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2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

INFORMACIJA RINKĖJUI
Trumpasis numeris 1855 — informacija rinkėjui
Kviečiame naudotis Vyriausiosios rinkimų komisijos informaciniu telefono
numeriu 1855. Informacinė paslauga veiks nuo 2020 m. rugsėjo 16 d. iki
2020 m. spalio 25 d. Informacinės linijos darbo laikas – 07:00 - 20:00 val.
Trumpuoju numeriu 1855 galima skambinti iš „Bitės”, „Tele2” ir „Telia”
tinklų. Skambučio kaina – kaip į savo tinklą pagal plano tarifus.
Telefonu 1855 sužinosite:
• ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus;
• kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuoti;
• apie galimybę balsuoti iš anksto, jeigu rinkimų dieną nebūsite savo
rinkimų apylinkėje;
• kaip balsuoti, jeigu susirgote ir rinkimų dieną negalėsite nuvykti į
savo rinkimų apylinkę;
• kaip susisiekti su apygardos ar apylinkės rinkimų komisija, komisijos
adresą;
Naudojimosi paslauga sąlygos
Norėdami gauti išsamią informaciją apie Jūsų įrašymą į rinkėjų sąrašą,
būsite paprašyti pasakyti savo asmens kodą, vardą, pavardę. Paskambinę
šiuo numeriu, sužinosite rinkimų apylinkę, savo rinkėjo kortelės numerį
ir kt. Informacija teikiama vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, todėl rinkėjo adreso skelbimas yra apribotas. Tik patys
pasakę savo adresą, Jūs galėsite pasitikslinti, ar tikrai tokiu adresu esate
įrašytas į rinkėjų sąrašą, ar tokiu adresu Jums yra išrašyta rinkėjo kortelė.
Nusiskundimų registracija
Telefonu 1855 galite pranešti apie rinkimų įstatymų pažeidimus. Jūsų
nusiskundimas bus perduotas apygardos rinkimų komisijai. Skundai
registruojami prisistačius, o Jums atsisakius pranešti savo vardą ir pavardę
skundai nebus nagrinėjami.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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CENTRO PARTIJA –
TAUTININKAI

PIRMIAUSIAI LIETUVA

Tomas Aleknavičius
Rinkimuose dalyvauju vieningoje Lietuvos Centro, bei Tautininkų ir
Respublikonų komandoje. Sutarę dėl tikslų ir uždavinių susijungėmė į platų judėjimą. Mums, gęstantis Valstybės ir Tautos židinys – skaudi ir svarbi
tema. Neįveikę šiandieninių iššūkių, su kuriais jau eilę metų nepajėgia susitvarkyti valdininkai, negalime tikėtis ilgalaikio, kokybinio gyvenimo pagerėjimo visiems Lietuvos piliečiams. Juk kartais atrodo, kad gyvenam geriausiai kaip tik yra tekę, nuo neatmenamų laikų. Tačiau užtenka įdėmiau
pasekti emigracijos, didėjančios socialinės atskirties ir skurdo, rodiklius ir
tikrasis sitaucijos grėsmingumas bemat ima aiškėti.
Drauge su bendraminčiais sieksiu, kad Seimas taptų tikru valstybės
centru, sprendžiančiu šiuos svarbiausius uždavinius:
- Stiprinti jaunų šeimų finansinį stabilumą, skatinti gimstamumą; padėti
jaunoms šeimoms atrasti prasmingą ir visapusiškai saugų gyvenimo
kelią Lietuvoje;
- Įvesti nešališką teisėsaugos kontrolę, užtikrinti teisinę pagalbą piliečiams;
- Sudaryti sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai; plėsti žaliosios
ekonomikos pajėgumus;
- Per mokesčių lengvatas, palengvinti pradedantiesiems verslininkams
naujo verslo pradžią;
- Įkurti nacionalinį, komercinį banką;
- Puoselėti tautiškumą skatinant esamas ir diegiant naujas etnokultūrines mokymo programas mokyklose ir universitetuose;
- Tarptautinėje bendruomenėje siekti Lietuvos Valstybės ir jos piliečių
gerovė.
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TĖVYNĖS SĄJUNGA –
LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

LAIKAS IŠTIESTI PAGALBOS RANKĄ.
KARTU MES STIPRESNI!

