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Žemynos apylinkės
rinkimų komisija,
Nr. 307
Medeinos apylinkės
rinkimų komisija,
Nr. 308
Pašilaičių apylinkės
rinkimų komisija,
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skaičius
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Apylinkių kontaktai

Adresas

4289 gabijos57204@lrvrk.lt

Pašilaičių g. 13,
Vilnius

3328 pavilnioniu57214@lrvrk.lt

Gabijos g. 8,
Vilnius

3466 bajoru57215@lrvrk.lt

Gedvydžių g. 8,
Vilnius

3083 j.baltrusaicio57216@lrvrk.lt

Žemynos g. 14,
Vilnius

2016 tarandes57217@lrvrk.lt

Pašilaičių g. 13,
Vilnius

3591 perkunkiemio57218@lrvrk.lt

Gabijos g. 2C,
Vilnius

2451 grigalaukio57219@lrvrk.lt

Gabijos g. 8,
Vilnius

4144 zemynos57307@lrvrk.lt

Žemynos g. 14,
Vilnius

3459 medeinos57308@lrvrk.lt

Gabijos g. 8,
Vilnius

3520 pasilaiciu57309@lrvrk.lt

Žemynos g. 14,
Vilnius

M i e l a s r i n k ė j a u,
2020 m. spalio 11 d. vyks Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Kviečiame aktyviai dalyvauti. Demokratinio valdymo principas priklauso tautai,
kuri savo valią įgyvendina ne tiesiogiai, o per renkamus atstovus. Rinkimai
užtikrina valdančiųjų atsakomybę, piliečių atstovavimą ir įtaką valdžios priimtiems sprendimams. Todėl svarbu atsakingai įvertinti ir nuspręsti, kas
valdys ir vykdys rinkėjo valią. Ateikite ir išsirinkite savo atstovą. Neleiskite
kitiems spręsti, kas svarbiausia Jums.
Tikime, kad šis leidinys suteiks informacijos ir padės apsispręsti ir įgyvendinti suteiktą teisę išreikšti savo valią balsuojant naujuose rinkimuose į
Seimą.
Pašilaičių apygardos Nr. 13 rinkimų komisija

SVARBIAUSIAS YRA TAVO BALSAS –
RINK SEIMO NARĮ ATSAKINGAI!
Visi rinkimų teisę turintys Lietuvos Respublikos piliečiai pagal pilietybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) išdavimo
duomenis ir Lietuvos Respublikos gyventojų registrą yra įrašomi į Lietuvos
Respublikos rinkėjų sąrašą. Rinkėjas gali balsuoti tik už tos vienmandatės
rinkimų apygardos kandidatus, kur yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą.
Ar esate įrašyti į Pašilaičių rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą galite pasitikrinti www.rinkejopuslapis.lt ar www.vrk.lt.
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.

JOLANTA BUTKEVIČIENĖ
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!
Už rinkimų programas atsako jas pateikę kandidatai.

VYTAUTAS KERNAGIS
TĖVYNĖS SĄJUNGA - LIETUVOS KRIKŠČIONYS
DEMOKRATAI

Visi išgyvenome sudėtingą laiką. 2020 metu pradžia
tapo išbandymu, kaip veikia sistema ir kokios jos spragos.
Vyriausybė, žadėdama milijonų milijonus kultūrai, pamiršo, kad pirmiausia kultūra yra žmonės, tie, kurie kuria, o ne
atnaujinti pastatai ir infrastruktūra.
Man rūpi, kokioje aplinkoje augs jaunoji karta, kiek kūrybiškai sugebėsime juos lavinti. Per šią kadenciją pavyko iškovoti, kad būtų licenzijuojamos iki šiol buvusios visiškai neapmokestintos elektroninės cigaretės, kurias rūko ir jomis nuodijasi mūsų vaikai
ir paaugliai. Pavyko pasiekti ir paramos kultūros sektoriui, renginių organizatoriams
– kad popandeminiame laikotarpyje išvengtume tiek skaudžių renginių organizavimo
įmonių bankrotų.
Esu 51 teisės akto iniciatorius ar bendraautorius. Daugelis iniciatyvų sunkiai skynėsi kelią pro valdančiąją Seimo daugumą, taip ir nugulė stalčiuose. Tačiau dėsiu visas
pastangas, atstovaudamas kūrėjus ir jų autorines teises, kultūros žmones, augančią ir
kūrybišką jaunąją kartą, kuriai privalome sudaryti oraus gyvenimo Lietuvoje sąlygas
Man rūpi, kuo Jūs gyvenate, su kokiomis problemomis susiduriate savo bendruomenėje, name, laiptinėje. Matau, kiek galime nuveikti susitelkę, spręsdami savo kiemų,
namų, mikrorajono problemas.
MAN RŪPI:
- Kultūra turi tapti TIKRU, o ne menamu prioritetu;
- Lengvai prieinama kultūra ne tik didmiesčiuose, bet ir regionuose;
- Kūrybingai ugdomas kiekvienas Lietuvos pilietis, augantis sveikoje aplinkoje;
- Galimybės Lietuvos kūrėjams ne tik garsinti Lietuvą užsienyje, bet oriai
joje gyventi;

