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GEDIMINAS AKELAITIS
KRIKŠČIONIŲ SĄJUNGA

NELEISIM KIRST ŠEIMŲ IR MIŠKŲ
Siekiant įveikti pagrindinius pavojus – tautos nykimą ir Valstybės ardymą, siūlau pasirinkimo galimybę tiems piliečiams, kurie nusivylė sisteminėmis biudžetinėmis partijomis ir nori būti tikrais savo Valstybės šeimininkais.
Išrinktas į Seimą, aš tvirtai vykdyčiau šiuos pažadus:
Kovosiu su korupcija.
Įtvirtinti visuotinį pajamų, išlaidų ir turto deklaravimą.
Priimti Baudžiamojo kodekso pataisas dėl senaties termino netaikymo sunkiems ekonominiams ﬁnansiniams nusikaltimams.
Pašalinti diskriminacines nuostatas darbo santykiuose ir rinkimų įstatymuose.
Lietuvos valstybės žemės turtai yra VISOS tautos ir negali būti privatizuojami.
Sieksiu, kad būtų pakeistas Referendumo įstatymas.
Sveikatos apsaugos sistemoje reikalingos esminės pertvarkos administravimo,
struktūros, ﬁnansiniuose klausimuose. Nuo pagarbos medikams iki dėmesio ligoniams.
Tai galimybė mūsų valstybei, siekiant išvengti tolesnio valstybingumo naikinimo, socialinių neramumų ir grįžti ant europietiškos krikščioniškos valstybės vystymosi pamatų.
Būtinas ypatingas dėmesys emigracijos mažinimui, pensijinio amžiaus žmonių
gyvenimo kokybės gerinimui.
Sugriežtinti darbo jėgos įvežimą iš trečiųjų šalių į tuos ūkio segmentus, kuriuose gali dirbti Lietuvos piliečiai.
Siekiant darbuotojų atlyginimų didėjimo, susieti darbdavio gaunamo pelno dydį
su įmonės dirbančiųjų darbo užmokesčio dydžiu.
Šeimoms, išvykstant į užsienį su vaikais – tiesus kelias nutraukti ryšius su Tėvyne. Kad taip neįvyktų, reikalingos įstatymo pataisos, užtikrinančios šeimų, vaikų,
globėjų laikinas socialines garantijas.
Lietuvos gelbėjimo darbe neeilinis uždavinys tenka ir Bažnyčiai, kaip doroviniam ir moraliniam autoritetui.
Kviečiu ir prašau Jūsų balsuoti už mano programą „NELEISIM KIRSTI ŠEIMŲ IR MIŠKŲ!“.
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MARIUS ČEPONAS
LAISVĖS PARTIJA

Sieksiu:
Įsiklausyti ir nuosekliai atstovauti Marijampolės gyventojus ir atsižvelgti į jų
poreikius.
Sutvarkyti sveikatos sektoriaus paslaugų prieinamumą, kad piliečiai gautų
kokybiškas paslaugas nedelsiant, o ne lauktų eilėje savaitę, mėnesį ar net
metus.
Kokybiško ir visiems prieinamo savarankiškų ir kūrybingų asmenybių ugdymo nuo iki mokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo.
Skatinti verslumą ryšium su biurokratinio aparato mažinimu, dereguliacija,
gyventojų pajamų mokesčio mažinimu, pagalba smulkiems bei pradedantiesiems verslams.
Remti bei skatinti talentus ir inovacijas - ši sritis yra sėkmingos ir klestinčios
valstybės pagrindas.
Remti bei skatinti dinamiškas kultūros iniciatyvas, meno sklaidą, saviraiškos
laisves.
Dvigubos pilietybės įteisinimo - pasitelkus atitinkamus mechanizmus suteikti
visas galimybes emigravusiems mūsų piliečiams išlaikyti savo teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę net ir tada, kai yra gaunama kitos šalies pilietybė.
Dirbti dėl pirmųjų elektroninio balsavimo testavimų su tikslu tai galiausiai
įteisinti, kaip alternatyvų būdą balsuoti nacionaliniu lygmeniu sekančių LR
seimo rinkimų metu.
Atstovauti drąsios ir atviros Lietuvos idėjas – išeivijos bei kitataučių talentų
pritraukimą, žmogaus teisų užtikrinimą, liberalios demokratijos principus.
Ieškoti kompromisų ir bendros vizijos dėl ilgalaikės, nacionalinės demograﬁjos politikos.
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DAINIUS GAIŽAUSKAS
LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

