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JUOZAS BERNATONIS
Lietuvos socialdemokratų darbo partija

MIELI JUSTINIŠKIŲ IR VIRŠULIŠKIŲ GYVENTOJAI,
jeigu išrinksite mane į Seimą, dirbsiu dviem pagrindinėmis kryptimis: dalyvausiu kuriant gerovės valstybę ir padėsiu spręsti savo rinkėjų opias problemas.
Kartu su kitais LSDDP kandidatais sieksime įveikti socialinį skurdą, sudaryti sąlygas
augti vidutiniam atlyginimui iki 2000 eurų, senatvės pensijoms – iki 1200 eurų, vaiko
pinigams – iki 150 eurų. Sieksime kokybiško švietimo, nemokamų magistro studijų ir
prieinamos visiems sveikatos apsaugos.
Tęsiu savo parengtų įstatymų projektų svarstymą Seime. Sieksiu, kad teismuose
dirbtų visuomenės tarėjai, užtikrinant teismų atvirumą bei skaidrumą. Vėl siūlysiu įteisinti vyro ir moters partnerystę, kad būtų apgintos moterų ir vaikų teisės. Bandysiu įtikinti
Seimo kolegas pritarti moderniai Seimo rinkimų sistemai. Toliau propaguosiu internetinį
balsavimą.
Nuolat susitikinėsiu su Jumis Justiniškėse ir Viršuliškėse. Spręsdamas Jūsų problemas su savivaldos ir valstybės valdžios institucijomis, panaudosiu dvidešimties metų
Seimo nario veiklos patirtį bei sukauptą patyrimą dirbant vidaus reikalų ir teisingumo
ministru. Nuolat tarsiuosi su Jumis kaip tobulinti mano darbą, palaikysiu tamprius ryšius
su visomis Jūsų visuomeninėmis organizacijomis, pagal išgales remsiu pozityvias Jūsų
iniciatyvas.
Skirtingai nuo kitų kandidatų, galėsiu savo išsilavinimą ir teisinės veiklos patirtį panaudoti individualioms nemokamoms Jūsų teisinėms konsultacijoms. Rengsiu Jūsų
pareiškimus valdžios ir teisinėms institucijoms dėl Jūsų teisėtų lūkesčių pažeidimo ir
kontroliuosiu jų įgyvendinimą. Padėsiu ne tik iškelti Jūsų gyvenimo problemas, bet ir rasti
racionalius sprendimus. Mano bendravimas su Jumis visuomet bus atviras, lengvai galėsite susisiekti su manimi internetu ar telefonu.
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petras BUIVYDAS
Krikščionių sąjunga

Šie metai mini gražų mūsų valstybės susikūrimo jubiliejų. Deja, tai yra tikrai ne tokia
laisvė kokios troškome. Tikriausiai, retas iš mūsų sutiktų, jog politinės jėgos Lietuvoje iš
laisvės „išspaudė“ viską ką galėjo. Turime gražų nacionalinį stadioną, sporto rūmai stovi
atrenovuoti ir naudojami visuomenės, Gedimino bokšto kalnas gražiai žaliuoja. Šį sarkazmu pripildytą sąrašą galėčiau tęsti, bet manyčiau jog puikiai suprantate link ko aš vedu.
Mūsų valstybės politika pavirto despotų žaidimo aikštelė, kurioje dalyvauja tik specialų
leidimą gimimo teise ar pažinčių keliais įgiję piliečiai. Per visus nepriklausomybės metus,
mes tai matėme ir tylėjome. Užteks tuščių pažadų, šia korumpuotą politinę veiką reikia
keisti iš pamatų. Gyventojams yra rašomos baudos, jų namų kiemuose, už ne vietoje
pastatytą automobilį, tuo tarpu mūsų politikai, „magiškai“ išsisuką iš korupcijos skandalų. Gana viso šio šaipymosi iš žmonių, kurie iš tikrųjų statė šitos šalies pamatą. Kaip
kandidatas, dalyvaujantis šioje rinkimų apygardoje, esu įsitikinęs, kad visi kartu galime
pakeisti esamą situacija. Todėl, mano pirmas siūlymas patekus į Lietuvos Respublikos
Seimą, yra panaikinti politinį teisinį neliečiamumą. Visiškai realu, tokį klausimą svarstyti
ne LRS, o leidžiant tautai nuspręsti referendumu, kadangi nei vienas dabartinis Seimo
narys nesutiktų su šiuo aspektu. Taip pat, šviesti visuomenę parodant ką gali atnešti
skaidrumo politikos vystymas mūsų valstybėje. Skandinavijos šalys pritaikė šį principą ir
turi viena aukščiausiu pragyvenimo lygių ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Siekime
kartu užkirsti kelią Lietuvos valstybės politinio identiteto niokojimui, išsirinkime skaidrius
tautos atstovus. Tebūnie, krikščionių sąjungą skaidri, kaip dangus LIETUVOS!
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Erikas Černauskas
Nacionalinis susivienijimas

