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2. Bridų – Bridų g. 37B, Bridų k., Šiaulių r.
3. Vijolių – Vilniaus g. 324, Vijoliai, Šiaulių r.
4. Voveriškių – Ringuvos g. 4, Voveriškių k., Šiaulių r.
5. Gegužių – Kriaušių g. 3B, Gegužių k., Šiaulių r.
6. Aukštelkės – Paparčių g.2, Aukštelkės k., Šiaulių r.
7. Pakapės – Darželio g. 3, Pakapės k., Šiaulių r.
9. Bubių – Seniūnijos g. 1, Bubių k., Šiaulių r.
10. Gilvyčių – Pušyno g. 9, Gilvyčių k., Šiaulių r.
11. Kurtuvėnų – P. Višinskio g. 1A, Kurtuvėnų mstl., Šiaulių r.
12. Bazilionų – Pageluvio g. 13, Bazilionų mstl., Šiaulių r.
19. Šiupylių – Saulėtekio g. 14, Šiupylių km., Šiaulių r.
20. Kužių – Vilties g. 2, Kužių mstl., Šiaulių r.
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21. Gilaičių – Gilaičių g. 12, Gilaičių k., Šiaulių r.
22. Verbūnų – Gluosnių g. 2, Verbūnų k., Šiaulių r.
23. Smilgių – Vieversių g. 3, Smilgių k., Šiaulių r.
24. L. Ivinskio – V.Kudirkos g. 33, Kuršėnai, Šiaulių r.
25. Centro – J.Basanavičiaus 5, Kuršėnai, Šiaulių r.
26. Gedimino – Gedimino g. 4, Kuršėnai, Šiaulių r.
27. Pušyno – Daugėlių g. 17, Kuršėnai, Šiaulių r.
28. Pavenčių – Ventos g. 114, Kuršėnai, Šiaulių r.
29. Daugėlių – Daugėlių g. 86, Kuršėnai, Šiaulių r.
30. Micaičių – Saulės g. 1B, Micaičių k., Šiaulių r.
31. Varputėnų – Pagrindinė g. 29, Varputėnų k., Šiaulių r.
32. Gergždelių – Beržų g. 2, Gergždelių k., Šiaulių r.
33. Pakumulšių – Vyturių g. 14, Pakumulšių k., Šiaulių r.
34. Drąsučių – Laisvės g. 30A, Drąsučių k., Šiaulių r.
35. Romučių – Ventos g. 20, Romučių k., Šiaulių r.
36. Sauginių – Liepų g. 8, Sauginių k., Šiaulių r.
37. Raudėnų – Tryškių g. 4, Raudėnų k., Šiaulių r.
38. Dirvonėnų – Nelindos g. 11A, Dirvonėnų k., Šiaulių r.
39. Šakynos – Šiaulių g. 24, Šakynos mstl., Šiaulių r.
40. Romuvos – Dainų g. 13, Šiauliai
40. Žarėnų – Draugystės g. 32, Žarėnų k., Šiaulių r.
41. Šventupio – K.Korsako g. 8, Šiauliai
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42. Gytarių – Korsako g. 10, Šiauliai

Tau. Šeimai. Lietuvai.