Už rinkimų programas atsako jas pateikę kandidatai.

RAIMUNDAS LOPATA
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!
Už rinkimų programas atsako jas pateikę kandidatai.

ALGIMANTAS MATULEVIČIUS
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO PARTIJA

Politiką įvardiju, kaip padorų ir išmintingą valstybės
reikalų tvarkymą. Pareiškiu, kad dirbdamas įvairiose veiklos srityse, tame tarpe LR Vyriausybėje bei Seime įnešiau
nemažą indėlį atkuriant Nepriklausomybę ir kuriant valstybę. Grįžtu į politiką siekdamas savo praktinėmis žiniomis ir išsilavinimu prisidėti prie
geresnio ir teisingesnio gyvenimo kūrimo. Visada vadovaujuosi esminėmis vertybėmis:
• Šeima, kaip pamatinė valstybės ląstelė;
• Kuriančia, naudinga veikla - darbu;
• Dvasinga valstybės raidos pasaulėžiūra;
• Bendruomeniškumu ir bendru gėriu.
Darysiu viską, kad būtų atsisakyta gobšumo, patyčių, skandalų kultūros, kad Lietuva taptų vienodai visiems teisinga ir išgyvendintas skurdas. Plačiau apie mano idėjas
galite sužinoti straipsniuose, knygoje ,,Valstybės valdymo užkulisiai“ bei filme ,,Tyrimas sudrebinęs klaną“. Inovacijų gausa suteikia mums galimybes, tapti pasiturinčia
valstybe. Tam būtina pereiti prie mišrios ekonomikos modelio kur privati ir valstybinė
nuosavybės yra vienodai vertinamos. Esu pasiūlęs keletą stambių, modernių projektų,
kurių įgyvendinime dalyvautų daug Lietuvos žmonių. Jie leis ženkliai pagerinti valstybės ekonominę galią, o tuo pačiu ir žmonių gyvenimą. Pasisakau už būtiną dalyvavimą
rinkimuose ir referendumuose. Už nedidelę, bet dorą ir profesionalią valstybės tarnybą.
Siūlau įdiegti visa apimančią Skaidrumo sistemą, pagal mano sukurtą Skaidrumo sistemos koncepciją. Tai pakirs korupcijos šaknis, o teisingumas bus prieinamas kiekvienam
valstybės piliečiui. Suaktyvinę ekonomiką išspręsime atlyginimų ir pensijų bei pagalbos
vargstantiems problemas. Atkursime socialinį teisingumą ir iš pagrindų pertvarkysime
teisingumo sistemą. Taip bus sudarytos prielaidos, kad algos ir pensijos pasieks ES vidurkį.

Už rinkimų programas atsako jas pateikę kandidatai.

