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RINKIMŲ KOMISIJA
Vardas, pavardė

Pareigos

Tel. numeriai

Pirmininkė

866844064

Pirmininkės pavaduotoja

868679096

DAINA BANKAUSKIENĖ

Komisijos sekretorė

861271382

FELICITA TOTORAITIENĖ

Narė

869912682

RASITA GRINCEVIČIENĖ

Narė

865203525

DOVILĖ BUTKIENĖ

Narė

864036286

AISTĖ KAIRAITIENĖ

Narė

867818862

RASLITA LIUDŽIUVIENĖ

Narė

868668032

SONATA GRUZDAITIENĖ

Narė

865959558

EGIDIJA GRIGAITIENĖ

Narė

868745465

JOLITA PUIDOKIENĖ

Narė

867314918

LILIJA SNIEČKUVIENĖ
JŪRATĖ ŠNEIDERAITIENĖ

Komisijos būstinės adresas:
Bažnyčios g. 4, Šakiai, 1 aukštas,
110 kabinetas. Tel. 8 610 67 338
suduvossiurine64@lrvrk.lt
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SŪDUVOS ŠIAURINĖS RINKIMŲ
APYGARDOS NR. 64 RINKIMŲ
APYLINKIŲ SĄRAŠAS
PAVADINIMAS

NR.

ADRESAS

Žiburio

1

Šaulių g. 1/33, Šakiai

Kazlų Rūdos

1

S.Daukanto g. 19, Kazlų Rūda

Varpo

2

Basanavičiaus g. 28, Šakiai

Pušų

2

Maironio g. 28 A, Kazlų Rūda

Mindaugo

3

Vytauto g. 21, Kazlų Rūda

Aušros

3

Nepriklausomybės g. 8, Šakiai

Barzdų

4

Nepriklausomybės g. 12, Barzdų k, Šakių r.

Liepų

4

Miškininkų g. 1, Kazlų Rūda

Bagotosios

5

Šilo g. 55, Bagotoji, Kazlų Rūdos sav.

Baltrušių

5

S. Lozoraičio g. 2, Baltrušių k., Šakių r.

Antanavo

6

Bagotosios g. 4, Antanavas, Kazlų Rūdos sav.

Būblelių

6

Nopaičio g.5, Būblelių k., Šakių r.

Višakio Rūdos

7

Šaltinėlio g. 1, Višakio Rūda, Kazlų Rūdos sav.

Panovių

7

J.Lingio g.2, Panovių k., Šakių r.

Jūrės

8

Medelyno g. 9A, Jūrė, Kazlų Rūdos sav.

Gelgaudiškio

8

Taikos g. 76C, Gelgaudiškis, Šakių r.

Plokščių

9

Mokyklos g.4, Plokščių k., Šakių r.

Jūrės

9

Stoties g. 19, Jūrė, Kazlų Rūdos sav.

Griškabūdžio

10

A.Skelčio g. 1, Griškabūdis, Šakių r.

Plutiškių

10

Mokyklos g. 5, Plutiškės, Kazlų Rūdos sav.

Ąžuolų Būdos

11

Marijampolės g. 22, Ąžuolų Būda, Kazlų Rūdos sav.

Degutinės

11

Liepų g.1, Degutinės k., Šakių r.

Bebruliškės

12

Aušros g. 2, Bebruliškė, Kazlų Rūdos sav.

Būdos

13

Liepų g. 2, Būda, Kazlų Rūdos sav.

Paluobių

13

Bažnyčios g.7, Paluobių k., Šakių r.
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Jankų

14

Ąžuolų g. 4, Jankai, Kazlų Rūdos sav.

Kidulių

16

Nemuno g. 66, Kidulių k., Šakių r.

Voverių

17

Aušros g.2, Voverių k., Šakių r.

Sudargo

19

Martyno Sederevičiaus g. 6, Burgaičių k., Šakių r

Kriūkų

20

Mokyklos g.2, Joginiškių k., Šakių r.

Gerdžiūnų

21

Liepų g. 12, Gerdžiūnų k., Šakių r.

Lekėčių

22

Draugystės g. 13, Lekėčių k., Šakių r.

Mikytų

23

Kazio Puidos g.3a, Mikytų k., Šakių r.

Lukšių

24

Tatarės g. 39, Lukšių mstl., Šakių r.

