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11 października 2020 r. odbedą się wybory do
Sejmu Republiki Litewskiej. Obywatele Republiki
Litewskiej, mieszkający na Litwie oraz za granicą,
będą mieć możliwość wybrania 141 posłów na Sejm
— przedstawicieli narodu.
Posłowie na Sejm Republiki Litewskiej wybierani są na cztery lata w okręgach jednomandatowych
i wielomandatowych, na podstawie równego i powszechnego prawa wyborczego, w tajnym głosowaniu
w bezpośrednich wyborach w systemie mieszanym.
71 posłów jest wybieranych w 71 okręgach jednomandatowych, sformowanych na podstawie liczby
wyborców w nich mieszkających. 70 okręgów jednomandatowych znajduje się na terytorium Republiki
Litewskiej, a jeden — poza granicami kraju. Po raz
pierwszy w tych wyborach wyborcy stale zamieszkujący lub tymczasowo przebywający za granicą, będą
mieć prawo oddania głosu w okręgu jednomandatowym Litwinów Świata.
W jednym okręgu wielomandatowym, obejmującym całe terytorium Republiki Litewskiej, głosują
wszyscy obywatele Republiki Litewskiej posiadający
prawa wyborcze. W tym okręgu na podstawie systemu
proporcjonalnego wybieranych jest 70 posłów.
W wyborach prawo wyborcze ma około 2,4 mln
obywateli. Będą głosowali w ponad 1 900 obwodach
wyborczych.
Prawo głosu
Prawo głosu w wyborach do Sejmu Republiki Litewskiej mają obywatele Republiki Litewskiej, którzy
w dniu wyborów mają nie mniej niż 18 lat. W wyborach
nie biorą udziału obywatele, którym sąd zabrał prawo wyborcze. W wyborach każdy obwatel ma po jednym głosie w
okręgach jednomandatowym i wielomandatowym.
Wyborcy w wyborach do Sejmu mają prawo głosować w swoim obwodzie wyborczym albo w dowolnym
obwodzie wyborczym swojego okręgu wyborczego, jeśli
obydwie jednostki (obwód wyborczy wyborcy i obwód
wyborczy, w którym przebywa) są za pośrednictwem
środków łączności elektronicznej połączone z systemem informatycznym Głównej Komisji Wyborczej.
Spis wyborców
Główna Komisja Wyborcza spis wyborców Republiki Litewskiej do wyborów sporządza na podstawie
danych Rejestru Mieszkańców, którym zarządza spółka państwowa Registrų Centras. Wszystkie osoby, posiadające prawa wyborcze, są wciągane do spisu na
podstawie zadeklarowanego adresu zamieszkania.
Do spisu nie są wciągane osoby, pozbawione praw
wyborczych. Nikt nie może zostać wpisany do spisu
wyborców kilkukrotnie. Ostateczny spis wyborców
jest sporządzany w ciągu nie więcej niż 7 dni do dnia
wyborów.
Sprawdzić, czy osoba jest w spisie wyborców, można na portalu internetowym „Strona wyborcy” pod
adresem: www.rinkejopuslapis.lt, albo od 16 września

2020 roku pod krótkim numerem informacyjnym
1855.
Powiadomienie o wyborach
Po zmianach w Ustawie o Wyborach Republiki
Litewskiej, w tych wyborach zrezygnowano z imiennych
kart wyborczych. Zamiast nich, obwodowe komisje wyborcze są odpowiedzialne za rozpowszechnianie informacji o
wyborach — zaproszeń do udziału. Te pozbawione danych
osobowych powiadomienia będą wrzucane do skrzynek
pocztowych wyborców na podstawie ich zadeklarowanych adresów zamieszkania. Osobiście będą wręczane
tylko tym wyborcom, którzy będą mieli prawo głosowania
w domu. Okazanie powiadomienia o wyborach nie będzie
wymagane ani głosując przedterminowo, ani w dniu wyborów.
Sposoby głosowania
Wyborcy w wyborach do Sejmu Republiki Litewskiej
mają prawo głosu nie tylko w dniu wyborów. Ci, którzy nie mogą przybyć do obwodu wyborczego w dniu
wyborów, mogą głosować wcześniej. We wszystkich
przypadkach, by oddać głos, należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (na przykład dowód
osobisty, prawo jazdy, legitymację studenta lub emeryta, albo jakikolwiek dokument, w którym jest zdjęcie i kod
osobowy).
Głosowanie w specjalnych
punktach wyborczych
W specjalnych punktach mogą głosować wyborcy,
znajdujący się:
• w instytucjach ochrony zdrowia (z wyjątkiem ambulatoriów), opieki społecznej;
• w jednostkach wojskowych;
• w instytucjach aresztu, aresztu śledczego i wykonywania kary.
Głosować w specjalnych punktach można tylko w
urządzonych do głosowania specjalnych miejscach.
Głosowanie jest organizowane na podstawie rozporządzenia kierowników wymienionych instytucji w
godzinach określonych przez obwody wyborcze w
ostatnią środę, czwartek lub piątek przed dniem wyborów, tj. 7-9 października 2020 r. Zwraca się uwagę,
że personel instytucji ochrony zdrowia (np. lekarze
czy pracownicy administracji) nie mają prawa głosowania w specjalnym punkcie wyborczym w swoich
instytucjach.
W znajdujących się za granicą jednostkach wojskowych głosowanie odbywa się na podstawie rozporządzenia ministra ochrony kraju zgodnie z zasadami ustalonymi przez Główną Komisję Wyborczą.
Wyborca powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość osoby.
Listy specjalnych punktów są przed wyborami publikowane na stronie internetowej Głównej Komisji Wyborczej: www.vrk.lt.
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Głosowanie w domu
W wyborach do Sejmu Republiki Litewskiej prawo
do głosowania w domu mają:
• osoby niepełnosprawne;
• osoby czasowo niezdolne do pracy z powodu choroby;
• osoby mające 70 lat i starsze.
Wyborcy, uprawnieni do głosowania w domu, muszą wypełnić wniosek o głosowanie w domu do 7 października 2020 r.
Wnioski wyborców o głosowanie w domu są przedkładane obwodowym komisjom wyborczym:
— kiedy członkowie komisji wyborczych przynoszą wyborcy, uprawnionemu do głosowania w domu, powiadomienie o wyborach, wyborca może wypełnić papierowy
wniosek i wręczyć go członkowi komisji wyborczej. Wzór
wniosku można znaleźć na stronie www.vrk.lt.
• wniosek elektroniczny można wypełnić na portalu usług elektronicznych „Strona wyborcy” pod adresem: www.rinkejopuslapis.lt.
Wyborca, który z racji niepełnosprawności, nie
może wypełnić wniosku o głosowanie w domu i wręczyć go członkowi obwodowej komisji wyborczej, może
upoważnić do tego członka rodziny, sąsiada, opiekuna
lub członka komisji wyborczej. Taka osoba podpisuje
wniosek wyborcy i podaje swoje imię, nazwisko oraz
kod osobowy.
Informacje o prawie do głosowania w domu są od
16 września udzielane pod informacyjnym krótkim
numerem telefonu 1855.
Głosowanie w domu odbywa się w ostatni piątek i
sobotę przed dniem wyborów, tj. 9-10 października
2020 r. od godziny 8.00 do 20.00.
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Głosować będzie można w budynku dowolnego samorządu miasta, niezależnie od tego, gdzie osoba jest
zameldowana.
Bardzo ważnym jest — ponieważ w tym roku pandemia Covid-19 ma niemały wpływ na organizowanie
wyborów i aby chronić się nawzajem — w tym roku
zalecamy idąc na głosowanie zabrać trzy przedmioty:
dokument osobisty, środek ochrony zakrywający usta
i nos, a także własny długopis.
Jeśli wyborca do miejsca wyborów przybyłby bez
długopisu albo środka ochronnego zakrywającego
usta i nos, otrzyma je od członków komisji.
W pomieszczeniach do głosowania będą długopisy, które zostaną udostępnione wyborcom, a po oddaniu głosu, członkowie komisji będą je regularnie
dezynfekowali.
Jeśli wyborca przyjdzie głosować bez środka
ochrony osobistej, zakrywającego nos i usta, członkowie komisji wyborczych udostępnią mu takie środki.
Środki ochronne dla komisji wyborczych zapewnia
Ministerstwo Ochrony Zdrowia z rezerwy państwowej.
Głosowanie za granicą

Głosowanie zawczasu
w samorządzie
Prawo głosowania zawczasu w samorządach mają
wszyscy wyborcy, którzy z jakichś przyczyn nie mogą oddać głosu w dniu wyborów. Głosowanie zawczasu odbywa
się w budynkach samorządów, w których mieszczą się
samorządy, na terenie których jest obwód wyborczy, miejsce pracy mera (dyrektora administracji), w ostatni poniedziałek, wtorek, środę i czwartek przed dniem wyborów,
tj. 5-8 października 2020 r. od godziny 7.00 do 20.00.
Mając na celu jak najlepiej ochronić i wyborców, i
członków komisji wyborczych, Główna Komisja Wyborcza zwiększyła liczbę dni na głosowanie przedterminowe w samorządach.
Głosowanie zawczasu odbędzie się 5-8 października
2020 r., od poniedziałku do czwartku (i 19-22 października 2020 r. w czasie powtórnego głosowania).
O godzinę wydłuża się i czas pracy komisji — w
dniach głosowania przedterminowego wyborcy będą
mogli głosować od 7.00 do 20.00. To nie tylko powinno uregulować strumienie wyborców i uniknąć tłoku,
zwłaszcza w samorządach dużych miast. Zarazem będzie to doskonała możliwość, by wyborcy zaplanowali
swój czas, wygodnie przybyli do wybranego miejsca i
wypełnili obywatelski obowiązek.

