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GAUDENTAS
AUKŠTIKALNIS
Iškėlė politinė partija „Nacionalinis susivienijimas“

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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STEPONAS
BABRAUSKAS
Iškėlė politinė partija „Partija LIETUVA – VISŲ“

2020-aisiais sukako trisdešimt metų po Nepriklausomybės atkūrimo. Istorijoje šis trisdešimtmetis bus pavadintas neišpildytų lūkesčių metais, kai vietoje socialinės rinkos ekonomikos
sukūrėme oligarchinį kapitalizmą.
Svarbiausi mūsų siekiai yra teisinga, sveika ir išsilavinusi, auganti ir inovatyvi Lietuva.
Piliečiai suteikia mandatą visoms valdžioms Lietuvoje. Piliečiai turi turėti teisę savo mandatą valdžiai atšaukti. Įtvirtinsime Seimo atšaukimo mechanizmą per referendumą.
Atliksime visų politikų ir valdžios pareigūnų privilegijų reviziją. Padoriai valdžiai nereikia
privilegijų.
Gerovė prasideda nuo teisės į darbą ir teisės į sąžiningą darbo užmokestį. Vienas uždavinių bus stabdyti augantį nedarbą, nes jis beveik du kartus didesnis, nei Europos Sąjungoje
(ES).
2024 metais vidutinis darbo užmokestis turi pasiekti 80 proc. ES vidutinio atlyginimo, kai
dabar jis sudaro tik 59 proc. vidurkio. Tai būtų pirmasis emigracijos stabdis.
Beveik 670 tūkstančių pensininkų turi teisę į orią senatvę. Išlaidos pensijoms turi augti
nuo 7 iki 10 proc. nuo BVP ir pasiekti 80 proc. ES išlaidų vidurkį.
Didesnei pajamų lygybei reikia sutarti dėl tikrų progresinių pajamų mokesčių, o ne tenkintis jų imitacija.
Vaikams ir jaunimui – lygios galimybės ne tik siekti, bet ir įgyti visų lygių išsilavinimą.
Skirtys tarp Lietuvos regionų yra per didelės. Ne tik Vilnius nusipelnė gyventi gerai.
Mes, įvairių profesijų nepartiniai, Lietuvai pasirengę sugrąžinti atsakingą valdžią ir padorią politiką. Mūsų politika bus ne su oligarchiniu veidu, o politika su žmogišku veidu. Arba
politika žmonių ir žmonėms. Partija LIETUVA – VISŲ yra geriausias Jūsų pasirinkimas.
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LAIMIS
BIKAUSKAS
Iškėlė politinė partija
„Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga“

TAU. ŠEIMAI. LIETUVAI.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir aš, Laimis Bikauskas, žengiame valstiečių liaudininkų pėdomis ir tęsiame šimtmetį skaičiuojančią valstybės ir Tautos išsaugojimo bei stiprinimo
politiką.
Visomis išgalėmis siekiame, kad Lietuvos žmonės savo gimtoje žemėje gyventų laimingai
ir saugiai. Mūsų tikslas – klestinti Lietuva. 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.
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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ALFONSAS
BRAZAS
Iškėlė politinė partija
„Lietuvos socialdemokratų partija“