RIMA BAŠKIENĖ
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) ir aš kaip ilgametė jos narė, puoselėdami
tradicines vertybes, vykdome Nepriklausomybės išsaugojimo ir Valstybės stiprinimo
politiką.
Praėjusioje Seimo kadencijoje mūsų pradėti darbai duoda teigiamus rezultatus – didėja
gyventojų pajamos, gerėja valstybės valdymas, vykdomos svarbios reformos ir esminiai
pokyčiai.
Esame pasirengę ir toliau atsakingai ir drąsiai dirbti, tęsti pradėtus darbus:
 puoselėsime patriotizmą ir tautines vertybes: kalbą, kultūrą, papročius;
 tęsime aktyvią šeimos stiprinimo ir paramos bei paslaugų šeimai politiką;
 skatinsime darbo vietų kūrimą, remsime verslo pažangias iniciatyvas ir paramą žemės
ūkiui;
 toliau rūpinsimės pažeidžiamiausiomis žmonių grupėmis, didinant pensijas ir
išmokas;
 tęsime švietimo sistemos tobulinimą, skatinsime kūrybiškumą ir didinsime investicijas į švietimą ir mokslą;
 skatinsime sveikos gyvensenos ugdymą, švarios aplinkos kūrimą;
 gerinsime sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą;
 remsime jaunimo, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, profsąjungų iniciatyvas;
 didinsime savivaldos savarankiškumą;
 tęsime kovą su korupcija ir t.t.
Visa programa – tinklalapyje www.lvzs.lt.
Mūsų tikslas – klestinti ir pažangi Lietuva, laimingi ir saugūs čia gyvenantys žmonės.
Parlamentinio darbo patirtis, darbštumas ir ryžtingumas leidžia teigti, kad galiu būti
naudinga Lietuvai. Visada vadovaujuosi moralios politikos ir Valstybės politiko elgesio
kodekso nuostatomis: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas
ir viešumas, padorumas, pavyzdingumas, nesavanaudiškumas, nešališkumas, atsakomybė.
Daugiau informacijos: www.rimabaskiene.lt; FB – Rima Baškienė; tel. Nr. 869842173; el.
paštas: rima.baskiene@lrs.lt
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Už orią Lietuvą!

SALOMĖJA JASTRUMSKYTĖ
Kultūros ir gamtos tvermė – brandžios valstybės pagrindas. Kursime tokias švietimo,
kultūros, paveldosaugos ir gamtosaugos struktūras, kurios tarnaus piliečių kūrybinių galių
puoselėjimui, ryšio su savo šalimi stiprinimui, atsakomybės už dabarties ir ateities kartas
įsisąmoninimui. Išsilavinę, kultūrą, ir istorinę atmintį prioritetu laikantys, sveikų ir saugomų
gamtos išteklių apsupti piliečiai – tai neatidėliotina oraus gyvenimo būtinybė.
Tautos tapatumas yra jos ekonominio klestėjimo ir saugumo pagrindas. Valstybė privalo
suteikti savo piliečiams teises ir galias įgyti savo šalyje geriausią išsilavinimą nemokamai,
vystyti įvairiapusę intelektualinę ir kūrybinę veiklą valstybės nansuojamose mokslo ir
kultūros institucijose, reprezentuojant geriausias savo šalies kaip stipraus politinio,
ekonominio ir kultūrinio darinio galimybes.
Aplinkos apsaugos sistema turi būti iš esmės sukurta taip, kad išsaugotų ir tolydžio plėstų
esamų saugomų teritorijų plotą, atsisakytų destruktyvių besaikio eksploatavimo modelių,
persiorientuojant į lanksčius bei šiuolaikinio pasaulio iššūkius atitinkančius veiklos barus.
Lietuvos gamta turi būti ne ekonominių reformų objektas, korporacijų nuosavybė ar žaliavų
rinkos dalis, bet stabilus tautos tapatumo ir jos sveikatos pamatas.
Orus darbas ir ori senatvė turi būti neatsiejami. Valstybė privalo siekti panaikinti bet kokį
ekonominį savo piliečių išnaudojimą ir apribojimą. Ryšiai tarp kartų neturi būti sutraukomi
darbo emigracijos ir socialinės bei ekonominės atskirties. Visi šalies piliečiai turi gauti
pilnavertį socialinį ir kultūrinį gyvenimą nepriklausomai nuo šalies regionų. Lokalių verslų
skatinimas turi būti pirmaeilės svarbos klausimas kuriant vientisą socialinę ir ekonominę
Lietuvą.
Valstybės saugumas turi būti neatsiejamas nuo intensyvaus diplomatinio darbo su
kaimyninėmis šalimis. Savalaikis tarptautinių ryšių stiprinimas ir lankstus reagavimas į
Europos sąjungos ir pasaulio politines situacijas privalo akcentuoti Lietuvos interesus.

