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ALVYDAS GUDUNAVIČIUS

Iškėlė DARBO PARTIJA
Mes, Darbo partija, turime aiškią viziją ir konkrečius sprendimus, kurie padės Lietuvai
pakilti į patraukliausių pasaulio valstybių penketuką.
Svarbiausi mūsų prioritetai – valstybės valdymo skaidrumas, ekonomikos augimas,
užtikrinant geriausias įmanomas sąlygas Lietuvos gamintojams, ir naujų darbo vietų
kūrimas.
Turime konkrečius veiksmų planus ir žinome, kokį rezultatą pasiekti įsipareigojame Lietuvos žmonėms: minimalus atlyginimas – 750 eurų į rankas, vidutinis
atlyginimas – 1289 eurų į rankas, vidutinė pensija – 770 eurų, 200 000 naujai
sukurtų darbo vietų.
Siekdami socialinio teisingumo, subalansuosime darbo ir kapitalo apmokestinimą.
Sudarysime palankesnes mokestines sąlygas žmonėms dirbti ir užsidirbti. Jau kadencijos pradžioje stengsimės sumažinti mokesčių naštą mažiausiai uždirbantiems.
Sukursime lyderyste paremtą švietimo sistemą, kuri sudarytų galimybę mokytis ir
tobulėti visą gyvenimą. Sveikatos apsaugos sistemą nukreipsime į ligų prevenciją, o
ne gydymą. Remsime kūrybą ir kūrybingumą, o į kultūros politikos formavimą aktyviai įtrauksime menininkus, asocijuotas kultūros ir meno struktūras.
Esu parengęs konkretų veiksmų planą, kurio imsiuosi atstovaudamas Mažeikių
miesto ir rajono interesus Seime:
Tarpininkausiu pritraukiant investicines lėšas kuriant naujas darbo vietas;
Kartu su Darbo partija parengsiu įstatymų pakeitimus, nustatančius tiesioginių
seniūno rinkimų tvarką, jų valdomą savarankišką biudžetą, bendruomenių vaidmens
didinimą;
Regioninės politikos srityje vadovausiuosi principu „iš apačios į viršų“, kad
problemų identifikavimas ir jų sprendimai būtų kildinami iš vietos gyventojų poreikių;
Sieksiu, kad svarbiausi savivaldos klausimai būtų sprendžiami prieš tai atlikus gyventojų.
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MINDAUGAS BARAUSKIS

SAVE IŠSIKĖLĘS KANDIDATAS

Svarbiausia – Žmogus ir jo visos prigimtinės teisės bei laisvės!
Valstybė – tai mes visi kartu!
Valdžia – tai Jūs (Tauta)!
Mano tikslas:
atstatyti Lietuvos Konstitucijos viršenybę. (Atstatyti Konstitucingumą);
realizuoti Konstitucijos 4 straipsnio 1 dalį – Tauta valdo tiesiogiai;
Neleisti jokios prievartos formų žmonių atžvilgiu (tarp jų – ir priverstinio vakcinavimo
bei visuotinio 5G ryšio diegimo).
PRISIIMU ASMENINĘ ATSAKOMYBĘ!

