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Saulius Gegieckas
Iškėlė partija „Laisvė ir teisingumas“

Vienas už visus, visi už Lietuvą!
Rinkimų programa
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.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Virginijus Kacilevičius
Iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija

Valstybės atsakomybė – gerbti,
girdėti ir ginti. Kiekvieną žmogų.
Rinkimų programa
Lietuvos socialdemokratų partija 2020 m. Seimo rinkimams siūlo profesionaliai parengtą, išsamią, visas gyvenimo
sritis apimančią kairiosios alternatyvos programą Lietuvai.
Mūsų programoje, skelbiamoje LSDP tinklalapyje, rasite išsamius pasiūlymus, kaip ir
kokiais būdais esmingai pagerinti gyvenimą valstybės piliečiams. Seime atstovaudamas
gimtojo krašto žmonėms, puikiai žinodamas mūsų krašto problemas ir skaudulius dirbsiu
nesavanaudiškai, rezultatyviai.
Mano siekis – teisinė, demokratinė, solidari ir teisinga valstybė, kurios piliečiams
saugu ir gera gyventi savo krašte, savo tėviškėje. Tokią matau savo darbo prasmę Seime.
TODĖL aš su komanda:
• Mokesčių našta gula netolygiai. Labiau apmokestinsime daugiausiai uždirbančius,
kapitalą, turtą. PVM maisto produktams sumažinsime iki 9 proc.
• Įvesime vienišo asmens priedą prie pensijos. Neilginsime pensinio amžiaus. Senatvės
pensija – 60 proc. buvusios algos.
• Didinsime vaiko pinigus iki 100 eurų. 40 eurų iš jų – būreliams, 60 eurų – vaiko
poreikiams. Padengsime 14 d. vaikų poilsį vasaros stovyklose.
• Trūksta vietų darželiuose – steigsime naujus, kad į juos patektų kiekvienas. Mokiniams
iki 5 klasės – nemokamas maitinimas.
• Išsaugosime ligonines regionuose, gydytojus išlaisvinsime iš biurokratijos, visas
dėmesys – pacientui.
• Panaikinsime kompensuojamų vaistų priemokas senjorams.
• Investuosime į valstybės ateitį. Ženkliai pakelsime
mokytojų, dėstytojų, kultūros, medicinos ir socialinių darbuotojų atlyginimus.
• Įsteigsime valstybinį plėtros banką.
• Pasieksime, kad Pakruojo ir Pasvalio rajonų žvyrkelių
asfaltavimas nebūtų mažesnis už šalies vidurkį.
• Investuosime į žaliąją ekonomiką, atsinaujinančią
energiją, tvarų žemės ūkį.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Simona Karinauskaitė
Iškėlė Centro partija-Tautininkai

Pirmiausiai jaunimas Lietuvoje
Rinkimų programa
Rinkimuose dalyvauju vieningoje tautininkų ir centristų
komandoje.
Puikiai suprantu, kad kol įtakos šalyje nepraras postsovietinė karta, tol tikrų permainų Lietuvoje nebus. Jauni
kūrybingi žmonės yra nustumiami į šalikelę. „Dar jaunas, nepatyręs neišmanėlis“ – štai
ką girdžiu iš aplinkos.
Ne! Esu jauna ir veržli norinti sukurti geresnį gyvenimą savo šalyje, o ne per ateinančius
dar kitus 30 metų. Mes privalome budinti žmogiškumą ir tautos sąmonę.
Kultūra ir švietimas – tautos gyvenimo ir ekonomikos pažangos variklis. Lietuviškos
tapatybės stiprinimas, ryšio su Lietuva ugdymas, etninės kultūros puoselėjimas mažins
emigraciją, augins piliečių pasididžiavimą savo šalimi ir atsakomybę už Lietuvos ateitį.
Pirmiausia reikia keisti mūsų švietimo programą, per daug apkraunančią mokinius
papildomais dalykais ir formuojančią klusnius vykdytojus. Reikia ugdyti kūrėjus, skiriant
dėmesį ir lėšas gabiems vaikams nepriklausomai nuo jų šeimos turtinės ar socialinės padėties.
Meno ir kultūros žmonės, dažniausiai dirbantys savarankiškai, yra pamiršti, neturintys
jokio saugumo, ką atskleidė karantino laikotarpis.
Neelgetiškų darbo vietų trūkumas Lietuvos provincijoje yra kone pati didžiausia problema, išsaugant mūsų krašto gyvybingą. Žmonės, nematydami perspektyvos, degraduoja,
prasigeria ir nevalingai susitaiko su tokiu likimu.
Skirsiu savo pastangas darbo vietų kūrimui šalies viduje, skatinant smulkųjį verslą
ir vietos gmintojus, sieksiu, kad pradedantieji ir kuriantieji darbo vietas verslininkai turi
būti atleisti nuo mokesčių mažiausiai kelerius metus.
Skatinsiu sugrįžti emigravusius piliečius lengvatinėmis sąlygomis pradedant nuosavą verslą ir įsigyjant būstą.
Mūsų, lietuvių, pasaulyje per mažai, kad būtume
kiršinami, todėl turime būti vieningi.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Audrius Kazlauskas
Iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Kurkime ateitį čia!
Rinkimų programa
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!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Liudvikas Liaugminas
Iškelė Nacionalinis susivienijimas