Centro partija - Tautininkai Vardan tos, Lietuvos!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai. 7

JONAS KIRILIAUSKAS
Valstybės atsakomybė – gerbti, girdėti ir ginti. Kiekvieną žmogų.
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Kainos auga greičiau nei atlyginimai. Didinsime darbuotojų derybines galias dėl
oraus užmokesčio. Kursime daugiau ir gerų darbo vietų.
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.
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 turi tapti prieinamu 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. Finansavimą kultūrai – dvigubinsime.
Komerciniai bankai neskolina smulkiam ir vidutiniam verslui – įsteigsime valstybinį
plėtros banką.
Valdžia atsiskaitys, kaip ir kur išleidžia jūsų 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.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

ALGIS MAČIULIS
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
nansavimą 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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KĘSTUTIS MASIULIS
Mano programos ašis – pasitikėjimas Valstybe, kuris šiandien yra žemumose. Esant
tokiam pasitikėjimo lygiui, susitarti dėl valstybės tikslų sunku. Kartu su visa Tėvynės sąjungos
komanda išskyrėme septynis iššūkius, kuriuos įveikus, augtų pasitikėjimas kurti stiprią ir
laisvą Valstybę:
Šlubuojanti demokratija ir chaotiškas viešasis valdymas. Lėtesnė ir kokybiškesnė
teisėkūra, prestižo dirbti Valstybei grąžinimas, viešųjų paslaugų skaitmenizavimas ir
duomenų atvėrimas.
Galimybių nelygybė ir skirtingos starto pozicijos mūsų vaikams. „Tūkstantmečio
gimnazijų“ programa, pedagogo ateities paketas, antro šanso programa.
Nesubalansuota sveikatos apsaugos sistema. Šeimos gydytojų savarankiškumo
stiprinimas, kritinių ligų pro laktika ir ankstyva diagnostika, rajoninių ligoninių
perpro liavimas.
Išsikvėpęs ekonominis modelis. Koncentruoti ištekliai prioritetinėse ekonomikos
srityse, įsteigtas Lietuvos strateginių investicijų fondas, Lietuva – bio ir sveikatos
technologijų centras.
Augantis nedarbas, gilėjanti socialinė atskirtis ir demogra nė žiema. Užtikrintas
pensijų augimas ir sistemos stabilumas, galimybių šeimai paketas, sidabrinės kartos
įgalinimas, neįgaliųjų padėties gerinimas.
Grėsmės valstybingumui. Lietuvos elektros tinklų sinchronizavimas su kontinentinės
Europos tinklais, absoliuti Astravo atominės elektrinės blokada, NATO strategija mūsų
regionui, Šaulių sąjungos stiprinimas, kova su dezinformacija, informacinėmis atakomis.
Neatsakinga ir aplinkai žalinga veikla. Aplinkos politikos formavimo ir analitinių
kompetencijų stiprinimas, nacionalinis susitarimas dėl miškų politikos, perėjimas prie
žiedinės ekonomikos.
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EDITA NAVICKIENĖ
Remiantis savo turima ilgamete darbo patirtimi dirbant su NVO, VšĮ, miestų ir rajonų
savivaldybėmis, institucijomis, visuomenės nariais, būnat ilgametė įvairių tarybų, komisijų
narė, kuriuose atstovauju neįgaliuosius siekiu kandidatūros į LR Seimą. Esu įsigilinusi į LR
Konstituciją, teisės aktus, JT Neįgaliųjų Teisių Konvenciją, beje kuria remiantis keliu esančias
problemas mūsų šalyje ir jos sistemoje. Per ilgametę patirtį suvokiau, jog 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, 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.
Visapusiškai siekti geresnės gyvenimo kokybės Lietuvoje, nes nėra neišsprendžiamų
problemų yra tik požiūris į problemas. Esu pasirengus atviriems pokyčiams siekiant geresnės
gyvenimo kokybės pažeidžiamiausiems visuomenės nariams, kartu siekti, jog būtų įveiklinta
JT Neįgaliųjų Teisių Konvencija, sustabdytas institucinis smurtas, puoselėjamos šeimos
vertybės. Tikiu, kad išmintingi Biblijos žodžiai, jog medį pažinsi iš vaisių yra geriausi įrankiai
renkantis tautos atstovus. Tikiuosi, kad tie vaisiai, kuriuos subrandino ilgametis mano darbas,
suteiks Jūsų pasitikėjimą mano kandidatūra. Sieksiu įvykdyti savo asmeninę ir visos
Krikščionių sąjungos programą.
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Metas Lietuvai sužaliuoti!