TOMAS MATULEVIČIUS
NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS

NACIONALINIS
SUSIVIENIJIMAS
Lietuva tapo sparčiausiai pasaulyje nykstančia šalimi.
Šalies valdžia tarnauja ne savo krašto piliečiams, bet vykdo
svetur esančių galios centrų valią, kuri dažnai prieštarauja
gyvybiniams gyventojų interesams.
Mūsų 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 programinės nuostatos:
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.
Teismų atvėrimas visuomenei per tarėjų ir prisiekusiųjų institucijas ir reali visų piliečių lygybė prieš įstatymą.
Panaikinti vaikus atiminėjančias tarnybas – jų vietoje teisingai veikiantis vietos tarnybų tinklas.
Sustabdyti viešųjų lėšų grobstymą – sąžininga atlyginimų sistema, panaikinti parazituojančias biudžetines įstaigas, netaikyti senaties stambiai korupcijai.
Gaivinti kaimą – skirstant lėšas pirmenybė ne stambiesiems žemvaldžiams, o šeimos
ūkiams ir kaimo bendruomenėms.
Žalia šviesa – tik Lietuvos ūkiui naudingoms ir gyventojų interesams nekenkiančioms užsienio kapitalo investicijoms.
Panaikinti privalomą antrąją pensijų kaupimo pakopą – Sodros pinigai ne užsienio
bankams, o Lietuvos pensininkams.
Užkardyti menkai integruotų ir nelojalių piliečių ugdymą – mokytojo autoriteto atkūrimas ir mokymas visose mokyklose tik valstybine kalba.

Už rinkimų programas atsako jas pateikę kandidatai.

VYTAUTAS MITALAS
LAISVĖS PARTIJA

Norintiems džiaugtis!
Sveiki! Esu vietinis, nuo pat gimimo gyvenau Šeškinėje,
pirmus aštuonis metus mokiausi Žemynos progimnazijoje. Laisvės prospektas, aplinkinės gatvės, 46 autobuso maršrutas, man yra puikiai pažįstami. Iki šiol čia gyvena daugybė man artimų žmonių.
Matau, kad Lietuvos vaikai praaugo Lietuvos švietimo sistemą, kad daugybė valandų Seime yra iššvaistoma rietenoms, kuomet tiesiog reikia nuoširdžiai savo darbą dirbančių žmonių. Būdamas Vilniaus vicemeru dėjau visas pastangas, kad mokyklos kuo
geriau prisitaikytų prie pasikeitusių sąlygų, o silpniausiems mūsų visuomenės nariams
būtų pasiūlyta taikli socialinė pagalba.
Asmeniškai kuravau naujų mokyklų atsiradimą, tarp jų – Gabijos progimnazijos statybą, sklypų suradimą būsimiems darželiams Perkūnkiemyje ir naujus parkų bei viešųjų
erdvių projektus. Žinau, kaip nueiti sunkų kelią nuo pat idėjos iki įgyvendinimo.
Mano pagrindiniai siekiai Seime:
 Investuoti į aukščiausios kokybės švietimą, laboratorijas, sporto aikštynus. Užtikrinti, kad gerėjančios darbo sąlygos ir augantys atlyginimai į darželius ir mokyklas
pritrauktų geriausius žmones, sugebančius pamokomis sudominti vaikus.
 Užtikrinti sąžiningą ir smulkiam verslui palankią mokesčių sistemą ir mažinti biurokratinius barjerus. Neįvesti jokių naujų mokesčių ir užtikrinti mokesčių sistemos stabilumą.
 Užtikrinti darnią miestų plėtrą ir žaliąsias erdves prie gyvenamųjų namų – priimti
tam reikalingus įstatymus. Siekti gerėjančios gyvenimo kokybės – tai lems investicijos į
ekologišką viešąjį transportą, pėsčiųjų ir dviračių takus, poilsio erdves šeimoms ir senjorams.
Esu baigęs politikos analizės magistrą Vilniaus universitete. Esu vedęs, žmona Eglė reklamos projektų vadovė.
Susipažinkite su mano išsamia programa ir bendraukime www.mitalas.lt

Už rinkimų programas atsako jas pateikę kandidatai.