Tau. Šeimai. Lietuvai.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir aš, jos narys Dainius Gaižauskas, 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. Tęsime intensyvią kovą su korupcija.
Formuosime abipuse pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius su valstybėmis kaimynėmis. Skatinsime lietuviškos produkcijos vartojimą vidaus ir užsienio rinkose.
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VINCAS RAMUTIS GUDAITIS
NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS

Į Tėvynės idealų sargybą ir talką, mieli marijampoliečiai!
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 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.
Jaučiu ypatingą savo – Nepriklausomybės Akto signataro, nacionalinės kultūros
veikėjo, rašytojo, Marijampolės, Sūduvos krašto žmogaus – atsakomybę už valstybės ir lietuvių tautos likimą, todėl dalyvauju 2020 metų rinkimuose į Lietuvos
Respublikos Seimą Marijampolės apygardoje Nr. 29. Su Jumis, mieli brangūs marijampoliečiai, Jūsų valia ketinu įgyvendinti strateginius Lietuvos stiprinimo uždavinius bei tikslus, apvalyti valstybės gyvenimą nuo klaidingų sprendimų, priimamų ne valstybės, piliečių, o trumpalaikiais neįžvalgiais ir nepasvertais interesais.
Šis mandatas man būtinas, užtikrinu Jus, ne tuščiam pasipuikavimui klaidingai
suvokiamu Seimo nario statusu, kaip, deja, dažniausiai būna, o maksimaliai paveikti valstybės raidą vadovaujantis programiniais „Nacionalinio susivienijimo“
principais ir sava visuomenine, asmenine patirtimi.
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ALGIS KRUPAVIČIUS
PARTIJA LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS – PIRMIAUSIA!
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.
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VALDAS LUKOŠEVIČIUS
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO PARTIJA

Prieš daugiau kaip šimtmetį Lietuvoje užgimusi socialdemokratija nuėjo ilgą sėkmių ir praradimų kelią. Socialdemokratai visuomet pasižymėjo tvirtybe, gindami
valstybės nepriklausomybę ir demokratiją. Jie niekuomet neaukojo savo vertybių
ir principų dėl laikino populiarumo ar abejotinų partinių ir asmeninių interesų.
Sunkiausiais Lietuvos istorijos tarpsniais socialdemokratai buvo su tauta, gynė
valstybę, kūrė žmonių gerovę.
Siekdami apsaugoti Lietuvos socialdemokratiją nuo kairiojo radikalizmo ir
kairiojo liberalizmo 2018 m. įsteigėme Lietuvos socialdemokratų darbo partiją
(LSDDP), kuri savo programoje deklaravo siekį kurti Gerovės Lietuvą.
Mūsų tikslas – gerovės valstybė: solidari ir laiminga Lietuva. Tai pasieksime kartu su Jumis įgyvendindami šiuos svarbiausius įsipareigojimus:
įvykdysime socialinės paramos pertvarką, didinsime valstybės remiamas
pajamas;
minimali mėnesinė alga – 1000 eurų, neapmokestinama pajamų mokesčiu;
vidutinis darbo užmokestis (VDU) – 2000 eurų;
vidutinė senatvės pensija – 60 proc. VDU;
išmokos vaikams – 150 eurų;
PVM maistui – 9 proc.
Gyvenimą pakeisti galime tik mes patys, tą akivaizdžiai mums rodo naujausia
Lietuvos valstybės istorija. Tikiu Lietuvos žmoniu laisvu pasirinkimu, todėl siūlau
Lietuvai pasirinkti Gerovės ir kūrybos visuomenės raidos kelią, grindžiamą privačia, valstybine, kooperatine nuosavybe, bendradarbiavimu bei kūrybinių žmogaus galių išlaisvinimu spartinti šalies pakilimą.
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IRENA LUNSKIENĖ
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