Pakelk galvą, lietuvi – atsiimk valstybę!
Rinkimų programa
Lietuva tapo sparčiausiai pasaulyje nykstančia šalimi.
Šalies valdžia tarnauja ne savo krašto piliečiams, bet vykdo
svetur esančių galios centrų valią, kuri dažnai prieštarauja
gyvybiniams gyventojų interesams. Mūsų šūkis yra kvietimas visiems Lietuvos piliečiams susigrąžinti iš jų atimtą teisę patiems spręsti savo likimą
ir vėl tapti savo valstybės šeimininkais. Sieksime esminių permainų, kad Lietuva taptų
visiems piliečiams teisinga ir jiems tarnaujančia valstybe.
Mano programinės nuostatos:
Rinkimų sistemos pertvarka – kelias demokratijos ir piliečių valdymo link.
Visa savivaldos valdžia – orių ir laisvų žmonių bendruomenėms.
Atkurti tautos suverenitetą – panaikinti virš piliečių renkamos valdžios iškilusį ir
niekam neatskaitingą Konstitucinį Teismą.
Teismų atvėrimas visuomenei per tarėjų ir prisiekusiųjų institucijas ir reali visų piliečių
lygybė prieš įstatymą.
Panaikinti vaikus atiminėjančias tarnybas – jų vietoje teisingai veikiantis vietos
tarnybų tinklas.
Sustabdyti viešųjų lėšų grobstymą – sąžininga atlyginimų sistema, panaikinti parazituojančias biudžetines įstaigas, netaikyti senaties stambiai korupcijai.
Gaivinti kaimą – skirstant lėšas pirmenybė ne stambiesiems žemvaldžiams, o šeimos
ūkiams ir kaimo bendruomenėms.
Žalia šviesa – tik Lietuvos ūkiui naudingoms ir gyventojų interesams nekenkiančioms
užsienio kapitalo investicijoms.
Panaikinti privalomą antrąją pensijų kaupimo pakopą – Sodros pinigai ne užsienio
bankams, o Lietuvos pensininkams.
Užkardyti menkai integruotų ir nelojalių piliečių ugdymą – mokytojo autoriteto atkūrimas
ir mokymas visose mokyklose tik valstybine
kalba.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Igoris Malinauskas
Iškėlė Darbo partija

Atsakau už savo žodžius
Rinkimų programa
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.
Siekdami socialinio teisingumo, subalansuosime darbo ir kapitalo apmokestinimą.
Sudarysime palankesnes mokestines sąlygas. Jau kadencijos pradžioje stengsimės sumažinti mokesčių naštą mažiausiai uždirbantiems.
Sukursime lyderyste paremtą švietimo sistemą, kuri sudarytų galimybę mokytis,
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.
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.
Esu parengęs konkretų veiksmų planą, kurio imsiuosi atstovaudamas Pasvalio, Pakruojo
miestų, rajonų, Joniškėlio miestelio gyventojų interesams Seime:
• Išsaugoti esančias ligonines ir gerinti sveikatos priežiūros kokybę. · Siekti didinti
finansavimą kelių infrastruktūrai gerinti ir kontroliuoti efektyvų lėšų panaudojimą.
• Sieksiu, kad svarbiausi savivaldos klausimai būtų sprendžiami prieš tai atlikus
gyventojų apklausą.
• Regioninės politikos srityje vadovausiuosi principu „iš apačios į viršų“, kad problemų
identifikavimas ir jų sprendimai būtų kildinami iš vietos
gyventojų poreikių.
• Kartu su Darbo partija parengsiu įstatymų pakeitimus,
nustatančius tiesioginių seniūno rinkimų tvarką, jų valdomą
savarankišką biudžetą, bendruomenių vaidmens didinimą.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Antanas Matulas
Iškėlė Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai

