2020 M. SPALIO 11 D.
RINKIMAI Į
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO NARIUS

KANDIDATŲ PROGRAMOS

KANDIDATŲ PROGRAMOS
2020 M. SPALIO 11 D.
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO RINKIMUOSE
VIENMANDATINĖJE
KELMĖS-ŠILALĖS
RINKIMŲ APYGARDOJE NR. 41
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kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite
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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.

KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA - SANTALKA LIETUVAI partijos pagrindiniai siekiai telkti, ginti ir puoselėti solidarią, bendro gėrio, tautinę valstybę ir jos piliečių interesus.
Globalios Lietuvos nėra - Lietuva yra čia! Valstybės konstitucinis pagrindas - stiprios šeimos, kuriose augs, bręs ir orios senatvės sulauks išsilavinę,
sveiki, už deramą atlygį dirbantys mėgstamą darbą
piliečiai, gyvenantys saugioje ir sveikoje aplinkoje.
Įstatymais sieksime užtikrinti:
• Nacionalinių interesų gynimą per didesnę piliečių tiesioginę įtaką valstybės valdymui, sumažinus
parašų kiekį iki 50 000 - referendumo inicijavimui;
• Didesnį teisingumą valstybėje, pažabojant biurokratizmą, korupcijos įtaką Seimui, nepriklausomai
nuo senaties terminų nusikaltimams prieš valstybę
ir taikant asmeninę pareigūnų ir politikų atsakomybę už valstybei padarytą žalą;
• Seimo narių skaičiaus sumažinimą iki 101 nario ir įstatymų kiekio bei jų kokybės kontrolę perduodant 40 narių Senatui;
• Renkamų Seimo narių, merų, seniūnų, tarybos
narių atšaukimą ir dviejų kadencijų iš eilės ribojimą;
• Socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos sukūrimą, vystant SVV ir šeimos ūkius;
• Gyventojų skurdo ir pajamų nelygybės mažinimą ir perkamosios galios padidinimą, laipsniškai
mažinant PVM tarifą pirmo būtinumo prekėms, didinant kapitalo apmokestinimą ir taikant progresinių mokesčių sistemą;
• Beprocentines paskolas, šeimoms būstui, mažinant skolą už kiekvieną gimusį vaiką;
• Pensijų indeksavimą nuo jų paskyrimo datos
ir didesnes, nei oﬁcialus skurdo lygis, o turintiems
pilną darbo stažą, pensija turi pasiekti 60 proc.
VDU;
• Didesnį ﬁnansavimą švietimui ir ugdymui, kad
mokytojo darbo užmokestis būtų ne mažesnis, kaip
1,5 VDU Lietuvoje;
• Rajoninių sveikatos priežiūros įstaigų tinklo
išsaugojimą, didinant prieinamumą prie jų teikiamų
paslaugų.
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Kokia stipri bus Lietuva, priklauso ir nuo regionų ateities. Būtina skirti daugiau dėmesio regioninei politikai ir savivaldai.
Verslas, investicijos ir infrastruktūra.
Žvyrkelių asfaltavimo programos spartinimas,
valstybės ir savivaldybių pagalbos smulkiam ir
vidutiniam verslui skatinimas, žemės sklypų paruošimas investuotojams. Apribojimų ir draudimų verslui mažinimas.
Švietimas. Mokyklų ir darželių tinklo optimizavimas, patalpų ir įrangos gerinimas, neformalus vaikų ir suaugusiųjų ugdymas.
Socialinė apsauga. Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas ir plėtra, savarankiško gyvenimo namų tinklo kūrimas, vaikų dienos centrų
plėtra. Ne vien į socialines išmokas orientuota
socialinė politika.
Sveikatos apsauga. Sveikatos įstaigų tinklo
sutvarkymas, medicininės įrangos gerinimas,
regionų medikų rėmimo programa. Sveikos gyvensenos skatinimas.
Kultūra. Kultūros centrų ir bibliotekų tinklo
stiprinimas, meno mėgėjų veiklos rėmimas, kultūrinių renginių įvairovės ir etnokultūros skatinimas, kultūros paveldo objektų apsauga.
Žemės ūkis. Valstybės dėmesys smulkiam ir
vidutiniam šeimos ūkiui, melioracijos statinių atnaujinimui, kaimo verslų kūrimuisi. ES paramos
teikimo taisyklių supaprastinimas. Inovacijų ir
mokslo pasiekimų diegimas žemės ūkyje.
Jaunimas ir pilietiškumo iniciatyvos. Jaunimo organizacijų veiklos rėmimas, pilietiškumo
pamokos, jaunimo erdvių kūrimas, savanorystės
skatinimas.
Įsipareigoju palaikyti nuolatinį ryšį su Šilalės ir Kelmės bendruomenėmis ir padėti įveikti
iššūkius. Sukaupta ilgalaikė politinė ir darbinė
patirtis savivaldoje leis spręsti Šilalės ir Kelmės
krašto žmonėms aktualius klausimus Seime ir
Vyriausybėje. Kviečiu kartu kurti savo Tėvynės
ateitį.

