2020 M. SPALIO 11 D.
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO RINKIMAI
VIENMANDATĖJE TELŠIŲ
RINKIMŲ APYGARDOJE
NR. 40

2020 M. SPALIO 11 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI
VIENMANDATĖJE TELŠIŲ RINKIMŲ APYGARDOJE NR. 40

Laima Liucija Andrikienė
TĖVYNĖS SĄJUNGA-LIETUVOS
KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI
Rinkimų programa
Mūsų programos ašis – pasitikėjimas Valstybe. Jis šiandien yra žemumose, susitarti dėl valstybės
tikslų darosi vis sunkiau. Todėl išskyrėme aštuonis iššūkius, kuriuos įveikę galėtume kurti stiprią
Lietuvos Valstybę:
Šlubuojanti demokratija ir chaotiškas viešasis valdymas. Svarbiausi darbai – kokybiškesnė
teisėkūra, prestižo dirbti Valstybei grąžinimas, viešųjų paslaugų skaitmenizavimas.
Nelygios galimybės ir skirtingos starto pozicijos mūsų vaikams. Svarbiausi darbai –
„Tūkstantmečio gimnazijų“ programa, pedagogo ateities paketas ir kt.
Nesubalansuota sveikatos apsaugos sistema. Svarbiausi darbai – šeimos gydytojų
savarankiškumo stiprinimas, rajoninių ligoninių perprofiliavimas ir kt.
Išsikvėpęs ekonominis modelis. Svarbiausi darbai – išteklių koncentravimas prioritetinėse ūkio
srityse, įsteigtas Lietuvos strateginių investicijų fondas, Lietuva – bio ir sveikatos technologijų
centras.
Žemės ūkyje – NE žemgrobiams. Svarbiausi darbai – parama šeimos ūkiams ir jauniesiems
ūkininkams, biurokratinių trukdžių ūkininkams, besinaudojantiems ES ar valstybės finansine
parama, mažinimas.
Augantis nedarbas ir gilėjanti socialinė atskirtis. 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, Astravo AE blokada, NATO strategija mūsų regionui, Šaulių
sąjungos stiprinimas, kova su dezinformacija, informacinėmis atakomis.
Aplinkai žalinga veikla. Svarbiausi darbai – nacionalinis susitarimas dėl miškų politikos,
perėjimas prie žiedinės ekonomikos.

Už rinkimų programos turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Algirdas Bacevičius
CENTRO PARTIJA –
TAUTININKAI
Sugrąžinsime valstybę piliečiams,
atkursime tikrą teisingumą
Korumpuotas elitas užvaldė Teisingumo sistemą ir politiką. Tai kelia grėsmę Valstybės dabarčiai
ir ateičiai. Neteisėta įtaka bei nebaudžiamumas sukūrė sąlygas šešėliniam oligarchiniam valdymui. Štai ko labiausiai bijo korumpuotas elitas ir sisteminės partijos: tarėjai teismuose, visuomeninis prokuroras, kalėjimas už kyšininkavimą. Padarysime tai.
Finansiškai dar stipriau remsime prigimtines šeimas auginančias vaikus. Įstatymu nustatysime,
kad minimalus atlyginimas ne mažesnis nei pusė vidutinės algos.
Palaikome smulkius ir vidutinius verslus. Pirmuosius metus visiškai atleisime nuo mokesčių
savo verslą pradedančius žmones, taikysime finansinę paramą ir mokestines lengvatas į Lietuvą
iš emigracijos grįžtantiems piliečiams. Įvesime didesnius mokesčius turtingiesiems. Pažabosime
oligarchus ir monopolijas, esant reikalui intervencinėmis priemonėmis suvaldysime kainas.
JAV ir NATO yra Lietuvos saugumo garantas. Stiprinsime Lietuvos ryšius su Lenkija, Latvija,
Estija ir Vidurio Europos šalimis. Ginsime pirmiausia Lietuvos interesus, sieksime saugumo ir
gerovės savo piliečiams.
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Valentinas Bukauskas
DARBO PARTIJA
Man svarbu – aš čia gyvenu!
2020-2024 metų rinkimų programos pagrindinės nuostatos
Rinkimų programa parengta vadovaujantis svarbiausiais valstybės tikslais, Telšių rajono
gyventojų interesais bei pagrindinėmis Darbo partijos nuostatomis.
SVARBIAUSIAS PRIORITETAS – GYVENTOJŲ PAJAMŲ DIDINIMAS
Siekiant Lietuvoje mažinti socialinę atskirtį, emigraciją bei stiprinti valstybės ekonomiką, būtina:
• didinti vidutinį darbo užmokestį (VDU) iki 1289 eurų „į rankas“;
• didinti minimalią mėnesinę algą (MMA) iki 750 eurų;
• didinti vidutinę pensiją iki 770 eurų;
•	įkurti 200 000 naujų darbo vietų.
Telšių rajono žmonėms įsipareigoju:
• atstovauti Telšių rajono gyventojų, bendruomenių, įstaigų, įmonių interesus Seime;
• tarpininkauti Telšių rajono savivaldybę, padedant įgyvendinti pradėtus projektus,
siekiant didesnės Europos sąjungos paramos, įtraukiant naujus projektus į Valstybės investicijų
programą, sparčiau asfaltuojant mieste ir rajone esančius žvyrkelius, remontuojant pastatus,
gatves, kelius, įrengiant naujus pėsčiųjų-dviratininkų takus ir kitus objektus;
• skatinti švietimo, sveikatos, apsaugos, kultūros, socialinės srities modernizavimą,
kas leistų regionuose sumažinti emigraciją bei socialinę atskirtį. Parengus regionų ekonominio
skatinimo programas, atsirastų galimybė mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp
mažesniųjų rajonų ir didžiųjų miestų;
•	įstatymu numatyti draudimą Seimo nariams eiti ministrų pareigas, nustatyti
tiesioginių seniūno rinkimų tvarką, jų valdomą savarankišką biudžetą, bendruomenių vaidmens
didinimą.
• Regioninės politikos srityje vadovautis principu „iš apačios į viršų“, kad problemų
identifikavimas ir jų sprendimai būtų kildinami iš vietos gyventojų poreikių.