Mano programinės nuostatos sutampa su LSDP rinkiminės programos nuostatomis.
Mano interesų sritys yra šios: žalioji politika, aplinkosauga ir gamtosauga, atsinaujinančių
išteklių energetika, ciklinė (žiedinė) ekonomika, bioekonomika, kooperacija ir savivalda.
Esu už socialdemokratinę gerovės valstybę, kurioje visi turėtų vienodas galimybes ir perspektyvas. Tam, kad tai būtų įgyvendinta, būtina plėtoti viešąjį sektorių ir viešąsias paslaugas,
o joms tinkamai finansuoti reikalingos didesnės lėšos biudžetuose, todėl pasisakau už tai,
jog konsoliduotos biudžetų pajamos sudarytų bent 35% BVP. Esu už progresinius gyventojų
pajamų mokesčių tarifus adekvatiems pajamų intervalams, už visuotinį nekilnojamojo turto
(įskaitant žemę) mokestį su saikingais tarifais ir už diferencijuotus pelno mokesčio tarifus.
Pasisakau už verslo pradžios (start-up) ir jo plėtojimo skatinimą, naujų technologijų diegimą ir darbo vietų kūrimą, už naujų technologijų ir taikomųjų mokslinių tyrimų plėtojimą, todėl
siūlau mikro-įmonėms taikyti 0% pelno mokesčio tarifą ir supaprastintą buhalterinę apskaitą,
įmonių reinvesticijų neapmokestinti, o už investicijas į taikomuosius mokslinius tyrimus sumažinti apmokestinamąjį pelną triguba šių investicijų suma.
Pasisakau už ES žaliąją programą, klimato kaitos stabdymą, atsinaujinančių išteklių energetiką ir ciklinę (žiedinę) ekonomiką, bioekonomiką, skaitmenizaciją ir pritariu kuo spartesniam
visų šių priemonių diegimui, nes tai – galimybės mūsų pažangai.
Mano supratimu, rinka yra geras tarnas (efektyvesniam produktyvumui ir paskirstymui
siekti), bet blogas, net nepakenčiamas ponas (dėl kapitalo tendencijos koncentruotis, dominuoti ir monopolizuotis). Todėl rinka turi būti reguliuojama.
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IEVA
BUDRAITĖ
Iškėlė politinė partija „Lietuvos žaliųjų partija“

METAS LIETUVAI SUŽALIUOTI!
Sveiki, esu Ieva, man 28-eri. Mano gyvenimas susijęs su dviem sritimis – aplinkosauga
ir politika. Politikos analitikos mokiausi Vilniaus universitete: Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų institute įgijau bakalauro ir magistro laipsnius. Dabar vadovauju Žaliosios politikos
institutui. Esu viena iš „Sąjūdžio už Lietuvos miškus“ ir „Sąjūdžio prieš Astravo AE“ steigėjų.
Nors žmonių rūpestis aplinka auga, politikai ekologiją vis dar ignoruoja. Alinančios karščio
bangos, liūtys, nykstantis dirvožemis – klimato krizės išraiška. Turime šiam iššūkiui ne tik pasiruošti. Išnaudokime jį savo gerovei kurti!
Ką siūlau? Iki 2050 m. pereiti prie CO2 emisijoms neutralios ekonomikos. Tam pasiekti –
ekologinę mokesčių reformą. Turime perkelti mokesčių krūvį nuo darbo jėgos ant tų, kas teršia
ir eikvoja gamtos išteklius. Šis pokytis kurtų paskatas pramonės, transporto ir žemės ūkio
sektoriams veikti švariau, greičiau atsisakyti iškastinio kuro (naftos, dujų, anglies) ir pereiti prie
atsinaujinačios energetikos (saulės, vėjo, biomasės).
Ką svarbu atlikti jau dabar?
- DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA
- MIŠKŲ IR MIESTO ŽELDYNŲ APSAUGA
- PASKATOS RINKTIS NETARŠŲ TRANSPORTĄ
Finansuoti tai turime mažindami šešėlį ir DIDINDAMI MOKESČIŲ PROGRESYVUMĄ. Stipri vidurinioji klasė ir didesnis stambaus kapitalo indėlis į valstybės biudžetą – būtini.
Ką tai duos? Sveikesnę aplinką mums ir būsimoms kartoms. Augs visų dirbančiųjų pajamos, valstybės biudžetas.
Mano ir #TikraiŽali komandos vizija – žaliuojanti, klestinti ir kiekvienam teisinga Lietuva.
Tikslai: - Minimalios mėnesinės algos didinimas iki 1000 Eur
- 0 % PVM elektriniams, 9 % – hibridiniams automobiliams
- Įkūrusių pirmą verslą atleidimas nuo pelno mokesčio pirmus 3 metus
- Būsto kredito palūkanų padengimas šeimoms, auginančioms vaikus
Plačiau apie mus lzp.lt
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RIČARDAS
GARUOLIS
Iškėlė politinė partija „Centro partija – Tautininkai”

