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Iškėlė Lietuvos
Respublikos liberalų sąjūdis

VIRGILIJUS
ALEKNA

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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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

iškėlė Centro partija –
Tautininkai

ASTRA GENOVAITĖ
ASTRAUSKAITĖ
Už krikščioniškas vertybes, Lietuvos žmonių darbo vietų ir pajamų didinimą, kgb-istų
išviešinimą, LGBT politikos propagandos draudimą!
1.Gerinti visų LR piliečių atstovavimą Seime, dvasinę ir ekonominę gyvenimo kokybė,
sudarant sąlygas grįžti į Tėvynę tautiečiams – darbo emigrantams. Atstovauti
rinkėjams, spręsti iškilusias problemas. Skatinti smulkų ir vidutinį verslą. Riboti pigios
darbo jėgos įvežimą į LR. Įvesti progresinius mokesčius. Atsisakyti PVM mokesčių. Įkurti
Nacionalinį banką, grąžinti Lietuvos valiutą Litą.
2. Skatinti finansiškai šeimų kūrimą, gimstamumą, suteikti beprocentines paskolas
būstui jaunoms šeimoms. Šeima – neliečiama: valstybė gali teikti pagalbą tik
asocialioms šeimoms. Drausti LGBT propagandą LR per LRT, švietimą. Vienalyčiai tik
notariškai pasitvirtina partnerystės sutartis.
3.Keisti liberalinį Švietimo įstatymą: panaikinti ŠMSM veiklą dubliuojančias įstaigas,
egzaminus vykdo mokyklos, drausti privačioms mokykloms rinkti mokesčius iš tėvų:
valstybė finansuoja bendrąjį išsilavinimą, visose mokyklose mokosi tik priskirtos
artimiausios gyvenamosios vietos vaikai. LR vienodos Mokinių elgesio taisyklės, elgesys
mokyklose vertinamas balais.
4. Drausti JAV piliečio Dž. Sorošo veiklą Lietuvoje: atsisakyti remti LGBT politiką, ardyti
šeimas, naikinti Sorošo finansuojamas NVO organizacijas, nes Lietuvos žmogaus teises
gina LR Konstitucija, panaikinti pasirašytas URM sutartis su 11 ES valstybių dėl Afrikos
ir kt. migrantų priėmimo į Lietuvą, saugoti lietuvių ir etninių tautų tapatumą.
5. Teisingumo vykdymas. Liustracijos ir Dekomunizacijos įstatymų priėmimas. Įteisinti
teismuose Prisiekusiųjų tarėjų instituciją. Grąžinti nepilnamečių inspektorius, įskaitą.
Atšaukti sutartis su ES, neigiančias LR Konstituciją.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Iškėlė Partija
LIETUVA - VISŲ

ADAS
DARINSKAS

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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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Iškėlė Lietuvos lenkų rinkimų
akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga

DMITRIJ
IKONIKOV

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 programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Iškėlė
Darbo partija

IEVA KAČINSKAITĖURBONIENĖ
Mes kartu su Darbo partijos komanda 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.
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.
Esu parengusi konkretų veiksmų planą, kurio imsiuosi atstovaudama Vilniaus miesto ir
ypač Naujamiesčio-Naujininkų gyventojų interesus Seime:
· Dėsiu visas pastangas, kad būtų aiškiai reglamentuota miesto plėtra ir naujos statybos,
įvestas adekvatus infrastruktūros mokestis, iš kurio surenkamos lėšos būtų nukreiptos
į žaliosios aplinkos kūrimą, darželių, mokyklų tinklo plėtrą, paslaugų vyresnio amžiaus
žmonėms užtikrinimą.
· Nuolat teiksiu ataskaitą ir informaciją apie atliktus darbus, aktyviai tarpininkausiu
tarpinstituciniu lygiu sprendžiant gyventojų problemas, bendradarbiausiu su vietos
bendruomenės ir seniūnaičiais.
· Sieksiu, kad piliečiai būtų aktyviai įtraukiami į sprendimų priėmimą - svarbiausi
savivaldos klausimai turi būti sprendžiami prieš tai atlikus gyventojų apklausą, o
respublikos lygmens klausimais – referendumuose.
Atsakau už savo žodžius!
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Iškėlė Partija
„Laisvė ir teisingumas“