Už rinkimų programos turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Jurgita Dainelytė

KRIKŠČIONIŲ SĄJUNGA
Krikščionių Sąjungos trumpoji programa
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.

Už rinkimų programos turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Martynas Gedvilas
PARTIJA
„LAISVĖ IR TEISINGUMAS“
Vienas už visus,
visi UŽ LIETUVĄ!
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.

Už rinkimų programos turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Tomas Katkus
LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJA
PROGRAMA
Mano visų darbų pagrindas ir siekis - stiprinti ir saugoti Lietuvos valstybę ir jos žmones. Ekonomika Lietuvoje auga, bet augimas negali būti savitikslis. Jis reikšmingas tik tuomet, jei stiprinami žmonių gebėjimai ir tarpusavio solidarumas. Ne BVP, o gyventojų išsilavinimas, sveikata ir
visuomenės pasitikėjimas vieni kitais yra tikrieji mūsų šalies pažangos rodikliai.
Pateikiu keletą savo programos tikslų:
• Mokesčių našta gula netolygiai. Labiau apmokestinsime daugiausiai uždirbančius,
kapitalą, turtą. PVM maisto produktams sumažinsime 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.
Daugiau senelių globos namų Telšių rajone.
• Būstas turi tapti prieinamu kiekvienam. Šeimoms kompensuosime dalį pirmo būsto
paskolos palūkanų/dalį pradinės įmokos.
• Skursta kas trečias vaikas. Didinsime vaiko pinigus iki 100 eurų. 40 eurų iš jų –
būreliams, 60 eurų – vaiko poreikiams. Padengsime dvi savaites vaikų stovyklose.
• Kas ketvirtas susirgęs žmogus dėl didelių eilių nesikreipia į medikus. Užtikrinsime
patekimą pas šeimos gydytojus visiems ne ilgiau nei per 5 dienas.
• Remsime tradicinius amatus ir kaimo turizmą kaip veiklas, galinčias duoti teigiamą
ekonominę ir socialinę naudą kaimo vietovėms. Finansavimą kultūrai – dvigubinsime.
• Skatinsime vietos referendumų, gyventojų susirinkimų ir dalyvaujamojo biudžeto
praktikas.
• Biurokratizmu apaugo visos mūsų valstybės sritys, tad būtina paprastinti sprendimų
priėmimų procedūras, pagreitinti kokybiškų, vieningų e.valdžios ir e.paslaugų įdiegimą visose
valdžios institucijose.
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Valdas Katkus
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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Dovydas Kontrimas
LIETUVOS ŽALIŲJŲ
PARTIJA
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
- 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
Už rinkimų programos turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Mindaugas Ralys
LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO PARTIJA
Gerbiami Telšių rajono žmonės,
keliu savo kandidatūrą į Seimą. Sakysite, esu nepažįstamas žmogus politikoje ir nieko nenuveikęs
Jūsų labui? Atsakomybės ir nuveiktų darbų rezultatų prašykite iš politikos senbuvių. Man kelkite
tikslus ir teikite prašymus.
Į Seimą kandidatuoju su nauja politine jėga Telšių rajone – Lietuvos socialdemokratų darbo
partija, kuriai vadovauja Gediminas Kirkilas. Šioje komandoje ilgamečių politikų: Juozo Bernatonio, Rimanto Sinkevičiaus, bei kitų gerbiamų politikų patirtis derinama su naujais ir jaunais
žmonėmis politikoje. Tuo siekiama naujų ir inovatyvių idėjų bendrystės.
Savo rinkimų programoje nežadu milijoninės vertės projektų viešosioms erdvėms tvarkyti.
Pažvelkite į pensininkų kasdienybę - dažnas senjoras į mėnesį gauna vos du šimtus eurų: iš šios
sumos reikia prasimaitinti, sumokėti mokesčius, palepinti anūkus ar tiesiog pataupyti. Iš minimalaus atlyginimo du vaikus auginančiai vienišai mamai sotus ir nuo bendraklasių savo rūbais
ar telefonu nesiskiriantis vaikas yra daug svarbiau už naujai tiesiamus dviračių takus ar statomus
tiltus. Dalis žmonių vis dar gyvena be nuotekų sistemos, tėvai savo vaikus į mokyklas vis dar
veža nesaugiai - neasfaltuotais keliais. Įvairių profesijų atstovams vis dar mokami nepakankami
atlyginimai.
Todėl pagrindinis mano ir komandos pažadas - pagerinti Jūsų gyvenimo sąlygas: inicijuoti
didesnes pensijas bei darbo užmokesčius, žvyrkelių ir sodų kelių asfaltavimą, geresnes ugdymo
(-si) sąlygas švietimo įstaigose. Pažadu inicijuoti priemonių medikams į regionus pritraukti,
verslui skatinti, nedarbui mažinti. Pagaliau kažkas privalo pakeisti mūsų šalies prioritetus –
pirmenybę skirti eiliniam žmogui ir jo kasdienybei gerinti! Tikiuosi Jūsų palaikymo šiems
tikslams pasiekti!