Centro partija tautinink ai

PIRMIAUSIAI LIETUVA
Tris dešimtmečius Lietuvoje, vadovaujantis neoliberalizmo ideologija, kuriama gerovė
tiems, kurie tą gerovę jau turi t. y. patiems turtingiausiems ir nevisada sąžiningiems verslininkams.
Nors Lietuvos ūkio augimas yra vienas sparčiausių Europoje, Lietuvoje gyventojų sumažėjo sparčiausiai Europoje - milijonu, tarsi, trisdešimt metų vyktų nuolatiniai karai.
Kol 1,2 mlijono Lietuvos darbuotojų į Seimą rinks verslininkų, o ne darbuotojus atstovaujančių profesinių sąjungų atstovus, tol jų darbo ir apmokėjimo sąlygos negalės gerėti ir tik
blogės. Toliau bus priimami darbuotojams nenaudingi įstatymai.
Todėl Seime reikia daugiau profesinių sąjungų atstovų.
Kad Lietuvoje būtų kuriama gerovė visiems, būtina:
– plėsti socialinį dialogą ir darbuotojus atstovaujančių profesinių sąjungų teises;
– didinti valstybės pajamas, mažinant „šešėlį“, pertvarkant mokesčių sistemą, kad turtuoliai daugiau prisidėtų kuriant bendrą gerovę;
– stiprinti, o ne „optimizuoti“ viešąjį sektorių, kuris „nulūžtų“ didesnei epidemijai atsiradus;
– pažaboti monopolijas, pervarkant ir sustiprinant Konkurencijos tarybą;
– pakeisti viešųjų pirkimų įstatymą, kad valstybės užsakymus gautų sąžiningai mokesčius ir teisingus atlyginimus mokančios, o ne „šešėlinio“ verslo įmonės;
– riboti užsieniečių įdarbinimą kol nedarbas Lietuvoje nukris iki 4% ir kurti darbo vietas
Lietuvos, o ne trečiųjų šalių piliečiams;
– įvesti asmeninę materialinę valstybės tarnautojų atsakomybę už padarytą žalą
valstybei;
– įkurti valstybinį komercinį banką;
– padėti šeimoms, didinti pensijas.
Kviečiu rinkti į Seimą tuos, kurie kasdien dirba darbuotojų ir visos valstybės labui.
Už Lietuvą, kuria didžiuotumėmės ir norėtume gyventi!
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AISTĖ
GEDVILIENĖ
Iškėlė politinė partija
„Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai“

