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Iškėlė LETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALŲJŲ
SĄJUNGA

VALIUS ĄŽUOLAS

TAU. ŠEIMAI. LIETUVAI.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir aš, Valius Ąžuolas, 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.
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Iškėlė KRIKŠČIONIŲ SĄJUNGA

LORETA BRATČENKA

„KRIKŠČIONIŲ SĄJUNGOS“ PAVADINIMAS
KALBA PATS UŽ SAVE
Mes – žmonės gebame mąstyti logiškai, vertybiškai ir būti valingais. Tačiau mūsų
logika būna prieštaringa, vertybių sistema – apversta aukštyn kojomis, o valia
nukreipta blogiui. Mums reikia siekti atstatyti į teisingą padėtį Dievo duotas prigimtines dovanas – teisumą, meilę, protą, jausmus ir valią. Esminis rūpestis yra atsinaujinti ir mokytis Jėzuje Kristuje, kad proto, širdies ir pasirinkimų centre būtų Pats
Viešpats ir kad Jis diktuotų tikrąsias gyvenimo vertybes ir aukščiausius siekius.
Keisti politiką – yra politika.
Tegul mūsų visų tikslai būna švarūs ir keičiantys į gera – nuo galvos ant kojų.
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Iškėlė DARBO PARTIJA

SAULIUS BUCEVIČIUS

ŽMONIŲ VARDU
Rinkimų programa parengta vadovaujantis svarbiausiais valstybės tikslais ir
pagrindinėmis Darbo partijos nuostatomis.
SVARBIAUSIAS PRIORITETAS – GYVENTOJŲ PAJAMŲ DIDINIMAS
• didinti vidutinį darbo užmokesti (VDU) iki 1289 eurų „į rankas“;
• didinti minimalią mėnesinę algą (MMA) iki 750 eurų;
• didinti vidutinę pensiją iki 770 eurų;
• prisidėsiu prie Darbo partijos įsipareigojimo Lietuvoje įkurti 200 000 naujų
darbo vietų tame tarpe ir mūsų kraštui.
• Žemaičių krašto žmonėms įsipareigoju:
• atstovauti krašto gyventojų, bendruomenių, įstaigų ir įmonių interesus Seime;
• tarpininkauti rajono savivaldybės pradėtuose projektuose, siekiant didesnės
Europos sąjungos paramos, įtraukiant naujus projektus į Valstybės investicijų
programą;
• pritraukti naujus investuotojus, kurti infrastruktūrą, skatinti smulkųjį ir vidutinį
verslą mažinant mokestinę bazę;
• sukurti daugiau poilsio zonų, skatinti turizmą ir plėsti infrastruktūrą;
• mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp rajono miestelių ir rajono
centrų;
• sukurti palankesnes sąlygas pirminės sveikatos priežiūros kokybei ir prieinamumui gerinti, bei dėsiu visas pastangas išsaugoti rajonų ligonines.
• regioninės politikos srityje vadovautis principu „iš apačios į viršų“, kad
problemų identifikavimas ir jų sprendimai būtų kildinami iš vietos gyventojų
poreikių.
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Iškėlė LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO PARIJA

