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Iškėlė partija
Krikščionių sąjunga

ARVYDAS
AKSTINAVIČIUS

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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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Iškėlė Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis

VIKTORIJA
ČMILYTĖ-NIELSEN
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 programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Iškėlė Lietuvos lenkų rinkimų
akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga

KRISTINA
DZERŽINSKA

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.

• Mokinio krepšelio ir ligonių kasų kvotų
modelių keitimo;

Mano tikslas yra įgyvendinti ir ginti
pagrindinius mūsų kultūros ir civilizacijos
idealus: šeimą, gyvybę, tiesą, teisingumą,
orumą, garbę.

• Sumažinimas iki 5 procentų pridėtinės
vertės mokesčio maistui;

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;
6

• Seimo narių skaičiaus mažinimo nuo
141 iki 101.
Užtikrinsime šeimų ir kiekvieno
žmogaus gerovę:
• 120 eurų kas mėnesį kiekvienam vaikui;
• Daugiau šeimos kortelės lengvatų ir
paslaugų;

• 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 programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Iškėlė Centro partija –
Tautininkai

SAKALAS
GORODECKIS
UŽ Valstybę vertą mūsų energijos !
Rinkimuose dalyvauju vieningoje centristų
ir tautininkų komandoje, kurioje kartu su
viešojo intereso ir tautinių vertybių gynimo
kovose užgrūdintais visuomenės, mokslo
ir inteligentijos atstovais sieksime esminių
permainų Lietuvoje.
Mūsų Valstybė ir Tauta gęsta, tačiau
viešumo erdvę užvaldę klanai ir toliau suka
piliečių mulkinimo ratą, tarsi nieko esminio
nereikia daryti, o masinė emigracija, socialinė atskirtis ir skurdas, politinės ir teisinės
sistemos korupcija pradings savaime.
Deja, Lietuvos valdžioje įsivyravo piliečių
bendrajam
gėriui
abejingas
elitas.
Prisidengdamas
tolerancijos
vertybių
skraiste, realiai jis vykdo išvalstybinimo ir
išlietuvinimo politiką.
Ar pajėgsime vėl susitelkti tikros
valstybės atkūrimui?
Tapęs Seimo nariu sieksiu grąžinti
suverenias Tautos galias, keldamas šiuos
svarbiausius valstybės valdymo uždavinius:
• Investicijomis į kultūrą ir lavinimą
stiprinti Tautos kūrybingumą ir pažangą,
nacionalinį orumą ir savastį, piliečių
bendruomeniškumą ir atsakomybę.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

• Įvesti bešališką, bet veiksmingą
teisėsaugos kontrolę, nutraukti
nebaudžamumą korupcinėse bylose.
• Įvesti valdininkų asmeninę atsakomybę,
jų veiklą nukreipiant į aiškų rezultatą.
• Pažaboti monopolijas bei oligopolijas.
• Vykdyti socialiai atsakingą atlyginimų ir
pensijų reguliavimą, riboti darbo jėgos
įvežimą iš užsienio.
• Užkardyti brukamą genderizmo
propagandą; remti ir ginti šeimas.
• Skatinti sveiką gyvenseną;
priešepideminės priemonės neturi
trikdyti sveikatos apsaugos veikimo ir
piliečių gyvenimo.
• Užsienio politikoje siekti pirmiausia
nacionalinių interesų ir naudos savo
piliečiams, nes jokie tarptautiniai
įsipareigojimai negali būti aukščiau
LR Konstitucijos ir siaurinti Tautos
suvereniteto.
Centro partija – Tautininkai
Pirmiausia Lietuva ir jos interesai!
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Iškėlė
Darbo partija

RASA
IVANAUSKIENĖ
Lietuva - patraukliausių pasaulio valstybių penketuke
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 sąlygas Lietuvos gamintojams, naujų darbo vietų kūrimas.
Turime konkretų veiksmų planą ir žinome, kokį rezultatą pasiekti įsipareigojame Lietuvos
žmonėms: minimalus atlyginimas – 750 eurų, 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.
Sukursime lyderyste paremtą švietimo sistemą, įgalinančią 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
Senamiesčio-Žvėryno gyventojų interesus Seime:
• Ypatingą dėmesį skirsiu Kultūros paveldo išsaugojimo klausimams, aktyviai prisidėsiu
stiprinant dialogą su paveldo bendruomene ir investuotojais.
• Nuolat teiksiu ataskaitą apie atliktus darbus, aktyviai tarpininkausiu tarpinstituciniu lygiu
sprendžiant Senamiesčio-Žvėryno apygardos ir jos gyventojų problemas.
• Kartu su Darbo partija parengsiu įstatymų pakeitimus, įgalinančius bendruomenių vaidmens
didinimą.
• Regioninės politikos srityje vadovausiuosi principu „iš apačios į viršų“, kad problemų
identifikavimas ir jų sprendimai būtų kildinami iš vietos gyventojų poreikių.
Atsakau už savo žodžius!
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Iškėlė Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga

VITALIJA JANKAUSKAITĖMILČIUVIENĖ
Tau. Šeimai. Lietuvai.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir aš,
jos narė Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė,
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.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

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.
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.
Sieksime, kad Lietuva taptų regiono lydere
diegdama inovatyvias ir tvarias žaliąsias
technologijas, o ekologija taptų ne tik
sveikesnės visuomenės, bet ir tvirtesnės
ekonomikos pagrindu.
Mūsų programa: www.lvzs.lt.
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Iškėlė Politinė partija
„Lietuvos sąrašas“

DARIUS
KUOLYS

Už orų žmogų, laisvą visuomenę, patikimą valstybę!
Remdamasis sukaupta kultūros ir švietimo ministro, Respublikos prezidento patarėjo,
Vilniaus universiteto mokslininko patirtimi, sieksiu, kad mūsų Seimas pereitų nuo smulkių
rietenų, dirbtinio susipriešinimo prie atsakingo svarbiausių tautos reikalų svarstymo.
Būtina iš esmės pagerinti įstatymų leidybą: apsaugoti ją nuo chaotiškų ir savanaudiškų
sprendimų, užtikrinti visuomenės ir ekspertų dalyvavimą, visus priimamus įstatymus
vertinti pagal ilgalaikę Lietuvos viziją. Taip pat svarbu pasirūpinti veiksminga parlamentine
ir pilietine įstatymų įgyvendinimo priežiūra.
Rūpindamasis teisingumu valstybėje, Seimas turi padidinti prokuratūros ir teismų
veiklos skaidrumą, jų atskaitomybę visuomenei, bylas tiriančių prokurorų ir teisėjų
nepriklausomumą, užtikrinti piliečių dalyvavimą vykdant teisingumą, laiduoti atsakomybės
už padarytus nusikaltimus neišvengiamumą.
Seimas turi imtis neatidėliotinų sprendimų, kad Lietuvos švietimas ir mokslas pasivytų
Vakarų Europos standartus, kad gabiausiems mūsų žmonėms netektų išvykti, o išvykę
galėtų sugrįžti. Tam būtinas ne tik tarppartinis, bet ir platus nacionalinis susitarimas dėl
švietimo, mokslo, kultūros plėtros ilgalaikės strategijos ir skubiai bei nuosekliai didinamas
šių sričių finansavimas.
Turime pradėti vertinti žmonių išsilavinimą, protus, kūrybą, idėjas ir kaip patikimiausią
ekonomikos variklį, ir kaip svarbiausią tautos savarankiškumo ir kūrybingumo
garantą.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Iškėlė Lietuvos
žaliųjų partija

INGA
LAURUŠONĖ
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

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

• 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
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Iškėlė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai

MYKOLAS
MAJAUSKAS

Mūsų programos ašis - pasitikėjimas Valstybe, kuris šiandien yra žemumose. Esant tokiam
pasitikėjimo lygiui, susitarti dėl valstybės tikslų darosi vis sunkiau. Todėl išskyrėme septynis
iššūkius, kuriuos įveikus, augtų pasitikėjimas, padėsiantis kurti stiprią ir laisvą Valstybę:
Šlubuojanti demokratija ir chaotiškas viešasis valdymas. Svarbiausi darbai –
lėtesnė ir kokybiškesnė teisėkūra, prestižo dirbti Valstybei grąžinimas, viešųjų paslaugų
skaitmenizavimas ir duomenų atvėrimas.
Galimybių nelygybė ir skirtingos starto pozicijos mūsų vaikams. Svarbiausi darbai –
„Tūkstantmečio gimnazijų“ programa, pedagogo ateities paketas, antro šanso programa.
Nesubalansuota sveikatos apsaugos sistema. Svarbiausi darbai – šeimos gydytojų
savarankiškumo stiprinimas, kritinių ligų profilaktika ir ankstyva diagnostika, rajoninių
ligoninių perprofiliavimas.
Išsikvėpęs ekonominis modelis. Svarbiausi darbai – koncentruoti ištekliai prioritetinėse
ekonomikos srityse, įsteigtas Lietuvos strateginių investicijų fondas, Lietuva – bio ir
sveikatos technologijų centras.
Augantis nedarbas, gilėjanti socialinė atskirtis ir demografinė žiema. Svarbiausi
darbai – užtikrintas pensijų augimas ir sistemos stabilumas, galimybių šeimai paketas,
sidabrinės kartos įgalinimas, neįgaliųjų padėties gerinimas.
Grėsmės valstybingumui. Svarbiausi darbai – Lietuvos elektros tinklų sinchronizavimas
su kontinentinės Europos tinklais, absoliuti Astravo AE blokada, NATO strategija mūsų
regionui, Šaulių sąjungos stiprinimas, kova su dezinformacija, informacinėmis atakomis.
Neatsakinga ir aplinkai žalinga veikla. Svarbiausi darbai – aplinkos apsaugos politikos
formavimo ir analitinių kompetencijų stiprinimas, nacionalinis susitarimas dėl miškų
politikos, perėjimas prie žiedinės ekonomikos.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Iškėlė Partija
LIETUVA - VISŲ