Už sveikesnę,
saugesnę ir blaivesnę Lietuvą
Rinkimų programa
Su šia nuostata ėjau į 2012 ir 2016 metų Seimo rinkimus,
ja vadovaujuosi dabar, jai liksiu ištikimas ir ateityje.
Jei būsiu išrinktas į LR Seimą, pažadu:
• siūlysiu, kad tarp Pasvalio ir Pakruojo pasirašyta draugystės ir bendradarbiavimo
sutartis peraugtų į konkretų ir dalykinį bendradarbiavimą tarp bendruomenių, sveikatos
apsaugos, švietimo, kultūros, sporto, verslo ir kitų sektorių;
• rūpinsiuosi didesnėmis valstybės investicijomis regionams, raginsiu Pasvalio ir Pakruojo
rajonų savivaldybes daugiau investuoti į darbo vietų kūrimą;
• sieksiu stiprinti seniūnijas, kad jos turėtų daugiau galimybių rūpintis miestelių ir kaimų
infrastruktūra, padėti žmogui;
• atstovausiu teisėtiems žmonių lūkesčiams, ginsiu žmogų nuo visų lygių valdžios atstovų
abejingumo ir neteisingų sprendimų;
• padėsiu spręsti kaimų ir miesto bendruomenių problemas, rūpinsiuosi, kad valstybė
daugiau skirtų lėšų bendruomenių projektams;
• toliau ginsiu žemdirbių interesus. Sieksiu kuo didesnių išmokų už žemės ūkio produkciją;
• reikalausiu užtikrinti, kad kiekvienoje mokykloje būtų saugu tiek mokiniams, tiek
mokytojams. Kovosiu prieš patyčias;
• rūpinsiuosi Pasvalio ir Pakruojo rajonų medicinos įstaigų išsaugojimu;
• neleisiu toliau naikinti regionų;
• puoselėsiu ir skleisiu žmogiškąsias, krikščioniškąsias vertybes.
Jeigu mūsų TS-LKD partija turės galimybę formuoti
Vyriausybę, sieksiu Sveikatos apsaugos ministro posto.
Nedelsiant sugrąžinsime teisę gydytojui išrašyti ne pigiausią, bet kokybiškiausią vaistą. Suteiksime šeimos gydytojams neribotas teises kartu su pacientu spręsti, kada ir kokį
tyrimą ir gydymą skirti. Valstybė mokės priedus medikams,
atvykstantiems dirbti į regionus, kad sveikatos paslaugos būtų
vienodai prieinamos visoje šalyje.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Valdemaras Misevičius
Iškėlė Žaliųjų partija

Metas Lietuvai sužaliuoti!
Rinkimų programa
KODĖL?
Todėl, kad daugiau kaip 25 metus nuosekliai dirbu socialinį darbą. Esu sukaupęs didelę patirtį ir žinau, kad mes visi
išgyvename socialinės politikos deficitą.
Todėl, kad valdžia aktyviai skatina laikytis socialinės distancijos, kai dera glaustis,
vienytis ir stiprėti.
Todėl, kad dirbantiems socialinį darbą, patiems pagalbos reikia.
Todėl, kad kai kas siūlo marihuaną legalizuoti.
Todėl, kad švietimą nuo pagarbos mokytojui ir suaugusiam reikia pradėti.
Todėl, kad vaikus mokome logikos ir pamirštame apie intuiciją ir vertybines orientacijas.
Todėl, kad mokome žmones nedirbti. Bedarbių pilna ir tuo pačiu darbuotojų trūksta.
Todėl, kad paneigę ir nepuoselėję šeimos, paneigsime bendruomenę. Paneigę bendruomenę – paneigsime valstybę.
Todėl, kad valstybė stipri tiek, kiek stipri silpniausia jos grandis. Tai tie 30 proc. gyventojų, kurie ties skurdo riba egzistuoja. Valstybės gerovės neatspindi blizgių žurnalų žmonės.
Todėl, kad politikai ginčijasi ir konfliktuoja norėdami ne kurti ir bendradarbiauti, bet
siekdami griauti, pažeminti ir sunaikinti vienas kitą.
Todėl, kad pasitikėjimo nėra. Todėl, kad įstatymas žmonėms netampa „savu“, o per
prievartą primestu.
Kodėl Lietuvos Žaliųjų Partija?
Todėl, kad LŽP teigia, jog avansu gyventi pradėjom, kad Žemės resursus į priekį jau
išnaudojom.
Todėl, kad užsitikrinti savo dabartį vaikų ir
anūkų sąskaita yra nusikaltimas ateičiai.
Todėl, kad LŽP nėra populistai- nežada padaryti žmonių laimingais, bet siekia sudaryti tvarias
sąlygas dirbti, kurti, gyventi, išlikti.
Todėl kad LŽP vertybės – SĄŽINĖ, KOMPETENCIJA IR PATRIOTIŠKUMAS. Ir todėl, kad
tiesiog nėra kito pasirinkimo, jei norim išlikti!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Vitalija Šimkienė
Iškėlė Krikščionių sąjunga