ALVYDA SITKEVIČIENĖ
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 % perėjimas prie atsinaujinančios
energijos
 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 nansavimas 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.
nansavimas moksliniams tyrimams bei inovacijoms turi siekti 3 proc. BVP
Kaip tai pasieksime, rasite www.lzp.lt
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TEISINGAI, DRĄSIAI, ATVIRAI

ANDRIUS ŠEDŽIUS
Siekdamas ne žodžiais, o darbais kurti Lietuvos žmonių gerovę, užtikrinti ekonominį ir
politinį stabilumą, sieksiu užsibrėžtų tikslų teisingais ir drąsiais sprendimais, būsiu atviras
prieš visuomenę ir žiniasklaidą.
Mano ir LSDDP tikslas – gerovės valstybė: solidari ir laiminga Lietuva. Tikiu, kad kartu su
Jumis įgyvendinsime šiuos svarbiausius įsipareigojimus:














minimali mėnesinė alga – 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.;
kokybiškas švietimas, nemokamos bakalauro ir magistro studijos;
kultūros darbuotojų darbo užmokestis pasieks VDU;
prieinama visiems sveikatos apsauga;
ekonomikos ir verslo skaitmeninimas, naujos technologijos ir investicijos; skaitmeninių įgūdžių stiprinimas;
inovatyvus, konkurencingas ir tvarus, stabilių pajamų žemės ūkis;
aukštų standartų aplinkosauginis reglamentavimas, visuomenės dalyvavimas
priimant sprendimus, griežta ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir sveikatai kontrolė;
efektyvus ir skaidrus gerovės valstybės valdymas ir teisingumo įgyvendinimas;
užsienio ir saugumo politikos prioritetai: Lietuvos įtakos stiprinimas ES, aktyvus
dalyvavimas NATO ir konstruktyvūs santykiai su kaimynais.

Jeigu pritariate mūsų tikslui ir įsipareigojimams, balsuokite už LSDDP sąrašą ir mūsų
kandidatus.
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INGRIDA VENCIUVIENĖ
Mes, Darbo partija, turime aiškią viziją ir esame numatę konkrečius sprendimus, kurie
padės Lietuvai pakilti į patraukliausių pasaulio valstybių penketuką.
Mūsų prioritetas - valstybės valdymo skaidrumas, ekonomikos augimas, užtikrinant
geriausias įmanomas sąlygas Lietuvos gamintojams, ir naujų darbo vietų kūrimas.
Mūsų įsipareigojimai Lietuvos žmonėms: minimalus atlyginimas – 750 eurų į rankas,
vidutinis atlyginimas – 1289 eurų į rankas, vidutinė pensija – 770 eurų ir 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 sumažinsime mokesčių naštą mažiausiai uždirbantiems.
Sukursime vertybėmis ir lyderyste paremtą švietimo sistemą, kuri atitiks atviros pilietinės
visuomenės, asmens ir šalies ūkio poreikius bei sudarys galimybę mokytis ir tobulėti visą
gyvenimą. Kursime aiškią, skaidrią ir kiekvienam prieinamą nacionalinę sveikatos priežiūros
sistemą. Skatinsime sveikos gyvensenos principus, ankstyvą ligų diagnostiką ir pro laktiką,
ypatingą dėmesį skirsime vaikų ir jaunosios kartos sveikatai. Remsime kūrybą ir
kūrybingumą, į kultūros politikos formavimą įtrauksime menininkus, asocijuotas kultūros ir
meno struktūras.
Atstovaudama Šiaulių rajono gyventojų interesus Seime:
 Rūpinsiuosi sveika, saugia ir patogia gyventi aplinka Šiaulių rajone.
 Kartu su Darbo partija parengsiu įstatymų pakeitimus, nustatančius tiesioginių
seniūno rinkimų tvarką, jų valdomą savarankišką biudžetą, bendruomenių vaidmens
didinimą.
 Vietos savivaldoje skatinsiu principą „iš apačios į viršų“, kad problemų identi kavimas
ir jų sprendimai būtų kildinami iš vietos gyventojų, bendruomenių poreikių.

14 Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

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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Spaudai parengė UAB „Laimužė"