DEIMANTĖ DRĄSUTAVIČIENĖ

Mano tikslas – Lietuva, kurioje kiekvienas pilietis gali realiai įgyvendinti
savo teises, laisves, laiku gauti kompetentingų valstybės institucijų
pagalbą, būti savo valstybės ir tautos dalimi, sprendžiant valstybės
bei tautos gyvenimo klausimus.
Mieli rinkėjai,
Pasirinkta advokatės profesija kaip vertybę sudarė galimybę kasdien būti arčiau
žmogaus, išklausyti, išgirsti žmogų bei būti jo patarėju. Gavusi Jūsų pasitikėjimą,
pasinaudodama įgyta patirtimi ir žiniomis, sieksiu efektyviai atstovauti išimtinai Jūsų
interesus, pateisinti Jūsų lūkesčius ir tęsti reikšmingus darbus Lietuvai. Teisės aktų
priėmimu ir tobulinimu sieksiu, kad:
• kaimo, miestelių gyventojai gautų kokybiškas ir laiku reikalingas medicinines
paslaugas, būtų didinamas GMP brigadų skaičius su tikslu operatyviai vietos
gyventojams gauti medicininę pagalbą;
• gyventojai būtų įtraukti į vietos reikalų tvarkymą, būtų padidintas seniūnijos
efektyvumas;
• nekilnojamąjį turtą valdantys asmenys tinkamai jį prižiūrėtų ir būtų išvengta
kaimo vietovių, miestelių įvaizdžio menkinimo, gyventojų vengimo juose
kurtis;
• vaiko teisių sistemos funkcionavimas atitiktų vaiko teisių ir interesų tinkamą,
savalaikį įgyvendinimą, būtų prieinama efektyvi nemokama specialistų
pagalba, siekiant užtikrinti vaiko teises ir interesus.
Taip pat sieksiu:
• skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse, palankių sąlygų jaunimui įsikurti, verslo kūrimo jų gimtosiose vietose;
• didinti jaunimo užimtumą, kokybišką laisvalaikio praleidimo būdą, spręsti
švietimo bei ugdymo problemas kaimo vietovėse;
• efektyvaus bešeimininkio turto panaudojimo gyventojų poreikiams tenkinti;
• kitų klausimų išsprendimo, kurie Jums, rinkėjai, bus aktualūs kuriant ir
ketinantiems kurti savo gyvenimą, šeimas LIETUVOJE IR SAVO LIETUVĄ!
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Iškėlė LETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJA

TOMAS MARTINAITIS

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;
• Panaikinsime kompensuojamų vaistų priemokas senjorams;
• Kas ketvirtas susirgęs žmogus dėl didelių eilių nesikreipia į medikus. Užtikrinsime patekimą pas šeimos gydytojus visiems ir laiku. Gydytojus išlaisvinsime
iš biurokratijos – visas dėmesys bus skirtas pacientui;
• Skursta kas trečias vaikas. Didinsime vaiko pinigus iki 100 eurų. 40 eurų iš
jų – būreliams, 60 eurų – vaiko poreikiams. Padengsime dvi savaites vaikų
stovyklose;
• Būstas bus prieinamas kiekvienam. Šeimoms kompensuosime pirmo būsto paskolos palūkanas ir pradinę įmoką;
• Sustabdysime beprasmę valstybės paslaugų centralizaciją, gerinsime susisiekimo
sistemą, kad kiekvienas pilietis galėtų pasiekti reikalingas paslaugas;
• Investuosime į valstybės ateitį. Ženkliai pakelsime mokytojų, kultūros, medicinos ir
socialinių darbuotojų atlyginimus;
• Liko 10 metų, kad būtų sustabdyta klimato kaita. Didinsime miškų plotus, mažinsime taršą, investuosime į žaliąją ekonomiką, atsinaujinančią energiją;
• Šiandien 5 % ūkių gauna 50% ES paramos, įvesime išmokų lubas didžiausiems
šalies ūkiams smulkių, ekologiškų, šeimos ūkių naudai;
• Akmenės krašte parodėme kaip pritraukti investicijas, imsimės aktyvių priemonių
naujoms darbo vietoms kurtis regionuose.
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Iškėlė LAISVĖS PARTIJA

