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ŠARŪNAS BIRUTIS
Lietuvos
socialdemokratų
partija

Iškėlė

Girdėti, gerbti ir ginti
kiekvieną žmogų.
Dirbdamas Seime sieksiu, kad priimami įstatymai būtų lygūs visiems ir
užtikrintų bei gintų kiekvieno žmogaus
teises.
Teisės aktais ir vykdoma politika sieksiu mažinti esamą socialinę ir turtinę
nelygybę.
Didėjant mūsų krašte vyresnio amžiaus žmonių skaičiui, sveikatos apsauga bus vienas iš mano viešosios politikos prioritetų. Sieksiu, kad įstaigose
būtų pilnas gydytojų personalas, o gyventojams sudarytos sąlygos patekti
pas šeimos gydytoją ne ilgiau nei per
3-5 dienas.
Rūpinsimės, kad senatvės pensija
siektų ne mažiau 60 proc. buvusios algos. Neilginsime pensinio amžiaus.
Sieksiu, kad Nalšios apygardos mokyklos nebūtų uždaromos ir jose būtų
užtikrintas tinkamas švietimo lygis.
Sieksiu palaikyti kultūrą, bibliotekas,
muziejus, teatrus padaryti pasiekiamais
kiekvienam žmogui.
Panaudosiu savo žinias ir patirtį pri-

traukdamas investicijas, rūpindamasis
naujų darbo vietų kūrimu rajone, nedarbo mažinimu. Ypatingas dėmesys
bus skiriamas sanatorinių-rekreacinių,
sveikatinimo ir globos paslaugų plėtrai.
Sieksiu, kad orus atlyginimas, o ne pašalpos, būtų stabilaus gyvenimo garantas, kad rajonų centrai ir miesteliai būtų
patrauklūs gyventi ir kurtis verslams.
Didelį dėmesį skirsiu rajonų žemės
ūkio ir kaimo problemoms spręsti, smulkiesiems ūkininkams ir ekologinei žemdirbystei remti.
Rūpinsiuosi korupcijos prevencija ir
kovosiu su neskaidria centrinės ir vietos
valdžios veikla.
Reguliariai atsiskaitysiu IgnalinosŠvenčionių rinkėjams, išklausysiu jų pasiūlymus ir patarsiu gyventojams teisiniais klausimais.
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VYTAUTAS BULKA
Iškėlė

Darbo partija

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, o į kultūros
politikos formavimą aktyviai įtrauksi-

me menininkus, asocijuotas kultūros ir
meno struktūras.
Esu parengęs konkretų veiksmų planą, kurio imsiuosi atstovaudamas Švenčionių, Ignalinos rajonų interesus Seime:
• Sieksiu suteikti šiam regionui kurorto statusą, ir naujų darbo vietų kūrimui
šioje ir kitose srityse (mažieji Druski
ninkai).
• 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“, kad problemų identifikavimas ir jų
sprendimai būtų kildinami iš vietos gyventojų poreikių.
• Sieksiu, kad svarbiausi savivaldos
klausimai būtų sprendžiami prieš tai atlikus gyventojų apklausą.
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ERIKAS DEMIDOVAS
Iškėlė

Partija
„Laisvė ir teisingumas”

Laisvė ir Teisingumas – politinė partija, siekianti šalies ir žmonių saugumo,
gyvenimo kokybės. Esame konservatyvūs liberalai, atstovaujantys centro dešiniųjų pažiūrų rinkėjus.
Esminiai principai – privati nuosavybė, asmens ūkinė ir saviraiškos laisvė,
teisės viršenybė, lygybė prieš įstatymus.
Verslo stabilumui įsipareigojame
dvejus metus 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.
Sieksime, kad regionuose būtų stipri-

namos medicininės paslaugos, gerinant
jų prieinamumą.
Užtikrinsime lygiavertę centrinės valdžios ir savivaldos partnerystę priimant
sprendimus dėl regionų plėtros.
Sieksime suteikti savivaldybėms teisę disponuoti valstybine žeme.
Atlaisvinsime perteklinius savivaldybių skolinimosi suvaržymus, grąžinant
ankstesnę biudžeto balanso skaičiavimo tvarką.
Sieksime aktyviau išplėtoti Rytų Lietuvos, ypač Ignalinos ir Švenčionių rajono turizmo infrastruktūrą bei turistines
paslaugas.
Priimsime Lietuvos sporto ir fizinio
aktyvumo skatinimo politikos strategiją.
Esame už glaudesnį Europos Sąjungos veikimo bendrumą sveikatos apsaugos, finansinės pagalbos, migracijos
srityse.
Tik valdžios institucijų pagarba savo
šalies piliečiams gali užtikrinti piliečių
pagarbą savo valstybei.
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ZBIGNEV JEDINSKIJ
Lietuvos lenkų
rinkimų akcija – Krikščioniškų
šeimų sąjunga
Iškėlė