Mieszkający lub tymczasowo przebywający za
granicą obywatele Republiki Litewskiej, posiadający
prawo głosu, mogą oddać głos w wyborach do Sejmu
Republiki Litewskiej. Wyborcy, w okresie głosowa-
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nia przedterminowego i w dniu wyborów niemogący wrócić na Litwę, na podstawie swojego wniosku,
złożonego w systemie informatycznym Głównej Komisji Wyborczej, zostaną wpisani do spisu wyborców
w jednomandatowym okręgu wyborczym Litwinów
Świata. Początek rejestracji — 1 lipca 2020 r.
Będąc za granicą, można głosować na dwa sposoby:
• głosować przy użyciu kopert wyborczych, przy
wcześniejszej rejestracji w systemie informatycznym
Głównej Komisji Wyborczej pod adresem: www.rinkejopuslapis.lt;
• głosować po przybyciu do instytucji konsularnej
lub przedstawicielstwa dyplomatycznego Republiki
Litewskiej lub do punktu wyborczego, znajdującego
się za granicą.
Do wyborców, głosujących za granicą, karty wyborcze zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane w systemie elektronicznej rejestracji, tj. pod zadeklarowany adres w kraju zamieszkania. Terminy
rejestracji do głosowania za granicą różnią się dla
poszczególnych państw, ze względu na specyfikę każdego kraju.
Na głosowanie w pomieszczeniach ambasad i instytucji konsularnych można rejestrować się do dnia
wyborów. Jeśli wyborca nie zarejestrował się zawczasu, będzie mógł zostać zarejestrowany po przybyciu
do miejsca głosowania z dokumentem tożsamości.
Do rejestracji na głosowanie za granicą można używać i danych paszportu bądź dowodu osobistego obywatela Republiki Litewskiej, których data ważności
upłynęła, jeśli obywatel nie otrzymał jeszcze nowego i ważnego dokumentu tożsamości obywatela Republiki Litewskiej. Dane podane w czasie rejestracji
wyborców są używane jedynie w celach organizacji
wyborów.
Głosowanie w dniu wyborów
W tym roku obywatele Republiki Litewskiej będą
wybierali Sejm 11 października 2020 r. od godziny 7.00 do 20.00. Wyborcy będą mogli oddać głos w
swoim obwodzie wyborczym lub w dowolnym innym
obwodzie wyborczym swojego okręgu wyborczego,
który jest połączony środkami łączności elektronicznej z systemem informatycznym Głównej Komisji
Wyborczej. Procedura głosowania, odbywana nie we
właściwym dla wyborcy obwodzie głosowania, może
trwać dłużej.
Wyborca, który zadeklarował opuszczenie terytorium Republiki Litewskiej lub który znajduje się
w spisie wyborców głosujących za granicą, ale tymczasowo przybył na terytorium Republiki Litewskiej
i do czasu sporządzenia ostatecznego spisu wyborców (tj. do 4 października 2020 r.) zwrócił się do
komisji wyborczej właściwej faktycznemu miejscu
jego przebywania, i złożył wniosek o wpisanie do
spisu wyborców tej komisji wyborczej (wzór F5) oraz
oświadczenie, w którym wskazał, że nie głosował w
placówce dyplomatycznej ani instytucji konsularnej
Republiki Litewskiej, zostaje wpisany do spisu wy-