Lietuva tapo sparčiausiai pasaulyje nykstančia šalimi. Svarbiausi tautos ir valstybės
gyvenimo klausimai sprendžiami ne Vilniuje. Šalies valdžia tarnauja ne savo krašto
piliečiams, bet vykdo svetur esančių galios centrų valią, kuri dažnai prieštarauja gyvybiniams daugumos gyventojų interesams. Esu politinės partijos ”Nacionalinis susivienijimas” remiamas kandidatas. ”Nacionalinio susivienijimo” šūkis Pakelk galvą, lietuvi –
atsiimk valstybę! yra kvietimas visiems Lietuvos piliečiams susigrąžinti iš jų atimtą teisę
patiems spręsti savo likimą ir vėl tapti savo valstybės šeimininkais. Sieksime esminių
permainų, kad Lietuva taptų visiems piliečiams teisinga ir jiems tarnaujančia valstybe.

Mano programiniai siekiai:
• Rinkimų sistemos pertvarka – kelias demokratijos ir piliečių valdymo link.
• Visa savivaldos valdžia – orių ir laisvų žmonių bendruomenėms.
• Atkurti tautos suverenitetą – panaikinti virš piliečių renkamos valdžios iškilusį ir
niekam neatskaitingą Konstitucinį Teismą.
• Atverti teismus visuomenei per tarėjų ir prisiekusiųjų institucijas.
• Sustabdyti nepagrįstą vaikų atėminėjimą iš šeimų.
• Viešasis sektorius – be parazituojančių biudžetinių įstaigų ir teisinga atlyginimų
sistema be nomenklatūrinių privilegijų.
• Skirstant lėšas pirmenybė ne stambiesiems žemvaldžiams, o šeimos ūkiams ir
kaimo bendruomenėms.
• Atkurti mokytojo autoritetą, mokymas visose mokyklose – tik valstybine kalba.
• Sudaryti sąlygas įmonėms konkuruoti pažangių darbo metodų ir technologijų dėka,
o ne mokant minimalius atlyginimus.
• Valstybės lygmenyje spręsti švietimo įstaigų Vilniaus rajone klausimą, sudaryti
sąlygas vaikams lankyti jas pagal gyvenamą vietą.
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jolanta GAUDUTIENĖ
Darbo partija