Justas Džiugelis
Vilniaus ir Šalčininkų rajonai nepakankamai išnaudoja greta jų esančios
šalies sostinės potencialą ir pagal savo socialinės bei ekonominės raidos
rodiklius atsilieka nuo vidutinio šalies lygio. Socio-demografiniai rodikliai
yra prasčiausi šalyje - tiesioginės užsienio investicijos, verslumo ir nedarbo lygiai, nedidelis darbo užmokestis. Todėl atėjo laikas permainoms!
Tai sakau aš, Justas Džiugelis, kilęs iš Nemenčinės krašto. Siekiu darnos, vienodų teisių ir galimybių visiems Lietuvos piliečiams, nepaisant jų
tautybės, religijos ar gimtosios kalbos. Noriu, kad visi Vilnijos gyventojai
gautų bendro šalies ekonominio augimo vaisių dalį, didžiuotųsi savo kraštu ir Lietuvos valstybe.
Šiuo metu socialinės rūpybos centre yra biurokratas, bet ne žmogus. Aš
ir Tėvynės sąjunga tai pakeisime! Valstybė išties pagalbos ranką visiems,
kuriems jos reikia svarbiu ar sunkesniu metu – šeimoms su vaikais, senjorams, tėvus slaugantiems vaikams, žmonėms su negalia. Nes žmogui
reikia ne išmokų, o pagalbos ir paslaugų prieinamumo.
Mano programos esminės nuostatos:
• Daugiau pinigų nukreipti paslaugoms.
• Mažinti departamentų skaičių, orientuotis į individualizuotą požiūrį
į žmogų.
• Mažinti ministerijų skaičių, didinant dėmesį pažeidžiamoms
grupėms.
• Sukurti motyvuojančias priemones, kurios skatins įdarbinti
neįgaliuosius ir žmones iš kitų pažeidžiamų grupių, pasiekti
dirbančių pažeidžiamų grupių ES vidurkį.
• Suteikti pagalbą ir kokybiškas paslaugas sunkiems ligoniams ne
tik institucijose, bet ir jų namuose.
• Didinti žmones įgalinančių paslaugų kiekį ir jų prieinamumą.
• Didinti NVO ir kitų bendruomenių finansavimą bei įsitraukimą į
valstybės valdymą.
Valstybė stipri tiek, kiek geba pasirūpinti silpniausiais.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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DARBO PARTIJA

Albert Gaidamovič
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 įtrauksime menininkus, asocijuotas
kultūros ir meno struktūras.
Esu parengęs konkretų veiksmų planą, kurio imsiuosi atstovaudamas
Vilniaus rajono interesus Seime:
• Sieksiu, kad būtų užtikrintas švietimo prieinamumas kiekvienam.
• 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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LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS

KARTU TAPSIME GALIMYBIŲ LIETUVA!

Stasys Mušeikis
Dalyvauju Seimo rinkimuose, nes gyvendamas Vilniaus rajone gerai žinau mūsų poreikius ir noriu išspręsti problemas su kuriomis susiduriame.
Vienas prioritetinių mano išsikeltų tikslų – kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir jo prieinamumo kiekvienam vaikui gyvenamojoje vietovėje užtikrinimas.
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.
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, sąveikaujančios tarpusavyje.
Garantuotos Žmogaus laisvės - tvirta valstybė!
Auginsime pagarbą Žmogaus teisėms ir požiūrių įvairovei. Ypatingą dėmesį teiksime asmens laisvės ir valstybės nacionalinio saugumo balansui.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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KRIKŠČIONIŲ SĄJUNGA