RITA
LATVYTĖ

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

VIDA
MARTIŠIENĖ

Mano trumpa rinkimų programa siekiant “Gerovės ir Kūrybos Lietuvos”, susideda
iš - 3E.
Ekologija - Lietuvos vartotojai nori šviežio, sveiko maisto, didėja paklausa ekologiško ir
kito išskirtinio maisto, pagaminto pagal nacionalinės kokybės sistemas, turinčio saugomą
kilmės vietos nuorodą, saugomą geografinę nuorodą, kuris yra garantuotas tradicinis
gaminys ar tautinio paveldo produktas.
Auga poreikis gaminti produktus, tinkamus vartoti specifinius poreikius turintiems
žmonėms.
Energetika ir energetinis saugumas – esminiai šalies nepriklausomybės elementai. Tai gali
būti pasiekta nuosekliai atsisakant iškastinio kuro naudojimo, pereinant prie alternatyvių
ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir apsirūpinant alternatyviais energijos
šaltiniais per esamą ir būsimą energijos inžinerinę infrastruktūrą su Lietuvai draugiškomis
saugios energijos kilmės šalimis.
Ekonomika – esu už smulkų ir vidutinį verslą, taip pat labai svarbus įmonių įsisteigimo
proceso spartinimas tobulinant teisinį ir administracinį reguliavimą (statybą leidžiančių
dokumentų išdavimo terminų sutrumpinimas, parengta žemės sklypų infrastruktūra). Pelno
mokesčio lengvatos ir laisvosiose ekonominėse zonose, ir stambiems investuotojams
visoje Lietuvos teritorijoje. Aukšta valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų aptarnavimo
kokybė. Valstybinio plėtros banko steigimas, siekiant palengvinti verslo skolinimąsi ir
projektų finansavimą viešajame sektoriuje.
Tapusi LR Seimo nare, vienareikšmiškai, vykdyčiau Lietuvos Respublikos Konstituciją
ir įstatymus, sąžiningai atlikčiau visas seimo nario pareigas ir susilaikyčiau nuo
veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tikiuosi glaudžiai
bendrauti su Lietuvos gyventojais ir kolegialiai spręsti iškilusius klausimus.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Iškėlė
Lietuvos žaliųjų partija

ARTŪRAS
MELIANAS
PAGERINKIME SEIMĄ!

Paskatintas bendruomenės žmonių ir matydamas daug neteisybės politikoje, sieksiu
atstovauti Jums ir Jūsų interesams Lietuvos Respublikos Seime. Pasistengsiu, kad
nuolatines partijų rietenas pakeistų profesionalus darbas su įstatymais ir bendradarbiavimas
su savivaldybe, sprendžiant kasdienius žmonių rūpesčius.
Pirmaeiliai darbai:
• Pagerinti medicinos paslaugų prieinamumą. Pagreitinti patekimą pas gydytojus,
atkurti reabilitaciją po ligų ir dvigubai sutrumpinti dantų protezavimo eilės pensininkams.
• Atnaujinti policijos budėjimą gatvėse ir kiemuose. Pasiekti, kad iš Naujininkų ir
Vilkpėdės iškeldintų Nakvynės namus bei kitas problemines įstaigas.
• Sumažinti valstybinės valdžios išlaidas. Susieti jas su gyventojų skaičiaus pokyčiais.
• Perorientuoti švietimo sistemą. Žinių „kalimą“ pakeisti į socialinių, aplinkosaugos ir
ekonominių įgūdžių ugdymą, peržiūrėti žinių įvertinimo sistemą.
• Perduoti dalį savivaldybių lėšų bendruomenių reikmėms. Jas skirti poilsio ir sporto
erdvėms, aplinkos tvarkymui, jaunimo ir senjorų užimtumui, viešosios tvarkos užtikrinimui.
• Racionalizuoti socialinę paramą. Teikti ją pirmiausiai tiems, kuriems tikrai jos reikia neįgaliesiems, socialiai remtinoms šeimoms, našlaičiams, vienišiems senjorams.
• Stabdyti emigraciją. Sudaryti sąlygas didėti darbo užmokesčiui, remti jaunas šeimas ir
atkurti teisingumą valstybėje.
• Įteisinti, kad namų administratoriai atsiskaitytų gyventojams. Gyventojai turi būti
nuolat informuojami apie turimas namo kaupiamąsias lėšas bei išlaidas remontams.
• Siekti ekologiškos ir žalios aplinkos. Daugiau dėmesio skirti savalaikiam šiukšlių
išvežimui ir tvarkingų automobilių parkavimo vietų organizavimui.
• Tęsti darbus gražinant aplinką, tvarkant sveikatos ir švietimo įstaigas Naujininkuose,
Naujamiestyje ir Vilkpėdėje.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Iškėlė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai

ŽYGIMANTAS
PAVILIONIS

Laisvės ir demokratijos erdvei visame pasaulyje mažėjant, Lietuva turi tapti regiono lydere
ir pavyzdžiu ne tik kaimyninėms valstybėms, bet ir kitoms Vakarų šalims. Šiai vizijai
įgyvendinti turime siekti šių tikslų:
LIETUVOS LYDERYSTĖ. Mūsų šalis kaip laisvės pasienis negali būti vidutinė, ji turi būti
geriausia – tiek vidaus, tiek užsienio politikoje, kad mūsų balsas būtų aiškiai girdimas
visose šalyse.
SUGRĮŽTANTI LIETUVA. Įkursime Sugrįžtančios Lietuvos agentūrą, kuriai bus pavesta
rūpintis užsienyje gyvenančių tautiečių informavimu apie pokyčius ir jų atveriamas
galimybes Lietuvoje, investicijų į Lietuvą pritraukimu bendradarbiaujant su užsienio
lietuviais.
UŽSIENIO POLITIKA NUKREIPTA Į VISOS ŠALIES PILIEČIŲ LYDERYSTĘ. Ambicinga
užsienio politika prisitrauksime investicijų, kurios padės kurti naujas, gerai apmokamas
darbo vietas, o tvarios ekonomikos dėka užtikrinsime pasaulinio lygio švietimo sistemą,
bei skurdo ir atskirties tarp regionų mažinimą.
DEMOKRATIJA REGIONE. Bendradarbiaudami su Vakarais sieksime, kad Lietuvos
pirmininkavimo ES metu Sakartvelui, Moldovai ir Ukrainai būtų pasiūlyta narystė ES.
Sukursime ilgalaikę europietiškos Rusijos ir Baltarusijos strategiją šių šalių transformacijai,
neleisime į Lietuvos strateginius projektus investuoti Kinijos įmonėms. Gilinsime santykius
su svarbiausiomis partnerėmis — JAV, Jungtine Karalyste, Vokietija, Prancūzija, Baltijos
šalimis, stiprindami Lietuvos įtaką NATO ir ES.
ASTRAVO AE UŽDARYMAS. Svarbiausias prioritetas – sustabdyti Astravo AE plėtrą –
antro, trečio ir ketvirto reaktorių statybas. Ilgainiui uždarysime ir pirmąjį reaktorių,
izoliuodami Astravą nuo Vakarų rinkų. Spartinsime Lietuvos prisijungimą prie kontinentinės
Europos energijos tinklo.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Iškėlė
Laisvės partija