ANDRIUS
NIKITINAS
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).

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.

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.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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NACIONALINIS
SUSIVIENIJIMAS
Iškėlė Nacionalinis
susivienijimas

ROBERTAS
RAMANAUSKAS
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.
Atverti teismus visuomenei per tarėjų ir prisiekusiųjų institucijas.
Sustabdyti nepagrįstą vaikų atėminėjimą iš šeimų.

Viešasis sektorius – be parazitinių biudžetinių įstaigų ir teisinga atlyginimų sistema.

Skirstant lėšas pirmenybė ne stambiems žemvaldžiams, o šeimos ūkiams ir kaimo
bendruomenėms.
Atkurti mokytojo autoritetą, mokymas visose mokyklose – tik valstybine kalba
Apygardos rinkėjams įsipareigoju:

• Keisti švietimo sistemos ugdymo turinį, jį orientuoti į pilietinį-patriotinį, kultūrinį ir
technologinį lavinimą, remtis filosofija, valstybės istorija ir kultūra – tai vienintelis kelias
stiprinti nacionalinį saugumą ir demokratiją;

• Saugoti Vilniaus architektūrinį paveldą, Senamiesčio ir Žvėryno unikalumą, įamžinti
Lietuvai nusipelniusių asmenybių atminimą;
• Atverti istorinę Vilniaus miesto dalį smulkiajam verslui.
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Iškėlė Partija
„Laisvė ir teisingumas“

DIANA
STOMIENĖ
Esu kūrėja, ne griovėja!
Esu žmogus, visą gyvenimą dirbęs švietimo
ir kultūros srityse. Ar kartais nesate
pagalvoję, kad kaip tik kultūros žmonių
mūsų Seime galėtų būti daugiau? Kultūra
ir švietimas – laisvos, stiprios ir teisingos
valstybės pagrindas. Tik tada gali atsirasti
klestinti ekonomika ir žmonių gerovė.

Kodėl Laisvė ir Teisingumas? Nes laisvė
be teisingumo labai greitai virsta grubia
savivale ir iškreiptų asmeninių interesų
tenkinimu. Tada niekinami silpnesni. Tada
niokojamos gražiausios mūsų miesto
vietos – Senamiestis, Centras, Žvėrynas,
mūsų bendras paveldas, istorija, gamta.

Žmonių bendravimas – taip pat kultūros
sritis. Mums dar trūksta gebėjimų derinti
skirtingus interesus. Aš norėčiau, kad
aukščiausiame politikos lygmenyje mes
gintume savo idėjas, sprendimo būdus,
išklausydami įvairias nuomones ir atsižvelgdami į jas. O svarbiausia - nekurkime aplink
save priešų! Taip aš suprantu politikos
meną. Politika – kultūros sritis.

Todėl aš noriu būti jūsų – žmonių, kuriuos
kasdien sutinku mūsų miesto gatvėse,
atstovė. Visada jums pasiekiama! Mūsų
problemos bendros – kartu jas spręsti
pavyks lengviau.