Algirdas Rimševičius
Ateiname kurti atsakingą valstybę, kurioje reikia daug ką gražinti ir atnaujinti Kristuje. Turime išvalyti visuomenę nuo klaidatikysčių, pseudomokslų, politinio avantiūrizmo, mirties kultūros.
Šeima – priesaika visam gyvenimui sutvirtintas vyro ir moters įsipareigojimas vienas kitam, savo vaikams, tėvams ir artimiesiems. Stiprinsime
šeimas, įtvirtinsime pasiruošimo šeimai programas mokyklose.
Kiekvienas gali ir privalo rasti savo vietą šeimoje ir bendrijoje. Žmogaus
prigimtis negali būti pakeista ideologiniais užkeikimais, paneigiančiais
gamtos dėsnius.
Nuosekliai giname ir ginsime žmogaus teises, atsakomybe paremtą piliečių laisvę, ginsime demokratiją, kurios krikščioniškąja prigimtį šiandien
bandoma pakeisti liberalia jos atmaina.
Įgyvendinsime priemones didinančias ekonominį ir socialinį solidarumą,
kurio idealas yra bendruomenė su pagalba stokojančiam, bet be išlaikytinių, be nepakeliamos mokesčių naštos, be vergiško ir prasmės neturinčio darbo. Socialinis teisingumas kyla iš supratimo, kad visi visuomenės
individai yra unikalūs ir vertingi. Šalies plėtra turi būti vykdoma tausojant
aplinką. Turime tapti sveikų žmonių bendrija.
Moksleiviai turi gauti tvirtas bendrojo lavinimo žinias, įgūdžius rasti reikiamą informaciją. Mokslo atradimai ir jų pagrindu sukurtos technologijos turi saugoti geruosius žmogaus prigimties bruožus, netapti socialinės
inžinerijos ir manipuliavimo įrankiais. Mūsų kultūra yra lietuviška ir kartu
krikščioniška, europietiška, moderni. Ji neturi virsti tiesiog pramoga.
Esame Lietuvos euroatlantinės integracijoje šalininkai, sieksime atkurti
joje krikščioniškosios demokratijos dvasią. Esame ir būsime NATO nariai,
pasiryžę ginti savo kraštą ir visos euroatlantinės bendrijos interesus.
Kovosime ir sieksime to visur su tikėjimu viltimi ir meile.
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LAISVĖS PARTIJA

Mindaugas Skaraitis
Mūsų laikmetis – tai baimės ir nerimo laikmetis. Tai pasakytina taip pat
ir apie politiką, kurioje baimė yra varomoji jėga.
Nustokime bijoti, nes viskas priklauso nuo mūsų pačių.
Noriu permainų. Už teisingesnę, padoresnę Lietuvą kovojau dirbdamas
ir šviesdamas jaunąją kartą mokykloje, vėliau patirties sėmiausi Europos
Komisijoje Briuselyje, ES diplomatinėje misijoje Baltarusijoje, Europos
prieglobsčio paramos biure Maltoje.
Sukaupiau pakankamai patirties ir žinių švietimo, migracijos, maisto
saugos ir karinio saugumo srityse, todėl galiu veiksmingai atlikti Seimo
nario prievoles. Įsipareigoju tartis su Jumis, būti aktyviu Jūsų politiniu
advokatu ir viešai atsiskaityti už savo darbą Seime.
Būkime sąžiningi: žengiame tik pirmuosius žingsnius naujame ilgame
kelyje po 30 metų blaškymosi tarp vertybių ir valstybės valdymo modelių.
Aš suprantu ir žinau, kad šį kraštą sudaro įvairūs žmonės. Tačiau gerai
žinau, kad jau išmokome taikiai sugyventi ir praturtinti vienas kitą. Ko reikia dabar? Mano pagrindinis tikslas dirbant Seime – kad šalies parlamente būtų aiškiai atstovaujamos vakarietiškos inovacijų, verslumo ir švietimo
idėjos, ginami liberalios demokratijos principai.
Šis kraštas turi tapti talentų ir inovacijų šalimi. Pasaulio ateitis priklausys
toms valstybėms, kurios kurs aukštą pridėtinę vertę teikiančias technologijas ir idėjas.
Turime modernizuoti ekonomiką taip, kad joje neliktų darbuotojus ir
verslą išsunkiančių biurokratinių reliktų.
Lietuvos mokesčių sistemai trūksta paprastumo ir stabilumo, užsienio
šalyse gyvenę mūsų talentingiausi piliečiai sugrįžę susiduria su integracijos kliūtimis, naujoms įmonėms sunku išgyventi ir augti, o mokslinių tyrimų ir ekspertinės plėtros efektyvumas yra žemas. Lietuva turi grįžti prie
verslumo ir inovacijų lyderių.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA
VALSTYBĖS ATSAKOMYBĖ –
GERBTI, GIRDĖTI IR GINTI.
KIEKVIENĄ ŽMOGŲ.