borców (według faktycznego miejsca zamieszkania).
W ostatecznym spisie wyborców zostanie wpisany do obwodu zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania. Gdyby wyborca nie wykonał wymienionych kroków, ale mimo to będzie chciał wziąć udział
w głosowaniu w dniu wyborów w Republiki Litewskiej,
będzie miał prawo głosu w obwodzie wyborczym odpowiadającym faktycznemu miejscu zamieszkania,
jeśli wypełni wniosek o wpisanie do spisu wyborców
tego obwodu wyborczego (tj. wcześniej wymieniony
wniosek (wzór F5) oraz oświadczenie, czy był wciągnięty do spisu wyborców głosujących za granicą, w
którym wskazał, iż nie głosował ani w przedstawicielstwie dyplomatycznym Republiki Litewskiej, ani placówce konsularnej, i ten wniosek potwierdzi okręgowa
komisja wyborcza. Wyborca może zaczekać, nim zostanie podjęta decyzja w sprawie jego wniosku.
Ogłoszenie kandydatów i ich list
Główna Komisja Wyborcza, w oparciu o Ustawę o
Wyborach do Sejmu, powinna ogłosić listy kandydatów biorących udział w wyborach partii politycznych
oraz koalicji, nadanych drogą losowania numerów
list wyborczych, numerów kandydatów, kandydatów
wystawionych w okręgach jednomandatowych nie
później niż 30 dni do wyborów, tj. do 10 września
2020 r. Listy kandydatów są ogłaszane na stronie internetowej Głównej Komisji Wyborczej.
Partia polityczna lub koalicja wyborcza, a także
obywatel, wystawiony lub samozgłoszony jako kandydat w okręgu jednomandatowym lub na liście organizacji politycznej, w dowolnym czasie może ogłosić swoje dokumenty zgłoszeniowe jako całkowicie
albo częściowo odwołane, ale nie później, niż 35 dni
do dnia wyborów, czyli do 6 września 2020 r.
Reklama polityczna
Reklama polityczna — to dowolna informacja,
rozpowszechniana w okresie kampanii politycznej
lub między kampaniami politycznymi, za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie, rozpowszechniana przez
polityka państwowego, partię polityczną, członka
partii politycznej, uczestnika kampanii politycznej,
w ich imieniu oraz (lub) w ich interesie, poprzez którą próbuje się wpłynąć na motywację wyborców w
czasie głosowania w wyborach lub referendach, albo
poprzez rozpowszechnianie której promowany jest
polityk państwowy, partia polityczna, członek partii
politycznej lub uczestnik kampanii politycznej, także
ich idee, cele lub program.
W ustawach regulujących wybory określa się, iż za
reklamę polityczną nie uważa się:
• rozpowszechniane w trakcie kampanii politycznej nieodpłatnie zwyczajne wiadomości informacyjne o działalności polityków państwowych, partii politycznych, kandydatów;
• informacja o programach politycznych, rozpowszechniania nieodpłatnie w okresie kampanii po-
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litycznej przez środki informacji publicznej, przy
utrzymaniu zasad obiektywizmu i równoprawności
uczestników kampanii politycznej.
Akty prawne zakazują rozpowszechniania informacji politycznej:
• na pierwszej stronie regularnie ukazującego się
wydawnictwa prasowego;
• jeśli jej rozpowszechnianie jest niezgodne z
konstytucją Republiki Litewskiej i jej ustawami;
• nieodpłatnie, z wyjątkiem programów debat wyborczych;
• w telewizji, poza audycjami debat i w nie krótszych niż 30 sekund odcinkach reklamowych, w
których uczestnik kampanii politycznej informuje o
swoim programie politycznym lub mówi na tematy
aktualne dla społeczeństwa.
Poza tym, zabrania się urządzania i rozpowszechniania zewnętrznej reklamy wyborczej:
• na budynkach, w których mieszczą się instytucje i
urzędy władzy państwa, praworządności, inne państwowe lub samorządowe;
• w środkach transportu publicznego należących do
spółek państowych lub samorządowych lub na nich,
poza określonymi przypadkami;
• na drogach samochodowych, w strefach ich ochrony sanitarnej, na ulicach i przy nich, jeśli mogą zasłonić środki regulacji ruchu, znaki drogowe, pogorszyć
widzialność, oślepiać uczestników ruchu, odwracać ich
uwagę i na inne sposoby stwarzać zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, także zabrania się używania reklamy imitującej znaki ruchu drogowego;
• na pomnikach i rzeźbach;
• w odległości 50 metrów od budynku, w którym
znajduje się pomieszczenie głosowania;
• bez zgody właścicieli ziemi, budynków lub innych
obiektów, na których umieszczania jest reklama.
Zewnętrzna reklama polityczna na terenie i
obiektach chronionych przez państwo jest możliwa
tylko po uzgodnieniu tego z instytucją państwową,
odpowiedzialną za ochronę dóbr kultury lub instytucją upoważnioną do tego przez kuratora terytorium chronionego.
Zakaz agitacji wyborczej
Agitacja wyborcza, bez względu na jej formy, sposoby i środki, jest zabroniona od chwili, gdy do początku wyborów pozostaje 30 godzin oraz w dniu
wyborów do zakończenia głosowania, tj. od godziny 1.00 dnia 10 października 2020 r. do godziny
20.00 dnia 11 października 2020 r., z wyłączeniem
zewnętrznej reklamy politycznej, która została wywieszona przed początkiem okresu ciszy wyborczej.
W czasie okresu zakazu agitacji wyborczej i w czasie
głosowania przedterminowego, nie może być żadnych środków agitacji wyborczej dźwiękowej i wizualnej (z wyłączeniem tych, które dopuściła Główna
Komisja Wyborcza) w pomieszczeniu głosowania i
w promieniu 50 metrów od budynku, w którym jest
pomieszczenie wyborcze.
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Przekupywanie wyborców
Akty prawne, reglamentujące wybory, zabraniają
kupowania głosów wyborców poprzez prezenty albo
innymi sposobami wynagrodzenia skłaniać wyborców do wzięcia lub niewzięcia udziału w wyborach
oraz (albo) głosowania za lub przeciw tej czy innej
osobie zapowiadanego kandydata, kandydata lub
listę kandydatów, obiecywać wynagrodzenie głosowania wyborcom po wyborach i na inne sposoby
przeszkadzać wyborcom w skorzystaniu z prawa głosu. Wobec osób, które naruszają te założenia aktów
prawnych, akty prawne przewidują odpowiedzialność prawną.
Kodeks karny przewiduje, że osoba, która wobec osoby mającej prawo głosu lub udziału w referendum, użyła przemocy psychologicznej, oszustwa
lub przekupstwa, w celu wpłynięcia na jej wolę przy
korzystaniu z prawa głosu lub wstrzymania się od
niego, lub udziału w referendum, lub wykonała te
czynności wobec osoby, mającej prawo bycia wybranym, jest karana pracami publicznymi lub grzywną, lub ograniczeniem wolności, lub aresztem, lub
pozbawieniem wolności do lat czterech. Ten, kto
wymienione czynności organizował, dokonywał ich
systemowo lub jeśli z tego powodu wybory lub referendum zostały uznane za nieważne, jest karany
grzywną lub pozbawieniem wolności do lat sześciu.
Za wymienione czynności akty prawne przewidują
odpowiedzialność także dla osób prawnych.
Za przekupywanie wyborców nie jest uznawane
nieodpłatne rozpowszechnianie: programu działań
lub wyborczego, biografii, ulotek o treści informacyjnej, kalendarzy, pocztówek, naklejek. Takie drukowa-
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ne materiały muszą być oznakowane symboliką partii politycznej, listy kandydatów, kandydata czy osoby
przewidywanej jako kandydat do Sejmu.
Karty wyborcze
Wszyscy wyborcy, zamierzający wziąć udział w wyborach, otrzymają dwie karty wyborcze: jedną — do
oddania głosu na kandydata w okręgu jednomandatowym, drugą — do głosowania na listę kandydatów w
okręgu wielomandatowym.
Na karcie wyborczej na kandydatów z okręgu jednomandatowego, wszyscy kandydaci do Sejmu będą
wymienieni w kolejności alfabetycznej. Na karcie przy
imieniu (imionach) i nazwisku (nazwiskach) każdego
kandydata do Sejmu będzie wskazana nazwa wystawiającej go partii (koalicji) lub oznaczenie „Kandydat
niezależny”.
Na karcie wyborczej z okręgu wielomandatowego
wszystkie listy kandydatów będą wymienione na podstawie otrzymanych numerów wyborczych rosnąco.
Na karcie wpisane są nazwy partii lub ich koalicji, pod
nimi w nawiasach będą wpisane imię i nazwisko ich
przewodniczących, pod nazwą koalicji w nawiasach
podane będą nazwy tworzących je partii.
Na życzenie partii, obok nazwy może zostać dodany niekolorowy wizerunek logotypu (znaku) partii. W
drugiej części karty wyborczej z okręgu wielomandatowego będzie pięć specjalnych pól, w których wyborca podczas głosowania ma prawo rankingowania
kandydatów wybranej listy, w polach wpisując numery wybranych kandydatów.
Podkreśla się, że jeśli wyborca kilka razy wpisze
(rankinguje) w polach do rankingowania numer jednego kandydata, to i tak otrzyma on tylko jeden głos
pierwszeństwa. Jeśli wyborca nie będzie rankingował
kandydatów z listy partii lub koalicji, karta wyborcza
nie staje się przez to nieważna, wyborca w ten sposób
oddaje swój głos na listę partii politycznej lub ich koalicji.
Ustalanie wyników wyborów
Uznaje się kandydata w okręgu jednomandatowym za wybranego:
• jeśli w wyborach wzięło udział nie mniej niż 40
procent wpisanych na listy wyborcze tego okręgu wyborców oraz ten kandydat uzyskał ponad 1 / 2 głosów
oddanych przez wyborców w tym okręgu;
• jeśli w wyborach wzięło udział mniej niż 40 procent wpisanych na listy wyborcze któregoś okręgu
wyborców oraz ten kandydat uzyskał najwięcej, lecz
nie mniej niż 1 / 5 wszystkich głosów oddanych przez
wpisanych na listy wyborcze tego okręgu wyborców.
Jeśli w wyborach brało udział więcej niż dwóch
kandydatów i podczas pierwszego głosowania nie
został wybrany poseł na Sejm, po dwóch tygodniach
od dnia wyborów powinno zostać zorganizowane powtórne głosowanie, w którym biorą udział dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów.

Podczas powtórnego głosowania, za wybranego
uznaje się tego kandydata, który uzyskał najwięcej
głosów, niezależnie od liczby głosujących w wyborach. Jeśli dwaj kandydaci zdobywają jednakową liczbę głosów, za wybranego uważa się tego kandydata,
który w pierwszym głosowaniu miał więcej głosów.
Jeśli i w pierwszym głosowaniu obaj kandydaci mieli
jednakową liczbę głosów, o wyborze posła decyduje
się losowo.
W okręgu jednomandatowym lista kandydatów
partii bierze udział w podziale mandatów w Sejmie
tylko wówczas, jeśli głosowała na nią ponad 5 procent biorących udział w głosowaniu wyborców. Lista
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łączona lub przyrównana liście łączonej może uzyskać mandaty w Sejmie tylko wówczas, jeśli głosowało na nią nie mniej niż 7 procent biorących udział w
głosowaniu wyborców.
Jeśli na listy, biorące udział w podziale mandatów, zagłosowało mniej niż 60 procent wszystkich
głosujących, prawo do udziału w podziale mandatów
uzyskuje lista (listy, jeśli głosowała na nie jednakowa
liczba wyborców), która nie wzięła udziału w podziale mandatów, która uzyskała najwięcej głosów. W taki
sam sposób jest zwiększana liczba list wyborczych,
mających prawo udziału w podziale mandatów, aż do
uzyskania takiej ich liczby, kiedy łącznie listy, biorące udział w podziale mandatów, będą miały nie
mniej niż 60 procent głosów wyborców, którzy brali
udział w głosowaniu.
Informacja dla wyborcy
Wszystkie najważniejsze informacje o wyborach
są ogłaszane na stronie internetowej Głównej Komisji Wyborczej pod adresem: www.vrk.lt, na portalu
usług elektronicznych „Rinkėjo puslapis” pod adresem: www.rinkejopuslapis.lt, oraz na stronie Głównej
Komisji Wyborczej na portalu społecznościowym Facebook.
Krótki numer telefonicznej infolini wyborczej
działa od 16 września 2020 r.
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Na krótki numer 1855 można dzwonić z sieci
wszystkich operatorów działających na Litwie. Koszt
połączenia — jak do swojej sieci według taryfy planu
użytkowania.
Pod krótkim numerem 1855 można się dowiedzieć:
• czy osoba jest wpisana do spisu wyborców;
• w którym obwodzie wyborczym wyborca może
oddać głos;
• o możliwości głosowania zawczasu, jeśli w dniu
wyborów wyborca nie będzie przebywał w swoim obwodzie wyborczym;
• jak głosować, jeśli wyborca zachorował i w dniu
wyborów nie może się udać do lokalu wyborczego;
• jak skontaktować się z komisją wyborczą obwodu
czy okręgu, adres komisji wyborczej;
• innych informacji.
Chcący uzyskać szczegółowe informacje na temat
bycia wpisanym do spisów wyborców, zostaną poproszeni o wskazanie swojego imienia, nazwiska, kodu
osobowego. Dane osobowe wyborców nie są udzielane pod tym numerem.
Pod krótkim numerem 1855 można także poinformować o wykrytych naruszeniach prawa wyborczego. Anonimowe skargi wyborców nie są nagrywane.
O możliwych naruszeniach prawa wyborczego
można zawiadomić Główną Komisję Wyborczą pod
adresem e-mail: rinkim@vrk.lt.
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„DROGA ODWAGI”
PARTIA POLITYCZNA
„DRĄSOS KELIAS“ POLITINĖ PARTIJA