GERBTI, GIRDĖTI IR GINTI. Kiekvieną.
Jau daugelį metų dirbu savo kraštui ir žmonėms. Tai dariau ir darau dirbdama
įvairiose pareigose, tiek tiesioginiame darbe, tiek nevyriausybinėse organizacijose.
15 metų dirbau Liudvinavo seniūnijos seniūne, po to vicemere, mere ir tarybos
nare. Šios pareigos leido suprasti kaip veikia įstatymai, kokios klaidos padarytos
priimant sprendimus ir kaip žmonės gyvena mažesniuose miestuose, kaimuose,
kokie jų poreikiai, kaip veikia švietimo sistema, kaip sunkiai yra gaunamos taip
reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos, kaip didėja socialinė atskirtis tarp
regionų ir gyventojų, kaip trūksta investicijų ir didesnio dėmesio, kad regionuose
žmonės galėtų gyventi kokybišką ir orų gyvenimą.
Marijampolė turi didelį potencialą tapti vienu iš penkių šalies ekonominių centrų. Tvirtai tikiu, kad savivaldybė pajėgi susigrąžinti išvykusius kraštiečius ir užtikrinti visiems gyventojams kokybiškas gyvenimo sąlygas.
Atstovaudama Jus, gerbiami rinkėjai, tapusi Seimo nare sieksiu:
Didinti savivaldybių ekonominį ir ﬁnansinį savarankiškumą;
Užtikrinti reikalingą ﬁnansavimą, kad Marijampolėje toliau sėkmingai būtų
kuriama infrastruktūra verslui ir pritraukiami nauji investuotojai;
Siekti, kad būtų skirtas ﬁnansavimas tilto, sujungsiančio Aušros ir Vokiečių
gatves, statybos darbams atlikti;
Tarpininkauti teikiant investicinius projektus viešiesiems pastatams (mokykloms, darželiams, kultūros, sporto įstaigoms) modernizuoti iš Valstybės investicijų programos lėšų;
Užtikrinti, kad Marijampolėje ir toliau savo veiklą vykdytų visi gyventojams
reikalingiausi valstybės institucijų padaliniai;
Kurti gerovės valstybę, kuri remtųsi sąžiningais mokesčiais, adekvačia pajamų apsauga ir sveikatos priežiūra.
Visada su Jumis –
Irena Lunskienė
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TADAS RAČIUS
DARBO PARTIJA

Ne aš. MES.
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 sistemoje prioritetu bus ligų prevencija, siekiant išsaugoti žmonių sveikatą. Remsime kūrybą ir kūrybingumą, o į
kultūros politikos formavimą aktyviai įtrauksime menininkus, asocijuotas kultūros
ir meno struktūras.
Esu parengęs konkretų veiksmų planą, kurį įgyvendinsiu atstovaudamas Marijampolės miesto gyventojų interesams Seime:
parengsiu įstatymų pakeitimus, sumažinančius mokesčių naštą mažiausiai
uždirbantiems;
parengsiu įstatymų pakeitimus, subalansuojančius darbo ir kapitalo apmokestinimą;
parengsiu įstatymų pakeitimus, padidinančius išmokas neįgaliesiems ir senatvės pensijas;
parengsiu įstatymų pakeitimus, sumažinančius regionų socialinio-ekonominio išsivystymo skirtumus;
parengsiu įstatymų pakeitimus, nustatančius tiesioginių seniūno rinkimų
tvarką, jų valdomą savarankišką biudžetą, bendruomenių vaidmens didinimą.
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ARŪNAS SAKALAUSKAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS

Palaikykite Liberalų sąjūdį, ir kartu tapsime galimybių Lietuva!
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.
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GINTARAS SKAMAROČIUS
CENTRO PARTIJA - TAUTININKAI