Jau 25-erius metus esu renkama Lietuvos
meno galerininkų asociacijos prezidente.
Įkūriau ir jau dvylikti metai sėkmingai
vadovauju Lietuvą pasaulyje garsinančiai
tarptautinei meno mugei ArtVilnius. Esu
miesto Tarybos narė ir labai gerai žinau
visas sunkiai sprendžiamas Vilniaus
problemas.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Dėkodama ir įsipareigodama Jums –
asmeniškai kiekvienam – drįsiu pakartoti
šv. Pranciškaus maldos žodžius, kuriuos
tapdama premjere citavo mano autoritetas
Margaret Thatcher:
Kur nesantaika, neškime harmoniją.
Kur klaida, neškime tiesą.
Kur abejonė, neškime tikėjimą.
Kur nusivylimas, neškime viltį.
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Iškėlė Lietuvos
socialdemokratų partija

DOVILĖ
ŠAKALIENĖ

Valstybės atsakomybė – gerbti, girdėti ir ginti. Kiekvieną žmogų.
Neteisybės jausmas, kai Tave „išbrokuoja“ dėl amžiaus, dėl lyties, dėl sveikatos, ar tiesiog
dėl to, kad nesi „savas“ – įskaudina ir demotyvuoja. Valstybė gali ir turi užtikrinti, kad
kiekvienas žmogus būtų vertinamas pagal savo gebėjimus ir žinias, kiekvienam žmogui
būtų lygiai prieinamos visos paslaugos ir informacija.
COVID-19 pandemija it skalpeliu atvėrė pūliuojančias sveikatos sistemos žaizdas –
perdegę medikai ir kenčiantys pacientai gali ir turi gauti pagalbą nedelsiant. Išlaisvinti
medikus nuo biurokratijos bei įtraukti pacientus į sprendimų priėmimą, sutvarkyti vadybą
bei e-sveikatą – būtinoji pagalba, leisianti lengviau atsikvėpti medikams ir saugiau pasijusti
pacientams.
Dar nesame įveikę ir smurto epidemijos. Smūgis, patyčios, gašlus gestas, viešas
pažeminimas – kiekvienas iš mūsų bent vieną kartą gyvenime esame tai patyrę. Smurtas
Lietuvai kasmet kainuoja daugiau nei milijardą eurų, tai – ilgalaikė žala vaikų, moterų,
vyrų sveikatai, taip pat gyvybei, darbo našumui, akademiniams pasiekimams, emocinei
savijautai. Visuomenei yra būtina įrodymais grįsta smurto visose aplinkose prevencija, kad
kiekvienas būtų gerbiamas ir saugus.
Pasitikėjimas vienas kitu ir bendruomeniškumas Lietuvoje kol kas vienas mažiausių ES.
Galime rinktis – toliau gyventi „kiekvienas – už save“ ar kantriai, be pykčio, atsakingai ir
vienas kitą palaikydami dirbti. Būdami didžiausia Lietuvos partija mes galime pasiūlyti
praktinius sprendimus, kaip užtikrinti kad visi galintys ir norintys dirbti turėtų darbą ir gautų
orų atlygį, o senjorai – orias pensijas, vyrai ir moterys turėtų vienodas galimybes siekti
karjeros ir kartu dalintis šeimos atsakomybėmis, o ištikus bėdai gautų greitą ir kokybišką
pagalbą. Išsamiau: www.lsdp.lt
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Iškėlė
Laisvės partija

VYTENIS
ŠKARNULIS
Nuo pat vaikystės mylėjau Lietuvą ir visada svajojau apie galimybę padaryti gerų darbų
ne tik sau, bet ir kitiems savo šalies gyventojams bei, jeigu tik galimybės leis – ir visam
pasauliui bei jo žmonėms.
Mano tikslas patekus į Lietuvos Seimą – ginti piliečių teises, užtikrinti jų ateities perspektyvas,
lygybę, galimybes oriai gyventi vyresniems ir sparčiai tobulėti jauniesiems. Reikia nepamiršti,
kad esame nedidelė valstybė, neturime gamtos padovanotų išteklių, kurie apmokėtų
valstybės sąskaitas. Didžiausias mūsų turtas yra žmonės, jų žinios ir darbštumas. Tad mano,
kaip politiko, tikslas yra įgalinti šį kapitalą ir jį stiprinti ateities kartoms.
Pagrindiniai planuojami darbai yra šie:
• Tobulinti švietimo sistemą, investuoti į mūsų žmogiškąjį kapitalą. Neišradinėti dviračio, o
vadovautis sėkmingiausiu pasaulyje Suomijos edukaciniu modeliu.
• Įgalinti smulkų ir vidutinį verslą, skatinti žmonių verslumą, ypatingai generuojantį
intelektualinę nuosavybę, kurią galima eksportuoti ir į užsienio rinkas.
• Aplinkosauga, žalioji politika, atsinaujinanti energetika – bus vienas iš mano svarbiausių
prioritetų, kurio tikslas – sukurti ateinančių kartų kokybišką gyvenimą.
• Taip pat savo dėmesį skirsiu tokioms moralinėms neteisybėms kaip kad bažnyčios
institucijos mokesčių vengimas užsiimant verslo veiklomis, nesusijusiomis su religija;
pasyviosios eutanazijos įteisinimas; rekreacinių kanapių dekriminalizavimas. Tai yra
tradicinės politikos palikimas, kuris neturi racionalaus pagrindinimo ir turi būti ištaisytas
įstatymų leidėjų.
Tarptautinių Santykių ir Politikos Mokslų institute įgautas aukštasis išsilavinimas bei
ilgametė patirtis versle leidžia analitiškai žvelgti į esamą situaciją, atrasti sprendimus ir,
svarbiausia, juos įgyvendinti efektyviai ir užtikrintai.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Iškėlė Lietuvos socialdemokratų
darbo partija