Brak sprawiedliwości i demokracji doprowadziły do spadku poziomu gospodarki Litwy, ubóstwa
mieszkańców oraz niepokojąco
rosnącego wykluczenia socjalnego.
Zanikanie narodu i rozpad państwa
są wynikiem ciągle pogłębiającego
się kryzysu duchowego. Polityka i
prawo stały się środkami do osiągnięcia dobrobytu prywatnego.
Sprawiedliwości brakuje we
wszystkich dziedzinach życia społeczeństwa litewskiego. Stan godności większości mieszkańców
kraju jest nie do zniesienia. Alkoholizm i narkomania, samobójstwa
oraz przepełnione więzienia jak
też domy dziecka, masowe ubóstwo i emigracja są wyrazem owego
upadku.

Nr. 2

Partia polityczna ,,Droga Odwagi” kieruje się moralnymi i
politycznymi prawami. Dla nas
ważnym jest poszanowanie osobowości człowieka i jego godności,
jego wolności i wynikającej z niej
odpowiedzialności, ogólnego dobrobytu i zasad praworządności,
klasycznych – chrześcijańskich
zasad cywilizacji zachodniej. Naszym celem jest wzmacnianie
ustroju demokratycznego państwa. Władza i jej instytucje muszą
służyć ludziom.
Jesteśmy gotowi tworzyć pełnowartościowe, nowoczesne państwo, oparte na zasadach praworządności i niesienia służby
ludziom. Będziemy dążyć do odwołania
antydemokratycznych

zasad finansowania partii i ograniczeń zachowujących obecny
system partyjny i nomenklaturę.
Będziemy dążyć do uproszczenia
warunków referendów – dotychczasowy warunek 300 000 podpisów obywateli, zmniejszymy do
100 000. Zmniejszymy liczbę posłów w Sejmie do 101.
W praktyce instytucji praworządności uprawomocniły się podwójne standardy, nierówność
obywateli wobec ustawy, zwyczajem się stały rozwiązania korupcyjne i upolitycznione. Zobowiązujemy się uporządkować sądy,
system oceny i zasad powoływania
prokuratorów.
Będziemy stanowczo dążyć do
zakończenia lustracji.

PARTIA ,,WOLNOŚĆ
I SPRAWIEDLIWOŚĆ”
PARTIJA „LAISVĖ IR TEISINGUMAS“

Wolność i sprawiedliwość – partia polityczna, która dąży do zapewnienia bezpieczeństwa w państwie
oraz podniesienia poziomu życia.
Jesteśmy konserwatywnymi liberałami, reprezentujemy wyborców o
poglądach centroprawicowych.
Chcemy Litwy, która będzie
wolna, demokratyczna, zajmująca
zaszczytne miejsce w Unii Europejskiej. Dbamy o obywateli i ich
sprawy.
Podstawowe zasady – własność
prywatna, indywidualna wolność
gospodarcza i wolność wypowiedzi,
wyższość prawa, równość wobec
ustaw.
Osobom pracującym samodzielnie stworzymy dogodne warunki
podatkowe.
W celu stabilizacji biznesu zobowiązujemy się przez dwa lata
(2020-2022) nie zwiększać podatków.

Będziemy dążyć do zróżnicowania taryfy VAT dla mieszkańców na
potrzebne towary i usługi.
Będziemy wspierać „srebrną gospodarkę”, zachęcając ludzi w starszym wieku do pozostania na rynku pracy. Wprowadzimy trzynastą
emeryturę, której wielkość będzie
zależała od stażu pracy. Przeznaczymy 500 milionów euro na rozwój mieszkalnictwa państwowego.
Zakończymy renowację bloków
oraz asfaltowanie dróg.
Jesteśmy za nowoczesnym rolnictwem, rozwojem wsi i odnową
regionów.
Przyjmiemy nową strategię polityki kulturalnej Litwy.
Uporządkujemy etatowe wynagrodzenie pracy pedagogów.
Wdrożymy prewencyjne programy ochrony zdrowia, zachęcając do
zdrowego stylu życia.
Nie będziemy ingerować do

praw jednostki do planowania rodziny.
Przyjmiemy strategię polityki,
dot. sportu oraz zwiększania aktywności fizycznej.
Wzmocnimy siły obronne kraju,
współpracę z NATO.
Jesteśmy za ściślejszą współpracą w UE w dziedzinach ochrony
zdrowia, pomocy finansowej, migracji.
Założymy Narodowe Centrum
Bezpieczeństwa Jądrowego w celu
zapobiegania możliwemu kryzysowi (elektrownia w Ostrowcu).
Zainicjujemy nowe referendum
w sprawie zachowania obywatelstwa Republiki Litewskiej.
Tylko szacunek instytucji władzy do własnych obywateli może
zapewnić szacunek obywateli do
swego państwa.
Jeden za wszystkich, wszyscy
za Litwę!
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PARTIA WOLNOŚCI
LAISVĖS PARTIJA

„Partia wolności – dla tych, którzy chcą się cieszyć!
W polityce litewskiej odwaga,
determinacja, mówienie prawdy
pozostało w cieniu konformizmu,
przytakiwania i przystosowania się.
W ciągu ostatnich czterech lat nie tylko zabrakło idei liberalnych, zabrakło
idei w ogóle. Założyliśmy Partię Wolności, ponieważ uważamy, że można
inaczej. Mamy jasny plan w jaki sposób Litwa ma iść w kierunku wolnych,
twórczych i ambitnych obywateli.
Dzisiaj ambicji najbardziej brakuje w oświacie – ambicji do zapewnienia warunków by w naszych szkołach uczniowie dorastali na twórcze,
ambitne, odważne osobowości.
Uczniowie będą zadowoleni z nauki
wówczas, gdy ich nauczyciele będą
dobrze przygotowani, będą profesjo-

Nr. 4

nalistami otrzymującymi odpowiednie wynagrodzenie – chcemy zapewnić wzrost ich płac.
Dużą uwagę skierujemy na kształcenie nie tylko umiejętności umysłowych, lecz też emocjonalnych.
Obok języka litewskiego i angielskiego, zatwierdzimy trzeci język –
technologii informacyjnych.
Ludzie będą żyć w dostatku i
komfortowo, jeśli rząd pomoże i zachęci tych, którzy podejmują wysiłek. Zaufamy tym co tworzą miejsca
pracy i zmniejszymy biurokrację.
Pomożemy drobnym przedsiębiorcom – ponieważ stanowią oni trzecią
część obywateli Litwy.
Nie wprowadzimy żadnych nowych podatków i zapewnimy stabilność systemu podatkowego.
Zalegalizujemy konopie dla przemysłu i rekreacji.

Będziemy walczyć o jednakowe
prawa człowieka dla wszystkich.
Stworzymy możliwość dla par tej
samej płci uprawomocnić swój związek. Osoby niepełnosprawne i starsze staną się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, uczestnikami w
oświacie i ekonomii.
Będziemy chronić przyrodę Litwy, by mogli się nią cieszyć nie tylko
my, lecz też przyszłe pokolenia. Przyciągniemy innowacyjne technologie
i inteligentne rozwiązania przy porządkowaniu środowiska, by nasze
miasta i wsie były przyjazne środowisku i ekonomicznie ożywione. Zapewnimy, że rozwój miast i transportu będą oszczędzać środowisko
i wypromujemy odpowiedzialną
konsumpcję.
Zapraszamy do stania się częścią ruchu liberalnego na Litwie!