Mes, Darbo partija, turime aiškią viziją ir konkrečius sprendimus, kurie padės Lietuvai
pakilti į patraukliausių pasaulio valstybių penketuką.
Svarbiausi mūsų prioritetai - valstybės valdymo skaidrumas, ekonomikos augimas,
užtikrinant geriausias įmanomas sąlygas Lietuvos gamintojams, ir naujų darbo vietų kūrimas.
Turime konkrečius veiksmų planus ir žinome, kokį rezultatą pasiekti įsipareigojame
Lietuvos žmonėms: minimalus atlyginimas – 750 eurų į rankas, vidutinis atlyginimas –
1289 eurų į rankas, vidutinė pensija – 770 eurų, 200 000 naujai sukurtų darbo vietų.
Siekdami socialinio teisingumo, subalansuosime darbo ir kapitalo apmokestinimą.
Sudarysime palankesnes mokestines sąlygas žmonėms dirbti ir užsidirbti. Jau kadencijos pradžioje stengsimės sumažinti mokesčių naštą mažiausiai uždirbantiems.
Sukursime lyderyste paremtą švietimo sistemą, kuri sudarytų galimybę mokytis ir
tobulėti visą gyvenimą. Sveikatos apsaugos sistemą nukreipsime į ligų prevenciją, o
ne gydymą. Remsime kūrybą ir kūrybingumą, o į kultūros politikos formavimą aktyviai
įtrauksime menininkus, asocijuotas kultūros ir meno struktūras.
Esu parengusi konkretų veiksmų planą, kurio imsiuosi atstovaudama Vilniaus miesto
ir ypač Justiniškių-Viršuliškių gyventojų interesus Seime:
• Nuolat teiksiu ataskaitą ir informaciją apie atliktus darbus, aktyviai tarpininkausiu
tarpinstituciniu lygiu sprendžiant Justiniškių-Viršuliškių apygardos ir jos gyventojų problemas.
• Kartu su Darbo partija parengsiu įstatymų pakeitimus, nustatančius tiesioginių seniūno rinkimų tvarką, jų valdomą savarankišką biudžetą, bendruomenių vaidmens didinimą.
• Regioninės politikos srityje vadovausiuosi principu „iš apačios į viršų“, kad problemų
identifikavimas ir jų sprendimai būtų kildinami iš vietos gyventojų poreikių.
• Sieksiu, kad svarbiausi savivaldos klausimai būtų sprendžiami prieš tai atlikus gyventojų apklausą.
Atsakau už savo žodžius!
Jolanta Gaudutienė
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Valentinas Gavrilov
Lietuvos socialdemokratų partija

Sukurti gerovės valstybę, kuri remtųsi solidariais mokesčiais, verslumo ir technologinės pažangos skatinimu, adekvačia pajamų apsauga ir efektyvia sveikatos priežiūra.
Valstybė turi užtikrinti visiems savo piliečiams orias gyvenimo sąlygas ir lygias galimybes siekti sėkmės. Gerovės valstybė - tai galimybė visiems gauti tinkamą išsilavinimą,
savalaikę medicinos pagalba, orų darbo užmokestį ir pensiją.
Įkvėpti kultūrinį šalies pakilimą ir pertvarkius švietimą sugrąžinti ateitį visiems Lietuvos vaikams bei perspektyvą suaugusiems. Šalia namų esantys darželiai bei mokyklos,
kur vaikai priimami pagal gyvenamąją vietą be papildomų atrankų - tai teisingesnės ir
solidaresnės visuomenės pagrindas.
Valstybė turi būti stipri, kad galėtų padėti visiems, kam reikia pagalbos. Tam reikalingi
resursai turi būti gauti teisingai apmokestinus pajamas iš kapitalo ir įvedus progresinius
mokesčių tarifus nuo visų pajamų (palengvinant naštą mažai ir vidutiniškai uždirbantiems ir labiau apmokestinus gaunančius itin dideles pajamas).
Būtina užtikrinti orias sąlygas pensininkams, didinti mažiausias pensijas. Privatūs
fondai neturi būti finansuojami valstybės sąskaita.
Daugiakultūriškumas yra Lietuvos vertybė, todėl tautinių mažumų atstovams (vietose, kur jie tankiai gyvena) turi būti suteikiama galimybė mokytis jų gimtąja kalba ir vėliau
pritaikyti kalbos žinias ir tradicijų supratimą Lietuvos labui. Reikia išlaikyti tautinių mažumų mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą.
Užsienio politikoje turime nustoti ieškoti priešų ir stengtis gerinti santykius su visais
kaimynais.
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brigita guobė
Laisvės partija