TOMAS VYTAUTAS
RASKEVIČIUS
Žalią šviesą žmogaus teisėms!
Siūlau 10 žmogaus teisių ir laisvės idėjų Lietuvai:
1. Įteisinkime tos pačios lyties santuokas. Homoseksualūs piliečiai moka tokius
pačius mokesčius, todėl privalome apsaugoti jų šeimas.
2. Liberalizuokime asmenvardžių rašybą lotyniškais rašmenimis. Leiskime
lietuviškuose dokumentuose užrašyti vardus su „w“, „x“ ir „q“.
3. Įveskime neperkeliamą vaiko priežiūros laikotarpį vyrams. Leiskime tėvams pabūti
su savo vaikais. Jokios prievartos – tik papildoma paskata kelis mėnesius išeiti vaiko
priežiūros „atostogų“.
4. Panaikinkime baudžiamąją atsakomybę už lengvųjų narkotikų vartojimą ir
turėjimą asmeniniais tikslais. Bauskime platinimą, o ne vartojimą.
5. Įveskime žmogaus teisių ugdymą mokyklose. Integruokime žmogaus teisių temas į
bendrojo ugdymo programas, kelkime pedagogų kvalifikaciją.
6. Ratifikuokime Stambulo konvenciją. Prisiimkime visus įmanomus įsipareigojimus,
kad smurto artimoje aplinkoje epidemija baigtųsi.
7. Leiskime gauti pajamas pirmaisiais vaiko priežiūros metais. Moters vieta nėra prie
puodų virtuvėje. Sudarykime sąlygas vaiko priežiūros laikotarpyje esančioms moterims
dirbti ir uždirbti.
8. Nepastatykime nė vieno naujo pastato, nepritaikyto neįgaliesiems. Įsipareigokime
universalaus dizaino principams.
9. Panaikinkime „homoseksualumo propagandą“ draudžiantį įstatymą. Kritiškai
peržiūrėkime Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio
įstatymą.
10. Panaikinkime negalią turinčių vaikų segregaciją švietime. Jokių atskirų mokyklų
ar klasių specialių poreikių turintiems vaikams.
Pakelkime žmogaus teises nuo „atsarginių suolelio”!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Iškėlė Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjunga

TOMAS
SEIKALIS

Tau. Šeimai. Lietuvai.
Visomis išgalėmis siekiame, kad Lietuvoje žmonės gyventų laimingai ir saugiai.
Mūsų tikslas – klestinti Lietuva. Šį tikslą pasieksime kurdami socialinę gerovę šalyje,
sudarydami sąlygas augti žmogaus pajamoms bei gerinti ekologiją. Skatiname pagalbą
šeimoms, didinsime jaunų šeimų kūrimosi regione galimybes. Ugdysime sveiką gyvenseną,
užtikrinsime sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą, rūpinsimės, jog
mažėtų alkoholio ir narkotikų vartojimas. Dėsime pastangas dėl sporto ir laisvalaikio
infrastruktūros plėtros miestuose ir regionuose. Toliau skaidrinsime farmacijos sektorių,
kad Lietuvos vartotojai galėtų įsigyti vaistų mažiausiomis kainomis.
Parama vietos ir nacionalinei kultūrai bei jos prieinamumui.
Skatinsime investicijas, verslo plėtrą ir darbo vietų kūrimą, išlaikant ir gerinant socialinių,
švietimo, sporto, kultūros ir sveikatos paslaugų kokybę bei plečiant prieinamumą, remsime
savivaldos bei vietos bendruomenių savarankiškumą. Parama smulkiam ir vidutiniam
verslui. 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.
Mūsų programa: www.lvzs.lt.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Iškėlė partija
Krikščionių sąjunga

GARRI
SERBUL

„Žygiais, o ne žodžiais, mes Tėvynę mylim..“. Šie S.Nėries žodžiai suskamba visa savo
tiesioginės prasmės jėga. Beatodairiška meilė tėvynei skatina mus dirbti šalies labui,
puoselėjant valstybinę ideologiją bei ugdant patriotiškumą. Deja, bet šių dienų žmogus
kilnų žygdarbį sunkiai geba atlikti nesiekdamas asmeninės gerovės, patriotiškumas tapo
antraeiliu dalyku. Mums yra itin svarbu objektyviai įvertinti mūsų laisvės svarbą ir išlaikyti
lietuviškumą.
„Šalis nėra tik teritorija. Šalis yra mintis. Jausmas meilės, prasmė draugijos, kuri suriša
visus tos teritorijos sūnus.”- teigė D. Madzinis. Šiandienos kontekste, kuomet emigracija
tapo daugelio pasaulio šalių nykimo rykšte, tautinio tapatumo jausmas kone išnykęs ir
tampa dideliu įššūkiu mūsų šaliai. Daugelis tautiečių, vedami siekio geriau gyventi, palieka
savo namus. Kiekvienas mūsų turime teisę į laisvą pasirinkimą: įgyti norimą išsilavinimą,
turėti visas soc. garantijas, stabilias pajamas, būdami savo krašte. Esu tikras, kad
asmenybė, kuriai nėra būtinybės ieškoti išgyvenimo galimybių, turi didesnį potencialą
laimingai, tikrų krikščioniškų vertybių, šeimai sukurti ir būti labiau kompetentingam savo
profesinėje veikloje.
Negaliu toleruoti to, kad yra naikinamos genialių žmonių idėjos ir iniciatyvos, nesulaukus
momentinio pelno, ar norimos naudos. Nenoriu likti abejingas jaunimui, kuris deda dideles
pastangas savo ambicijoms realizuoti, bet yra priverstas keliauti tūkstančius kilometrų nuo
namų ir tai bandyti įgyvendinti svetur. Skatinu neužsimerkti, kai yra naikinamas ir taip itin
trapus smulkusis verslas.
Neleiskime griauti tikrųjų krikščioniškų vertybių! Neleiskime naikinti tai, kas per
amžius buvo šventa! Kiekvienas žmogus yra valstybė: tvirta šeima – jos vienybė, o
gausūs, žali miškai – jos stiprybė!