Už krikščioniškąsias vertybes!
Už tradicinės šeimos vertybes!
Už socialinį teisingumą!
Už sąžiningą politiką!
LLRA-KŠS veiklos pagrindas yra
krikščioniškos vertybės, kadangi visi
žmonės yra Dievo vaikai ir prieš jį visi
mes esame lygūs, nepriklausomai nuo
tautybės, politinių įsitikinimų, socialinio
statuso. Esame lyg viena didelė šeima.
Palaikau tradicinės šeimos, kaip pagrindinės visuomenės ląstelės, vertybes.
Politinę ir visuomeninę veiklą vertinu
visų pirma kaip sąžiningą ir atsakingą
tarnavimą kitam žmogui ir valstybei.
Mano tikslas yra įgyvendinti ir ginti
pagrindinius mūsų kultūros ir civilizacijos idealus: šeimą, gyvybę, tiesą, teisingumą, orumą, garbę.
Teisingas finansų ir mokesčių naštos
paskirstymas, tenkinant visuomenės
poreikius, reikalauja didesnių įplaukų į
biudžetą. Sieksiu:
• Mokesčių solidarumo principo –
turtingesnis moka daugiau (1 euro mokestis gaunantiems MMA)
• Bankų, prekybos tinklų apmokestinimo
• Didesnio lėšų skyrimo savivaldybėms, švietimui, kultūrai, vaikų globai
• Mokinio krepšelio ir ligonių kasų

kvotų modelių keitimo
• Seimo narių skaičiaus mažinimo
nuo 141 iki 101
Užtikrinsime šeimų kiekvieno žmogaus gerovę:
• 120 eurų kas mėnesį kiekvienam
vaikui
• Daugiau šeimos kortelės lengvatų ir
paslaugų
• Sumažinimas iki 5 procentų pridėtinės vertės mokesčio maistui
• 50 procentų didesnės pensijos. Taip
pat 13-osios pensijos mokėjimas kiekvienais metais
• Nemokami vaistai 70 metų ir vyresniems žmonėms
• Atlyginimų ir socialinių garantijų didinimas
• Minimalus atlyginimo didinimas iki
1000 eurų
Ginsiu viešąjį interesą, esu pensininkų, dirbančių, vaikus auginančių, pagalbos ir paramos reikalaujančių žmonių
pusėje.
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AUDRIUS KARVELIS
Iškėlė

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 pri
imant 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 at-

sinaujinančios 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 gyven
tojui
– 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
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GINTAUTAS KINDURYS
Iškėlė

Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga

TAU. ŠEIMAI. LIETUVAI.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
ir aš, jos narys Gintautas Kindurys, 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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DALIUS KRINICKAS
išsikėlė pats
Iškėlė

Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys
demokratai

1. Seimas arčiau Jūsų. Svarbiausi
darbai – visuomenės ir verslo įtraukimas į sprendimų priėmimą, susitikimai
kiekvieną savaitę su visuomene; diskusijos su visuomene dėl naujų projektų;
visuomenės ir verslo pozicijų lygiavertis vertinimas; lėtesnis ir kokybiškesnis
įstatymų priėmimas; neetatinių aplinkos
apsaugos inspektorių įgaliojimų sugrąžinimas.
2. Aplinkosauga ir mokesčiai. Svarbiausi darbai – atliekų tvarkymo mokesčiai pagal išmetamą atliekų kiekį, o ne
pagal gyvenamą plotą; panaikinti mokesčių už vandenį skirtumai tarp regionų; užstato plėtra, palaipsniui įtraukiant
naujas pakuotes; didesnis žaliųjų viešųjų pirkimų skaičius.
3. Parama mažoms ir vidutinėms
bendrovėms. Svarbiausi darbai – parama nuo pandemijos nukentėjusių
verslų nuostolių padengimui, darbo
vietų saugojimui; parama žemės ūkiui,
smulkiam ir vidutiniam verslui, ekologinio ūkininkavimo plėtra; parama diegti
saulės elektrines namuose; kompleksinė daugiabučių renovacija; kvalifikacijos