Norintiems džiaugtis!
Gera žinoti, kad jau yra Laisvės karta, kuri užaugo ir subrendo, ir kuri ateina keisti ir
džiuginti Lietuvą! Gera žinoti, kad galime ne tik imti, bet ir duoti sau, kitiems, piliečiams,
valstybei bei tautai.
Norint džiaugtis užtikrinta ateitimi, reikia tikėti Laisvės karta ir suteikti šansą daryti
pokyčius! Mes esame laisvi ir galimybės yra neribotos, tad pabandykime duoti, juk tai yra
gerokai smagiau, negu tik imti.
Donorystė – jėga.
Mūsų visų gyvenimai yra vieninteliai ir nepakartojami, bet donorystė yra didžiausia
dovana, kurią vienas žmogus gali padovanoti kitam. Suteikime daugiau šansų ir galimybių žmonėms, kurie laukia organų transplantacijos, tapti pilnaverčiais visuomenės nariais. Suteikime dar vieną šansą gyventi, dirbti, džiaugtis, tobulėti ir kurti Lietuvai.
Vaistų kokybė, o ne kaina.
Liga nesirenka nei pilietybės, nei tautos, o tuo labiau lyties, amžiaus, rasės ar turto.
Kodėl verčiame savo piliečius rinktis tarp kainos ir kokybės? Žmonės greičiau galės pasveikti, jei gydytojai parinks naujausius ir geriausius gydymo metodus. Pacientai jausis
daug geriau, jei tikrai žinos, kad jiems suteikiami geriausi vaistai. Nebijokime drąsiai keisti, tai kas nėra tinkamai sureguliuota.
Darbo rinka visiems.
Kiekvienas žmogus gali jaustis pilnaverčiu visuomenės nariu, kuris žino, kad jam bus
suteiktos lygios galimybės gauti darbą ir atlygį. Užtikrinkime neįgaliųjų įsidarbinimo galimybes, neleiskime diskriminuoti dėl turimos negalios. Sodros, užimtumo tarnybos pokyčiai yra būtini norint suteikti lygias teises darbo rinkoje visiems.
Ateikite į rinkimus šį rudenį ir siekite pokyčių! Daugiau informacijos apie mane ir
mano veiklas kviečiu pasiskaityti www.guobe.lt
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laurynas okockis
Lietuvos žaliųjų partija
Metas Lietuvai sužaliuoti!
Lietuva subrendo švariai aplinkai ir švariai politikai. Žmogaus, ekonomikos ir gamtos interesų darnos užtikrinimas – štai kas turi būti dėmesio centre priimant politinius sprendimus.
Esame #TikraiŽali, pasiruošę veikti čia ir dabar.
Vizija – žaliuojanti, klestinti ir kiekvienam teisinga Lietuva.
Prioritetai:
• Gerovės ekonomika ir socialinis teisingumas
• Atsinaujinanti energetika ir stipri aplinkos apsauga
• Visiems prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos
• Kokybiška švietimo sistema
• Tolerancija ir pagarba
Tikslai:
Minimalios mėnesinės algos (MMA)
didinimas iki 1000 Eur. Neapmokestinamojo
pajamų dydžio (NPD) sulyginimas su MMA.
Greitesnis senatvės pensijos indeksavimas pensijos negali būti mažesnės nei MMA
Įkūrusių pirmąjį verslą atleidimas nuo
pelno mokesčio pirmus 3 metus
Būsto kredito palūkanų padengimas
šeimoms, auginančioms vaikus
Iki 2040 m. elektros ir šilumos gamyboje
100 proc. perėjimas prie atsinaujinančios
energijos (saulės, vėjo, biomasės, kt.)
Mokesčio už atliekų tvarkymą taikymas
ne pagal būsto plotą, o pagal faktiškai šalinamą atliekų kiekį. Sąlygos masiniam atliekų
rūšiavimui, kuris atpigins atliekų tvarkymo
mokestį gyventojui
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0 % PVM tarifas elektromobiliams, 9 %
PVM – hibridiniams automobiliams
Nacionalinė miškų strategija, įtvirtinanti
miškingumo didinimą ir tvarų miškų ūkio
valdymą
Didesni įgaliojimai aplinkos apsaugos
pareigūnams, didesnis finansavimas jų
darbo užmokesčiams bei efektyviam darbui
būtinai įrangai
Mobilių šeimos gydytojų kabinetų, kurie
didintų sveikatos paslaugų prieinamumą
kaimo gyventojams, kūrimas
Investicijos į mokytojus ir mokslininkus,
o ne vien infrastruktūrą. Iki 2024 m. finansavimas moksliniams tyrimams bei inovacijoms turi siekti 3 proc. BVP
Kaip tai pasieksime, rasite www.lzp.lt

