūkiškai savarankiškas seniūnijas. Pertvarkyti biurokratiją į Lietuvai įsipareigojusią valstybės tarnybą.
Kad sutvirtintume Lietuvos galias, privalome švietimą, mokslą, kultūrą paversti valstybės prioritetu.
Suteikti vaikams lygias galimybes siekti mokslo. Grąžinti mokyklai jos paskirtį – ugdyti asmenybes,
pasitelkus šviesiausius šalies protus, padidinus švietimo ir mokslo lėšų dalį mokiniams, mokytojams, mokslininkams. Rūpintis lietuvybės puoselėjimu.
Kad Lietuvos piliečiai būtų saugūs ir orūs, turime užtikrinti teisingumą valstybėje.
Pasitelkus pilietinę kontrolę iš esmės sumažinti politinę korupciją, pareigūnų ir politikų savivalę,
užtikrinti įstatymo viršenybę ir žmogaus teisių apsaugą.
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Valiukevičiūtė
Ona
Tesprendžia Tauta!
Gavusi rinkėjų pasitikėjimą tęsiu Seime pradėtus darbus ir kartu su partijos Tvarka ir teisingumas
bendražygiais sieksiu kad:
• kiekvienam vaikui būtų prieinamas kokybiškas formalusis ir neformalusis ugdymas, o pedagogams būtų užtikrintas jų kvalifikaciją atitinkantis darbo užmokestis ir sudarytos palankios
darbo sąlygos;
• būtų tobulinamos vaiko teisių apsaugos specialistų kompetencijos ir gerinamos darbo sąlygos. Vaiko teisių apsauga ir pagalba vaikui turi būti reali, efektyvi ir kokybiška, ji turi užkirsti
kelią bet kokiems vaiko teisių pažeidimams;
• kiekvienai šeimai, auginančiai vaikus, už kiekvieną vaiką kas mėnesį būtų mokama 100 eurų
„vaiko pinigų“. Šeimos, kuriose auga vaikai iki 18 metų, dažniausiai patiria skurdo riziką, todėl
privalome kiekvienam vaikui užtikrinti saugią ir jo poreikius tenkinančią aplinką;
• būtų užkirstas kelias bet kokioms smurto artimoje aplinkoje apraiškoms. Privalome finansinėmis ir organizacinėmis priemonėmis stiprinti policijos, nevyriausybinių organizacijų ir socialinių darbuotojų bendradarbiavimą – kova su smurtu artimoje aplinkoje turi būti efektyvi,
o pagalba smurto aukoms, ypač vaikams, – prieinama ir kokybiška;
• Lietuvos mokslui, menui ir kultūrai nusipelnę žmonės, sulaukę senatvės pensijos amžiaus, galėtų džiaugtis oria ir saugia senatve. Valstybė privalo šalies šviesuomenei, savo darbais stiprinusiai ir garsinusiai Lietuvą, užtikrinti jų nuopelnus atitinkančias senatvės pensijas ar rentas;
• profesionalusis menas būtų prieinamas visiems Lietuvos žmonėms ir jo neišstumtų menkavertė vartotojiška kultūra. Valstybė privalo remti ir populiarinti mėgėjų kūrybą, liaudies meną.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Vysockis
Ričardas
Pagrindiniai prioritetiniai 15 punktų, kurie man, ir tikiuosi Jums, yra svarbūs :
1. Išlikime šiandien, kad būtume rytoj. Daugiau vaikų, mažiau tankų!
2. Tautinio santykio išsaugojimas.
3. Valstybės žemė – tautos namai. Lietuvos ŽEMĖ – Lietuvos piliečių.
4. Kieno įstatymai, tas ir šeimininkas.
5. Nei į Rytus, nei į Vakarus, o čia ir dabar.
6. Lietuva yra Lietuvos piliečių, o ne visų norinčių joje gyventi.
7. Pirma lietuvis, o paskui savo religijos atstovas.
8. Pirma lietuvis, o tik paskui savo partijos atstovas.
9. Pirma lietuvis, o tik paskui europietis.
10. Pirma Lietuvos kitatautis, o ne kitatautis Lietuvoje.
11. Tik iš dviejų, vyro ir moters, gimsta trečias. ŠEIMOS samprata.
12. Vaikai yra tautos tąsa amžinybėje ne tik su teisėmis, bet ir su pareigomis.
13. Kalba – pagrindinė tautos savimonės dedamoji.
14. Gyvybiškai svarbios ūkio šakos turi priklausyti valstybei.
15. MES svarbiau už AŠ.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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RINKIMŲ KOMISIJA
Pirmininkė

Guoda Ropaitė

862082915

Pavaduotoja

Nijolė Gudžiūnienė

868735967

Sekretorė

Dalia Gakaitė

861425367

Narė

Vaiva Aleksandravičiūtė

860434860

Narys

Linas Mikalauskas

867115242

Narys

Henrich Peško

860048688

Narys

Liudvikas Ragauskis

869810005

Narys

Šarūnas Šlepikas

864505855

Narys

Paulius Zaleckis

861131053

Narys

Vytautas Keršanskas

868416842

Komisijos patalpų adresas:
Erfurto g. 29, Vilnius (Lazdynų seniūnijos patalpose)

Užrašams

Užrašams

Užrašams

Užrašams