Saulius Stripeika
• Kainos auga greičiau nei pajamos. Mažinsime mokesčius mažiau uždirbantiems. Kursime daugiau, geriau apmokamų darbo vietų. Minimalus
atlyginimas – 60 proc. vidutinio darbo užmokesčio.
• Mokesčių našta netolygi. Labiau apmokestinsime daugiausiai uždirbančius. PVM maisto produktams mažinsime 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. Padengsime dvi savaites vaikų stovyklose.
• Trūksta vietų darželiuose – steigsime naujus, kad į juos patektų kiekvienas. Mokiniams iki 5 klasės – nemokamas maitinimas.
• Būstas bus prieinamas visiems. Šeimoms kompensuosime dalį pirmo
būsto paskolos palūkanų/dalį pradinės įmokos.
• Kas ketvirtas susirgęs žmogus dėl eilių nesikreipia į medikus. Užtikrinsime patekimą pas šeimos gydytojus visiems ne ilgiau nei per 5 dienas.
• Gydytojus išlaisvinsime iš biurokratijos – visas dėmesys pacientui.
• Panaikinsime kompensuojamų vaistų priemokas senjorams.
• Investuosime į valstybės ateitį. Pakelsime mokytojų, dėstytojų, kultūros,
medicinos ir socialinių darbuotojų atlyginimus.
• Komerciniai bankai neskolina smulkiam ir vidutiniam verslui – įsteigsime
valstybinį plėtros banką.
• Valdžia atsiskaitys, kaip ir kur išleidžia pinigus – duomenys bus vieši ir
patogiai prieinami.
• Liko 10 metų sustabdyti klimato kaitą. Didinsime miškų plotą, mažinsime taršą, investuosime į žaliąją ekonomiką, atsinaujinančią energiją,
tvarų žemės ūkį.
• Už šilumą mokama per daug. Užtikrinsime efektyvią pastatų renovaciją.
• Stiprinsime viešojo saugumo sistemą. Policija ir ugniagesiai bus arčiau
žmonių.
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LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO PARTIJA

Algis Šatas
Stipri ekonominė ir socialinė demokratija, universali socialinė ir pajamų
apsauga, nemokamas ir kokybiškas švietimas ir mokslas, gera sveikatos
apsauga, skaidrus ir demokratinis sprendimų priėmimo procesas užtikrins Lietuvos Gerovę.
Technologijų poveikis visuomenei ir jos struktūrai – politinės darbotvarkės ašis. Siekiant platesnės skaitmeninės ekonomikos transformacijos
ir produktyvumo investuosime į visuomenės skaitmeninius gebėjimus ir
naujas technologijas.
Gerovės Lietuvoje pasieksime atkakliai šalindami socialinės politikos
trūkumus – mažindami pajamų nelygybę, skurdo riziką ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų skaičių, socialinės reikmėms skiriamą biudžeto dalį
didindami iki ES vidurkio. Tai pasieksime kartu su Jumis įgyvendindami
šiuos svarbiausius įsipareigojimus:
• Įsivykdysime socialinės paramos pertvarką, didinsime valstybės remiamas pajamas; 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.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA
UŽ KRIKŠČIONIŠKĄSIAS VERTYBES!
UŽ TRADICINĖS ŠEIMOS VERTYBES!
UŽ SOCIALINĮ TEISINGUMĄ!
UŽ SĄŽININGĄ POLITIKĄ!

Rita Tamašunienė
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 maisto produktams
• 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 šeimų, auginančių vaikus, dirbančių, senjorų,
pagalbos ir paramos reikalaujančių žmonių pusėje.
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PARTIJA „LAISVĖ
IR TEISINGUMAS”

VIENAS UŽ VISUS, VISI UŽ LIETUVĄ!