KAROLIS NEIMANTAS

Lietuva, viena pirmaujančių šalių pagal eismo įvykių ir žūčių keliuose rodiklius,
siekiant pagerinti kelių infrastruktūrą, griežtinant sankcijas vairuotojams. Mano tikslas – sumažinti keliuose žūstančių žmonių skaičių apribojant vairuotojų transporto
priemonių darbinį tūrį atsižvelgiant į asmens turimą vairavimo stažą.
Išsilavinę tautiečiai ir jų šeimos yra linkę palikti mūsų šalį dėl smulkaus verslo
plėtros ir mokestinės aplinkos nepastovumo. Pirmieji metai pradedančiam verslui yra
patys svarbiausi norint įleisti šaknis į gerovės Lietuvos pagrindus, todėl mano siūlymas būtų mažinti mokestinę naštą jaunam ir smulkiam verslui bei didinti mokesčių
palaipsniui.
Atsižvelgiant į privataus sektoriaus prabangaus turto pirkimą ir mokamus dividentus akcininkams, sieksiu įvesti atitinkamą privalomą darbuotojų atlyginimų
kėlimą ar kitas darbą gerinančias sąlygas, kaip investavimą į darbuotojų sveikatą
bei saugą darbe, privačius sveikatos draudimus, keliones ar išvykas, koreliuojančias
pagal įmonės mokamus dividentus ir brangaus turto pirkimą.
Vadovaujantis konkrečiu Danijos vyriausybės pavyzdžiu, sieksiu Lietuvoje įstatymais įteisinti privalomą neįgalių žmonių įdarbinimą stambiose įmonėse nuo 100 ir
daugiau darbuotojų. Kiekvienas darbdavys turi būti socialiai atsakingas už savo veiklą, kraštą ir juos supančius žmones. Mano tikslas – kad stambios įmonės įdarbintų
ne mažiau kaip 1% asmenų turinčių fizinių ar protinių negalių. Verslui bus suteiktas
palaikymas iš valstybės bei abipusis bendradarbiavimas, peržiūrėtas biudžetas bei
skiriamos lėšos neįgalių žmonių integracijai. Darbdaviai iš valstybės ir kitų institucijų
sulauks palaikymo finansine prasme, o visa tai padės žmones integruoti į specifinę
darbo aplinką.
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Iškėlė LETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS

VAIDA SUNGAILIENĖ

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. 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, kokybišką ir prieinamą sveikatos apsaugos sistemą.
Užtikrinsime, kad ne tik miestų, bet ir nutolusių regionų gyventojams būtų prieinamos
aukščiausios kokybės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, o jų gavimo
būdai – skaidrūs, patogūs gyventojams ir medikams. Sieksime pagarbos, pasitikėjimo ir
noro bendradarbiauti atstatymo tarp medikų ir pacientų. Didindami finansavimą pirminei
sveikatos grandžiai bei psichikos pagalbai, reikalingiausias sveikatos priežiūros paslaugas suteiksime arčiausiai pacientų. Didinsime medikų atlyginimus.
Ugdykime laisvei pasirengusį žmogų!
Užtikrinsime įvairovę ir laisvę veikti mokyklų vadovams ir mokytojams: nustatysime tik
siekiamus rezultatus, o būdus ir metodiką pasirinks mokyklos bendruomenės. Sieksime
pedagogams ne mažesnio 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
išmanias, patogias, sąveikaujančias, profesionalias ir kokybiškas valstybės paslaugas.
Garantuotos Žmogaus laisvės – tvirta valstybė!
Lietuvoje turi būti vietos kiekvienam. Išlaikydami balansą tarp asmens laisvių ir valstybės nacionalinio saugumo, auginsime pagarbą Žmogaus teisėms ir žmonių požiūrių
įvairovei.
Su Liberalų sąjūdžiu kurkime galimybių Lietuvą!
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Iškėlė TĖVYNĖS SĄJUNGA – LIETUVOS
KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