kursai, karjeros konsultavimas vyresnio
amžiaus ir jaunajai kartoms; įsteigtas
Lietuvos strateginių investicijų fondas.
4. Grėsmių valstybingumui panaikinimas. Svarbiausi darbai – rezervinis
fondas, skirtas maksimaliai greitai reaguoti į incidentus; evakuacijos ir avarijų
padarinių likvidavimo planų parengimas, išsamus gyventojų informavimas;
prevencinių priemonių užtikrinimas;
kova su dezinformacija; ryšių užmezgimas dėl informacijos palaikymo ir
veiksmų koordinavimo galimų Astravo
AE incidentų atveju; nuolatinio Lietuvos
ar ES atstovo rezidavimas Astravo AE,
tiesiogiai stebint elektrinės darbą ir užtikrinant greitesnės ir patikimesnės informacijos gavimą.
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AUŠRYS KRIŠČIŪNAS
Iškėlė

Nacionalinis
susivienijimas

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 Pakelk galvą, lietuvi – atsiimk valstybę! 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.
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KĘSTUTIS SAVICKAS
Iškėlė

Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis

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. Su-

prantame, 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 ba
lansui.
Palaikykite Liberalų sąjūdį,
ir kartu tapsime galimybių Lietuva!
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2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai Nalšios pietinėje rinkimų apygardoje

JORŪNĖ STONIENĖ
Iškėlė

Lietuvos
socialdemokratų
darbo partija

Savo kandidatūra siekiu parodyti
rinkėjams jog ne žodžiais, o darbais ir
tarpusavio pasitikėjimu reikia kurti visų
Lietuvos žmonių gerovę.
Mano tikslas – solidari, taiki ir laiminga
Lietuva, šalis, kurią drąsiai būtų galima
vadinti gerovės valstybe, o šiam tikslui
pasiekti, esu išsikėlusi šiuos uždavinius,
kuriuos tikiu, kad kartu įgyvendinsime:
– Spręsti socialinės paramos pertvarką, didinti valstybės remiamas pajamas
skurdui mažinti;
– Didinti „vaiko pinigus”, kad išmoka
siektų 150 eurų;
– Socialinio būsto atnaujinimas ir
plėtra;
– Didinti subsidiją jaunoms šeimoms,
įsigyjančioms pirmąjį būstą regionuose.
Tikslas mažinti emigraciją, gerinti demografinę šalies situaciją bei stiprinti
regionus;
– Skatinti vietinio verslo augimą, suformuoti ES paramos skirstymo sąlygas
pagal realius regionų poreikius;
– Spręsti jaunimo užimtumo klausimą
regione – siekti, kad valstybės ir savivaldybių biudžetuose būtų skiriamos
didesnės lėšos paauglių ir vaikų užimtumui. Finansavimo didinimas prisidėtų
prie jaunimo nusikalstamumo preven
cijos;

– Naujų darbo vietų kūrimas integruojant turistinę infrastruktūrą su vietiniu verslu;
– Minimali mėnesinė alga – 1000
eurų, neapmokestinama pajamų mokesčiu;
– Vidutinė senatvės pensija – 60
proc. VDU;
– PVM maistui iki 9 proc.;
– Siekti nemokamų bakalauro ir magistro studijų;
– Siekti, kad visiems būtų prieinama
sveikatos apsauga;
– Ekonomikos ir verslo skaitmeninimas, naujos technologijos ir investicijos;
skaitmeninių įgūdžių stiprinimas regionuose;
– Inovatyvus, konkurencingas ir tvarus, stabilių pajamų žemės ūkis;
– Efektyvus ir skaidrus gerovės valstybės valdymas ir teisingumo įgyvendinimas.
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VAIDOTAS ŽIDANAVIČIUS
Iškėlė

Centro partijaTautininkai

Ne į kairę, ne į dešinę.
Pirmyn – tik kartu!
Į LR Seimą kandidatuoju su realių
darbų planu, žinodamas, kaip visa tai
įgyvendinti per įstatymus.
Be visų krypčių, kurias palaiko mane
remianti partija, aš manau, kad būtina:
• Iki 20 proc. sumažinti šiuo metu taikomus mokesčius darbo užmokesčiui;
• Įtvirtinti, kad minimalus atlyginimas
siektų ne mažiau nei 0,5 šalies vidutinio
darbo užmokesčio (VDU) ir būtų mokamas tik už nekvalifikuotą darbą;
• Su VDU susieti ir pensijas bei įvesti
griežtesnį jų indeksavimą;
• Su VDU susieti valstybės institucijų,
biudžetinių įstaigų darbuotojų, pareigūnų bazinius atlyginimus – jie turi gauti
mažiausiai 1,5 VDU siekiantį darbo užmokestį;
• Diferencijuoti Pridėtinės vertės mokestį (PVM): sumažinti toms prekėms ir
paslaugoms, be kurių žmogus negali išgyventi, padidinti – ne pirmo būtinumo,
prabangos reikmėms;
• Atleisti nuo mokesčių 1 metų laikotarpiui, o vėliau taikyti lengvatas pradedantiems verslą;
• Sukurti iš emigracijos grįžtančių lie-