PARTIA LUDOWA LITWY
LIETUVOS LIAUDIES PARTIJA

1. Bezpłatna energia elektryczna
dla seniorów i rodzin wielodzietnych
2. Stała część od PKB na naukę.
Nauka wolna od polityki
3. Moratorium na wycinanie lasów
Wolność narodu, państwa –
przyjęcie ustawy o opuszczeniu
Unii Europejskiej;
• zwrot Litewskiego Radia i Telewizji – Narodowi;
• wzmacnianie sił obronnych
kraju; wdrażanie prawa suwerenności poprzez referendum.
Wdrażanie praworządności –
wybory Sejmu poprzez jednomandatowe okręgi wyborcze; prawo wyborców do odwołania posła na Sejm;
• niewspieranie partii poprzez
środki państwowe;
• odpowiedzialność władzy i
osobista odpowiedzialność urzędników państwowych; efektywne
zarządzanie środkami finansowy-

mi, zaniechanie przedawnienia
w przestępstwach dotyczących
przyswajania finansów i kradzieży
mienia.
Rodzina, wspólnota, sprawiedliwość społeczna, drobny biznes
– podstawą państwa rodzina (mężczyzna i kobieta);
• zakaz propagandy i ustaw przeciwko rodzinie;
• wzmacnianie rodziny poprzez
przydział ziemi, nieoprocentowana hipoteka dla nowych rodzin
przy budowie mieszkania; zmniejszanie hipoteki do 1/5 przy narodzinach dziecka; zachęcanie do
użytkowania odnawialnych źródeł
energii;
• zmniejszanie opodatkowania
płacy zarobkowej; wybory starostów; rozwój produkcji i nauki; eksport towarów a nie surowców.
Kultura, przeszłość, zachowanie
tradycji, godne obywatelstwo – język litewski, tradycje, narodowość

tutejsza – chronione przez państwo;
• stała część PKB skierowana na
oświatę i naukę, które są niezależne
od polityki;
• rozwiązania polityczne podparte
nauką; nauczanie zdalne w celu zachowania regionów.
Środowisko, społeczna sprawiedliwość dla wszystkich – rozkradanie
zasobów przyrodniczych, niszczenie
ich – zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwowego;
• bank państwowy – wprowadzenie
jednostki rozliczeniowej, powiązanej
z koszykiem towarów i usług; podatki
progresywne;
• towary pierwszej potrzeby bez
podatku VAT;
• rozwój narodowych gałęzi przemysłu i surowców miejscowych; żywność ekologiczna;
• 10 proc. podatek dla SoDry dla
obywateli do lat 30., GPM – 5 proc., do
lat 40 – 20 proc., od lat 40 – obecnie
stosowany.

10

Wybory do Sejmu Republiki Litewskiej 2020

Nr. 5 ZWIAZEK OJCZYZNY – LITEWSCY
CHRZEŚCIJAŃSCY DEMOKRACI
TĖVYNĖS SĄJUNGA – LIETUVOS
KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI
Osią naszego programu jest zaufanie państwu, które znalazło się
dzisiaj w dołku.
Z powodu niskiego poziomu zaufania coraz trudniej mówić o celach
państwa.
Dlatego wyróżniliśmy siedem wyzwań, po osiągnięciu których nastapiłby wzrost zaufania, pozwalający
tworzyć silne i wolne Państwo :
Chwiejąca się demokracja i chaotyczne zarządzanie publiczne
Najważniejsze prace – wolniejsze i o wyższej jakości ustawodawstwo, przywrócenie prestiżu pracy
na rzecz państwa, cyfryzacja usług
publicznych i upublicznianie danych.
Nierówność szans i zróżnicowane pozycje startowe dla naszych dzieci
Najważniejsze prace – program
,,Gimnazja Tysiąclecia”, pakiet

Nr. 6

przyszłości pedagogów, program
drugiej szansy.
Niezbilansowany system ochrony zdrowia
Najważniejsze prace - wzmacnianie samodzielności lekarzy rodzinnych, profilaktyka i wczesna
diagnostyka chorób krytycznych,
przeprofilowanie szpitali rejonowych.
Tracący oddech model ekonomiczny
Najważniejsze prace – skoncentrowane zasoby dla priorytetowych
dziedzin gospodarki, fundusz strategicznych inwestycji Litwy, Litwa
– ośrodkiem biotechnologii i technologii zdrowotnych.
Rosnące bezrobocie, pogłębiające się wykluczenie społeczne i
niż demograficzny
Najważniejsze prace - zapewniony wzrost emerytur i stabilność

systemu emerytalnego, pakiet możliwości dla rodziny, wzmocnienie
srebrnego pokolenia, polepszanie
sytuacji osób niepełnosprawnych
Zagrożenie państwowości
Najważniejsze prace – synchronizacja sieci elektrycznych na
Litwie z sieciami Europy kontynentalnej, blokada absolutna elektrowni w Ostrowcu, strategia NATO
dla naszego regionu, wzmacnianie
Związku Strzelców Litwy, walka z
dezinformaciją i atakami informacyjnymi.
Działalność nieodpowiedzialna
i szkodliwa dla środowiska
Najważniejsze prace – formowanie polityki ochrony środowiska
Republiki Litewskiej.
Tylko szacunek instytucji władzy do własnych obywateli może
zapewnić szacunek obywateli do
swego państwa.

PARTIA CENTROPRAWICOWA
NARODOWCY
CENTRO PARTIJA – TAUTININKAI

Litwa – najważniejsza!
Partia centroprawicowa i Narodowców proponuje zasadniczy wybór. Nasz kraj zanika, a klany oligarchów wciąż oszukują obywateli: niby
wszystko może działać jak dawniej
– masowa emigracja, wykluczenie
socjalne i ubóstwo, skorumpowany
system polityczny i praworządnośći
mają zniknąć same. Umocniły się ,,elity” obojętne na wspólne dobro, dokonujące politykę niszczenia państwa i
litewskości. Dlatego też należy się
jednoczyć by odrodzić pełnowartościowe państwo – zwrócić Narodowi
suwerenną siłę, a państwu – uczciwe
zarządzanie i ustawodawstwo. Sejm
musi zostać prawdziwym ośrodkiem
pańtwa, rozwiązującym zadania:
1. Wzmacnianie kreatywności i

tożsamości Narodu poprzez inwestowanie w kulturę i edukację, wspólnota obywateli, odpowiedzialność za
przyszłość.
2. Wprowadzenie bezstronnej, ale
skutecznej kontroli organów ścigania, eliminując bezkarność spraw korupcyjnych; kierowanie działań władz
publicznych na jasny rezultat przez
wprowadzenie
odpowiedzialności
osobistej za wyrządzone szkody.
3. Stworzenie warunków do rozwoju małego i średniego biznesu, eksportu produktów litewskich, zielonej gospodarki, tworząc nowe miejsca pracy;
wprowadzenie ulgowych podatków
dla rozpoczynających działalność
gospodarczą, wprowadzenie podatków od luksusowych nieruchomości;
ograniczenie monopolu; utworzenie

krajowego banku komercyjnego.
4. Położyć kres ubóstwu obywateli: płaca minimalna i emerytura maja
przekroczyć 50 procent średniej wypłaty; ograniczyć import siły roboczej
z zagranicy; zatrzymać propagandę
genderyzmu (brak homogenicznych
„rodzin” i adopcji w nich); wzmacniać
rodziny i promować zwiększanie liczby narodzeń
5. Promować zdrowy styl życia;
walka z epidemią nie może zakłócić ochrony zdrowia i życia codziennego.
6. Dążenie do interesów narodowych, bezpieczeństwa i korzyści dla obywateli w organizacjach
międzynarodowych• stała część PKB
skierowana na oświatę i naukę, które
są niezależne od polityki;
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ZJEDNOCZENIE NARODOWE
NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS

Litwa stała się najszybciej zanikającym krajem na świecie. Władze
kraju służą nie swoim obywatelom,
ale wykonują wolę znajdujących się
gdzieś indziej ośrodków władzy, która
często jest sprzeczna z żywotnymi interesami mieszkańców. Nasze hasło:
„Litwinie, podnieś głowę — odzyskaj
państwo!” — to zaproszenie obywateli
Litwy do odzyskania utraconego prawa do samodzielnego decydowania o
losie oraz ponownego stania się gospodarzami w kraju. Będziemy dążyć
do zasadniczych zmian, żeby Litwa
stała się państwem sprawiedliwym į
służącym wszystkim obywatelom.
Nasze podstawowe dążenia programowe:
Przekształcenie systemu wyborczego — droga ku demokracji i władzy
obywateli.