Stanislav Tarasevič
Laisvė ir Teisingumas – politinė partija, siekianti šalies ir žmonių saugumo,
gyvenimo kokybės. Esame konservatyvūs liberalai, atstovaujantys centro
dešiniųjų pažiūrų rinkėjus.
Siekiame Lietuvos, kuri būtų laisva, demokratiška, garbingai įsitvirtinusi
Europos Sąjungoje. Mums rūpi piliečiai ir jų reikalai.
Esminiai principai – privati nuosavybė, asmens ūkinė ir saviraiškos laisvė,
teisės viršenybė, lygybė prieš įstatymus.
Savarankiškai dirbantiems asmenims sukursime palankią mokestinę aplinką. Verslo stabilumui įsipareigojame dvejus metus (2020 – 2022 m.) nedidinti mokesčių. Sieksime sumažinto diferencijuoto PVM tarifo gyventojams
svarbioms prekėms ir paslaugoms.
Remsime sidabrinę ekonomiką, skatindami vyresnio amžiaus darbuotojus
likti darbo rinkoje. Įvesime tryliktąją pensiją, kurios dydis priklausytų nuo darbo stažo.
Skirsime 500 milijonų eurų valstybinio būsto plėtrai. Užbaigsime daugiabučių renovavimą ir žvyrkelių asfaltavimą.
Esame už modernų žemės ūkį, kaimo plėtrą ir regionų atgaivinimą.
Priimsime naują Lietuvos kultūros politikos strategiją.
Pertvarkysime etatinį pedagogų darbo apmokėjimą.
Diegsime prevencines sveikatos programas, skatinsime sveiką gyvenimo
būdą.
Nereguliuosime asmenų teisės į šeimos planavimą.
Priimsime Lietuvos sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo politikos strategiją.
Stiprinsime krašto gynybinius pajėgumus, gilinsime bendradarbiavimą
NATO.
Esame už glaudesnį Europos Sąjungos veikimo bendrumas sveikatos apsaugos, finansinės pagalbos, migracijos srityse.
Rengiantis galimoms krizėms (Astravo AE), įsteigsime Nacionalinį radiacinės saugos centrą.
Inicijuosime naują referendumą dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo.
Tik valdžios institucijų pagarba savo šalies piliečiams gali užtikrinti piliečių
pagarbą savo valstybei.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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NEMENČINĖS RINKIMŲ APYGARDOS NR. 55
RINKIMŲ KOMISIJA
RINKTINĖS G. 50, VILNIUS
nemencines55@lrvrk.lt, 8 668 44055
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ANA MATVEIKO

Pirmininkė

AUDRIUS BULNIS

Pavaduotojas

EDVARDA ČASIENĖ

Sekretorė

SILVA LUKOŠEVIČIENĖ

Narys

AIVARAS RŪKŠTELIS

Narys

GINTAUTĖ RADUŠIENĖ

Narys

JULIANA LIPINSKA

Narys

OLIA LUKAŠEVIČ

Narys

DARIUS DZIKAS

Narys

ELENA KAČANOVSKIENĖ

Narys

JANINA MONKELIŪNIENĖ

Narys

IVONA VOINIČ

Narys

KRYSTYNA REPEČKIENĖ

Narys
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NEMENČINĖS RINKIMŲ APYGARDOS NR. 55
RINKIMŲ APYLINKIŲ SĄRAŠAS
Rinkimų
Eil.
Pavadinimas apylinkės
Nr.
numeris

Kontaktai

1

Avižienių

1

Sudervės g. 8, Avižienių k., Vilniaus r.
8 668 44104
avizieniu58001@lrvrk.lt

2

Riešės

2

Beržų g. 2a, Riešės k., Vilniaus r.
8 668 44105
rieses58002@lrvrk.lt

3

Buivydžių

3

Bažnyčios g. 2, Buivydžių I k., Vilniaus r.
8 668 44106
buivydziu58003@lrvrk.lt

4

Buivydiškių

4

Mokyklos g. 1, Zujūnų k., Zujūnų sen.,
Vilniaus r., 8 668 44107
buivydiskiu58004@lrvrk.lt

5

Platiniškių

5

Kriaučiūnų g. 61, Vilniaus m.
8 668 44108
platiniskiu58005@lrvrk.lt

6

Čekoniškių

6

Čekoniškių g. 3, Čekoniškių k., Vilniaus r.
8 668 44109
cekoniskiu58006@lrvrk.lt

7

Dūkštų

13

Pijorų g. 1, Dūkštų k., Dūkštų sen., Vilniaus r.
8 668 44110
dukstu58013@lrvrk.lt

14

Mokyklos g. 64, Geisiškių k., Dūkštų sen.,
Vilniaus r., 8 668 44111
geisiskiu58014@lrvrk.lt

8

Geisiškių

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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NEMENČINĖS RINKIMŲ APYGARDOS NR. 55
RINKIMŲ APYLINKIŲ SĄRAŠAS