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.
Esu parengęs konkretų veiksmų planą, kurio
imsiuosi atstovaudamas Kelmės ir Šilalės rajono
žmonių interesus Seime:
• Parengsiu įstatymus palengvinančius vietos
verslui aktyviau vykdyti plėtrą ir kurti darbo vietas, numatančius kompensuojant dalį investicinių
kaštų, suteikiant galimybę naudotis valstybės garantija, padidinant savivaldybių skolinimosi limitą tikslingoms investicijoms gamybos ir aukštųjų
technologijų srityse;
• 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“.
• Sieksiu, kad svarbiausi savivaldos klausimai
būtų sprendžiami prieš tai atlikus gyventojų apklausą.

VIGILIJUS
JUKNA
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Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP) o kartu ir aš, esame įsitikę, kad kiekvienas
žmogus Lietuvoje turi jaustis laimingas, saugus ir
orus. Todėl siekiame ne žodžiais, o darbais kurti
Lietuvos žmonių gerovę, užtikrinti ekonominį ir
politinį stabilumą.
Mūsų tikslas – gerovės valstybė: solidari ir
laiminga Lietuva. Tai pasieksime įgyvendindami
svarbiausius įsipareigojimus, didinat valstybės
remiamas pajamas, minimalią mėnesio algą iki
1000 eurų, kad vidutinis darbo užmokestis (VDU)
pasiektų 2000 eurų, o vidutinės senatvės pensijos
siektų 60 proc. VDU. Ir toliau sieksime, kad:
- išmokos vaikams būtų mokamos po 150
eurų;
- nemokamų bakalauro ir magistro studijų;
- PVM maistui – 9 proc.;
- kultūros darbuotojų darbo užmokestis pasiektų VDU;
- visiems prieinamos sveikatos apsaugos;
- sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui į Kelmės ir Šilalės rajonus;
- inovatyvaus, konkurencingo ir tvaraus, stabilių pajamų žemės ūkis;
- padidinti neteisingai mažas tiesiogines ES išmokas iki ES vidurkio;
- aukštų aplinkosauginių standartų reglamentavimas, visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus, griežta ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir
sveikatai kontrolė;
- efektyvaus ir skaidraus gerovės valstybės valdymo ir teisingumo įgyvendinimo;
Stipri ekonomika, kokybiškas švietimas ir modernizuotas valstybės valdymas yra tai, nuo ko
labiausiai priklauso žmonių gerovė ir ryžtas savo
ateitį kurti čia, visų mūsų Lietuvoje.
Jeigu pritariate mūsų tikslams ir įsipareigojimams, balsuokite už mane ir LSDDP sąrašą.