Nr. 8

Likwidacja władzy miejscowych
królewiątek — cała władza samorządów w rękach wspólnot ludzi
wolnych i godnych.
Odtworzenie
suwerenności
narodu — likwidacja wyrośniętego ponad władzami wybieranymi
przez obywateli i nikomu niepotrzebnego Sądu Konstytucyjnego.
Otwarcie sądów na społeczeństwo poprzez instytucje przysięgłych oraz radców, rzeczywista
równość obywateli wobec prawa.
Likwidacja służb odbierających
dzieci — zamiast nich sieć sprawiedliwie funkcjonujących służb
lokalnych.
Powstrzymanie
rozkradania
środków publicznych — system
sprawiedliwych wynagrodzeń, likwidacja pasożytniczych instytucji

budżetowych, niestosowanie przedawnienia wobec korupcji na dużą
skalę.
Odrodzenie wsi — przy podziale
środków, priorytet nie dla wielkich
obszarników, a dla wspólnot wiejskich i gospodarstw rodzinnych.
Zielone światło — tylko dla korzystnych dla litewskiej gospodarki i nie
szkodzących interesom mieszkańców inwestycji zagranicznych.
Likwidacja obowiązkowego drugiego filaru emerytalnego — pieniądze z Sodry nie dla zagranicznych
banków, tylko dla mieszkańców Litwy.
Powstrzymanie kształcenia słabo
zintegrowanych i nielojalnych obywateli — odtworzenie autorytetu
nauczycieli i nauczanie tylko w języku państwowym we wszystkich
szkołach.

AKCJA WYBORCZA POLAKÓW
NA LITWIE — ZWIĄZEK
CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN
LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA –
KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA

Za wartości chrześcijańskie! Za
tradycyjne wartości rodzin! Za sprawiedliwość społeczną! Za uczciwą
politykę!
Podstawą działalności AWPL-ZChR są wartości chrześcijańskie,
ponieważ wszyscy ludzie są dziećmi
Bożymi i wobec Niego wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od narodowości, przekonań politycznych, statusu
społecznego. Jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Podtrzymujemy wartości
rodziny jako podstawowej komórki
społeczeństwa. Działalność polityczną i społeczną oceniamy przede
wszystkim jako uczciwą i odpowiedzialną służbę drugiemu człowiekowi i państwu.
Nasz cel — urzeczywistnienie i
obrona podstawowych ideałów naszej kultury i cywilizacji: rodziny, ży-

cia, prawdy, sprawiedliwości, godności, honoru.
Sprawiedliwy podział środków
i obciążenia podatkowego przy zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa
wymaga większych wpływów do budżetu.
Będziemy dążyli do:
– zasady solidarności podatkowej — bogatszy płaci więcej (podatek
wysokości 1 euro dla zarabiających
MMA);
– opodatkowania banków, sieci
handlowych;
– większego podziału środków na
samorządy, oświatę, kulturę, opiekę
nad dziećmi;
– zwiększenia kwot koszyka ucznia
i Kas Chorych;
– zmniejszenia liczby posłów ze
141 do 101.

Zapewnimy dobrobyt rodzin i każdego człowieka:
– 120 euro co miesiąc na każde
dziecko;
– więcej ulg i usług w ramach Karty
Rodziny;
– do 5 procent VAT na żywność;
– wzrost emerytur o 50 procent,
także wypłacanie trzynastej emerytury co roku;
– bezpłatne lekarstwa dla osób po
70. roku życia;
– zwiększanie wynagrodzeń i opieki socjalnej;
– zwiększanie minimalnego wynagrodzenia do 1 000 euro.
Będziemy bronili interesu publicznego, jesteśmy po stronie emerytów, pracujących, posiadających
dzieci, potrzebujących pomocy i
wsparcia.
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SOCJALDEMOKRATYCZNA
PARTIA PRACY LITWY
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO PARTIJA

LSDDP, dążąc nie tylko słowami,
ale pracą do polepszania dobrobytu ludzi Litwy, do zapewnienia stabilności ekonomicznej i politycznej, nie unikała odpowiedzialności
władzy. Dlatego dziś razem z partnerami z koalicji rządzącej dzieli
się wspólnymi osiągnięciami oraz
skomplikowanymi problemami.
Nasz cel — państwo dobrobytu:
Litwa solidarna i szczęśliwa.
To osiągniemy razem z Wami,
wcielając w życie te wspaniałe zobowiązania:
– przeprowadzimy reformę
wsparcia socjalnego, zwiększymy
dochody wspierane przez państwo;
– minimalne miesięczne wyna-

grodzenie — 1 000 euro, nieobłożone podatkiem od dochodu;
– przeciętne wynagrodzenie za
pracę (VDU) — 2 000 euro;
– pieniądze na dziecko — 150
euro;
– VAT na żywność — 9 procent;
– oświata wysokiej jakości, bezpłatne studia licencjackie i magisterskie;
– wynagrodzenie pracowników
kultury przyrówna się VDU;
– dostępna dla wszystkich
ochrona zdrowia;
– cyfryzacja gospodarki i biznesu, nowe technologie i inwestycje,
wzmacnianie umiejętności cyfrowych;
– innowacyjna, konkurencyjna i

samoutrzymująca się, mająca stabilne dochody gospodarka rolna;
– prawodawstwo ochrony środowiska o wysokich standardach,
udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, surowa kontrola
wpływu działalności gospodarczej
na przyrodę i zdrowie;
– efektywne i przejrzyste rządzenie państwem dobrobytu i wdrażanie sprawiedliwości;
– priorytetu bezpieczeństwa i polityki zagranicznej: wzrost wpływu
Litwy w UE, aktywny udział w NATO
i konstruktywne relacje z sąsiadami.
Jeśli zgadzacie się z naszymi
celami i zobowiązaniami, głosujcie na listę LSDDP i naszych kandydatów.

Nr. 10 ZWIĄZEK SOLIDARNOŚCI POKOLEŃ
— SOJUSZ DLA LITWY

KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA –
SANTALKA LIETUVAI
Podstawowe dążenia — jednoczyć, bronić i pielęgnować solidarne,
oparte na wspólnym dobru państwo
narodowe i interesy jego obywateli.
Globalnej Litwy nie ma — Litwa jest tu! Konstytucyjną podstawą
państwa są silne rodziny, w których
będą rosnąć, dojrzewać i doczekiwać
godnej starości wykształceni, zdrowi,
pracujący w lubianej pracy za odpowiednim wynagrodzeniem obywatele, żyjący w bezpiecznym i zdrowym
środowisku.
Będziemy dążyć do zapewnienia
ustawami:
• obrony interesów narodowych
poprzez większy bezpośredni wpływ
obywateli na rządzenie państwem,
poprzez zmniejszenie liczby podpisów wymaganych do zainicjowania
referendum do 50 000.

• większej sprawiedliwości w państwie, poprzez okiełznanie biurokracji, wpływu korupcji na Sejm,
stosowanie osobistej odpowiedzialności funkcjonariuszy i polityków za szkody uczynione państwu
niezależnie od terminów przedawnienia za przestępstwa wobec państwa litewskiego.
• zmniejszenia liczby posłów na
Sejm do 101, przekazania kontroli
ilości i jakości ustaw Senatowi Posłów na Sejm, złożonemu z 40 posłów.
• odwołania wybieranych posłów
na Sejm, merów, starostów, radnych i ograniczenia liczby kadencji
do dwóch.
• tworzenia społecznie zorientowanej zielonej gospodarki, rozwijania drobnego i średniego biznesu
oraz gospodarstw rodzinnych.

• zmniejszania nędzy mieszkańców i nierówności dochodów, zwiększania siły nabywczej poprzez konsekwentne zmniejszanie stawki VAT na
najpotrzebniejsze towary, zwiększanie opodatkowania kapitału i stosując
system podatków progresywnych.
• nieoprocentowanych pożyczek
na mieszkania dla rodzin, zmniejszania długu za każde urodzone dziecko.
• indeksowania emerytur od daty
ich wyznaczenia i większych, niż oficjalny poziom nędzy, a dla mających
pełny staż pracy emerytura powinna
sięgać 60 procent VDU.
• większego finansowania oświaty
i wychowania, żeby wynagrodzenie
nauczyciela wynosiło nie mniej niż
1,5 VDU na Litwie.
• zachowania sieci instytucji
ochrony zdrowia w powiatach,
zwiększania dostępności ich usług.
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Nr. 11 PARTIA „LITWA — WSZYSTKICH”
PARTIJA „LIETUVA – VISŲ“
Rok 2020 — to rok 30-lecia odtworzenia Niepodległości Litwy. Jesteśmy państwem europejskim bezpiecznym od zewnętrznych zagrożeń,
ale borykającym się z zagrożeniami
wewnętrznymi — nędzą, rozwarstwieniem socjalnym i regionalnym.
W historii to trzydziestolecie
będzie nazwane okresem niespełnionych oczekiwań, kiedy zamiast
społecznej gospodarki rynkowej
stworzyliśmy oligarchiczny kapitalizm, zamiast pełnej demokracji
— demokrację nie dla wszystkich i
nie wszędzie.
Najważniejsze nasze dążenia — to
sprawiedliwa, wykształcona i innowacyjna Litwa. Obywatele udzielają
mandatu wszystkim władzom Litwy.
Obywatele muszą mieć prawo do
odwołania swojego mandatu władzy.