Orinta omelytė
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Gyvename įvairių pasikeitimų laikotarpiu. Mes, liberalai, iššūkius keičiame naujomis
galimybėmis, kurios kiekvienam leis kurti, mokytis, užsidirbti bei pilnavertiškai gyventi!
Laisvė dirbančiam ir kuriančiam žmogui!
Dirbantis žmogus ir verslas - šalies augimo pagrindas, todėl, mažindami GPM ir PVM,
suvienodindami NPD su MMA bei peržiūrėdami kitus mokesčius, sieksime adekvataus ir
sąžiningo atlygio už darbą.
Sveika sveikatos apsauga!
Kursime inovatyvią, mokslu grįstą sveikatos apsaugos sistemą. Užtikrinsime aukščiausios kokybės paslaugas, kurios būtų suteikiamos laiku ir artimiausioje vietoje. Didindami finansavimą pirminei sveikatos grandžiai bei psichikos pagalbai, aktyviai užsiimsime ligų prevencija. Užtikrinsime didesnius gydytojų atlyginimus.
Ugdykime laisvei pasirengusį žmogų!
Tobulinsime švietimo sistemą, užtikrindami įvairovę ir laisvę veikti. Pasitikime mokyklų vadovais ir mokytojais, todėl nustatysime tik siekiamus rezultatus, o būdus ir metodiką paliksime nuspręsti mokyklos bendruomenei. Suprantame, kad pedagogai - sėkmingo
švietimo pagrindas, todėl sieksime, kad pedagogo atlyginimas būtų ne mažesnis nei 1,5
vidutinio šalies atlyginimo.
Išmani, tvari, žalia Lietuva!
Kursime tvarią ir darnią valstybę, todėl pasitelkę mokslą bei verslą iki 2025 m. sukursime 50 000 naujų darbo vietų bioekonomikoje ir žiedinėje ekonomikoje. Užtikrinsime
profesionalias ir kokybiškas valstybės paslaugas, kurios būtų išmanios, patogios ir sąveikaujančios tarpusavyje.
Garantuotos Žmogaus laisvės - tvirta valstybė!
Lietuvoje turi būti vietos kiekvienam, todėl auginsime pagarbą Žmogaus teisėms ir
žmonių požiūrių įvairovei. Ypatingą dėmesį teiksime asmens laisvės ir valstybės nacionalinio saugumo balansui.
Palaikykite Liberalų sąjūdį, ir kartu tapsime galimybių Lietuva!
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paulius saudargas
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

TIKSLAS – ŠVARI, EFEKTYVI IR SAUGI LIETUVA!
Valstybę turime kurti ir saugoti lyg savo namus. Svajonių Lietuva – tai patriotiški, gamtą
ir aplinką puoselėjantys piliečiai, žmones mylintys ir jiems dirbantys politikai, socialiai atsakingas verslas, aiški istorinės atminties politika, kuriantis, aktyvus jaunimas. Išskirtinį dėmesį
skirdamas aplinkosaugai, energetinei nepriklausomybei, istorinei atminčiai ir kovai su alkoholiu, stengiuosi prisidėti prie gražesnės ir švaresnės Tėvynės ateities.
ŠVARI APLINKA
Valstybės požiūris į mišką privalo būti atsakingas ir tausojantis. Miškas – ne tik mediena!
Gamta prieinama kiekvienam – neužtvertos pakrantės, daugiau žaliųjų erdvių miestuose.
Siekiant žiedinės ekonomikos tikslų, būtina labiau skatinti perdirbimą.
ŠVARI ENERGETIKA
Visiška Lietuvos energetinė nepriklausomybė – esminis prioritetas!
Spartesnė elektros sistemos sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais.
Tinkamas pasiruošimas galimiems incidentams Astravo jėgainėje.
Atsinaujinančių išteklių plėtra didintų energetinę nepriklausomybę ir mažintų kainas.
ISTORINĖ ATMINTIS, PILIETIŠKUMAS, GYNYBA
Privalu puoselėti savo istorinę atmintį ir atsparumą priešiškai propagandai.
Patriotiškas ir pilietiškas jaunimas – valstybės ateitis.
2 proc. BVP krašto apsaugai – ne riba!
LIETUVA BE ALKOHOLIO
Aš už sveiką gyvenimo būdą be alkoholio.
Remiu visas alkoholio vartojimo mažinimo priemones.
ŠEIMOS STIPRINIMAS IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS
Būtinas socialinės ir regioninės atskirties mažinimas.
Aš už prigimtinę šeimos koncepciją.
Būtina sukurti geresnes galimybes tėvams grįžti į darbo rinką.
Privatus šeimos gyvenimas turi būti gerbiamas.
Svarbu užtikrinti vienodas motinystės socialines garantijas ir didesnes išmokas tėvams.
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EDITA TAMOŠIŪNAITĖ
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga

Už krikščioniškąsias vertybes! Už tradicinės šeimos vertybes!
Už socialinį teisingumą! Už sąžiningą politiką!
LLRA-KŠS veiklos pagrindas yra krikščioniškos vertybės, kadangi visi žmonės yra
Dievo vaikai ir prieš jį visi mes esame lygūs, nepriklausomai nuo tautybės, politinių įsitikinimų, socialinio statuso. Esame lyg viena didelė šeima. Palaikau tradicinės šeimos, kaip
pagrindinės visuomenės ląstelės, vertybes. Politinę ir visuomeninę veiklą vertinu visų pirma kaip sąžiningą ir atsakingą tarnavimą kitam žmogui ir valstybei.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mano tikslas yra įgyvendinti ir ginti pagrindinius mūsų kultūros ir civilizacijos idealus:
šeimą, gyvybę, tiesą, teisingumą, orumą, garbę.
Teisingas finansų ir mokesčių naštos paskirstymas, tenkinant visuomenės poreikius,
reikalauja didesnių įplaukų į biudžetą. Sieksiu:
Mokesčių solidarumo principo – turtingesnis moka daugiau (1 euro 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 nuo 141 iki 101
Užtikrinsime šeimų kiekvieno žmogaus gerovę:
120 eurų kas mėnesį kiekvienam vaikui
Daugiau šeimos kortelės lengvatų ir paslaugų
Sumažinimas iki 5 procentų pridėtinės vertės mokesčio maistui
50 procentų didesnės pensijos. Taip pat 13-osios pensijos mokėjimas kiekvienais
metais
Nemokami vaistai 70 metų ir vyresniems žmonėms
Atlyginimų ir socialinių garantijų didinimas
Minimalus atlyginimo didinimas iki 1000 eurų
Ginsiu viešąjį interesą, esu pensininkų, dirbančių, vaikus auginančių, pagalbos ir paramos reikalaujančių žmonių pusėje.
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Renata telinkskytĖ
Partija Laisvė ir teisingumas