EMANUELIS ZINGERIS

Kai tapau Sąjūdžio žmogumi kaip ir daugelis jūsų, iki šiol nešu širdyje Sąjūdžio
stebuklo ženklą. Lietuva jau tris dešimtmečius yra nepriklausoma.
Nuo pat mūsų politinės bendruomenės susikūrimo mes visi siekiame vieno tikslo – stiprios, saugios ir klestinčios Lietuvos. Vos atkūrus Nepriklausomybę beldžiausi
į pasaulio valstybių duris, kad Lietuva būtų pripažinta ir taptų pilnateise Vakarų bendruomenės nare. Dėl šio tikslo ir toliau nuosekliai dirbu Lietuvos Respublikos Seime. Nuo 1993 metų būdamas Seimo delegacijos Europos Tarybos Parlamentinės
Asamblėjos – plačiausiai atstovaujamos asamblėjos Europoje – nariu didelį dėmesį
skiriu žmogaus teisių, demokratijos stiprinimo klausimams Lietuvoje ir Europoje, nes
tikiu, kad klestinčią visuomenę galima sukurti ten, kur girdimas žmogaus balsas.
Ilgai bendravau su vakarų diplomatais, kad Lietuvos didvyris, partizanas Adolfas
Ramanauskas – Vanagas sulauktų deramos pagarbos vakaruose, įprasminant drąsų
ir garbingą partizanų pasipriešinimą sovietiniam terorui.
Kartu su bičiuliais iš Vašingtono – Johnu Makeinu, Johnu Shimkumi ir kitais kovojau už Lietuvos interesus už Atlanto. Pavyko pasiekti didžiulį JAV draugystės ir
saugumo ženklą – JAV karių buvimą Lietuvoje.
Bendruomenė, kuri matė mano veiklą, turėtų girdėti aiškų Lietuvos atstovo, kuris
nuo 1993 m. kiekvienos Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos metu nebijo
sakyti tiesą į akis didžiųjų valstybių atstovams, balsą.
Mūsų solidarumas privalo atsigauti. Mes gerbiame ir mylime vienas kitą ne tik
tada, kai per pamaldas retkarčiais apsidairę paspaudžiam kaimynui ranką. Per visą
savo gyvenimą, išmokau savo senelio, Balbieriškio bravoro šeimininko, žodžius: „Tik
neįduok nieko“.
Iš mano mamos, kuriai sukako 98 metai, iš kurių 4 metus buvo mušama Kauno
gete ir vokiečių lageryje, naciai neišmušė ikikarinės Kaunietiškos giedros ir šypsenos.
Ji man šiandien sako: „Tik nepasiduok Emanueli“. Todėl nepasiduokime, būkime vienas kitam geri ir kurkime teisingesnę Lietuvą!
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RINKIMŲ APYLINKĖS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Senamiesčio rinkimų apylinkė Nr. 1, Nepriklausomybės al. 25, Naujoji
Akmenė
V. Kudirkos rinkimų apylinkė Nr. 2, V.Kudirkos g. 11, Naujoji Akmenė
Respublikos rinkimų apylinkė Nr. 3, Respublikos g. 28, Naujoji Akmenė
Ramučių rinkimų apylinkė Nr. 4, Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė
Agluonų rinkimų apylinkė Nr. 5, Dvaro g. 13, Agluonų k., Akmenės sen.,
Akmenės r.
Akmenės 1-oji rinkimų apylinkė Nr. 6, Sodo g. 1, Akmenė, Akmenės r.
Alkiškių rinkimų apylinkė Nr. 7, Atžalyno g. 8, Alkiškių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.
Daubiškių rinkimų apylinkė Nr. 8, Nepriklausomybės g. 62, Papilė, Akmenės r. sav.
Kairiškių rinkimų apylinkė Nr. 9, Pakalnės g. 2, Kairiškių k., Papilės sen.,
Akmenės r.
Gulbinų rinkimų apylinkė Nr. 10, Laižuvos g. 7, Akmenė.
Kivylių rinkimų apylinkė Nr. 11, Tulpių g. 12, Kivylių k., Naujosios Akmenės
kaimiškoji sen., Akmenės r.
Kruopių rinkimų apylinkė Nr. 12, Vytauto Didžiojo g. 9, Kruopių mstl.,
Kruopių sen., Akmenės r.