tuvių integravimo į visuomenę paketą,
taikant finansinę ir kitokią paramą;
• Panaikinti mokesčius įmonėms, kurios veikia regionuose ir juose investuoja savo pelną;
• Peržiūrėti sveikatos apsaugos sistemą: medikai turi užsiimti ne popieriais,
bet gydymu, o žmonės visas paslaugas
turi gauti laiku, be eilių ir arti namų;
• Spręsti teisinės sistemos problemas, tokias kaip teismų darbo krūvis ir
užsitęsęs bylų nagrinėjimas, įtvirtinti tarėjus ir visuomeninį prokurorą, griežtinti
bausmes už korupciją;
• Spręsti aplinkosaugos problemas:
mažinti taršą, reguliuoti kvapus, atliekų
tvarkymą ir kt.;
• Įtvirtinti, kad Lietuvos žemės ūkio
produkcijai vietinėje rinkoje būtų teikiama pirmenybė.

Už rinkimų programos turinį atsako jas pateikę kandidatai

Rinkimų biuletenio pavyzdys

Nalšios pietinės rinkimų apygardos Nr. 53
rinkimų komisija
Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys,
mob. tel. 8 668 44053, el. p. nalsiospietine53@lrvrk.lt
Vardas, pavardė

Pareigos komisijoje

Antanas Lašinskas

Pirmininkas

Stasys Luneckas

Pavaduotojas

Petras Slabada

Sekretorius

Eglė Bainauskaitė

Narė

Aliona Čeponienė

Narė

Artūras Česliokas

Narys

Žana Druteikienė

Narė

Edvard Jedinskij

Narys

Daiva Pilipavičienė

Narė

Ona Raguckienė

Narys

Jadvyga Samuilevičienė

Narė

Juozas Velička

Narys

Ana Zingerienė

Narė

Nalšios pietinės rinkimų apygardos Nr. 53
rinkimų apylinkės
Apylinkė

Adresas

Mokyklos g. 24,
1. Švenčionėlių Švenčionėliai,
Švenčionių r.

El. paštas

Telefonas

svencioneliu49001@
lrvrk.lt

8 665 44383

2. Ateities

Kaltanėnų g. 3,
Švenčionėliai,
Švenčionių r.

ateities49002@
lrvrk.lt

8 665 44384

3. Ceikinių

Ceikinių k., Ignalinos r.

ceikiniu9003@lrvrk.lt

8 665 44386

3. Kaltanėnų

Mokyklos g. 17,
Kaltanėnų mstl.,
Kaltanėnų sen.,
Švenčionių r.

kaltanenu49003@
lrvrk.lt

8 665 44385

4. Didžiasalio

Dumblio g. 7,
didziasalio9004@
Didžiasalis, Ignalinos r. lrvrk.lt

8 665 44387

4. Labanoro

Seniūnijos g. 19,
Labanoro mstl.,
Labanoro sen.,
Švenčionių r.

labanoro49004@
lrvrk.lt

8 665 44388

5. Dysnos

Dysnos k., Ignalinos r.

dysnos9005@lrvrk.lt

8 665 44389

6. Pašaminės

Artojų g. 9,
Pašaminės k.,
Švenčionių r.

pasamines49006@
lrvrk.lt

8 665 44390

7. Reškutėnų

Reškutėnų k.,
Švenčionių r.

reskutenu49007@
lrvrk.lt

8 665 44391

8. Trūdų

Trūdų k., Švenčionių r.

trudu49008@lrvrk.lt

8 665 44392

9. Ignalinos
Centro

Ateities g. 43, Ignalina, ignalinoscentro9009@
8 665 44394
Ignalinos r.
lrvrk.lt

Lauko g. 13,
9. Zadvarninkų Švenčionių sen.
Zadvarninkų k.

zadvarninku49009@
lrvrk.lt

8 665 44393

10. Ignalinos

Sporto g. 6A, Ignalina,
Ignalinos r.