Laisvė ir Teisingumas – politinė partija, siekianti šalies ir žmonių saugumo, gyvenimo kokybės. Esame konservatyvūs liberalai, atstovaujantys centro dešiniųjų pažiūrų
rinkėjus.
Siekiame Lietuvos, kuri būtų laisva, demokratiška, garbingai įsitvirtinusi Europos Sąjungoje. Mums rūpi piliečiai ir jų reikalai.
Esminiai principai – privati nuosavybė, asmens ūkinė ir saviraiškos laisvė, teisės viršenybė, lygybė prieš įstatymus.
Savarankiškai dirbantiems asmenims sukursime palankią mokestinę aplinką. Verslo
stabilumui įsipareigojame dvejus metus (2020 – 2022 m.) nedidinti mokesčių. Sieksime
sumažinto diferencijuoto PVM tarifo gyventojams svarbioms prekėms ir paslaugoms.
Remsime sidabrinę ekonomiką, skatindami vyresnio amžiaus darbuotojus likti darbo
rinkoje. Įvesime tryliktąją pensiją, kurios dydis priklausytų nuo darbo stažo.
Skirsime 500 milijonų eurų valstybinio būsto plėtrai. Užbaigsime daugiabučių renovavimą ir žvyrkelių asfaltavimą.
Esame už modernų žemės ūkį, kaimo plėtrą ir regionų atgaivinimą.
Priimsime naują Lietuvos kultūros politikos strategiją.
Pertvarkysime etatinį pedagogų darbo apmokėjimą.
Diegsime prevencines sveikatos programas, skatinsime sveiką gyvenimo būdą.
Nereguliuosime asmenų teisės į šeimos planavimą.
Priimsime Lietuvos sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo politikos strategiją.
Stiprinsime krašto gynybinius pajėgumus, gilinsime bendradarbiavimą NATO.
Esame už glaudesnį Europos Sąjungos veikimo bendrumas sveikatos apsaugos, finansinės pagalbos, migracijos srityse.
Rengiantis galimoms krizėms (Astravo AE), įsteigsime Nacionalinį radiacinės saugos
centrą.
Inicijuosime naują referendumą dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo.
Tik valdžios institucijų pagarba savo šalies piliečiams gali užtikrinti piliečių pagarbą
savo valstybei.
Vienas už visus, visi UŽ LIETUVĄ!
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VALDas VASILIAUSKas
Partija LIETUVA - VISŲ

Kodėl einu su partija “LIETUVA - VISŲ” ir kodėl Justiniškių – Viršuliškių vienmandatėje apygardoje? Į “LIETUVA - VISŲ” sąrašą susibūrė nepartiniai žmonės, kurie daug
pasiekę moksle, sporte, versle, kitoje profesinėje veikloje, galintys pasigirti ne partiniu
bilietu, o nuveiktais darbais. Aš taip pat nepartinis.
Justiniškėse praleidau savo gražiausius metus, mano namas Taikos 16 buvo antras ar trečiais, Justiniškėse mano dukra Gabrielė baigė ” Sietuvos” progimnaziją, sūnus
Kristupas- M. Biržiškos gimnaziją, Justiniškėse gimė mano įkurtų ir redaguotų žurnalų
“Veidas”, “TV antena”, “Ekstra” idėjos. Žurnalas “Veidas” buvo Justiniškėse statomos J.
Matulaičio bažnyčios rėmėjas. Metas Justiniškėms grąžinti skolą.
Gėda Lietuvos sostinei , kad už Vilniaus Vakarinio aplinkkelio ( Buivydiškių linkme)
jaunos naujakurių šeimos gyvena lyg gūdžiame kaime- be kelių ir kitos miesto infrastruktūros. Bet nemalonią staigmeną valdžia paruošusi ir Justiniškių senbuviams. Jau suprojektuota Šiaurinė gatvė- nuo Vakarinio aplinkkelio iki Žirmūnų, 6- 8 juostų magistralė,
atkirsianti Pašilaičius ir Justiniškes, Šeškinę ir Fabijoniškes. Po langais nusidrieks Savanorių prospekto dydžio magistralė. Sudie , ramybe ir švariausias ore, kuriuo didžiavosi
Justiniškės. Tai suplanuota be Justiniškių gyventojų žinios ir pritarimo. Gyventojai galėtų
pasirinkti kitą variantą- architekto Valdo Jurevičiaus suprojektuotą požeminę Šiaurinę
magistralę. Sieksiu, kad sprendimas dėl Šiaurinės būtų priimtas tik po Justiniškių gyventojų apklausos.
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Virginija Vingrienė
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Politika be išskaičiavimų,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir aš, jos narė Virginija Vingrienė, žengiame Prezidento Kazio Griniaus valstiečių liaudininkų pėdomis ir tęsiame šimtmetį skaičiuojančią
valstybės, demokratijos, Tautos išsaugojimo, stiprinimo politiką.
Po 2016 m. Seimo rinkimų mūsų pradėti esminiai pokyčiai duoda rezultatų: auga
žmonių pajamos, efektyvesnis valstybės valdymas, išjudinti aplinkosaugos, padangų,
atliekų tvarkymo skaidrinimo klausimai. Lietuva kitoms valstybėms tapo sėkmės pavyzdžiu, kaip įveikti COVID-19 bangą. Tai rodo, jog suprantame šalies problemas, siūlome
tinkamus sprendimus, nebijome iššūkių, atsakomybės.
Visomis išgalėmis siekiame, kad mūsų žmonės gyventų laimingai, saugiai, švarioje
aplinkoje. Tikslas – klestinti Lietuva. Jį pasieksim kurdami socialinę gerovę, atverdami
kelius aplinkai draugiškoms technologijoms, sudarydami sąlygas augti pajamoms. Puoselėsime vertybes, plėsime paslaugų spektrą ir garantijas senjorams, didinsim jaunų
šeimų galimybes, užtikrinsime sveikatos, švietimo paslaugų kokybę, prieinamumą. Ugdysim sveiką gyvenseną, saugosim ir puoselėsim gamtą.
Skatinsime investicijas ir darbo vietų kūrimą ypač regionuose, gerinant socialines,
švietimo, sveikatos paslaugas, remsim savivaldos savarankiškumą. Tobulinsime švietimo sistemą, investuosim į mokslo plėtrą. Remsime aplinkosauga grįstus pažangius
verslus, ypač smulkaus verslo plėtrą, mažinsime biurokratinę naštą. Užtikrinsime kompetencija, nesavanaudiškumu grįstą valstybės valdymą.
Tausosime ir puoselėsime miškus, tobulinsime atliekų rūšiavimą, sumažinant sąskaitas už jų tvarkymą, plėsime gražinamąjį surinkimą, antrinių žaliavų naudojimą, beatliekę
gamybą. Sudarysime sąlygas ekologinius iššūkius paversti naujos kartos ekonomikos
augimo galimybe.
Mūsų programa: www.lvzs.lt
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Justiniškių-Viršuliškių apygardos Nr.7 kontaktai
Būstinės adresas: Viršuliškių g. 7, Vilnius
El. paštas: justiniskiu-virsuliskiu7@lrvrk.lt, telefonas: +370 668 44007
Justiniškių-Viršuliškių apygardos Nr.7 rinkimų komisijos narių sąrašas:
Vardas Pavardė