KAS, JEI NE MES? KAS, JEIGU NE AŠ? LAIKAS VEIKTI!
4

KĘSTUTIS BARTKEVIČIUS

Iškėlė PARTIJA „LAISVĖ IR TEISINGUMAS“
Laisvė ir Teisingumas – politinė partija, siekianti šalies ir žmonių saugumo,
gyvenimo kokybės. Esame konservatyvūs liberalai, atstovaujantys centro dešiniųjų
pažiūrų rinkėjus.
Siekiame Lietuvos, kuri būtų laisva, demokratiška, garbingai įsitvirtinusi Europos
Sąjungoje. Mums rūpi piliečiai ir jų reikalai.
Esminiai principai – privati nuosavybė, asmens ūkinė ir saviraiškos laisvė, teisės
viršenybė, lygybė prieš įstatymus.
Savarankiškai dirbantiems asmenims sukursime palankią mokestinę aplinką.
Verslo stabilumui įsipareigojame dvejus metus (2020 – 2022 m.) nedidinti mokesčių.
Sieksime sumažinto diferencijuoto PVM tarifo gyventojams svarbioms prekėms ir
paslaugoms.
Remsime sidabrinę ekonomiką, skatindami vyresnio amžiaus darbuotojus likti
darbo rinkoje. Įvesime tryliktąją pensiją, kurios dydis priklausytų nuo darbo stažo.
Skirsime 500 milijonų eurų valstybinio būsto plėtrai. Užbaigsime daugiabučių
renovavimą ir žvyrkelių asfaltavimą.
Esame už modernų žemės ūkį, kaimo plėtrą ir regionų atgaivinimą.
Priimsime naują Lietuvos kultūros politikos strategiją.
Pertvarkysime etatinį pedagogų darbo apmokėjimą.
Diegsime prevencines sveikatos programas, skatinsime sveiką gyvenimo būdą.
Nereguliuosime asmenų teisės į šeimos planavimą.
Priimsime Lietuvos sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo politikos strategiją.
Stiprinsime krašto gynybinius pajėgumus, gilinsime bendradarbiavimą NATO.
Esame už glaudesnį Europos Sąjungos veikimo bendrumą 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!
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VIKTORAS MALŪKAS

Iškėlė LETUVOS 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 SĄJUDĮ, IR KARTU TAPSIME
GALIMYBIŲ LIETUVA!
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LAIMA NAGIENĖ

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

TAU. ŠEIMAI. LIETUVAI.
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GINTAS NEKRAŠAS

Iškėlė LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO PARTIJA
Valstybė turi rūpintis, saugoti ir ginti savo piliečius.
Gerbiami Mažeikių krašto žmonės,
būdamas Seimo nariu siekčiau didinti valstybės remiamas pajamas, kad minimali
mėnesinė alga būtų 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.
Vykdydamas parlamentinę kontrolę, padėčiau Mažeikių krašto žmonėms spręsti
pasitaikančias problemas savivaldos ir valstybės valdžios institucijose.
Esu tos nuomonės, kad visiems turi būti vienodos galimybės naudotis mokslo, kultūros ir švietimo pasiekimais, nemokamos bakalauro ir magistro studijos, visiems – prieinamos kokybiškos sveikatos apsaugos paslaugos.
Pasisakau už efektyvų ir skaidrų gerovės valstybės valdymą, tvarkos ir teisingumo užtikrinimą visuomenėje. Visi mes mylime savo kraštą ir visi turime turėti lygias
galimybes lankytis, pamatyti, pailsėti prie ežerų, upių ar prie jūros neribojant tokios
teisės mokesčiais ar rinkliavomis už atvykimą ir laikiną pragyvenimo laiką.
LSDDP – už išmintingą ir toliaregišką užsienio ir krašto apsaugos politiką.
Prioritetai: Lietuvos įtakos stiprinimas Europos Sąjungoje, aktyvus dalyvavimas
NATO, konstruktyvūs santykiai su kaimynais.

VALSTYBĖ TURI RŪPINTIS, SAUGOTI IR GINTI SAVO
PILIEČIUS
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VIKTORAS PROKOPČUKAS