Sugrąžinsime valstybę piliečiams, kursime
tikrą teisingumą
• Kultūra ir švietimas – tautos gyvenimo ir ekonomikos pažangos variklis. Lietuviškos tapatybės,
etninės kultūros ir ryšio su Lietuva ugdymas augins
piliečių pasididžiavimą savo šalimi ir atsakomybę
už Lietuvos ateitį.
• Korumpuotas elitas užvaldė Teisingumo sistemą ir politiką, kas kelia grėsmę Valstybės dabarčiai ir ateičiai. Neteisėta įtaka ir nebaudžiamumas
sukūrė sąlygas tokiam valdymui. Jie ir sisteminės
partijos labiausiai bijo tarėjų teismuose, nepriklausomo prokuroro ir kalėjimo už kyšininkavimą. Padarysime tai.
• Tauta ir šeima – valstybės pagrindas. Lietuva turi išlikti lietuviška. Šeima kyla tik iš vyro ir
moters sąjungos ir šeimos giminystės ryšių. Vienos
lyties asmenų santuokos negalimos, jiems draudžiama įsivaikinti vaikus. Stabdysime masinę svetimšalių imigraciją, kitokių šeimos formų ir LGBT
propagandą.
• Finansiškai remsime prigimtines šeimas auginančias vaikus. Įstatymu nustatysime minimalų atlyginimą ne mažesnį pusės vidutinės algos. Pensiją
ne mažesnę pusės minimalaus atlyginimo. Ribosime darbo jėgos įvežimą iš užsienio.
• Išspręsime eilių poliklinikose ir ligoninėse
problemą. Sveikatos apsauga turi būti ir nemokama, ir pasiekiama laiku.
• Palaikome smulkius ir vidutinius verslus. Pirmus metus visiškai atleisime nuo mokesčių savo
verslą pradedančius žmones, per mokesčius remsime skurstančius, įvesime didesnius mokesčius
turtingiesiems. Pažabosime oligarchus ir monopolijas, esant reikalui 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.

JONAS
KORSAKAS
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Tau. Šeimai. Lietuvai.

