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Evaldas
Gustas
Lietuvos socialdemokratų darbo partija
LSDDP savo programoje deklaruoja siekį kurti Gerovės Lietuvą. Todėl ir mūsų rinkiminis
šūkis – „Gerovės ir kūrybos Lietuva“. Tai tikslas, kurį deklaruoja ir Lietuvos Respublikos Prezidentas.
Stipri ekonominė ir socialinė demokratija, socialinė ir pajamų apsauga, nemokamas ir
kokybiškas švietimas ir mokslas, gera sveikatos apsauga, skaidrus ir demokratinis sprendimų
priėmimas užtikrins Lietuvos Gerovę.
Gerovės Lietuvoje pasieksime mažindami pajamų nelygybę, skurdo riziką ir socialinę atskirtį
patiriančių asmenų skaičių, socialinės reikmėms skiriamą biudžeto dalį didindami iki ES vidurkio.
Jei rinkėjai mūsų kandidatams suteiks pasitikėjimo mandatą, pasieksime, kad:
• 35 proc. BVP būtų perskirstomas per valstybės biudžetą;
• minimali mėnesinė alga, neapmokestinama pajamų mokesčiu, būtų ne mažesnė nei
1000 eurų;
• vidutinis darbo užmokestisviršytų 2000 eurų;
• vidutinė senatvės pensija būtų 60 proc. vidutinio darbo užmokesčio;
• išmokos vaikams padidėtų bent iki 150 eurų;
• PVM maisto produktams sumažėtų iki 9 proc.;
• švietimo sistemai bus skiriama ne mažiau kaip 5,3 proc. BVP;
• mokslo tyrimams ir eksperimentinei veiklai būtų skirta 1,5 proc. BVP;
• kultūros darbuotojų darbo užmokestis pasieks VDU;
• bakalauro ir magistro studijos būtų nemokamos.
Jeigu gausiu Jūsų, gerbiami rinkėjai, pasitikėjimą ir palaikymą, dirbsiu siekdamas įgyvendinti
šiuos tikslus. Tam turiu tinkamą išsilavinimą, pakankamai patirties ir ryžto.
Kauną pažįstu gerai – čia studijavau, daug metų gyvenau ir dirbau, kelis kartus buvau
išrinktas Kauno miesto tarybos nariu. Būdamas Ūkio ministru rūpinausi Kauno LEZ, Santakos
mokslo ir technologijų parko ﬁnansavimu, kas padėjo sukurti daug gerai apmokamų darbo
vietų. Būdamas Seimo nariu sieksiu, kad čia būtų patogu ir jauku gyventi.
Visada su bendruomene ir bendruomenėje!
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Dalia
Kučinskienė
Krikščionių sąjunga
Ateiname kurti atsakingą valstybę, kurioje reikia daug ką gražinti ir atnaujinti Kristuje. Turime
išvalyti visuomenę nuo klaidatikysčių, pseudomokslų, politinio avantiūrizmo, mirties kultūros.
Šeima – priesaika visam gyvenimui sutvirtintas vyro ir moters įsipareigojimas vienas kitam,
savo vaikams, tėvams ir artimiesiems. Stiprinsime šeimas, įtvirtinsime pasiruošimo šeimai programas mokyklose.
Kiekvienas gali ir privalo rasti savo vietą šeimoje ir bendrijoje. Žmogaus prigimtis negali būti
pakeista ideologiniais užkeikimais, paneigiančiais gamtos dėsnius.
Nuosekliai giname ir ginsime žmogaus teises, atsakomybe paremtą piliečių laisvę, ginsime
demokratiją, kurios krikščioniškąja prigimtį šiandien bandoma pakeisti liberalia jos atmaina.
Įgyvendinsime priemones didinančias ekonominį ir socialinį solidarumą, kurio idealas yra
bendruomenė su pagalba stokojančiam, bet be išlaikytinių, be nepakeliamos mokesčių naštos,
be vergiško ir prasmės neturinčio darbo. Socialinis teisingumas kyla iš supratimo, kad visi
visuomenės individai yra unikalūs ir vertingi. Šalies plėtra turi būti vykdoma tausojant aplinką.
Turime tapti sveikų žmonių bendrija.
Moksleiviai turi gauti tvirtas bendrojo lavinimo žinias, įgūdžius rasti reikiamą informaciją.
Mokslo atradimai ir jų pagrindu sukurtos technologijos turi saugoti geruosius žmogaus prigimties bruožus, netapti socialinės inžinerijos ir manipuliavimo įrankiais. Mūsų kultūra yra lietuviška
ir kartu krikščioniška, europietiška, moderni. Ji neturi virsti tiesiog pramoga.
Esame Lietuvos euroatlantinės integracijoje šalininkai, sieksime atkurti joje krikščioniškosios
demokratijos dvasią. Esame ir būsime NATO nariai, pasiryžę ginti savo kraštą ir visos
euroatlantinės bendrijos interesus.
Kovosime ir sieksime to visur su tikėjimu viltimi ir meile.
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Mindaugas
Maciulevičius
Lietuvos socialdemokratų partija
Gimiau, augau Kaune, šioje apygardoje, mūsų Laisvės kovų įkarštyje. Laisvę, lygias galimybes, socialinį teisingumą, solidarumą aktyviai gyniau visuomeniškai. Gyvendamas emigracijoje Airijoje, dirbdamas atsakingose pareigose Briuselyje, drauge su jumis kurdamas ūkininkų
turgelių judėjimą. Mes galime daugiau. Nėra žodžio neįmanoma. Svarbiausia - bendros pastangos. Drauge sieksime įgyvendinti tikslus.
• Šviežias, natūralus maistas yra mūsų sveikata ir Nacionalinis saugumas. Privalome pertvarkyti Europos Sąjungos daugiamilijardinę paramą žemės ūkiui taip, kad ji tenkintų ne tik
pavienių ūkių interesus, bet ir mūsų gyventojų šviežio, natūralaus maisto poreikį.
• Kainos auga greičiau nei pajamos, mokesčių našta gula netolygiai. Labiau apmokestinsime