Iškėlė LETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJA
Mieli kraštiečiai!
Pritardami vis stipriau aidintiems balsams šalyje kurti gerovės valstybę, kelkime
sau tikslą statyti jaukius ir aplinkai draugiškus Tautos namus, kuriuose kiekvienas
gyventojas jaustųsi savas ir nebūtų atstumtas.
Norėdami atkurti Lietuvos žmonių pasitikėjimą vieni kitais, savo ateitimi ir
pasididžiavimą savo valstybe, mes, socialdemokratai, įsipareigojame:
• Įkvėpti kultūrinį šalies pakilimą ir pertvarkius švietimą sugrąžinti ateitį visiems
Lietuvos vaikams bei perspektyvą suaugusiesiems;
• Sukurti gerovės valstybę, kuri remtųsi solidariais mokesčiais, verslumo ir
technologinės pažangos skatinimu, adekvačia pajamų apsauga ir efektyvia
sveikatos priežiūra;
• Įgyvendinti naująjį žaliąjį susitarimą, kuris sujungtų miestą ir kaimą, verslą ir
gamtą;
• Suteikti daugiau galių visuomenei sutvirtėjusioje valstybėje – saugioje ir
atviroje tarptautiniam bendradarbiavimui.
GAVĘS JŪSŲ PASITIKĖJIMĄ LR SEIMO RINKIMUOSE SIEKSIU:
• Būti sąžiningu, doru, teisingu, Jūsų pasitikėjimo vertu žmogumi, kuriam
svarbiausia tarnauti ne sau, o savo rinkėjams;
• Kad Seimas dirbtų dėl savo šalies ir jos gyventojų gerovės, o priimti įstatymai
pirmiausia tarnautų žmonėms, ne valdininkų gerovei;
• Stebėti šalies ir jos žmonių gyvenseną, o pamačius trūkumus stengtis juos
iškelti į viešumą ir pagal galimybes siekti, kad jie būtų pašalinti;
• Kad mano darbotvarkėje nuolat figūruotų rūpinimasis Mažeikių kraštu ir jo
problemų sprendimas;
• Nesivaikyti populistinių šūkių ir sau bei kolegoms kelti tik įmanomus išspręsti
uždavinius;
• Kelti sau atliekamų darbų kokybės, o ne kiekybės reikalavimus;
• Kad kiekvienas Lietuvos žmogus visose srityse jaustųsi kaip tikras šeimininkas,
o ne nuolankus prašytojas.

ATKURKIME PASITIKĖJIMĄ VIENI KITAIS
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LINA RIMKIENĖ

Iškėlė TĖVYNĖS SĄJUNGA – LIETUVOS
KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI
Šiais greitai besikeičiančiais ir neramiais laikais svarbu, kad Seime būtų žmonės,
kurie nuosekliai laikosi savo vertybių ir programos. Žmonės, kurie yra pasiekiami,
pažįstami, patirtimi ir darbais įrodę, kad žino gyventojus neraminančias problemas
ir moka jas spręsti.
Matau, ką reikia daryti – kelti ir spręsti mūsų rajonui opius klausimus Vilniuje,
palaikyti valstybės stabilumą ir susitelkus dirbti krašto žmonių gerovei.
Chaoso užtenka. Būsiu Seime ne viena, todėl – įtakinga. Telksiu žmones ir
nuosekliai dirbsiu. Veiksiu ir remsiuosi tokiais principais:
Sutarimas, sutarimas, sutarimas
Į priekį eiti skatina kalbėjimasis ir sutarimas. Mums to trūksta. Net geros iniciatyvos − verslo parkas, sporto centras – kelia ginčus ir stoja, nes neaišku, ką daryti.
Kaip Seimo narė imsiuosi tarpininkavimo sutarimui ieškoti. Savivaldoje įrodėme, kad
galime dirbti su skirtingomis partijomis. Atstovausiu visus rajono žmones, nepriklausomai nuo jų partinių nuostatų.
Didesnės lėšos Mažeikių rajonui nacionaliniame biudžete
Esu už verslą ir naujas darbo vietas, bet realybė tokia, kad Mažeikių rajonas žmonėms,
skirstantiems finansus Vilniuje, yra visai nesvarbus. Ankstesni rajono atstovai neturėjo jokios įtakos, nesugebėjo apginti rajono interesų. Nacionalinės ir ES investicijos
mūsų rajone nesiekia tiek, kiek derėtų. Būsiu dažna viešnia ministerijose, departamentuose ir kitose institucijose, tarpininkaudama, kviesdama ten mūsų Savivaldybės vadovus. Padarysiu viską, kad mūsų rajonas taptų svarbus ir žinomas.
Seimo narys pažįstamas, dirbantis ir telkiantis
Pažįstu mažeikiškius, lankausi įstaigose, įmonėse mieste ir rajone – tai darysiu ir
toliau. Seimo narys turi turėti telkiančią širdį, pripildytą meilės savo kraštui. Žinau,
kad galime kalbėtis, išgirsti vieni kitus ir priimti bendrus sprendimus.