JUOZAS
RIMKUS

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir aš, jos
narys Juozas Rimkus, 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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Mieli kraštiečiai,
į Seimą renkame žmones, kurie turėtų tarnauti visai Lietuvai. Turiu daug patirties pritraukiant
investicijas į Lietuvą, ﬁnansų srityje, esu baigusi
Kauno technologijos universitetą, moku 4 kalbas.
Manau, kad esu pasiruošusi tinkamai atstovauti
Kelmės ir Šilalės krašto žmones, o taip pat ir visos Lietuvos žmones, todėl prašau palaikyti mano
kandidatūrą.
Kokie mano prioritetai?
1. Ekonominis savarankiškumas ir vidurinės
klasės augimas. Nespauskime mažųjų verslų mokesčiais, skatinkime šeimas pirkti būstus ir stiprinkime mūsų visuomenę.
2. Ekologija. Skatinkime ekologiją ne draudimais, o lengvatomis tiems, kas rūpinasi mūsų
gamta: panaikinkime PVM elektromobiliams, sumažinkime jį hibridiniams automobiliams, pakeiskime mokesčio už atliekų tvarkymą skaičiavimą.
Tai – tik pradžia.
3. Švietimas. Ekonominis augimas, inovatyvumas ir švietimas yra tiesiogiai susiję dalykai.
4. Socialinių paslaugų kokybės gerinimas.
Kaip parodė koronaviruso krizė – mūsų sistema
kol kas vis dar yra skylėta. Taip bus tol, kol Seime
žmonės ir toliau užsiims populistišku pinigų dalinimu, o ne investicijomis į sistemą ir žmones.
5. Tolerancija ir pagarba. Palaikykime tautines, seksualines mažumas, mes visi esame šios
valstybės dalis. Mes galime būti skirtingi ir gyventi
vienoje visuomenėje.
6. Inovatyvumas. Lietuva galėtų tapti žaliųjų
technologijų lydere Europoje, taip pat, kaip dabar
pirmaujame ﬁnansinių technologijų srityje. Tačiau
tam reikia daugiau investicijų (3% BVP tyrimams
ir inovacijoms iki 2024), daugiau dėmesio aukštosioms mokykloms, jų bendradarbiavimui su verslu,
būtina stabdyti ir emigraciją.
Mano ir #TikraiŽali komandos vizija – žaliuojanti, klestinti ir visiems teisinga Lietuva. Plačiau apie mūsų tikslus ir priemones jiems pasiekti
www.lzp.lt
Metas Lietuvai sužaliuoti!
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Pajamų ir galimybių nelygybė vis dar dalija
Lietuvą į skurstančią ir turtėjančią. Mano tikslas – rūpintis visais: dirbančiais, besimokančiais, vaikais ir senjorais, sprendžiant verslo,
žemės ūkio, sveikatos, kultūros, švietimo klausimus; kurti lygias galimybes,, įtvirtinant gerovę
valstybėje ir kiekvieno namuose.
1. Ekonominė demokratija ir socialinis dialogas, efektyvi mokesčių politika: remti turizmą
šalies viduje, tradicinių amatų puoselėjimą, smulkaus verslo kūrimą ir plėtrą. PVM maisto produktams sumažinti iki 9%.
2. Pajamų apsauga, deramas atlygis, kokybiškos viešosios paslaugos: tobulinti pedagogų ir
pagalbos mokiniui specialistų darbo apmokėjimo
sistemą (įvedant bazinį pareiginį atlyginimą). Labiau apmokestinti daugiau uždirbančius, kapitalą,
turtą.
3. Tvarus žemės ūkis ir švari aplinka. Stiprios
bendruomenės: Skatinti žemės ūkio produkcijos
perdirbimą; skatinti ūkininkus dalį produkcijos
perduoti tiesiogiai vartotojams; mokyklose privalomai vesti paskaitas mokiniams ir jų tėvams apie
sveiką gyvenseną, akcentuojant judėjimo ir sveikos
mitybos reikšmę; propaguoti sveiką gyvenseną pačioje sveikatos sistemoje; skatinti bendruomeninę
veiklą skatinti aplinkosauginių priemonių diegimą,
užtikrinant kontroliuojančių institucijų paramą.
4. Kokybiškas švietimas kiekvienam: išsaugoti kaimo mokyklas, mažėjant mokinių skaičiui
- kaimuose palikti bent pradinio ugdymo klases,
steigti daugiafunkcius centrus; remti visos dienos
mokyklų steigimą, užtikrinant popamokinį mokinių užimtumą, saugumą; skirti daugiau lėšų pedagogų kvaliﬁkacijos kėlimui;
5. Įtraukianti kultūros politika: skatinti visuomenės dalyvavimą kultūrinėje veikloje, domėjimąsi etnine kultūra, tradicijomis ir papročiais,
(integruojant) susiejant ją su šiandieniniu gyvenimu.

Siekiant sukurti tokią Tėvynę, kurioje visi galėtume sakyti - Lietuvoje gyventi gera - būtina nudirbti dar daug reikšmingų darbų, kurie suponuotų
lygybę, įtrauktį, atsakomybę, pagarbą, tolerantiškumą, saugumą, orumą, teisingumą ir empatiją.
Valstybėje turi būti gerbiamos žmogaus teisės į orų
gyvenimą, kad šalyje funkcionuotų teisinga teisinė
sistema - ginantį žmogų.
Mes kiekvienas esame visuomenės narys ir nuo
mūsų indėlio priklauso ar rytojus bus geresnis, todėl mes visi kartu turime stiprinti šeimos institutą
- sistema turi eiti į šeimą, o ne šeima į sistemą.
Įgyvendinsime priemones didinančias ekonominį ir socialinį solidarumą, kurio idealas yra
bendruomenė be išlaikytinių, be nepakeliamos
mokesčių naštos. Socialinis teisingumas kyla iš
supratimo, kad visi visuomenės individai yra unikalūs ir vertingi. Šalies plėtra turi būti vykdoma
tausojant aplinką.
Moksleiviai turi gauti kokybišką švietimą ir ugdymą – nes mes norime užauginti išsilavinusią ir
savarankišką asmenybę, kuri būtų pasiruošusi kurti
savo ateitį Lietuvoje.
Pensija neturi būti išmalda, bet turi tapti orų gyvenimą užtikrinančiomis pajamomis, susietomis su
vidutine alga.
Neįgalieji turi būti integruojami į visuomenę
ir jaustųsi naudingi ir pilnaverčiai savo valstybės
piliečiai.
Esame Lietuvos dalyvavimo euroatlantinėje
integracijoje rėmėjai, sieksime atkurti joje krikščioniškosios demokratijos dvasią. Esame ir būsime
NATO nariai, pasiryžę ginti savo kraštą ir visos euroatlantinės bendrijos interesus.
Sieksiu įvykdyti savo asmeninę ir visos Krikščionių sąjungos programą. Visapusiškai siekti
geresnės gyvenimo kokybės Lietuvoje, nes nėra
neišsprendžiamų problemų yra tik požiūris į problemas. Esu pasirengusi atviriems pokyčiams siekiant geresnės gyvenimo kokybės.