Neleisime iškirsti miškų ir šeimų!
Rinkimų programa
Ateiname kurti atsakingą valstybę, kurioje reikia daug
ką gerinti 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 programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Neringa Trinskienė
Iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Tau. Šeimai. Lietuvai.
Rinkimų programa
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir aš, Neringa Trinskienė, 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.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Stasys Vainauskas
Iškėlė Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Už solidarią ir laimingą Lietuvą!
Rinkimų programa
Pritariu Lietuvos socialdemokratų darbo partijos tikslams, priartinti Lietuvą prie gerovės valstybės kūrimo
modelio. Užtikrinant ekonominį ir politinį stabilumą.
Todėl minimali mėnesio alga turi būti 1000 eurų ir
neapmokestinama pajamų mokesčiu, vidutinis darbo užmokestis – 2000 eurų, vidutinė
senatvės pensija – 1200 eurų, išmokos vaikams – ne mažiau 150 eurų, o PVM maistui
sumažinti iki 9 %.
Pastoviai vykdysime socialinės paramos pertvarką, didinsime valstybės remiamas
pajamas.
Privalome užtikrinti kokybišką švietimą, nemokamas bakalauro ir magistro studijas,
visiems prieinamą ir kokybišką sveikatos apsaugą, kultūros darbuotojų darbo užmokestis
turi pasiekti 2000 eurų.
Pasisakau už naujas technologijas ir investicijas į jas, skaitmeninių įgūdžių stiprinimą
ir ekonomikos skaitmeninimą. Tik inovatyvus, konkurencingas ir tvarus, stabilių pajamų
žemės ūkis, duos garantijas ūkininkų ūkiams. Aukštų standartų aplinkosauginis reglamentavimas, visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus, griežta ūkinės veiklos poveikio
aplinkai kontrolė, leis gyventi švaresnėje ir sveikesnėje aplinkoje.
Esu įsitikinęs, kad tik skaidrus ir efektyvus valstybės valdymas, teisingumo įgyvendinimas, visuomenės nuomonės paisymas ir jos dalyvavimas priimant sprendimus, leis
Lietuvai tapti vieninga ir laiminga gerovės valstybe.
Užsienio ir saugumo politikos prioritetai: Lietuvos įtakos stiprinimas ES, aktyvus
dalyvavimas NATO ir konstruktyvūs santykiai su kaimynais.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Rinkimų biuletenio pavyzdys.
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Apygardos rinkimų komisijos pirmininkė
Vitutė Povilionienė
Apygardos rinkimų komisijos pirmininkės
pavaduotoja
Daiva Rocienė
Apygardos rinkimų komisijos sekretorė
Rita Sipavičienė

Žiemgalos rytinė apygardos rinkimų
komisija Nr. 47
Adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys
El. paštas: ziemgalosrytine47@lrvrk.lt
Telefonas: 8 668 44 047
Rinkėjų skaičius: 33016

Rinkimų
apylinkė

Adresas

El. paštas

Telefonas(‑ai)

1. Balsių

Senoji g. 9, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r.

balsiu30001@lrvrk.lt

8 665 44 114

1. Joniškėlio

Petkevičaitės g. 15, Joniškėlis, Pasvalio r.