daugiausiai uždirbančius, kapitalą, turtą. PVM maisto būtiniausiams produktams sumažinsime
iki 9 proc. Kokybiškam, natūraliam maistui –0 proc.
• Kas ketvirtas senjoras skursta. Įvesime nacionalinę pensiją ir vienišo asmens priedą prie
pensijos. Ori senatvės pensija – 60 proc. buvusio atlyginimo.
• Kursime daugiau gerų darbo vietų.
• Trūksta vietų darželiuose – steigsime naujus, kad į juos patektų kiekvienas. Mokiniams iki 5
klasės – nemokamas kokybiškas maitinimas.
• Būstas turi tapti prieinamu kiekvienam. Kompensuosime pirmojo būsto paskolos pradinės
įmokos dalį ir palūkanas.
• Mažinsime eiles, gydytojus išlaisvinsime iš biurokratijos – visas dėmesys bus skirtas pacientui.
• Panaikinsime kompensuojamų vaistų priemokas senjorams.
• Investuosime į valstybės ateitį. Ženkliai pakelsime mokytojų, dėstytojų, kultūros, medicinos
ir socialinių darbuotojų atlyginimus.
• Įsteigsime Valstybinį plėtros banką. Investuosime į žaliąją ekonomiką, atsinaujinančią
energiją, tvarų žemės ūkį.
Valstybės atsakomybė – gerbti, girdėti ir ginti. Kiekvieną žmogų.
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Vidas
Pocius
Lietuvos žaliųjų partija
Aplinkos kokybė ir visuomenės sveikata yra tiesioginiai priklausomi nuo įstatymų leidėjų bei
vykdomosios valdžios priimamų sprendimų. Paskutiniu metu priimami sprendimai dėl masiško
miškų kirtimo, šiukšlių deginimo šalia gyvenamųjų rajonų – aiškiai parodo ydingą požiūrį į aplinkos kokybę, kompetencijos stygių.
Aplinkos apsaugos strategija
Per tris dešimtis metų požiūris į aplinkosaugą iš sovietiškai vartotojiško tapo intensyviai
vartotojišku kapitalistiniu. Politikų kaitos pasekoje praradome Miškų ministeriją, dėl politikų
ambicijų ar išminties stokos iškilo pavojus Aplinkos ministerijai. Užbaigsime šias manipuliacijas
ir kartu su Šalies visuomene nustatysime ilgalaikius prioritetus, parengsime ir įgyvendinsime
APLINKOS APSAUGOS STRATEGIJĄ!
Aplinkos kokybės užtikrinimas
Pramonės ir urbanizacijos plėtra turi būti vykdoma pasirenkant pažangiausius ir geriausius
gamybos būdus, įvertinat natūralaus atsikūrimo galimybes bei potencialą. Duomenys apie aplinkos kokybę turi būti prieinami esamuoju laiku.
Istorinė tarša turi būti suvaldyta pasitelkiant modernias taršos mažinimo priemones. Veiks
principas – Teršėjas moka. Taršios pramonės ir verslo šakos turi būti papildomai apmokestinamos, o aplinkai draugiškos – skatinamos. Tausojančiais vartojimo įpročiais besivadovaujantys,
atliekas rūšiuojantys gyventojai atleidžiami nuo mokesčių, skatinami. Daugiabučių renovacija
kompensuojama iš klimato kaitos poveikiui mažinti skirtų lėšų.
Būtina skirti papildomą dėmesį visuomenės švietimui, įtraukti visuomenę į sprendimų
priėmimą.
Išskirtinis dėmesys bus skiriamas aplinkos apsaugos pareigūnų aprūpinimui. Suteikiamos
statutiniams pareigūnams numatytos teisės ir privilegijos. Keliami reikalavimai profesionaliai,
principingai ir skaidriai vykdyti jiems numatytas pareigas.
Už švarią ir saugią aplinką!
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Laura
Radzevičiūtė
Darbo partija
Darbo partija turi aiškią viziją ir konkrečius sprendimus, po kurių Lietuva pakils į patraukliausių
žmonėms gyventi pasaulio valstybių penketuką. 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.
Į rinkimus einu, vadovaudamasi savo asmenine patirtimi – už teisybę reikia kovoti. Kaip ir
daugelis žmonių esu patyrusi valdininkų savivalę, patyčias, susidūrusi su visišku valdininkų
nebaudžiamumu. Teisminiu keliu, kaip ir priklauso teisinėje Valstybėje, laimėjusi bylas esu ne
kartą įrodžiusi, kad kova su korupcija, su į įstatymus spjaunančiais valdininkais nėra beviltiška.
Pergalės teismuose, asmeninė teisinė kompetencija skatina mane ta patirtimi dalintis su mano
rinkėjais. Penkiolika metų politikės ir darbo Seime patirties – garantas, kad į politiką einu tarnauti Žmonėms ir Valstybei. Siekiu Seimo nario mandato, nes noriu savo energiją, žinias, laiką,
protą, ir jėgas skirti:
Viešojo intereso gynimui:
• siekiant valstybės valdymo skaidrumo, biurokratizmo mažinimo;
Biurokratinio aparato mažinimui:
• optimizuojant neefekyviai veikiančių (besidubliuojančių) valstybės įmonių, departamentų
veiklą;
• vadovaujantis principu „iš apačios į viršų“, kad problemų sprendimai būtų kildinami iš vietos gyventojų poreikių, o nenuleisti „iš viršaus“;
Visuomenės kontrolės teisėsaugai atkūrimui:
• steigiant prisiekusiųjų teismus;
• teikiant efektyvią nemokamą teisinę pagalbą;
• reikalaujant asmeninės prokurorų, teisėsaugos pareigūnų, teisėjų ir valdininkų, atsakomybės
už padarytas klaidas.
MANO SIEKIS – visiems lygiai teisinga Lietuva.
Atsakau už savo žodžius!
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NACIONALINIS
SUSIVIENIJIMAS