Pareigos

DAIVA GUDELEVIČIENĖ

Pirmininkas

IVONA MINIAUSKIENĖ

Pavaduotojas

ONUTĖ BIRUTĖ KONTRAUSKIENĖ

Sekretorius

JOALITA ČESNULIENĖ

Narys

GUSTĖ ČESNULYTĖ

Narys

VIRGINIJUS KANAPINSKAS

Narys

RENATA MICHALKEVIČIENĖ

Narys

RENATA MORKŪNAITĖ

Narys

JANINA POVILAITYTĖ

Narys

ROMUALDAS PLIAVGA

Narys

ALFONSAS PUZAS

Narys

EGLĖ SMAILIENĖ

Narys

MINDAUGAS ŽUKAUSKAS

Narys

Justiniškių-Viršuliškių apygardos Nr.7 rinkimų apylinkų sąrašas
Apylinkės Nr.

Apylinkės pavadinimas

Adresas

252

Viršuliškių

Viršuliškių g. 7, Vilnius

253

Lūžių

Viršuliškių g. 7, Vilnius

254

Mokslo

Justiniškių g. 43, Vilnius

301

Rygos

Rygos g. 10, Vilnius

302

Taikos

Taikos g. 157, Vilnius

303

Justiniškių

Taikos g. 157, Vilnius

304

M. Biržiškos

Taikos g. 81, Vilnius

305

Statybininkų

Laisvės pr. 53, Vilnius

306

Sietuvos

Taikos g. 47, Vilnius

351

Tujų

Justiniškių g. 43, Vilnius

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
Justiniškių-Viršuliškių apygardos Nr. 07 rinkimų komisijos informacinis leidinys
Kandidatų sąrašas gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Seimo rinkimų įstatymo
reikalavimus neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius
kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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