Nr. 12

Wprowadzimy procedury odwołania
Sejmu poprzez referendum.
Dokonamy rewizji przywilejów
polityków i funkcjonariuszy władzy.
Przyzwoita władza nie potrzebuje
przywilejów.
Dobrobyt zaczyna się od prawa do
pracy i prawa do uczciwego wynagrodzenia za pracę.
Powstrzymamy rosnące bezrobocie, bo jest prawie dwukrotnie wyższe
niż w Unii Europejskiej.
W 2024 roku średnie wynagrodzenie musi osiągnąć 80 procent
przeciętnego wynagrodzenia w UE,
kiedy teraz stanowi tylko 59 procent
średniej. To byłby pierwszy hamulec
emigracji.
Prawie 670 000 emerytów ma prawo do godnej starości. Wydatki na
emerytury muszą rosnąć od 7 do 10

procent PKB i osiągnąć 80 procent
średniej wydatków UE.
Do zapewnienia większej równości wynagrodzeń trzeba zgodzić się
na prawdziwe podatki progresywne, a
nie zadowalać się ich imitacją.
Dla dzieci i młodzieży — równe
możliwości nie tylko dążyć, ale i nabyć wykształcenie na wszystkich
szczeblach.
Za duże jest rozwarstwienie między różnymi regionami Litwy. Nie tylko Wilno zasługuje na dobre życie.
Jesteśmy niepartyjnymi przedstawicielami różnych zawodów, gotowymi przywrócić Litwie odpowiedzialną
władzę i przyzwoitą politykę. Nasza
polityka nie będzie mieć twarzy oligarchii, będzie polityką z ludzką twarzą albo polityką ludzi i dla ludzi.
CZAS WYGRAĆ!

ZWIĄZEK LIBERAŁÓW
REPUBLIKI LITEWSKIEJ
LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS

Żyjemy w czasie różnych zmian.
My, liberałowie, wyzwania zamieniamy w nowe możliwości, które
każdemu pozwolą tworzyć, uczyć
się, zarabiać i żyć pełnowartościowo!
Wolność dla pracującego i tworzącego człowieka!
Pracujący człowiek i biznes
są podstawą wzrostu kraju, dlatego poprzez obniżanie podatku
dochodowego i VAT, ujednolicenie nieopodatkowaną wysokość
dochodów z minimalnym wynagrodzeniem oraz rewizję innych
podatków, będziemy dążyć do adekwatnego i uczciwego wynagrodzenia za pracę.
Zdrowa ochrona zdrowia!
Będziemy tworzyć innowacyjny, oparty na nauce system ochrony
zdrowia. Zapewnimy usługi najwyż-

szej jakości, które byłyby udzielane
w czasie i w najbliższym miejscu.
Zwiększając finansowanie na pierwszy etap zdrowia i pomocy psychicznej, aktywnie zajmiemy się zapobieganiu chorobom. Zapewnimy wyższe
wynagrodzenia lekarzy.
Wychowujmy człowieka przygotowanego do wolności!
Będziemy doskonalić system
oświaty, zapewniając różnorodność i swobodę działania. Mamy
zaufanie do kierowników szkół i
nauczycieli, dlatego określimy tylko pożądane wyniki, a sposoby i
metodykę pozostawimy w gestii
wspólnot szkolnych. Rozumiemy,
że nauczyciele są podstawą udanej
oświaty, dlatego będziemy dążyć, by
wynagrodzenie nauczyciela było nie
mniejsze, niż 1,5 średniego krajowego
wynagrodzenia.

Sprytna, samowystarczalna, zielona Litwa!
Będziemy tworzyli samowystarczalne i spójne państwo, dlatego z
pomocą nauki i biznesu do 2025
roku stworzymy 50 000 nowych
miejsc pracy w dziedzinach bioekonomii i gospodarki łańcuchowej.
Zapewnimy profesjonalne i jakościowe usługi państwa, które byłyby
sprytne, wygodne i współdziałające
ze sobą.
Zagwarantowana wolność Człowieka — mocne państwo!
Na Litwie dla każdego musi być
miejsce, dlatego będziemy pielęgnowali poszanowanie dla praw
Człowieka i różnorodności poglądów ludzi. Szczególną uwagę zwrócimy na balans między wolnościami osobistymi i bezpieczeństwem
narodowym państwa.
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ZWIĄZEK CHŁOPÓW
I ZIELONYCH LITWY

Nr. 13

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR
ŽALIŲJŲ SĄJUNGA
TOBIE. RODZINIE. LITWIE.
Od 2016 roku Związek Chłopów
i Zielonych Litwy (LVŽS) wprowadzał zmiany w kraju: zwiększał dochody ludzi, czynił władzę
przejrzystszą, dokonywał reform
strukturalnych.
Badania wykazują, że ludzie zaczęli bardziej ufać państwu, po raz
pierwszy od 30 lat systemowo, a
nie wyrywkowo, były rozwiązywane sprawy emigracji, dzięki czemu
na Litwę wróciło więcej osób, niż
wyjechało.
Powzięliśmy
odpowiedzialność, gdy nastała pandemia COVID-19 i wspólnie z mieszkańcami Litwy opanowaliśmy pierwszą
falę wirusa.
W kraju są zaległe problemy,
do których rozwiązania potrzebna

Nr. 14

jest wola polityczna i ciągłość działań. Konieczne są zmiany w sferach socjalnej, oświaty i zdrowia,
które zostały rozchwiane przez
miotanie się polityków wcześniejszych kadencji między środkami i
brakiem dalekosiężnej wizji.
LVŽS proponuje wizję rozwoju
Litwy i ciągłość rozpoczętych prac.
Naszym celem jest społeczny
dobrobyt. Chcemy i dalej stwarzać
warunki do wzrostu wynagrodzeń
i emerytur, pielęgnować tradycyjne wartości, rozwijać zakres usług
dla rodzin, zwiększać możliwości
osiedlania się w regionach.
LVŽS szczególną uwagę poświęci zdrowiu, jakości usług opieki
zdrowotnej, zmniejszaniu dostępu
do alkoholu i narkotyków.
LVŽS i dalej będzie budować
sektor farmaceutyczny bardziej

przejrzystym, żeby chorzy mogli
nabyć leki po najniższych cenach.
Będziemy wywiązywać się ze
swoich zobowiązań tworzenia władzy przejrzystszą i zmniejszania
obciążenia biurokratycznego. Będziemy wspierali inwestycje i tworzenie miejsc pracy w regionach,
zwiększymy dostępność i jakość
usług socjalnych, oświatowych,
kulturalnych i zdrowotnych. Będziemy wspierali samodzielność
samorządów, inwestowali w rozwój nauki. Będziemy zachęcać do
korzystania z litewskiej produkcji
na rynku wewnętrznym i zagranicznym. Ochronimy tożsamość
narodową i państwowość.
Liczymy na Wasze poparcie
programu LVŽS i zapraszamy do
wspólnego jego realizowania!

PARTIA ZIELONYCH LITWY
LIETUVOS ŽALIŲJŲ PARTIJA

Czas, by Litwa się zazieleniła!
Litwa dojrzała do czystego środowiska i wystarczalnej polityki. Zapewnienie harmonii interesów człowieka,
gospodarki i przyrody — to powinno
być w centrum uwagi przy podejmowaniu decyzji politycznych.
Jesteśmy #TikraiŽali (#PrawdziwieZieloni), gotowi do działania tu i
teraz.
Nasza wizja — to zielona, kwitnąca
i dla każdego sprawiedliwa Litwa.
Priorytety
• Gospodarka dobrobytu i sprawiedliwość społeczna
• Odnawialna energetyka i silna
ochrona środowiska
• Usługi zdrowotne dostępne dla
wszystkich
• System nauczania wysokiej jakości
• Tolerancja i szacunek
Cele
– Zwiększanie minimalnego mie-

sięcznego wynagrodzenia (MMA)
do 1 000 euro. Zrównanie nieopodatkowanej wielkości dochodów
(NPD) z MMA. Szybsze indeksowanie emerytur – emerytury nie mogą
być mniejsze niż MMA.
– Zwolnienie od podatku od zysku przez pierwsze trzy lata osób,
które założyły swój pierwszy biznes.
– Pokrycie odsetków kredytów mieszkaniowych dla rodzin z
dziećmi.
– Przejście na 100 procent produkcji prądu i ciepła z odnawialnych źródeł (słońca, wiatru, biomasy i in.) do
2040 roku.
– Stosowanie opłat za wywóz śmieci nie od powierzchni mieszkania, a
na podstawie faktycznie wywożonych
śmieci. Warunki do masowego sortowania śmieci, który uczyni wywóz
śmieci jeszcze tańszym.