Mūsų programos ašis – pasitikėjimas Valstybe, kuris šiandien yra žemumose, susitarti dėl
valstybės tikslų darosi vis sunkiau. Todėl išskyrėme septynis iššūkius, kuriuos įveikus, augtų
pasitikėjimas, padėsiantis kurti stiprią ir laisvą Valstybę:
Neatsakinga ir aplinkai žalinga veikla. Svarbiausi darbai – aplinkos apsaugos politikos
formavimo ir analitinių kompetencijų stiprinimas, sankcijų už aplinkosauginius pažeidimus
neišvengiamumas, nacionalinis susitarimas dėl miškų politikos, brandžių miškų, žalio ir gyvo
kraštovaizdžio išsaugojimas, verslinės žvejybos ribojimas Kuršių mariose, perėjimas prie žiedinės ekonomikos ir daugiau perdirbamų atliekų.
Šlubuojanti demokratija ir chaotiškas viešasis valdymas. Svarbiausi darbai – 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, mokytojo ateities paketas, antro šanso programa.
Nesubalansuota sveikatos apsaugos sistema. Šeimos gydytojų savarankiškumo stiprinimas, kritinių ligų profilaktika ir ankstyva diagnostika, rajoninių ligoninių perprofiliavimas.
Išsikvėpęs ekonominis modelis. Svarbiausi darbai – koncentruoti ištekliai prioritetinėse
ekonomikos srityse, įsteigtas Lietuvos strateginių investicijų fondas, Lietuva – bio ir sveikatos
technologijų centras.
Augantis nedarbas, gilėjanti socialinė atskirtis ir demografinė žiema. Svarbiausi darbai –
užtikrintas pensijų augimas ir sistemos stabilumas, galimybių šeimai paketas, sidabrinės kartos įgalinimas, neįgaliųjų padėties gerinimas.
Grėsmės valstybingumui. Svarbiausi darbai – Lietuvos elektros tinklų sinchronizavimas
su kontinentinės Europos tinklais, Astravo AE blokada, NATO strategija mūsų regionui, Šaulių
sąjungos stiprinimas, kova su dezinformacija, informacinėmis atakomis.
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GEDIMINAS
KIRKILAS
Iškėlė politinė partija
„Lietuvos socialdemokratų darbo partija“

Mes – už stiprią ekonominę ir socialinę demokratiją, universalią socialinę ir pajamų apsaugą, už nemokamą ir kokybišką švietimą ir mokslą, gerą sveikatos apsaugą, už skaidrų ir
demokratinį sprendimų priėmimo procesą. Mūsų tikslas – gerovės valstybė: solidari ir laiminga Lietuva. Tai pasieksime kartu su Jumis įgyvendindami šiuos svarbiausius įsipareigojimus:
Vykdysime socialinės paramos pertvarką, didinsime valstybės remiamas pajamas; minimali mėnesinė alga turi pasiekti 1000 eurų, neapmokestinama pajamų mokesčiu; vidutinis
darbo užmokestis (VDU) – 2000 eurų; vidutinė senatvės pensija – 60 proc. VDU. Išmoka
vaikams turi būti nemažesnė nei 150 eurų. Taip pat sieksime, kad PVM maistui būtų 9 proc.;
Užtikrinsime kokybišką švietimą, nemokamas bakalauro ir magistro studijas; kultūros
darbuotojų darbo užmokestis turi pasiekti vidutinį šalies darbo užmokestį (š.m. 1241 EUR);
prieinamą visiems sveikatos apsaugą;
Technologijų poveikis visuomenei ir jos struktūrai – politinės darbotvarkės ašis. Siekiant
platesnės skaitmeninės ekonomikos transformacijos ir produktyvumo investuosime į visuomenės skaitmeninius gebėjimus ir naujas technologijas. Mes už inovatyvų, konkurencingą ir
stabilių pajamų žemės ūkį.
Į naują kokybę mūsų šalis gali pakilti tik suvokdama šių pokyčių reikšmę. Inovacijos skatins kokybiškų darbo vietų kūrimąsi, o siekdami platesnės skaitmeninės ekonomikos transformacijos, produktyvumo ir darbo našumo augimo, privalome investuoti į žmogiškąjį kapitalą ir
technologijas.
Mūsų užsienio ir saugumo politikos prioritetai: Lietuvos įtakos stiprinimas ES, aktyvus
dalyvavimas NATO ir konstruktyvūs santykiai su kaimynais.
Kviečiu būti ne tik liudininkais, bet ir dalyviais tų didžių procesų ir pokyčių, kurie neišvengiamai keičia pasaulį ir mus.
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LAURYNAS JUOZAS
LIUTKUS
Iškėlė politinė partija „Krikščionių sąjunga“