IEVA
ŠIMKUTĖ
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DALIA
VILIŪNIENĖ
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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!

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!

REMIGIJUS
ŽEMAITAITIS
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Arūnas KASPARAVIČIUS		

Pirmininkas		

Ona KALPOKIENĖ			

Pavaduotoja		

Rita GRIŠIENĖ				

Sekretorė		

Aušra BALTRUŠAITIENĖ		

Narė		

Monika BUDRIŪTĖ			

Narė		

Ignas GUŽAUSKIS			

Narys		

Asta KANČAUSKAITĖ			

Narė		

Dalia KIUPELIENĖ			

Narė		

Ingrida KURMYTĖ			

Narė		

Rosita MARCINKIENĖ			

Narė		

Nijolė ŠALTMERIENĖ			

Narė		

Nerijus ŠARAUSKAS			

Narys

Kelmės-Šilalės rinkimų apygardos
rinkimų apylinkės
Rinkimų apylinkė

		

Adresas

1. Šilalės		
2. Butkiškės		
2. Balsių			
3. Dubėnų		
3. Bijotų			
4. Bilionių		
4. Gailių			
			
5. Bytlaukio		
6. Biržų Lauko		
			
6. Janaučių		
			
7. Junkilų		
8. Karklėnų		
			
8. Gineikių		
9. Girdiškės		
9. Centro		
10. Iždonų		
10. A.Mackevičiaus
			
11. Kalno		
			
13. Kolainių		
			
13. Kaltinėnų		
14. Kražių		
			
14. Kvėdarnos		
15. Kukečių		
			
15. Laukuvos		
16. Obelyno		
			
16. Laugalio		
			
17. Liolių		
			

J.Basanavičiaus g. 12, Šilalė
Butkiškės mokykla, Kražių g. 2, Butkiškės k., Kelmės r.
Bažnyčios g. 11, Balsių k., Šilalės kaim. sen., Šilalės r.
Lykšilio mokykla, Mokyklos g. 4, Lykšilio k., Kelmės r.
D. Poškos g. 2, Bijotų k., Bijotų sen., Šilalės r.
Rungio g. 2, Bilionių k., Bilionių sen., Šilalės r.
Gailių bendruomenės namai, Nepriklausomybės g. 26,
Gailių k., Kelmės r.
Yžnės g. 5, Bytlaukio k., Šilalės kaim. sen., Šilalės r.
Biržiškų g. 16, Biržų Lauko k., Šilalės kaim. sen.,
Šilalės r.
Paprūdžių bendruomenės namai, Plento g. 5,
Paprūdžių k., Kelmės r.
Junkilų mokykla, Jaunimo g. 1, Junkilų k., Kelmės r.
Karklėnų mokykla, Mokyklos g. 9, Karklėnų k.,
Kelmės r.
Akmenos g. 4, Gineikių k., Kaltinėnų sen., Šilalės r.
K. Andriukaičio g. 4-2, Girdiškės k., Bijotų sen., Šilalės r.
Kelmės kultūros centras, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė
Aušrinės g. 21, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r.
Kelmės “Aukuro” vid. mokyklos salė, J.Janonio g. 9,
Kelmė
Šiaulių teritorinės darbo biržos Kelmės skyrius,
Žemaitės g. 24, Kelmė
Kolainių bendruomenės namai, Žemdirbių g. 3,
Kolainių k., Kelmės r.
Varnių g. 19, Kaltinėnų mstl., Šilalės r.
Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros
centras Kolegijos g. 5, Kražiai, Kelmės r.
Šilalės g. 37, Kvėdarnos mstl., Šilalės r.
Kukečių seniūnijos administracinis pastatas,
Kukečių g. 30, Kukečių k., Kelmės r
Tvenkinio g. 4, Laukuvos mstl., Šilalės r.
Mokyklos g. 1, Naujojo Obelyno k., Upynos sen.,
Šilalės r.
Laugalio mokykla, Lyduvėnų g. 32, Laugalio k.,
Kelmės r.
Liolių kultūros namai Nepriklausomybės g. 33,
Liolių k., Kelmės r.
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18. Lupikų			
				