9

10

11

12

Maišiagalos

Karvio

Kabiškių

Rudausių

20

Algirdo g. 4, Maišiagalos mstl., Vilniaus r.
8 668 44112
maisiagalos58020@lrvrk.lt

21

A. Giedraičio g. 30, Karvio k.,
Maišiagalos sen., Vilniaus r.
8 668 44113
karvio58021@lrvrk.lt

29

Nemenčinės g. 6, Didžiųjų Kabiškių k.,
Nemenčinės sen., Vilniaus r.
8 668 44114
kabiskiu58029@lrvrk.lt

30

Mokyklos g. 2, Rudausių k.,
Nemenčinės sen., Vilniaus r.
8 668 44115
rudausiu58030@lrvrk.lt

13

Eitminiškių

32

Bažnyčios g. 23, Eitminiškių k.,
Nemenčinės sen., Vilniaus r.
8 668 44116
eitminiskiu58032@lrvrk.lt

14

Glitiškių

34

Liepų alėja 17, Glitiškių k., Paberžės sen.,
Vilniaus r., 8 668 44117
glitiskiu58034@lrvrk.lt

15

Visalaukės

35

Šviesos g. 9, Visalaukės I k., Vilniaus r.
8 668 44118
visalaukes58035@lrvrk.lt

16

Didžiosios
Riešės

36

Riešės g. 28, D.Riešės k., Riešės sen.,
Vilniaus r., 8 668 44119
didziosiosrieses58036@lrvrk.lt

14

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

17

Pikeliškių

37

Dvaro g. 27, Pikeliškių k., Riešės sen.,
Vilniaus r., 8 668 44120
pikeliskiu58037@lrvrk.lt

18

Sudervės

44

Vilniaus g. 25, Sudervės k., Vilniaus r.
8 668 44121
suderves58044@lrvrk.lt

19

Sužionių

45

Žalioji g. 4., Sužionių k., Sužionių sen.,
Vilniaus r., 8 668 44122
suzioniu58045@lrvrk.lt

20

Veriškių

46

Dvarvietės g. 10, Veriškių k., Sužionių sen.,
Vilniaus r., 8 668 44123
veriskiu58046@lrvrk.lt

21

Skirlėnų

47

Skirlėnų g. 4, Skirlėnų k., Sužionių sen.,
Vilniaus r., 8 668 44124
skirlenu58047@lrvrk.lt

22

Nemenčinės

51

Švenčionių g. 12, Nemenčinės m., Vilniaus r.
8 668 44125
nemencines58051@lrvrk.lt

23

Neries

52

Švenčionių g. 12, Nemenčinės m., Vilniaus r.
8 668 44126
neries58052@lrvrk.lt

24

Bukiškio

53

Mokyklos g. 1, Bukiškio k., Vilniaus r.
8 668 44127
bukiskio58053@lrvrk.lt

54

Švenčionių g., 14, Nemenčinės m., Vilniaus r.
8 668 44128
kreivalauziu58054@lrvrk.lt

25

Kreivalaužių

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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KAIP UŽPILDYTI VIENMANDATĖS RINKIMŲ
APYGARDOS BIULETENĮ?

Vienmandatės rinkimų apygardos biuletenyje visi
kandidatai į Seimo narius bus išdėstyti pagal abėcėlę.

VARDENIS
PAVARDENIS
Išsikėlė pats

Biuletenyje prie kiekvieno kandidato į Seimo narius vardo
(vardų) ir pavardės (pavardžių) bus nurodomas
ir jį iškėlusios partijos ( jų koalicijos) pavadinimas arba
pažymima, kad jis „Išsikėlė pats“.
Rinkėjas turi pažymėti tik vieną kandidatą, už kurį ketina
atiduoti savo balsą.

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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Rinkėjui aktualią informaciją taip pat galite rasti
elektroninės paslaugos portale www.rinkėjopuslapis.lt.

Čia galėsite:
 Pasitikrinti, į kurios apylinkės rinkėjų sąrašą įrašytas rinkėjas.
 Atsispausdinti rinkėjo kortelę.
 Rasti balsavimo patalpos adresą.
 Sužinoti apylinkės telefono ryšio numerį ir elektroninio
pašto adresą.
 Rasti rinkimų apygardą, apylinkę bei kitą naudingą informaciją.
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Tiražas - 8400
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