Už rinkimų programos turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Rimantė Šalaševičiūtė
LIETUVOS VALSTIEČIŲ
IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA
Socialiai atsakinga politika.
Kiekvienam. Nuo vaiko iki senjoro.
Aš, nepartinė Rimantė Šalaševičiūtė, pripažindama Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
valstybės ir tautos išsaugojimo bei stiprinimo politiką ir tai, kad po 2016 m. Seimo rinkimų
valdančiosios koalicijos pradėti darbai, ypatingai socialinėje politikoje, duoda gerų rezultatų,
sumažėjo socialinė atskirtis, geresnis šeimų ir vaikų atstovavimas, auga žmonių pajamos,
padidėjo minimalus ir vidutinis atlyginimai, neapmokestinamųjų pajamų dydis, pensijų indeksavimas trečdaliu padidino pensijas, COVID-19 pirmosios bangos įgyvendintos priemonės
padėjo išvengti šalies gyventojų pajamų nuosmukio, pritariu LŽVS programai ir sieksiu jos
įgyvendinimo.
Suprasdama opiausias šalies problemas socialinėje politikoje, siūlau:
- kurti šeimai palankią aplinką, ypatingai auginantiems neįgalius vaikus;
- ypatingą dėmesį skirti užimtumo problemoms, didinti darbo rinkos patrauklumą;
- efektyvinti jaunimo politiką;
- operatyviai spręsti pažeidžiamiausių žmonių grupių problemas;
- užtikrinti negalios nustatymo proceso skaidrumą, skirti daugiau lėšų aplinkos ir būsto
pritaikymui turintiems negalią;
- užtikrinti socialinio būsto, jaunų šeimų aprūpinimo būstu tęstinumą;
- tęsti senatvės ir valstybinių pensijų indeksavimą, peržiūrėti valstybinių pensijų sistemą;
- tinkamai finansuoti socialines paslaugas, suvienodinti socialinių darbuotojų atlyginimus,
užtikrinti garantijas socialiniams darbuotojams;
- didinti pagalbą sergantiems priklausomybės ligomis.
Sieksiu, kad visi rengiami teisės aktai ir priimami sprendimai būtų skaidrūs ir įgyvendinami.
Mūsų programa: www.lvzs.lt.

Už rinkimų programos turinį atsako jas pateikę kandidatai
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TELŠIŲ APYGARDOS Nr. 40
RINKIMŲ KOMISIJA

IRENA LEVICKIENĖ

pirmininkė	
rinkimai@telsiai.lt

864865535

HENRIKAS ADOMAITIS

pavaduotojas
henrikas.adomaitis@gmail.com

861076097

DALIA SAPRANAVIČIENĖ

sekretorė	
dakija@gmail.com

861207126

LINA KYBARTAITĖ JOKUBAUSKIENĖ

narė	
linakyb@gmail.com

865605523

ŽIVILĖ MIMGAUDIENĖ

narė	
zivile.bikinaite@gmail.com

869931257

ZIGMONTAS ŠIMKUS

narys
zigmontas@yahoo.com

868696148

SAULIUS ŠIRVYS

narys
paskyra20@gmail.com

868696134

OLIA ŠMUKŠTIENĖ

narė
olia.sm@gmail.com

868681007

LINAS ŠPAKAUSKAS

narys
linasspakauskas200@gmail.com

869844198

VAIDA UDOVIČIENĖ

narė	
vaida.udoviciene@gmail.com

867431640

EDMUNDAS VAITKEVIČIUS

narys
edmundas.vaitkevicius@gmail.com 861494192
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UŽRAŠAMS
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UŽRAŠAMS
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UŽRAŠAMS
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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.
Tiražas 9900
Spaudai parengė Telšių apygardos Nr. 40 rinkimų komisija
18