SUSITELKIME MAŽEIKIŲ KRAŠTO GEROVEI
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ARŪNAS STRIKAITIS

Iškėlė LIETUVOS ŽALIŲJŲ PARTIJA
Lietuva subrendo švariai aplinkai ir švariai politikai. Žmogaus, ekonomikos ir gamtos
interesų darnos užtikrinimas – štai kas turi būti dėmesio centre priimant politinius
sprendimus.
Vizija – žaliuojanti, klestinti ir kiekvienam teisinga Lietuva.
Prioritetai:
• Gerovės ekonomika ir socialinis teisingumas;
• Atsinaujinanti energetika ir stipri aplinkos apsauga;
• Visiems prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos;
• Kokybiška švietimo sistema;
• Tolerancija ir pagarba.
Tikslai:
• Minimalios mėnesinės algos (MMA) didinimas iki 1000 Eur. Neapmokestinamojo
pajamų dydžio (NPD) sulyginimas su MMA. Greitesnis senatvės pensijos
indeksavimas – pensijos negali būti mažesnės nei MMA;
• Įkūrusių pirmąjį verslą atleidimas nuo pelno mokesčio pirmus 3 metus;
• Būsto kredito palūkanų padengimas šeimoms, auginančioms vaikus;
• Iki 2040 m. elektros ir šilumos gamyboje 100 proc. perėjimas prie atsinaujinančios
energijos (saulės, vėjo, biomasės, kt.);
• Mokesčio už atliekų tvarkymą taikymas ne pagal būsto plotą, o pagal faktiškai šalinamą atliekų kiekį. Sąlygos masiniam atliekų rūšiavimui, kuris atpigins
atliekų tvarkymo mokestį gyventojui;
• 0 % PVM tarifas elektromobiliams, 9 % PVM – hibridiniams automobiliams;
• Nacionalinė miškų strategija, įtvirtinanti miškingumo didinimą ir tvarų miškų
ūkio valdymą;
• Didesni įgaliojimai aplinkos apsaugos pareigūnams, didesnis finansavimas jų
darbo užmokesčiams bei efektyviam darbui būtinai įrangai;
• Mobilių šeimos gydytojų kabinetų, kurie didintų sveikatos paslaugų prieinamumą
kaimo gyventojams, kūrimas;
•
Investicijos į mokytojus ir mokslininkus, o ne vien infrastruktūrą. Iki 2024 m.
finansavimas moksliniams tyrimams bei inovacijoms turi siekti 3 proc. BVP.
Kaip tai pasieksime, rasite www.lzp.lt

ESAME #TIKRAIŽALI, PASIRUOŠĘ VEIKTI ČIA IR DABAR
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VIRGINIJUS SUNGAILA

SAVE IŠSIKĖLĘS KANDIDATAS

Žmogaus demokratinės teisės įteisintos LR Konstitucijoje, tačiau ne kartą esame
visi susidūrę su jų pažeidimu, todėl siekiant, kad prigimtinės žmogaus teisės būtų
užtikrintos visiems Lietuvos žmonėms, reikia visų mūsų pastangų, apginant jas.
Mūsų visų laukia sunkus darbas, kad įveiktume įsigalėjusį partinį diktatą, kuris
yra paremtas korupcija, savų protegavimu, arogancija eilinių piliečių atžvilgiu.
Didžiausią dėmesį skirsiu vaikams ir jų ugdymo įstaigų finansavimui.
Atkursime kaimo vietovėse ambulatorijas, medicinos punktus, kad medicinos
paslaugos būtų prieinamos kiekvienam Lietuvos žmogui, skiriant didesnį dėmesį
vyresnio amžiaus žmonių reabilitacijai ir sveikatos priežiūrai, inicijuojant įstatymų
pakeitimus dėl privačių ar valstybinių senelių namų steigimo.
Ypatingas dėmesys – kokybiškam viešųjų erdvių sutvarkymui bei vykdomų
konkursų ir darbų priežiūrai.
Verslas turi būtų skatinamas per sukurtas efektingas ir stabilias verslo rėmimo
programas.
Didžiulis dėmesys bus skirtas atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymui.
Miestuose ir kaimuose bus sutvarkyta infrastruktūra taip, kad tiek žmonės su
negalia, tiek mamos su vežimėliais, galėtų saugiai ir be kliūčių judėti pasirinktu
maršrutu.
Turės būti įgyvendinta žvyrkelių programa, ir inventorizuoti visi rajono keliai,
atkreipiant dėmesį į sodų bendrijų kelius.
Valstybės ir savivaldybių valdymas turės būti pertvarkytas taip, kad kuo daugiau
būtų mažinamas biurokratų skaičius valstybinėse įstaigose ir įmonėse.
Dėmesys kaimui turės būti toks, kad jis būtų ne tik sveikas ir gyvybingas, bet ir
konkurencingas. Noriu, jog jame gyvenantys žmonės nejaustų milžiniškos atskirties
nuo miesto.
Investicijos į švietimą, mokslą, kultūrą ir sportą turi būti prioritetinės, kad jaunimas
pasiliktų Lietuvoje ir ją toliau kurtų.