Šapnagių rinkimų apylinkė Nr. 14, Tuopų g. 4, Šapnagių k., Kruopių sen.,
Akmenės r.
Pavenčio rinkimų apylinkė Nr. 15, Ventos g. 13, Venta, Akmenės r.
Papilės rinkimų apylinkė Nr. 16, Nepriklausomybės g. 32, Papilės mstl.,
Papilės sen., Akmenės r.
Luokavos rinkimų apylinkė Nr. 17, Aukštųjų g. 18, Ramučių k., Akmenės r.
sav.
Sablauskių rinkimų apylinkė Nr. 18, Žalioji g. 24, Sablauskių k., Naujosios
Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.
Ventos rinkimų apylinkė Nr. 19, Žemaičių g. 35, Venta, Ventos sen., Akmenės r.
Kalniškių rinkimų apylinkė Nr. 20, Beržų g. 1, Urbonaičių k., Papilės sen.,
Akmenės r.
Naujamiesčio rinkimų apylinkė Nr. 24, Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė
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RINKIMŲ APYLINKĖS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Sedos rinkimų apylinkė Nr. 13, Dariaus ir Girėno g. 4, Sedos m., Mažeikių r.
Žemalės rinkimų apylinkė Nr. 14, D. Poškos g. 52, Žemalės k., Mažeikių r.
Šerkšnėnų rinkimų apylinkė Nr. 15, Vyšnių g. 1, Šerkšnėnų k., Mažeikių r.
Plinkšių rinkimų apylinkė Nr. 16, Mokyklos g. 3, Plinkšių k, Mažeikių r.
Tirkšlių rinkimų apylinkė Nr. 17, J. Janonio g. 7, Tirkšlių mstl., Mažeikių r.
Balėnų rinkimų apylinkė Nr. 18, Mokyklos g. 1, Balėnų k., Mažeikių r.
Užlieknės rinkimų apylinkė Nr. 19, Ažuolų g. 2, Užlieknės k., Mažeikių r.
Dagių rinkimų apylinkė Nr. 23, Mokyklos g. 6, Dagių k., Mažeikių r.
Renavo rinkimų apylinkė Nr. 24,Dvaro g. 2, Renavo k., Mažeikių r. sav.
Pikelių rinkimų apylinkė Nr. 25, Kaubrių g. 12, Pikelių mstl., Mažeikių r.
Ukrinų rinkimų apylinkė Nr. 27, Taikos g. 6, Ukrinių k., Mažeikių r.
Židikų rinkimų apylinkė Nr. 28, M. Pečkauskaitės g. 28, Židikų mstl., Mažeikių r.
Bugenių rinkimų apylinkė Nr. 30, B. Kauno-Kaunackio g. 18, Bugenių k.,
Mažeikių r.
Kapėnų rinkimų apylinkė Nr. 36, Rupūžkalnio g. 8, Kapėnų k., Mažeikių r.
Palnosų rinkimų apylinkė Nr. 37, Santeklių g. 16, LT-89091 Palnosų k.,
Mažeikių r.
Viekšnių rinkimų apylinkė Nr. 38, Tilto g. 20, Viekšniai, Mažeikių r
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RINKIMŲ APYLINKĖS SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Aleksandrijos rinkimų apylinkė Nr. 4, Liepų g. 1, Aleksandrijos k., Skuodo r. sav.
Kaukolikų rinkimų apylinkė Nr. 5, M. Gimbutienės g. 37, Kaukolikų k.,
Skuodo r. sav.
Gėsalų rinkimų apylinkė Nr. 6, Mokyklos g. 2, Gėsalų k., Skuodo r. sav.
Barstyčių rinkimų apylinkė Nr. 7, Skuodo g. 2, Barstyčių mstl, Skuodo r. sav.
Ylakių rinkimų apylinkė Nr. 9, Sedos g. 3, Ylakių mstl., Skuodo r.
Trumplaukės rinkimų apylinkė Nr. 10, Mokyklos g. 1, Nausėdų k., Skuodo r. sav.
Vižančių rinkimų apylinkė Nr. 11, Mokyklos g. 2, Vižančių k., Skuodo r. sav.
Pašilės rinkimų apylinkė Nr. 12, Pušyno g. 1, Pašilės k., Skuodo r. sav.
Notėnų rinkimų apylinkė Nr. 17, Notės g. 30, Notėnų k., Skuodo r. sav.
Šliktinės rinkimų apylinkė Nr. 18, Laisvės g. 2, Šliktinės k., Skuodo r. sav.
Šačių rinkimų apylinkė Nr. 23, Beržo g. 1, Šačių k., Skuodo r. sav.
Rukų rinkimų apylinkė Nr. 24, Žemaičių g. 12, Rukų k., Skuodo r. sav

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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