ZENONAS
VAIGAUSKAS

UŽ GEROVĖS IR KŪRYBOS LIETUVĄ!
Gerbiami rinkėjai!
Mūsų apygarda – Lietuvos širdis!
Žilagalvis Gedimino bokštas ir amžinai
jaunas Universitetas mūsų rinkimų apygardoje. Kiekvienas mūras čia mena senojo
miesto ir joje gyvenusiųjų žmonių istoriją,
lūkesčius ir kūrybą. Mūsų apygardoje man
svarbiausi yra žmonės, puoselėjantys,
kuriantys miesto ir Lietuvos istoriją, garsinantys jos vardą pasaulyje.
Čia yra ir mano gyvenimo Alma mater –
Vilniaus Universitetas ir Elektromechanikos
technikumas, kuriame pradėjau mokslus
dar penkiolikametis provincijos jaunuolis.
Čia ir Vyriausiosios rinkimų komisijos,
kurioje teko dirbti net dvidešimt penkis
metus, būstinė. Esu laimingas ir didžiuojuosi, kad įvairios, dažnai sunkiai sutariančios, politinės jėgos net keletą kartų
yra patikėjusios man šios, labai svarbios
demokratijai, institucijos vairą.
Aš pasirinkau eiti su socialdemokratine
partija, kuriai šiuo metu ypač reikia Jūsų
palaikymo. Su partija, kurioje yra įvairūs
žmonės, daugelis jų – perėję ugnį, vandenį
ir varines triūbas. Mano pastebėjimu, tai
žmonės, kurie ėmėsi nedėkingo darbo
palaikyti esamos Vyriausybės veiklos stabilumą, jos darbą Lietuvos žmonių gerovei.
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Matome konkrečius rezultatus: išaugo
žmonių darbo užmokesčiai, padidėjo
pensijos, vaiko pinigai, sumažėjo alkoholio
vartojimas, žabojama korupcija.
Aš pasirinkau. Ir Jums siūlau rinkti šią
partiją.
LSDDP tikslas – gerovės valstybė: solidari
ir laiminga Lietuva. Tai pasieksime kartu su
Jumis įgyvendindami šiuos svarbiausius
įsipareigojimus:
• minimali mėnesinė alga – 1000 €,
neapmokestinama pajamų mokesčiu;
• vidutinis darbo užmokestis (VDU) –
2000 €;
• vidutinė senatvės pensija – 60% VDU;
• išmokos vaikams – 150 €;
• PVM maistui – 9%
Jeigu pritariate mūsų tikslui ir įsipareigojimams, balsuokite už LSDDP sąrašą ir
kandidatus.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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RINKIMŲ APYLINKIŲ SĄRAŠAS:
RINKIMŲ APYLINKĖ

ADRESAS

2. Gedimino

J. Lelevelio g. 6, Vilnius

3. Saltoniškių

Studentų g. 39A, Vilnius

4. Sėlių

Studentų g. 39, Vilnius

6. Vytauto

Žalioji g. 4, Vilnius

7. Birutės

Blindžių g. 3, Vilnius

8. Pamėnkalnio

J. Jasinskio g. 11, Vilnius

10. Taurakalnio

K. Kalinausko g. 21, Vilnius

13. Mindaugo

Mindaugo g. 9, Vilnius

51. Dailės

Malūnų g. 5, Vilnius

52. Užupio

Filaretų g. 3, Vilnius

60. Senamiesčio

Vilniaus g. 32, Vilnius

62. Naugarduko

Naugarduko g. 7, Vilnius

65. A. Vienuolio

Aušros Vartų g. 23, Vilnius

66. M. Daukšos

M. Daukšos g. 7, Vilnius

67. V. Šopeno

V. Šopeno g. 8, Vilniu

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.
Senamiesčio – Žvėryno apygardos Nr. 1 rinkimų komisijos informacinis leidinys Tiražas – 11500 vnt.