JUOZAS PETRONIS
PARTIJA LIETUVA – VISŲ

2020-aisiais sukako trisdešimt metų po Nepriklausomybės atkūrimo. Istorijoje šis trisdešimtmetis bus pavadintas neišpildytų lūkesčių metais, kai vietoje socialinės
rinkos ekonomikos sukūrėme oligarchinį kapitalizmą.
Svarbiausi mūsų siekiai yra teisinga, sveika ir išsilavinusi, auganti ir inovatyvi Lietuva.
Piliečiai suteikia mandatą visoms valdžioms Lietuvoje. Piliečiai turi turėti teisę savo
mandatą valdžiai atšaukti. Įtvirtinsime Seimo atšaukimo mechanizmą per referendumą.
Atliksime visų politikų ir valdžios pareigūnų privilegijų reviziją. Padoriai valdžiai
nereikia privilegijų.
Gerovė prasideda nuo teisės į darbą ir teisės į sąžiningą darbo užmokestį. Vienas
uždavinių bus stabdyti augantį nedarbą, nes jis beveik du kartus didesnis nei Europos
Sąjungoje( ES).
2024 metais vidutinis darbo užmokestis turi pasiekti 80 proc. ES vidutinio atlyginimo, kai dabar jis sudaro tik 59 proc. vidurkio. Tai būtų pirmasis emigracijos stabdis.
Beveik 670 tūkstančių pensininkų turi teisę į orią senatvę. Išlaidos pensijoms turi
augti nuo 7 iki 10 proc. nuo BVP ir pasiekti 80 proc. ES išlaidų vidurkį.
Didesnei pajamų lygybei reikia sutarti dėl tikrų progresinių pajamų mokesčių, o ne
tenkintis jų imitacija.
Vaikams ir jaunimui - lygios galimybės ne tik siekti, bet ir įgyti visų lygių išsilavinimą.
Skirtys tarp Lietuvos regionų yra per didelės. Ne tik Vilnius nusipelnė gyventi gerai.
Mes, įvairių profesijų nepartiniai, Lietuvai pasirengę sugrąžinti atsakingą valdžią ir
padorią politiką. Mūsų politika bus ne su oligarchiniu veidu, o politika su žmogišku
veidu. Arba politika žmonių ir žmonėms. Partija LIETUVA - VISŲ yra geriausias Jūsų
pasirinkimas.

Už rinkimų programas atsako jas pateikę kandidatai.

ARŪNAS RAULINAVIČIUS
KRIKŠČIONIŲ SĄJUNGA

Atėjo laikas atsigręžti į tvirtą, vyro ir moters įsipareigojimu vienas kitam paremtą šeimą. Šeimą, kurios santykiai
pagrįsti vaikų pareigos artimiesiems ugdymu, gyvybės apsauga nuo jos pradžios iki natūralios mirties, nuoširdžiu
rūpesčiu silpniesiems, be noro pelnytis, bet kuria kaina.
Stipri, kurianti šeima - mūsų ateitis. Tik joje gali užaugti mąstantys, sąžiningi, kuriantys gėrį žmonės.
Dirbantys, kūrybingi žmonės stiprina ekonomiką - valstybės variklį. Valstybė negali
būti stipri be žmonių, kuriančių smulkų ir vidutinį verslą. Tai garantuoja ekonomikos
plėtrą ir stabilumą Lietuvoje. Ši visuomenės dalis yra per maža, nuolat patirianti spaudimą dėl besikeičiančių įstatymų bei sukurtų draudimų. Valstybė turi sukurti instrumentą
- skatinantį žmogų kurti verslą:
- kontroliuojamos institucijos turėtų daugiau konsultuoti, o ne trukdyti ir bausti;
- mažinti monopolizaciją ir oligopolizaciją visose prekybos ir gamybos srityse.
Valstybines problemas reikia spręsti suvienijus visas politines jėgas, neleisti klestėti
priešpriešai, kuri paremta savo interesų paisymu ir kitų asmenų niekinimu.
Sureguliuokime mūsų ekonominį ir socialinį gyvenimą.

Už rinkimų programas atsako jas pateikę kandidatai.