joniskelio34001@lrvrk.lt

8 665 44 115

2. P. Vileišio

P. Vileišio g. 7, Pasvalys

p.vileisio34002@lrvrk.lt

8 665 44 116

3. Degesių

Mokyklos g. 1, Degesių k., Pakruojo r.

degesiu30003@lrvrk.lt

8 665 44 118

3. Kalno

Kalno g. 34, Pasvalys

kalno34003@lrvrk.lt

8 665 44 117

4. Degučių

Ąžuolo g. 8, Degučių k., Pakruojo r.

deguciu30004@lrvrk.lt

8 665 44 120

4. Vilniaus

Vilniaus g. 46, Pasvalys

vilniaus34004@lrvrk.lt

8 665 44 119

5. Daujėnų

Stoties g. 2, Daujėnų mst., Pasvalio r.

daujenu34005@lrvrk.lt

8 665 44 121

6. Girsūdų

Pasvalio g. 5, Girsūdų k., Pasvalio r.

girsudu34006@lrvrk.lt

8 665 44 122

6. Dvariškių

Kruojos g. 12., Dvariškių k., Lygumų sen.,

dvariskiu30006@lrvrk.lt

8 665 44 123

7. Gačionių

Beržų g. 2, Gačionių k., Klovainių sen., Pakruojo r.

gacioniu30007@lrvrk.lt

8 665 44 125

7. Švobiškio

Parko g. 1, Švobiškio k., Pasvalio r.

svobiskio34007@lrvrk.lt

8 665 44 124

8. Norgėlų

Ryto g. 30, Norgėlų k., Pasvalio r.

norgelu34008@lrvrk.lt

8 665 44 126

9. Meškalaukio

Tėviškės g. 8, Meškalaukio k., Pasvalio r.

meskalaukio34009@lrvrk.lt

8 665 44 128

9. Guostagalio

Centrinė g. 7, Guostagalio k., Pakruojo r.

guostagalio30009@lrvrk.lt

8 665 44 127

10. Nakiškių

Vytauto g. 37, Joniškėlis, Pasvalio r.

nakiskiu34010@lrvrk.lt

8 665 44 129

11. Narteikių

Mokyklos g. 3, Narteikių k., Joniškėlio apylinkių sen.

narteikiu34011@lrvrk.lt

8 665 44 131

11. Klovainių

Žalioji g. 19, Klovainių mstl., Pakruojo r.

klovainiu30011@lrvrk.lt

8 665 44 130

12. Krinčino

Pasvalio g. 1, Krinčinas, Pasvalio r.

krincino34012@lrvrk.lt

8 665 44 132

13. Gulbinėnų

Parko g. 7, Gulbinėnų k., Pasvalio r. sav.

gulbinenu34013@lrvrk.lt

8 665 44 133

13. Kauksnųjų

Upės g. 2, Kauksnųjų k., Pakruojo r.

kauksnuju30013@lrvrk.lt

8 665 44 134

14. Laipuškių

Mokyklos g. 4, Laipuškių k., Pakruojo r.

laipuskiu30014@lrvrk.lt

8 665 44 135

14. Pajiešmenių

Sodo g.20, Pajiešmenių k., Pasvalio r.

pajiesmeniu34014@lrvrk.lt

8 665 44 136

15. Linksmučių

Miško g.2, Linksmučių k., Pakruojo r.

linksmuciu30015@lrvrk.lt

8 665 44 137

15. Papyvesių

Atžalyno g.2, Diliauskų k., Pasvalio r.

papyvesiu34015@lrvrk.lt

8 665 44 138

16. Talačkonių

Dagiliškių g. 1, Talačkonių k., Pasvalio r.

talackoniu34016@lrvrk.lt

8 665 44 139

17. Linų

Mūšos g. 2,Titonių k., Klovainių sen., Pakruojo r.

linu30017@lrvrk.lt

8 665 44 140

17. Ustukių

Parko g. 1, Ustukių k., Pasvalio r.

ustukiu34017@lrvrk.lt

8 665 44 141

18. Lygumų

Mokyklos g 7, Lygumų mstl., Pakruojo r.

lygumu30018@lrvrk.lt

8 665 44 142
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Rinkimų
apylinkė

Adresas

El. paštas

Telefonas(-ai)

18. Valakėlių

Piliakalnio g. 2, Valakėlių k., Pasvalio r.

valakeliu34018@lrvrk.lt

8 665 44 143

19. Pumpėnų

Ąžuolyno a.1, Pumpėnų mstl., Pasvalio r.