Algis
Raižys
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
daugumos gyventojų interesams. Esu politinės partijos ”Nacionalinis susivienijimas” remiamas
kandidatas. Mūsų partijos 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. Kartu sieksime esminių permainų, kad Lietuva taptų visiems piliečiams
teisinga ir jiems tarnaujančia valstybe.
Mano programinės nuostatos:
• Šeima tik prigimtinė – tarp vyro ir moters.
• Panaikinti Nacionalinę vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą.
• Atmesti Stambulo konvenciją.
• Įtvirtinti Patriotinį, Tautinį auklėjimą visoje švietimo sistemoje.
• Mokyklose ,,Gender“ įdeologiją ir vaikų seksualizaciją per lytinį švietimą vertinti, kaip
nusikalstamą.
• Apriboti užsienio ﬁnansuojamų Nevyriausybinių organizacijų veiklą, turinčių politinių tikslų.
• Konstitucinį Teismą panaikinti dėl jo absoliučios valdžios įsigalėjimo.
• ,,Žmogaus teisių“ tarnybas tapusias tik mažumų teisėmis - panaikinti arba paversti visų
piliečių teisių gynimo tarnybomis.
• Jokių privalomų kvotų įsileisti ,,pabėgėlius“.
• Atsisakyti savižudiškų ,,Globalios Lietuvos“ projektų.
• Darbo vietos lietuviams ne pigiems imigrantams.
• Nepritarti gilesnei Europos Sąjungos integracijai.
• Priimti Seime įstatymus paverčiančius savivaldą realiai veikiančia.
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Saulius
Skambinas
Laisvės partija
Laisvės partiją įkūrėme, nes tikime laisvos, kūrybingos, atsakingos, drąsios Lietuvos ateitimi.
Tikiu, kad už valdžios barikadų ateina nauja Laisvės karta, kuri neša viltį, kad paprastumas,
aiškumas, pagarba ir pasitikėjimas laisva žmogaus valia, bus tie matai, kuriais Lietuva gyvens
ateinančius metus.
Mano tikslai šiuose rinkimuose:
• Ugdysime laisvus ir kūrybingus žmones
• Motyvuoti mokytojai padės kiekvienam vaikui rasti jo sėkmės raktą ir augins kūrybingas,
savarankiškas, drąsias asmenybes. Užtikrinsime, kad mokytojo atlyginimas į mokyklą pritrauktų
geriausius specialistus. Skatinsime individualizuotą mokymą, kūrybiškumo, socialinių ir
emocinių kompetencijų ugdymą. Šalia lietuvių, anglų įtvirtinkime trečią - IT kalbą.
• Kultūra Lietuvoje bus šiuolaikiška, kokybiška ir visiems prieinama
• Sieksiu, kad kokybiška kultūra būtų prieinama visoje šalyje. Kaip ir kiekvieno miesto ar
miestelio biblioteka turi tas pačias labiausiai skaitomas, populiariausias ir garsiausias knygas,
taip ir kultūros centruose turėtų būti demonstruojami geriausi ir kokybiškiausi įvairių žanrų
kultūros produktai. Sieksime, kad visos be išimties kultūros įstaigos būtų pritaikytos žmonėms
su skirtingomis negaliomis.
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Sigitas
Šliažas
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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Kazys
Starkevičius
Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai
Didinti pasitikėjimą valstybe, visuomenės saugumą. Valstybės rezervo įteisinimas sukaupiant maisto, būtinų saugos priemonių ir medikamentų atsargas ekstremalioms situacijoms (pvz.
pandemija). Žmogus jaučiasi saugus, kai žino, jog turės maisto, būtiniausių priemonių sau ir
šeimai apsaugoti.
Proﬁlaktinio sveikatos tikrinimo sistema. Įdiegti reguliarų privalomą sveikatos tikrinimąsi,
kuris mažintų gyventojų sergamumą, sunkių ligų prevenciją.
Saugi ir ekologiška transporto sistema. Kaunas yra europinių transporto srautų kryžkelė,
todėl būtina įdiegti pasaulinius standartus atitinkančias geležinkelio triukšmo slopinimo