18. Pajūralio			
				
19. Požerės			
				
19. Maironių			
				
20. Šiauduvos			
20. Minupių			
				
22. Traksėdžio			
				
23. Upynos			
23. Pakėvio			
				
24. Žadeikių			
				
24. Pakražančio			
				
25. Ligoninės			
26. Pašilėnų			
26. Palentinio			
				
27. Pašilės			
27. Gimnazijos			
28. Pavėžupio			
				
29. Petrališkės			
30. Stulgių			
				
31. Šaltenių			
				
32. Šaukėnų			
				
36. Užvenčio			
				
37. Vaiguvos			
				
38. Valpainių			
				
39. Verpenos			
				
40. Vidsodžio			
41. Žalpių			
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Lupikų bendruomenės namai, Aušros g. 10,
Lupikų k., Kelmės r.
Liubarto g. 2, Pajūralio k., Kvėdarnos sen.,
Šilalės r.
Medvėgalio g. 7, Požerės k., Laukuvos sen.,
Šilalės r.
Maironių mokykla, Maironio g. 10, Maironių k.,
Kelmės r.
Šventupio g. 3, Šiauduvos k. Šilalės r.
Minupių bendruomenės namai, Ušnos g. 1,
Minupių k., Kelmės
Trako g. 5, Traksėdžio k., Traksėdžio sen.,
Šilalės r.
Dariaus ir Girėno g. 2, Upynos mstl., Šilalės r.
Pakėvio buvusios mokyklos pastatas,
Mokyklos g. 3, Pakėvio k., Kelmės r.
Šaukliškės g. 15, Žadeikių k., Žadeikių sen.,
Šilalės r.
Pakražančio kultūros centras, Žalpių g. 22,
Grinių k., Kelmės r.
Vytauto Didžiojo g. 17A, Šilalė
Jaunimo g. 2, Pašilėnų k., Kelmės r.
Palangos g. 1, Palentinio k., Palentinio sen.,
Šilalės r.
Šilo g. 48, Pašilės k., Kelmės r.
J. Basanavičiaus g. 25, Šilalė
Laikšių bendruomenės namai, Žvejų g. 14 b,
Laikšių k., Kelmės r.
Kražantės g. 18, Petrališkės k., Kelmės r.
Stulgių kultūros namai, Vaidatonių g. 4,
Stulgių k., Kelmės r.
Šaltenių mokykla, Mokyklos g. 11, Šaltenių k.,
Kelmės r.
Šaukėnų seniūnijos administracinis pastatas,
Juodlės g. 2, Šaukėnai, Kelmės r.
Užvenčio Šatrijos Raganos vid. mokykla,
Višinskio g. 5, Užventis, Kelmės r.
Vaiguvos kultūros namai Varpo g. 9,
Vaiguvos k., Kelmės r.
Valpainių bendruomenės namai, Šilo g. 11,
Valpainių k., Kelmės r.
Kelmės apylinkių seniūnijos salė, Dvaro g. 6,
Verpenos k., Kelmės r.
Luokės g.52, Vaišlaukio k., Kelmės r.
Pėriškių g. 21, Žalpių mstl., Kelmės r.
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