VAIDAS RUSYS
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

Ekologija, jaunimas, jaunos šeimos, žmogaus teisės – tai
problemos, apie kurias būtina diskutuoti ir ieškoti sprendimų. Mano pagrindiniai rinkiminės programos punktai:
• Skatinti žiedinės ekonomikos vystymąsi.
• Siekti atnaujinti šalies transporto parką, pradedant nuo viešojo transporto.
• Numatyti valstybiniuose viešuosiuose pirkimuose sąlygą, kad naujai perkami automobiliai būtų elektriniai arba hibridiniai.
• Apmokestinti visus vienkartinius plastikinius daiktus.
• Šviesti visuomenę apie vartojimo žalą.
--------------------------• Panaikinti alkoholio pardavimo apribojimus asmenims nuo 18 metų.
• Numatyti apmokėjimą už praktiką valstybinėse ir privačiose įstaigose.
• Atsisakyti privalomojo šaukimo į kariuomenę, formuojant tik profesionalią.
• Suteikti piliečiams galimybę kandidatuoti į LR Seimą nuo 21 metų.
• Suteikti jaunimui galimybę balsuoti savivaldos rinkimuose nuo 16 metų.
• Įsteigti visose savivaldybėse atvirą jaunimo centrą. Sukurti visose savivaldybėse pilno etato jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo vietą.
• Supaprastinti jaunimo organizacijoms finansavimo (iš JRD) gavimą ir atskaitomumą.
• Supaprastinti biurokratinius reikalavimus jaunimui, siekiančiam gauti papildomus
stojimo balus už ilgalaikę savanorystę.
----------------------------• Skatinti municipalinio būsto plėtrą Lietuvos savivaldybėse.
• Remti šeimas, auginančias vaikus nemokamų paslaugų paketais.
----------------------------• Šeima turi būti suprantama pagal turinį, o ne pagal formalią išraišką.
• Įteisinti partnerystę.
----------------------------• Skirti dalį GPM tik NVO.

Už rinkimų programas atsako jas pateikę kandidatai.

VALDAS SKARBALIUS
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.

Už rinkimų programas atsako jas pateikę kandidatai.

TAUTVYDAS TAMULEVIČIUS
LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

Tau. Šeimai. Lietuvai.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir aš, Tautvydas
Tamulevičius, žengiame valstiečių liaudininkų pėdomis ir
tęsiame šimtmetį skaičiuojančią valstybės ir Tautos išsaugojimo bei stiprinimo politiką.
Po 2016 m. Seimo rinkimų mūsų pradėti sisteminiai pokyčiai duoda rezultatų, auga
žmonių pajamos, valstybės valdymas darosi efektyvesnis. Lietuva kitoms valstybėms
tapo pavyzdžiu, kaip sėkmingai gali būti įveikiama pirmoji COVID-19 banga. Visa tai
rodo, kad suprantame šalies problemas, siūlome tinkamus sprendimus, nebijome prisiimti atsakomybės.
Visomis išgalėmis siekiame, kad Lietuvos žmonės savo gimtoje žemėje gyventų laimingai ir saugiai. Mūsų tikslas – klestinti Lietuva. Šį tikslą pasieksime kurdami socialinę gerovę šalyje, sudarydami sąlygas augti žmogaus pajamoms. Puoselėsime tradicines
vertybes ir plėsime paslaugų šeimai spektrą, didinsime jaunų šeimų kūrimosi regione galimybes. Ugdysime sveiką gyvenseną, užtikrinsime sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę bei prieinamumą, rūpinsimės, jog mažėtų alkoholio ir narkotikų vartojimas.
Toliau skaidrinsime farmacijos sektorių, kad Lietuvos vartotojai galėtų įsigyti vaistų
mažiausiomis kainomis.
Skatinsime investicijas ir darbo vietų kūrimą regionuose, išlaikant ir gerinant socialinių, švietimo, kultūros ir sveikatos paslaugų kokybę bei plečiant prieinamumą, remsime
savivaldos savarankiškumą. Tęsime švietimo reformą ir investuosime į mokslo plėtrą.
Vykdysime savo įsipareigojimus skaidrinti valstybės valdymą ir mažinsime biurokratinę
naštą.
Formuosime abipuse pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius su valstybėmis kaimynėmis. Skatinsime lietuviškos produkcijos vartojimą vidaus ir užsienio rinkose.
Mūsų programa: www.lvzs.lt

Už rinkimų programas atsako jas pateikę kandidatai.

MIROSLAV VOITIULEVIČ
LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJAKRIKŠČIONIŠKŲ 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.
Už rinkimų programas atsako jas pateikę kandidatai.

EVALDAS ŽALIUKAS
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
- 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
Už rinkimų programas atsako jas pateikę kandidatai.