TIESA VISADA YRA ŠALIA...
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MAŽEIKIŲ RINKIMŲ
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Juozas SPERAUSKAS
Agnė MISIŪNIENĖ
Nerijus RAPŠYS

Pirmininkė
Pavaduotoja
Sekretorė
Narys
Narys
Narė
Narė
Narys
Narė
Narys
Narė
Narys
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MAŽEIKIŲ RINKIMŲ APYGARDA NR. 38
M. Račkausko rinkimų apylinkė Nr. 1, Laisvės g. 10, LT-89218 Mažeikiai
Senamieščio rinkimų apylinkė Nr. 2, Vydūno g. 6, LT-89225 Mažeikiai
Gabijos rinkimų apylinkė Nr. 4, Gabijos takas 1, LT-89112 Mažeikiai
Reivyčių rinkimų apylinkė Nr. 6, Energetikų g. 2, LT-89307 Mažeikiai
Pavasario rinkimų apylinkė Nr. 7, Pavasario g. 53, LT-89178 Mažeikiai
Naftininkų rinkimų apylinkė Nr. 8, Naftininkų g. 11, LT-89102 Mažeikiai
Pavenčių rinkimų apylinkė Nr. 9, Pavenčių g. 15, LT-89184 Mažeikiai
Sodų rinkimų apylinkė Nr. 10, Sodų g. 16, LT-89117 Mažeikiai
Kalnėnų rinkimų apylinkė Nr. 11, Pavenčių g. 3, LT-89187 Mažeikiai
Ventos rinkimų apylinkė Nr. 12, Ventos g. 18, LT-89188 Mažeikiai
Buknaičių rinkimų apylinkė Nr. 20, Mokyklos g. 1, LT-89310 Buknaičių k.,
Mažeikių r.
Leckavos rinkimų apylinkė Nr. 21, Leckavos g. 20, LT-89302 Leckavos mstl.,
Mažeikių r. sav.
Auksūdžio rinkimų apylinkė Nr. 22, Aušros g. 8, LT-89473 Auksūdžio k.,
Mažeikių r.
Urvikių rinkimų apylinkė Nr. 29, Saulės g. 3, LT-89261 Urvikių k., Mažeikių r.
Krakių rinkimų apylinkė Nr. 31, Pauliankos g. 46, LT-89237 Krakių k., Mažeikių r.
Purvėnų rinkimų apylinkė Nr. 32*, Saulės g. 22, LT-89262 Purvėnų k.,
Mažeikių r.
Laižuvos rinkimų apylinkė Nr. 33, Dariaus ir Girėno g. 20, LT-89474 Laižuvos
mstl., Mažeikių r.
*Purvėnų rinkimų apylinkė Nr. 32 rinkėjams balsavimo patalpos nėra pritaikytos neįgaliesiems, senyvo amžiaus rinkėjams. Mažeikių rinkimų apygarda Nr.
38 siūlo rinkimų dieną 2020-10-11 rinktis Laižuvos rinkimų apylinkę Nr. 33,
Auksūdžio rinkimų apylinkė Nr. 22 ar kitas jiems priimtinas rinkimų apylinkes.

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.
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