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

ANTANAS
VALIONIS

Valstybės atsakomybė – gerbti, girdėti ir ginti. Kiekvieną žmogų.
• Kainos auga greičiau nei pajamos. Mažinsime mokesčius mažiau uždirbantiems.
Kursime daugiau, geriau apmokamų darbo vietų. Minimalus atlyginimas turi siekti 60
proc. vidutinio darbo užmokesčio.
• Mokesčių našta netolygi. Labiau apmokestinsime daugiausiai uždirbančius, kapitalą,
turtą. PVM maisto produktams mažinsime iki 9 proc.
• Kas ketvirtas senjoras skursta. Įvesime nacionalinę pensiją ir vienišo asmens priedą prie
pensijos. Neilginsime pensinio amžiaus. Ori senatvės pensija – 60 proc. buvusios algos.
• Skursta kas trečias vaikas. Didinsime vaiko pinigus iki 100 eurų. 40 eurų iš jų –
būreliams, 60 eurų – vaiko poreikiams. Padengsime dvi savaites vaikų stovyklose.
• Trūksta vietų darželiuose – steigsime naujus, kad į juos patektų kiekvienas. Mokiniams
iki 5 klasės – nemokamas maitinimas.
• Būstas bus prieinamas kiekvienam. Šeimoms kompensuosime dalį pirmo būsto
paskolos palūkanų/dalį pradinės įmokos.
• Kas ketvirtas susirgęs žmogus dėl didelių eilių nesikreipia į medikus. Užtikrinsime
patekimą pas šeimos gydytojus visiems ne ilgiau nei per 5 dienas.
• 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.
• Komerciniai bankai neskolina smulkiam ir vidutiniam verslui – įsteigsime valstybinį
plėtros banką.
• Valdžia atsiskaitys, kaip ir kur išleidžia pinigus – duomenys taps vieši ir patogiai
prieinami visiems.
• Liko 10 metų, kad būtų sustabdyta klimato kaita. Didinsime miškų plotą kasmet po 1
proc., mažinsime taršą, investuosime į žaliąją ekonomiką, atsinaujinančią energiją, tvarų
žemės ūkį.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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UŽRAŠAMS:

18

19

RINKIMŲ APYLINKIŲ SĄRAŠAS:
RINKIMŲ APYLINKĖ

ADRESAS

12. S. Konarskio

S. Konarskio g. 27, Vilnius

15. Vytenio

T. Ševčenkos g. 31, Vilnius

16. Žemaitės

Statybininkų g. 5, Vilnius

17. Algirdo

Kauno g. 3, Vilnius

401. Vingio

S. Konarskio g. 34, Vilnius

407. Skroblų

Skroblų g. 3A, Vilnius

409. Gerosios Vilties

Skroblų g. 3A, Vilnius

452. Lietuvių namų

Dzūkų g. 43, Vilnius

453. Dzūkų

Dzūkų g. 43, Vilnius

454. Kapsų

Telšių g. 2, Vilnius

456. Kaminkelio

Kaminkelio g. 10, Vilnius

457. Naujininkų

Šaltkalvių g. 32, Vilnius

458. Brolių

Šaltkalvių g. 32, Vilnius

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.
Naujamiesčio – Naujininkų apygardos Nr. 2 rinkimų komisijos informacinis leidinys Tiražas – 12700 vnt.