sieneles, vibracijos slopinimo sistemas. Visoje Lietuvoje būtina įgyvendinti saugų „Rail Baltica“
projektą. Neatidėliotinas uždavinys transporto prieinamumas, triukšmo mažinimas.
Trumpoji maisto tiekimo grandinė – iš lauko ant stalo. Ūkyje pagaminta produkcija be
tarpininkų pasiekia vartotoją plečiant užsakymo ir pristatymo būdus. Vienodos žemės ūkio
paramos sąlygos Lietuvai ir kitoms ES valstybėms.
Skatinti tvarią ir ekologišką miesto infrastruktūrą. Telkti visuomenę žaliųjų zonų gyvenamojoje aplinkoje kūrimui, lietuviško kraštovaizdžio formavimui sodinant tradicinę augmeniją,
išsaugant brandžius želdinius.
Įgyvendinti tausojančią miškų ir vandens telkinių apsaugos strategiją. Plėsti miesto ir
priemiesčio rekreacines zonas, poilsio parkus, pakrančių infrastruktūrą.
Įgyvendinti prieinamą aukšto lygio išsimokslinimo sistemą jaunimui. Sukurti palankias
sąlygas siekti gero išsilavinimo tiek moksleiviams, tiek studentijai. Priartinti švietimo sistemą
prie visuomenės lūkesčių, garantuoti gabių moksleivių ir studentų skatinimą.
Darni ir tikslinga sporto plėtra. Stadionų, baseinų, čiuožyklų statyba ir renovacija, tinkamas
šių objektų panaudojimas jaunimo užimtumui ir laisvalaikiui.
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Eduardas
Vaitkus
„Drąsos kelias” politinė partija
Lietuvos ūkio nuosmukį, žmonių materialinį skurdą ir grėsmingai didėjančią socialinę atskirtį
nulėmė teisingumo ir demokratijos deﬁcitas. Tautos nykimą ir valstybės irimą pirmiausia lemia
Lietuvą ištikusi nuolat gilėjanti dvasinė krizė. Politika ir teisė virto priemonėmis siekti tokios
privačios gerovės. Teisingumo trūksta visose Lietuvos visuomenės gyvenimo srityse. Daugumos žmonių orumo padėtis gimtajame krašte pasidarė nebepakeliama. Alkoholizmas ir narkomanija, savižudybės ir perpildyti kalėjimai bei vaikų prieglaudos, masinis skurdas ir masinė
emigracija iš Lietuvos yra tokio nuopuolio išraiškos.
„Drąsos kelias“ politinė partija vadovausis moralinėmis ir politinėmis nuostatomis. Mums
svarbu pagarba žmogaus asmeniui ir jo orumui, asmens laisvei ir iš jos kylančiai atsakomybės
pareigai, bendrojo gėrio ir teisingumo principams, Tautai, klasikinės – krikščioniškosios Vakarų
civilizacijos principams.
Mūsų tikslas – stiprinti demokratinę šalies sąrangą. Valdžia, jos institucijos privalo tarnauti
žmonėms.
Esame pasiryžę kurti visavertę, teisingumo ir valdžios tarnystės žmonėms principais
grindžiamą modernią valstybę. Sieksime atšaukti antidemokratinius partijų ﬁnansavimo principus ir apribojimus, užkonservuojančius dabartinę išsigimusią partinę sistemą ir nomenklatūrą.
Sieksime lengvinti referendumų sąlygas – referendumui organizuoti dabar reikalaujamą
300000 piliečių parašų skaičių sumažinti iki 100000. Sumažinti Seimo narių skaičių iki 101.
Teisėsaugos institucijų praktikoje įsigalėjo dvigubi standartai, piliečių nelygybė prieš
įstatymą, įprastu reiškiniu tapo korupciniai ir politizuoti sprendimai. Įsipareigojame pertvarkyti
teismus, teisėjų ir prokurorų atrankos ir vertinimo sistemą.
Sieksime ryžtingai baigti liustraciją.
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Gediminas
Vasiliauskas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir aš, jos narys Gediminas Vasiliauskas, 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.
Tau. Šeimai. Lietuvai.
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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<http://www.vrk.lt>
ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.