pumpenu34019@lrvrk.lt

8 665 44 144

19. Mažeikonių

Žemdirbių g. 7A, Pakruojo k., Pakruojo sen.,

mazeikoniu30019@lrvrk.lt

8 665 44 145

20. Jurgėnų

Aukštagojaus g. 8, Kalno k., Pasvalio r.

jurgenu34020@lrvrk.lt

8 665 44 146

21. Medikonių

Miškadvario 7, Medikonių k., Pakruojo r.

medikoniu30021@lrvrk.lt

8 665 44 147

21. Kriklinių

Žalioji g. 2, Kriklinių mstl., Pasvalio r.

krikliniu34021@lrvrk.lt

8 665 44 148

22. Rinkūnų

Ąžuolų g. 1, Rinkūnų k., Pasvalio r.

rinkunu34022@lrvrk.lt

8 665 44 149

23. Naujamiesčio

P. Mašioto g. 45, Pakruojis

naujamiescio30023@lrvrk.lt

8 665 44 151

23. Pušaloto

Joniškėlio g.16A, Pušalotas, Pasvalio r.

pusaloto34023@lrvrk.lt

8 665 44 150

24. Pakruojo

Vienybės a. 3, Pakruojis

pakruojo30024@lrvrk.lt

8 665 44 153

24. Mikoliškio

Taikos g. 8, Mikoliškio k., Pušaloto sen., Pasvalio r.

mikoliskio34024@lrvrk.lt

8 665 44 152

25. Deglėnų

Parko g. 9, Deglėnų k., Pušaloto sen., Pasvalio r.

deglenu34025@lrvrk.lt

8 665 44 154

26. Kiemėnų

Kiemėnų g. 11, Kiemėnų k., Namiškių sen., Pasvalio r.

kiemenu34026@lrvrk.lt

8 665 44 155

27. Namišių

Žalioji g.1 Namišių k., Pasvalio r.

namisiu34027@lrvrk.lt

8 665 44 156

28. Preičiūnų

Liepų g. 1, Preičiūnų k., Pakruojo sen., Pakruojo r.

preiciunu30028@lrvrk.lt

8 665 44 157

28. Raubonių

Draugystės g. 2, Rauboniai, Pasvalio r.

rauboniu34028@lrvrk.lt

8 665 44 158

29. Saločių

Vytauto g.11, Saločiai, Pasvalio r.

salociu34029@lrvrk.lt

8 665 44 159

30. Žadeikonių

Mokyklos g. 1 Žadeikonių k., Pasvalio r.

zadeikoniu34030@lrvrk.lt

8 665 44 160

30. Pliaučiškių

Šeduvos g.18, Plaučiškių k., Pakruojo r.

plauciskiu30030@lrvrk.lt

8 665 44 161

31. Žilpamūšio

Vileišio g. 10, Žilpamūšio k., Pasvalio r.

zilpamusio34031@lrvrk.lt

8 665 44 162

32. Rozalimo

Upės g. 4, Rozalimo mstl., Pakruojo r.

rozalimo30032@lrvrk.lt

8 665 44 163

32. Grūžių

Kalno g. 1, Grūžių k., Pasvalio r.

gruziu34032@lrvrk.lt

8 665 44 164

33. Stačiūnų

M. Vasiliausko g. 7, Stačiūnų k., Lygumų sen.,
Pakruojo r.

staciunu30033@lrvrk.lt

8 665 44 166

33. Nairių

Maučiuvio g. 14, Nairių k., Pasvalio r.

nairiu34033@lrvrk.lt

8 665 44 165

34. Tetirvinų

Sodžiaus g. 7, Tetirvinų k., Pasvalio r.

tetirvinu34034@lrvrk.lt

8 665 44 167

35. Šukionių

J. Noreikos g. 48, Šukionių k., Lygumų sen., Pakruojo r.

sukioniu30035@lrvrk.lt

8 665 44 168

35. Vaškų

Mokyklos g. 23, Vaškai, Pasvalio r.

vasku34035@lrvrk.lt

8 665 44 169

39. Žvirblonių

Rozalimo g. 9, Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r.

zvirbloniu30039@lrvrk.lt

8 665 44 170

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 ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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UŽRAŠAI

Spaudai parengė
Žiemgalos rytinės apygardos Nr. 47 rinkimų komisija
Tiražas: 9 000