– 0 procent VAT na samochody
elektryczne, 9 procent VAT na samochody hybrydowe.
– Państwowa strategia leśna,
utrwalająca zwiększanie połaci leśnych i samowystarczalne zarządzanie gospodarką leśną.
– Większe uprawnienia dla funkcjonariuszy ochrony przyrody, większe finansowanie ich wynagrodzeń
i zakupów koniecznego do pracy
sprzętu.
– Tworzenie mobilnych gabinetów lekarzy rodzinnych, które zwiększą dostępność usług medycznych
mieszkańcom wsi.
– Inwestycje w nauczycieli i naukowców, a nie tylko w infrastrukturę. Do 2024 roku finansowanie badań
naukowych i innowacji musi sięgać 3
procent PKB.
Jak to zrobimy, dowiecie się na
www.lzp.lt
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ZWIĄZEK CHRZEŚCIJAN
KRIKŠČIONIŲ SĄJUNGA

Przychodzimy, by tworzyć odpowiedzialne państwo, w którym trzeba dużo co upiększać i odnowić w
Chrystusie. Musimy oczyścić społeczeństwo od kultury błędowiarstwa,
pseudonauki, politycznego awanturnictwa i śmierci.
Rodzina — to zatwierdzone przysięgą zobowiązanie kobiety i mężczyzny wobec siebie nawzajem,
swoich dzieci, rodziców i bliskich.
Wzmocnimy rodziny, zatwierdzimy
programy przygotowania rodzinnego w szkołach.
Każdy może i musi znaleźć swoje miejsce w rodzinie i wspólnocie.
Natura człowieka nie może zostać
zmieniona zaklęciami ideologii, za-

przeczającymi prawom przyrody.
Konsekwentnie bronimy i będziemy bronili praw człowieka, swobód
obywatelskich opartych na odpowiedzialności, będziemy bronić demokracji, której chrześcijański fundament próbuje się dziś zastąpić jej
liberalną odmianą.
Wcielimy w życie środki, zwiększające solidarność ekonomiczną i
społeczną, której ideałem jest społeczeństwo pomagające potrzebującym, ale bez utrzymanków, bez obciążenia podatkowego nie do zniesienia,
bez niewolniczej pracy pozbawionej
sensu. Społeczna sprawiedliwość wynika ze zrozumienia, że wszystkie jednostki w społeczeństwie są unikalne
i wartościowe. Kraj musi się rozwijać
przy dbałości o środowisko. Musimy
się stać wspólnotą ludzi zdrowych.
Uczniowie muszą otrzymywać
poważną wiedzę z zakresu ogólne-
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PARTIA PRACY

Nadchodzi Związek Chrześcijan,
liberalizm wychodzi!
Nie pozwolimy wyciąć Litwy — jej
rodzin i lasów!

go wykształcenia, nabyć zdolności
znajdowania potrzebnej informacji.
Odkrycia naukowe i na ich podstawie powstałe technologie muszą zachowywać dobre cechy natury człowieka, nie stawać się narzędziami
socjalnej inżynierii i manipulacji.
Nasza kultura jest litewska i zarazem
chrześcijańska, europejska, współczesna. Nie może się stać tylko rozrywką.
Jesteśmy zwolennikami integracji Litwy w strukturach euroatlantyckich, będziemy dążyli do odrodzenia w nich ducha demokracji
chrześcijańskiej. Jesteśmy i będziemy członkami NATO, przygotowanymi do obrony swojego kraju
i wszystkich interesów wspólnoty
euroatlantyckiej.
Będziemy walczyć i wszędzie do
tego dążyć z wiarą, nadzieją i miłością.

DARBO PARTIJA
My, Partia Pracy, mamy jasną wizję i konkretne rozwiązania, które
pomogą Litwie awansować do piątki
najatrakcyjniejszych państw świata.
Nasze najważniejsze priorytety
— to przejrzystość zarządzania państwem, wzrost gospodarczy przy zapewnieniu najlepszych możliwych
warunków na Litwie dla producentów i tworzenia nowych miejsc pracy.
Ustaliliśmy najważniejsze priorytety gospodarki Litwy — przemysł
lekki i spożywczy, biotechnologie,
technologie informacyjne, logistyka,
rolnictwo, energetyka. Najważniejsze jest to, że mamy plan, jak osiągnąć przełom w tych dziedzinach.
Będziemy promowali przedsiębiorczość mieszkańców, zwłaszcza
małą i średnią przedsiębiorczość

oraz biznes rodzinny. Stworzymy
przychylniejsze warunki podatkowe,
by ludzie pracowali i zarabiali. Mamy
konkretne plany działań i wiemy,
jaki wynik zobowiązujemy się osiągnąć dla mieszkańców Litwy: minimalne wynagrodzenie — 750 euro
do rąk, średnie wynagrodzenie — 1
289 euro do rąk, średnia emerytura
— 770 euro, 200 000 nowych miejsc
pracy.
Stworzymy oparty na liderstwie
system oświaty, który zapewni możliwość uczenia się i rozwoju przez
całe życie. System zdrowia ukierunkujemy na zapobieganie chorobom.
Powstrzymamy nieokiełznane i męczące społeczeństwo eksperymenty
w systemach oświaty i zdrowia.
Będziemy wspierać twórczość i

kreatywność, do formowania polityki kulturalnej aktywnie wciągniemy
artystów, zrzeszone struktury kultury i sztuki.
Będziemy polepszali jakość życia mieszkańców wsi, zmniejszając
rozwarstwienie między regionami.
Będziemy zachęcali do tworzenia i
rozwijania przedsiębiorstw tradycyjnych i alternatywnych. Będziemy
wspierali tworzenie i rozwój gospodarstw, potrafiących tworzyć produkcję wysokiej jakości, sprzyjającą
dla zdrowia, bezpieczną dla środowiska, zapewnimy jednakowe konkurencyjne warunki dla ich działalności.
Litwa będzie w piątce najatrakcyjniejszych państw!
Ręczymy za swoje słowa!
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LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA
Odpowiedzialność państwa —
szanować, słyszeć i bronić każdego
człowieka.
• Ceny rosną szybciej niż wynagrodzenia. Zwiększymy możliwości
negocjacyjne pracowników o godne
wynagrodzenie za pracę. Stworzymy
więcej i lepszych miejsc pracy.
• Obciążenie podatkowe jest nierównomierne. Bardziej opodatkujemy zarabiających najwięcej, kapitał,
majątek. VAT na żywność zmniejszymy do 9 procent.
• Co czwarty senior żyje w nędzy.
Wprowadzimy emeryturę państwową i dodatek do emerytury dla osób
samotnych. Nie podniesiemy wieku
emerytalnego. Godna emerytura —
to 60 procent wcześniejszego wynagrodzenia.
• W nędzy żyje co trzecie dziecko.
Zwiększymy pieniądze na dzieci do

100 euro, z tego — 40 euro na kółka
zainteresowań, 60 euro — na potrzeby dziecka. Opłacimy dzieciom dwa
tygodnie obozu.
• Brakuje miejsc w przedszkolach
— założymy nowe, żeby każdy chcący
do nich trafił. Dla uczniów do 5 klasy
— bezpłatne posiłki.
• Mieszkanie musi stać się dostępne dla każdego. Rodzinom zrekompensujemy część odsetków pierwszego kredytu na mieszkanie/część
kapitału początkowego.
• Co czwarty chory ze względu na
duże kolejki nie zwraca się do lekarzy. Zapewnimy dostęp do lekarza
rodzinnego dla każdego w ciągu nie
więcej niż 5 dni.
• Lekarzy wyzwolimy od biurokracji — cała uwaga będzie poświęcona
pacjentowi.
• Zlikwidujemy dopłaty do leków

Karta wyborcza w wielomandatowym
okręgu wyborczym

refundowanych dla seniorów.
• Zainwestujemy w przyszłość
państwa. Znacznie zwiększymy wynagrodzenia nauczycieli, wykładowców, pracowników kultury, medycyny i socjalnych. Finansowanie
kultury zwiększymy podwójne.
• Banki komercyjne nie udzielają
pożyczek małej i średniej przedsiębiorczości — założymy państwowy
bank rozwoju.
• Władza się rozliczy, jak i gdzie
wydaje wasze pieniądze — informacje o tym staną się publicznie i łatwo
dostępne dla wszystkich.
• Zostało 10 lat na powstrzymanie zmian klimatycznych. Co roku
zwiększymy powierzchnię lasów o
jeden procent, zmniejszymy zanieczyszczenie, zainwestujemy w zieloną gospodarkę, odnawialne źródła
energii, trwałe rolnictwo.

Karta wyborcza w jednomandatowym
okręgu wyborczym