Garbingai tarnauti Lietuviams ir Lietuvai
Turime daug vidinių skirtumų, nusivylimų, nuoskaudų - tai trukdo tikėti geresniu gyvenimu ir jį kurti.
Tikiu Jumis, todėl kviečiu susitelkti ir kurti išsilavinusių, sveikų ir asmenybėmis
tvirtų, saugių ir susitelkusių lietuvių Valstybę Lietuvą - mūsų ir mūsų vaikų namus.
Gerovės Lietuva - tai bendras pasirinkimas, bet jį pasieksime kiekvienas iš
mūsų asmeniškai įnešdami daugiau bendro darbo, abipusio pasitikėjimo, teisingumo, bendražmogiškųjų, o ypač lietuviškų vertybių ugdymo. Tai pagrindas ir
mūsų materialinės gerovės stabiliam spartesniam didinimui.
Sveikame kūne ir dvasioje - stiprus ir kūrybingas žmogus, todėl skatinu sporto
užsiėmimus ir sveiką gyvenimo būdą, vaikų, jaunimo ir šeimų prasmingą laisvalaikį, dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūrą, keliones Lietuvoje.
Siekiu seniūnijoms bei kraštams (regionams) suteikti savivaldos teises su savarankiškais biudžetais bei funkcijomis.
Siūlysiu atnaujinti teisinį reguliavimą ir antikorupcinę politiką, ypač įžūliam
stambiam grobstymui ir protegavimui sustabdyti, Valstybės ištekliams suvaldyti.
Lietuva turi išlikti ir augti visur, todėl siekiu sumažinti socialinę ir regioninę atskirtį, skurdą, patvirtinti garantuojamus palaikomo augimo gyvenamuosius centrus.
Siekiu nemokamų ugdymo ir mokymo priemonių darželinukams ir moksleiviams, subalansuotų švietimo ir sveikatos apsaugos sistemų, jaunimo verslumo
ir atsakingumo, aukštesnės pridėtinės vertės produktų kūrimo bei geriau apmokamų darbo vietų, susigrąžinti lietuviškos kilmės įmonių mokestinę registraciją į
Lietuvą.
Tarptautinėje erdvėje siekiu mūsų nacionalinių interesų tenkinimo, verslo bei
lietuvių teisių gynimo, lietuviško paveldo apsaugos, lietuvių kalbos ir kultūros
sklaidos.
Daugiau pasitikėjimo,
pagarbiai
Gintaras Skamaročius
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ANDRIUS VYŠNIAUSKAS
TĖVYNĖS SĄJUNGA –
LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

Drąsiai, garbingai, atvirai
1. Drąsa, garbė ir atvirumas - tai vertybės, kurias puoselėjame Marijampolėje,
bet kurių trūksta Lietuvos politikoje. Kviečiu jas kartu surėmus pečius perkelti į
šalies Parlamentą.
2. Savo energiją skiriu ir skirsiu darbui savo miesto bendruomenei. Mane kaip
ir iki šiol sutiksite ne už uždarų biuro durų, o gatvėse ir bendruomenėse besikalbantį su miestelėnais, sprendžiantį jų problemas.
3. Seimas yra paskendęs chaose. Turiu profesionalesnio, dialogu paremto Seimo darbo viziją. Pasitelkęs savo patirtį politikoje ir universitete sukauptas politikos mokslų žinias, sieksiu šią viziją įgyvendinti.
4. Šiandieninė šalies socialinės pagalbos sistema yra neveiksminga, todėl turime ją pertvarkyti. Socialinė pagalba turi būti paremta ne tik pašalpomis, bet ir
individualiomis socialinėmis paslaugomis kiekvienam pagal poreikį.
5. Marijampoliečiai kenčia nuo prasto Marijampolės ligoninės valdymo. Skirsiu
ypatingą dėmesį darbui su ligoninės bendruomene, kartu spręsime įsisenėjusias
problemas, įstaigoje būtų daugiau tvarkos, atsinaujinimo, o eilės pas gydytojus
gerokai sutrumpėtų.
6. Smulkiam verslui reikia nuimti beprasmius ribojimus ir draudimus. Inicijuosiu šį pokytį. Šalia to turime nepamiršti mūsų pramonės, kurios stiprėjimui ir
prisitaikymui prie besikeičiančio pasaulio reikia valstybės dėmesio.
7. Ekologija yra Marijampolės ir visos Lietuvos ateitis. Turime pereiti prie ekologiškesnio žemės ūkio, geriau tvarkyti savo upes, ežerus, miškus ir plėsti parkus. Tikra žalioji politika nebuvo šio Seimo akiratyje, bet tai pasikeis su TS-LKD.
8. Marijampolės mokytojams reikia geresnių algų ir kvaliﬁkacijos kėlimo galimybių, o mokykloms - investicijų. Mūsų kultūros sektoriui - pripažinimo, kad jis
yra įvairus ir kiekviena jo grandis yra vienodai svarbi. To sieksiu.
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Vardas PAVARDĖ