Ateiname atsakingai kurti valstybę, kurioje reikia daug ką gražinti ir atnaujinti. Turime
išvalyti visuomenę nuo pseudomokslų, politinio avantiūrizmo, mirties kultūros.
Šeima – priesaika, vyro ir moters įsipareigojimas vienas kitam, savo vaikams, tėvams ir
artimiesiems. Stiprinsime šeimas, įtvirtinsime pasiruošimo šeimai programas mokyklose.
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 be išlaikytinių, be nepakeliamos mokesčių naštos. Socialinis teisingumas kyla
iš supratimo, kad visi visuomenės individai yra unikalūs ir vertingi. Šalies plėtra turi būti vykdoma tausojant aplinką. Užtikrinsime energetinę nepriklausomybę atsinaujinančios energijos
šaltiniais. Mūsų pasigaminta energija bus naudojama visuomenės reikmėms.
Moksleiviai turi gauti tvirtas bendrojo lavinimo žinias. 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 ir būsime NATO, pasiryžę ginti savo kraštą ir visos bendrijos interesus. KAM kariai
ir pavaldžios organizacijos turi teisę laikyti/įsigyti ginklą lengvatinėmis sąlygomis.
ES direktyvos negali būti aukščiau Lietuvos nacionalinio intereso.
Lietuvoje privalo būti tiesioginė politikų atsakomybė ir atsiskaitomybė.
Įvesime tiesioginius seniūnų rinkimus.
Senjorams – kultūros pasas! Kultūrinės veiklos, renginiai ir muziejai – nemokamai!
Kovosime visur, kur yra tikėjimas ir viltis. Ir tepadeda mums Dievas!

KANDIDATŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ VIENMANDATĖJE FABIJONIŠKIŲ RINKIMŲ APYGARDOJE PROGRAMOS
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ANDRIUS
MAZURONIS
Iškėlė politinė partija „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 įtrauksime menininkus,
asocijuotas kultūros ir meno struktūras.
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ALEKSEJ
PERSIJANOV
Iškėlė politinė partija
„Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis“

PALAIKYKITE LIBERALŲ SĄJŪDĮ, IR KARTU TAPSIME GALIMYBIŲ LIETUVA!
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.
KANDIDATŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ VIENMANDATĖJE FABIJONIŠKIŲ RINKIMŲ APYGARDOJE PROGRAMOS
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VYGANTAS
PUNDZEVIČIUS
Išsikėlė pats

KAS, JEIGU NE MES?! KADA, JEIGU NE DABAR?!
Svarbiausia – Žmogus ir jo visos prigimtinės teisės bei laisvės!
Valstybė – tai mes visi kartu!
Valdžia – tai Jūs!
Atstatyti Lietuvos Konstitucijos viršenybę. (Atstatyti Konstitucingumą).
Realizuoti Konstitucijos 4 straipsnio 1 dalį – Tauta valdo tiesiogiai.
Neleisti jokios prievartos formų žmonių atžvilgiu.
Kas, jeigu ne mes? Kas, jeigu ne aš?
Laikas veikti!
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MIROSLAV
ROMANOVSKI
Iškėlė politinė partija „Lietuvos lenkų rinkimų akcija –
Krikščioniškų šeimų sąjunga“

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.
KANDIDATŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ VIENMANDATĖJE FABIJONIŠKIŲ RINKIMŲ APYGARDOJE PROGRAMOS
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VYDŪNAS
SADAUSKAS
Iškėlė politinė partija „Laisvė ir teisingumas”