ignalinos9010@lrvrk.lt 8 665 44395

10. Milkuškų

Liepų g. 2, Milkuškų k.,
Švenčionių sen.,
Švenčionių r.

milkusku49010@
lrvrk.lt

8 665 44396

Apylinkė

Adresas

El. paštas

Telefonas

11.
Stanislavavo

Dvaro g. 11,
Stanislavavo k.,
Švenčionių r.

stanislavavo49011@
lrvrk.lt

12. Kazitiškio

Kazitiškio k.,
Ignalinos r.

kazitiskio9012@lrvrk.lt 8 665 44398

12. Šventos

Dvaro g. 25,
Šventos k.,
Švenčionių r.

sventos49012@lrvrk.lt 8 665 44399

13. Kazokinės

Kazokinės k.,
Ignalinos r.

kazokines9013@
lrvrk.lt

14. Linkmenų

Linkmenų k.,
Ignalinos r.

linkmenu9014@lrvrk.lt 8 665 44401

14. Svirkų

Žilvyčių g. 2, Svirkų k.,
Švenčionių r.

svirku49014@lrvrk.lt

8 665 44402

15. Mažėnų

Mažėnų k., Ignalinos r.

mazenu9015@lrvrk.lt

8 665 44403

15. Adutiškio

Ąžuolo g. 7,
Adutiškio mstl.,
Švenčionių r.

adutiskio49015@
lrvrk.lt

8 665 44404

16. Meikštų

Meikštų k., Ignalinos r.

meikstu9016@lrvrk.lt

8 665 44405

17. Pabradės

Upės g. 19, Pabradė,
Švenčionių r.

pabrades49017@
lrvrk.lt

8 665 44406

17. Mielagėnų

Mielagėnų k.,
Ignalinos r.

mielagenu9017@
lrvrk.lt

8 665 44407

18. Kranto

Vilniaus g. 46, Pabradė,
kranto49018@lrvrk.lt
Švenčionių r.

8 665 44397

8 665 44400

8 665 44409

18.
N.Daugėliškio k.,
N. Daugėliškio Ignalinos r.

n.daugeliskio9018@
lrvrk.lt

8 665 44408

Lentupio g. 3,
19. Švenčionių Švenčionys,
Švenčionių r.

svencioniu49019@
lrvrk.lt

8 665 44410

liepu49020@lrvrk.lt

8 665 44411

20. Liepų

Vilniaus g. 2,
Švenčionys,
Švenčionių r.

21. Cirkliškio

Liepų al. 1, Cirkliškio k.,
cirkliskio49021@
Cirkliškio sen.,
lrvrk.lt
Švenčionių r.

8 665 44412

Apylinkė

Adresas

El. paštas

Telefonas

22. Magūnų

Balingrado g. 36,
Magūnų k.,
Magūnų sen.,
Švenčionių r.

magunu49022@
lrvrk.lt

8 665 44414

22. Strigališkio

Strigališkio k.,
Ignalinos r.

strigaliskio9022@
lrvrk.lt

8 665 44413

23. Šiūlėnų

Šiūlėnų k., Ignalinos r.

siulenu9023@lrvrk.lt

8 665 44415

23. Prienų

Mokyklos g.29,
Prienų k., Magūnų sen., prienu49023@lrvrk.lt
Švenčionių r.

8 665 44416

24. Švedriškės

Švedriškės k.,
Ignalinos r.

svedriskes9024@
lrvrk.lt

8 665 44417

24.
Karkažiškės

Šlaito g. 4-5,
Karkažiškės k.,
Švenčionių r.

karkaziskes49024@
lrvrk.lt

8 665 44418

26. Pavoverės

Pavoverės k.,
Švenčionių r.

pavoveres49026@
lrvrk.lt

8 665 44419

Česlovo Kudabos g. 35,
tvereciaus9026@
26. Tverečiaus Tverečiaus k.,
lrvrk.lt
Ignalinos r.

8 665 44420

27. Sarių

Malūno g. 5, Sarių k.,
Švenčionių r.

sariu49027@lrvrk.lt

8 665 44422

27. Vidiškių

Melioratorių g. 8,
Vidiškės, Ignalinos r.

vidiskiu9027@lrvrk.lt

8 665 44421

28. Strūnaičio

Švenčionių g. 27,
Strūnaičio k.,
Švenčionių r.

strunaicio49028@
lrvrk.lt

8 665 44423

29. Vidutinės

Klubo g. 4, Vidutinės k., vidutines49029@
Švenčionių r.
lrvrk.lt

8 665 44424

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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