Janina
DEREŠKEVIČIENĖ

Pareigos

Pasiūlė

Pirmininkė

Lietuvos socialdemokratų partija

Telefonas 8 668 44 029
El. paštas marijampoles29@lrvrk.lt

Kristina
DOBROVOLSKIENĖ

Pavaduotoja

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Vida
AMBRAZAVIČIENĖ

Sekretorė

Darbo partija

Vaida
BALNIUVIENĖ

Narė

Lietuvos lenkų rinkimų akcijaKrikščioniškų šeimų sąjunga

Alma
BIELIAUSKAITĖ

Narė

Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Vincas
BOTYRIUS

Narys

Centro partija „Gerovės Lietuva“

Vaida
JUSELYTĖ

Narė

Partija „Laisvė ir teisingumas“

Raminta
LIUBELIONIENĖ

Narė

Partija Tvarka ir teisingumas

Irena
MAKACKIENĖ

Narė

Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai

Erika
NAIKELIENĖ

Narė

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Jolanta
PETRUŠAUSKIENĖ

Narė

Lietuvos teisininkų draugija

Iveta
SUJETAITĖ

Narė

Teisingumo ministras

Ilona
ŽILINSKIENĖ

Narė

Administracijos direktorius
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RINKIMŲ APYLINKIŲ SĄRAŠAS

Nr.

Apylinkės
pavadinimas

1.

Kvietiškio

2.

Narto

3.

Laikštės

4.

Tarpučių

5.

Uosupio

6.

Mokolų

7.

Degučių

8.

Suvalkiečių

9.

Šaulių

Apylinkės adresas
El. paštas

Vytenio g. 47, Marijampolė
El. p. kvietiskio25001@lrvrk.lt
Vytauto g. 47B, Marijampolė
El. p. narto25002@lrvrk.lt
Vasaros g. 7, Marijampolė
El. p. laikstes25003@lrvrk.lt
Vilkaviškio g. 71, Marijampolė
El. p. tarpuciu25004@lrvrk.lt
Uosupio g. 2, Marijampolė
El. p. uosupio25005@lrvrk.lt
Mokolų g. 61, Marijampolė
El. p. mokolu25006@lrvrk.lt
R. Juknevičiaus g. 32, Marijampolė
El. p. deguciu25007@lrvrk.lt
Kauno g. 117, Marijampolė
El. p. suvalkieciu25008@lrvrk.lt
Kauno g. 7, Marijampolė
El. p. sauliu25009@lrvrk.lt
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Apylinkės tel.

8 663 22 917

8 663 22 918

8 663 22 919

8 663 22 920

8 663 22 921

8 663 22 922

8 663 22 923

8 663 22 924

8 663 22 925

RINKIMŲ APYLINKIŲ SĄRAŠAS

10.

Kauno

11.

Dariaus ir
Girėno

12.

Beržų

13.

Armino

15.

Centro

16.

Mokolų
kaimo

Draugystės g. 5, Marijampolė
El. p. kauno25010@lrvrk.lt
Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolė
El. p. dariausirgireno25011@lrvrk.lt
Sporto g. 7, Marijampolė
El. p. berzu25012@lrvrk.lt
Vytauto g. 20, Marijampolė
El. p. armino25013@lrvrk.lt
Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė
El. p. centro25015@lrvrk.lt
Mokyklos g. 5, Mokolų k.
El. p. mokolukaimo25016@lrvrk.lt

Žymėjimas:
Rinkimų apylinkė, pritaikyta rinkėjams su negalia
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8 663 22 926

8 663 22 927

8 663 22 928

8 663 22 929

8 663 22 930

8 663 22 931

RINKIMŲ BIULETENIO PAVYZDYS

17

UŽRAŠAMS

18

UŽRAŠAMS

19

Kandidatų sąrašas gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų programai 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.

UŽ RINKIMŲ PROGRAMŲ TURINĮ ATSAKO JAS PATEIKĘ KANDIDATAI
Tiražas 10 100 egz.

Užsakymo Nr. 660

Maketavo leidykla-spaustuvė „Piko valanda”