Vienmandatė Petrašiūnų-Gričiupio
rinkimų apygarda Nr. 17
Nr.

Pavadinimas

Adresas

38

Varpo

Rytų g. 19, Kaunas

89

Specialistų

Kovo 11-osios g. 94, Kaunas

91

Taikos

Taikos per. 113B, Kaunas

92

Vyturio

Taikos pr. 51, Kaunas

93

Butrimonių

Taikos pr. 51, Kaunas

94

Studentų

Gričiupio g.11, Kaunas

96

Dujotiekio

Kovo 11-osios g. 26, Kaunas

97

Girstučio

Kovo 11-osios g. 26, Kaunas

98

Pašilės

Taikos pr. 68, Kaunas

99

Knygnešių

Kovo 11-osios g. 50, Kaunas

101

Palemono

Marių g. 37, Kaunas

111

Nemuno

A. ir J. Gravrogkų g. 9, Kaunas

114

Šilo

R.Kalantos g.80, Kaunas

116

Buriuotojų

M. Gimbutienės g. 9, Kaunas

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
14

Užrašams

16

Užrašams

17

Užrašams

18

Užrašams

19

Vienmandatė Petrašiūnų-Gričiupio
rinkimų apygarda Nr. 17
Rinkimų komisijos informacinis leidinys
Tiražas 12 600