VIENAS UŽ VISUS, VISI UŽ LIETUVĄ!
Jau nuo mažens žinojau savo pašaukimą – padėti kitiems, kai to labiausiai reikia. Tokios
vertybės buvo puoselėjamos mano šeimoje. Mano tėtis ir sesuo – teisininkai, todėl, ko gero,
neatsitiktinai tapau advokatu. Mano profesija man leidžia ne tik dirbti mylimą darbą, bet ir
matyti besišypsančius žmones, padėjus jiems įveikti gyvenimiškas kliūtis.
Vilniečių problemos ir lūkesčiai man yra gerai žinomi, nes savo profesiją derinu su politika – esu sostinės Tarybos narys. Nors esame opozicinė „Laisvės ir teisingumo“ frakcija, nuolat
teikiame siūlymus Tarybai, kad sostinė būtų laimingų žmonių miestas. Vilnius – mūsų namai,
todėl dirbdami Taryboje pasisakėme už sprendimus, kurie kūrė, o ne griovė.
Pirmininkaudamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijai nustebau, kiek daug viešųjų lėšų, t. y. visų mūsų sunkiai uždirbtų pinigų, yra tiesiog iššvaistomi.
Būdamas Seimo nariu inicijuosiu siūlymus, kurie užtikrins mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimo skaidrumą.
Švietimas turi būti būsimo Seimo prioritetas. Kūrybiškos asmenybės yra mūsų ateitis ir
konkurencingumo garantas. Vidurinioji klasė ir savarankiškai dirbantys piliečiai – mūsų ekonomikos variklis. Technologijos sparčiai keičia darbo rinką ir vis daugiau žmonių nori būti patys
sau darbdaviai. Būdamas Seimo nariu inicijuosiu sprendimus, kurie skatins darbo formų ir mokesčių įvairovę, ugdys kūrybiškas ir siekiančias žinių asmenybes. Gyventojų amžius ilgėja, jie
nori jaustis reikalingi, todėl imsiuosi „sidabrinės ekonomikos“ iniciatyvų, skatinančių vyresnio
amžiaus žmones likti darbo rinkoje.
Įstatymai yra gėrio ir teisingumo menas. Remdamasis šiomis vertybėmis ir idėjomis kviečiu Fabijoniškių gyventojus būsimuose Seimo rinkimuose atiduoti balsą už jaunąją kartą.
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ARTŪRAS
ŽUKAUSKAS
Iškėlė politinė partija „Laisvės partija“

LAIMEI REIKIA LAISVĖS, O LAISVEI REIKIA ŠVIESOS!
Esu pasiryžęs kartu su Jumis kurti XXI-ojo amžiaus laisvą Lietuvą, kurioje svarbiausios
vertybės būtų išsilavinimas, mokslas, atvirumas, visų lygybė prieš įstatymą, žmogaus teisės,
apsaugota gamtinė aplinka, sveika gyvensena ir valdžios tarnystė šalies piliečiams.
Mano politinis tikslas – kiekvienam Lietuvos piliečiui sudaryti sąlygas plėsti savo asmenines galimybes, turėti orias pajamas ir kartu ženkliai prisidėti prie mūsų valstybės klestėjimo;
grįsti valstybės valdymą šiuolaikinės vadybos principais ir moksliniais tyrimais.
Siekdamas šio tikslo, keliu svarbiausiais uždavinius:
• siekti, kad geros mokyklos būtų prieinamos visiems, o ugdymas atlieptų individualius
vaikų poreikius; investuoti į ugdymo mokslus, mokytojų ir mokyklų vadovų asmenybės
bei kompetencijų tobulinimą;
• skatinti studijų kokybę ir kūrybinių kompetencijų ugdymą aukštosiose mokyklose; gabiems jaunuoliams sudaryti sąlygas studijuoti nepriklausomai nuo jų socialinės padėties; didinti valstybės investicijas į mokslinius tyrimus;
• inicijuoti valstybines visiems prieinamo ikimokyklinio ugdymo, lygių galimybių, sveikatinimo, mokymosi visą gyvenimą programas; formuoti mokslu ir inovacijomis grįstą
socialinę politiką;
• sudaryti sąlygas žinojimu grįsto verslo plėtrai; ypatingą dėmesį skirti skaitmeninei
ekonomikai.
Turiu pakankamai kompetencijų šiems uždaviniams realizuoti – esu susipažinęs su daugelio šalių švietimo ir mokslo sistemomis, vadovavau pirmaujančiai Lietuvos mokslo ir studijų
institucijai – Vilniaus universitetui, išmanau pokyčių įgyvendinimą, pelniau nacionalinį ir tarptautinį pripažinimą kaip mokslininkas, pedagogas, išradėjas, sportininkas ir vadovas.

KANDIDATŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ VIENMANDATĖJE FABIJONIŠKIŲ RINKIMŲ APYGARDOJE PROGRAMOS
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FABIJONIŠKIŲ RINKIMŲ APYGARDOS NR. 5 INFORMACIJA
Apygardos rinkimų komisijos sudėtis:
Vardas PAVARDĖ

Pareigos

Pasiūlė

Neringa MICKEVIČIŪTĖ

Pirmininkė

Teisingumo ministras

Vincentas LIUIMA

Pavaduotojas

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Vilma SPAIČIENĖ

Sekretorė

Administracijos direktorius

Indrė ARCIŠKEVIČIŪTĖ

Narė

Lietuvos teisininkų draugija

Teresa BERNATAVIČIENĖ

Narė

Lietuvos socialdemokratų partija

Vita BIELIAUSKIENĖ

Narė

Partija Tvarka ir teisingumas

Gžegož DENKOVSKI

Narys

Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Milena GEČIS

Narė

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga

Tadas GIRČYS

Narys

Darbo partija

Giedrius MISEVIČIUS

Narys

Centro partija „Gerovės Lietuva“

Jūratė STANKEVIČIENĖ

Narė

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

Vaclavas SVIDINSKAS

Narys

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Fabijoniškių apygardos rinkimų komisijos Nr. 5 kontaktai:
Adresas: S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius
El. paštas: fabijoniskiu5@lrvrk.lt
Telefonas: 8 668 44005
Rinkėjų skaičius: 34902
Politinės reklamos stebėsenos grupė:
Pirmininkas Gžegož Denkovski
Nariai: Vita Bieliauskienė, Milena Gečis
El. p.: fabijoniskiu5@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44005
Papirkimų tyrimo grupė:
Pirmininkė Indrė Arciškevičiūtė
Narė Vilma Spaičienė
El. p.: fabijoniskiu5@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44005
Trečias grupės narys skiriamas atskirai konkrečiam atvejui tirti.

______________________
Kandidatų sąrašas gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Seimo rinkimų
įstatymo reikalavimų 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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RINKIMŲ APYLINKIŲ SĄRAŠAS IR KONTAKTAI:
Rinkimų apylinkė

Rinkėjų
skaičius

Adresas Vilniuje

El. paštas

Telefonas(ai)

55. Didlaukio

2779

Didlaukio g. 23

didlaukio57055@lrvrk.lt

866322610

68. Gerviškių

2076

Širvintų g. 82

gerviskiu57068@lrvrk.lt

866322611

205. Fabijoniškių

4464

S. Stanevičiaus g. 25

fabijoniskiu57205@lrvrk.lt

866322612

206. Jovaro

3476

S. Stanevičiaus g. 25

jovaro57206@lrvrk.lt

866322613

207. S. Stanevičiaus

3429

S. Stanevičiaus g. 98

s.staneviciaus57207@lrvrk.lt 866322614

208. Kaimelio

2678

Ateities g. 44

kaimelio57208@lrvrk.lt

866322615

209. L. Giros

3230

Ateities g. 28

l.giros57209@lrvrk.lt

866322616

210. P. Žadeikos

2061

P. Žadeikos g. 2

p.zadeikos57210@lrvrk.lt

866322617

211. Gedvydžių

2921

Gedvydžių g. 8

gedvydziu57211@lrvrk.lt

866322618

213. S. Nėries

4026

P. Žadeikos g. 2

s.neries57213@lrvrk.lt

866322619

262. Gelvonų

3762

Gelvonų g. 55

gelvonu57262@lrvrk.lt

866322620

Išleido Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Gynėju g. 8, LT-01109 Vilnius
Tiražas 10900
Spausdino UAB „Lodvila”
www.lodvila.lt