Liepalotų

25

Mokyklos g. 33, Liepalotų k., Šakių r.

Sintautų

26

P. Vaičaičio g. 34, Sintautai, Šakių r.

Veršių

27

Mokyklos g.2, Veršių k., Šakių r.

Keturnaujienos

28

Novos g.1, Užsienių k., Šakių r.

Žvirgždaičių

29

Antaninos Liorentaitės g.1, Žvigždaičių k., Šakių r.

Slavikų

30

Pasieniečių g. 2, Slavikų k., Šakių r.

Gotlybiškių

31

Mokyklos g.26, Gotlybiškių k., Šakių r.

Išdagų

33

Žiedo g.6, Išdagų k., Šakių r.

Giedručių

34

Vinco Kudirkos g. 64, Šakiai

Ritinių

35

Miško g.4, Prūselių k., Šakių r.

Girėnų

36

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakių r.

Briedžių

37

Briedžių g. 11, Bizierių g., Šakių r.

Kudirkos Naumiestis

38

Dariaus ir Girėno g. 24, Kudirkos Naumiestis, Šakių r.

Altoniškių

39

Mokyklos g. 1, Altoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r.

Ežerėlio

40

Kauno g. 21, Ežerėlis, Kauno r.
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Artimiausia neįgaliesiems pritaikyta
rinkimų apylinkė Lekėčių Nr. 22

Artimiausia neįgaliesiems pritaikyta rinkimų
apylinkė Žiburio Nr. 1, Aušros Nr. 3

Artimiausia neįgaliesiems
pritaikyta rinkimų
apylinkė Zapyškio Nr. 38

IRENA HAASE
Iškėlė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

KANDIDATAI Į SEIMO NARIUS

DIRBU TEISINGUMUI IR BENDRUOMENEI
Galimybių lygybė. Kiekvienas vaikas turės vienodas
galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ar šeimos socialinės
padėties. Mokytojams bus garantuojamos individualių sprendimų galimybės. Bus plečiamas ankstyvojo
ugdymo įstaigų tinklas, siekiant pagelbėti dirbančioms šeimoms.
Kultūrinės atskirties neliks. Skatinti regionų kultūros įstaigų bendradarbiavimą su aukštųjų mokyklų
akademinėmis bendruomenėmis, siekiant rasti tinkamiausius būdus, kad kiekvienas gyventojas turėtų galimybę ugdyti savo
kūrybiškumą, gauti profesionalią pagalbą, plečiant kultūrinius įgūdžius.
Patekti pas reikiamą gydytoją – lengviau. Stiprinti šeimos gydytojų savarankiškumą, didinti padėjėjų skaičių. Šeimos gydytojas ir pacientas, spręs,
kokį vaistą paskirti, kada konsultuotis su reikiamu specialistu.
Geresnės sąlygos atsakingam verslui. Peržiūrėti smulkaus verslo apmokestinimo reglamentavimą ir patentų sistemą. Visuomet palaikysiu verslą,
gerinantį socialinę ir fizinę aplinką, stiprinantį darbuotojų gerovę.
Žemės ūkio inovatyvumas. Jauniesiems ūkininkams – didesnė Europos
Sąjungos parama. Remsime kooperaciją, kaimo verslus, mokslo tyrimais
grindžiamų inovacijų kūrimą ir diegimą žemės ūkyje.
Atsakinga socialinė politika. Socialinė politika turi nustoti orientuotis į išmokas ir liautis kurti išlaikytinių mentalitetą. Sustiprės ryšys tarp žmogaus
mokamų įmokų ir vėliau gaunamų išmokų.
Skaidri ir atvira teisinė sistema. Visuomenės dalyvavimas teismų formavimo ir veiklos procesuose. Žmogaus teisės negalės būti aukojamos, siekiant
didesnio visuomenės dėmesio pradėtiems ikiteisminio tyrimo veiksmams.
Šita programa – tik maža dalis darbų, kuriuos planuoju nuveikti bendruomenės ir teisingumo vardan, gavusi rinkėjų pasitikėjimą tęsti pradėtus
darbus Lietuvos Respublikos Seime.
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RAMINTA JAKELAITIENĖ
Iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija

• Kainos auga greičiau nei atlyginimai. Sudarysime
sąlygas kurti daugiau, geriau apmokamų darbo vietų.
Minimalus atlyginimas turi siekti 60 proc. vidutinio
darbo užmokesčio.
• Mokesčių našta netolygi. Labiau apmokestinsime
daugiausiai uždirbančius, kapitalą, turtą. PVM maisto
produktams mažinsime iki 9 proc.
• Kas ketvirtas senjoras skursta. Įvesime nacionalinę
pensiją ir vienišo asmens priedą prie pensijos. Neilginsime pensinio amžiaus.
• Pasirūpinsime, kad netrūktų vietų darželiuose. Mokiniams iki 5 klasės –
nemokamas maitinimas. Padengsime dvi savaites vaikų stovyklose.
• Būstas bus prieinamas kiekvienam. Šeimoms kompensuosime dalį pirmo
būsto paskolos palūkanų/dalį pradinės įmokos.
• Gydytojus išlaisvinsime iš biurokratijos – visas dėmesys bus skirtas pacientui.
• Investuosime į valstybės ateitį. Ženkliai pakelsime mokytojų, dėstytojų,
kultūros, medicinos ir socialinių darbuotojų atlyginimus.
• Komerciniai bankai neskolina smulkiam ir vidutiniam verslui – įsteigsime
valstybinį plėtros banką.
• Investuosime į žaliąją ekonomiką, atsinaujinančią energiją, tvarų žemės ir
maisto ūkį bei kaimo plėtrą.
• Smulkieji ir vidutiniai ūkiai, ypatingai jaunieji ūkininkai, turi sulaukti efektyvių
skatinimo priemonių, tokių kaip: teisingesnis tiesioginių išmokų, investicinės
paramos paskirstymas ir prieinamumas.
• Svarbus vietinės produkcijos populiarinimas. Sertifikuotai, išskirtinei ar
ekologinei produkcijai taikysime nulinį PVM tarifą.
• Neindustrinė gamyba - puiki alternatyva smulkiems ir vidutiniams ūkiams,
jų kooperacijai. Funkcinis maistas, pasižymintis sveikatinimo savybėmis,
biokosmetikos priemonės ir daugelis kitų nišinių produktų, kartu apjungiant
pvz. ekoturizmo paslaugas - galimybė atkurti ryšį tarp miesto ir kaimo.
Daugiau informacijos: www.ramintajakelaitiene.lt
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KANDIDATAI Į SEIMO NARIUS

Valstybės atsakomybė – gerbti, girdėti ir ginti.
Kiekvieną žmogų.

REDA KNEIZEVIČIENĖ
Iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

KANDIDATAI Į SEIMO NARIUS

Už Sūduvos krašto naujas galimybes!
1. Galimybė užsidirbti ir gyventi draugiškoje gamtai
aplinkoje.
Kursiu patrauklią mokestinę sistemą verslui, kuri
užtikrins naujas darbo vietas Sūduvos kraštui bei didesnes pensijas senjorams. Sieksiu, kad naujos darbo
vietos būtų kuriamos versluose, kurie yra draugiški
aplinkai.
2. Galimybė oriai gyventi ir gauti pažangų gydymą
Jau ne vienerius metus Lietuvoje skurdas ir pajamų
nelygybė yra opiausios Lietuvos problemos. Pandemijos sukeltos pasekmės tik dar labiau jas išryškino. Reikia dalinti ne vienkartines
„dovanas“, o kurti ir įgyvendinti teisės aktus, kurie garantuotų ekonomikos
stabilumą ir garantuotų paslaugų prieinamumą visiems gyventojams, ypač
kreipiant dėmesį į regionus, kurie yra nutolę nuo didžiųjų miestų. Todėl stiprinant teisinę bazę socialiniam verslui spręsiu socialiai pažeidžiamų asmenų
problemas. Taip pat sieksiu, kad aukščiausios kokybės medicininės paslaugos
būtų suteiktos laiku ir artimiausioje vietoje.
3. Galimybė gauti kokybišką išsilavinimą.
Bendradarbiaujant su mokyklos bendruomenėmis tobulinsiu švietimo sistemą,
nes tai laisvos ir kūrybiškos asmenybės ugdymo pagrindas.
4. Galimybė kurti patrauklų Sūduvos regioną
Sieksiu gerinti Sūduvos krašto infrastruktūrą. Žmonės turi teisę jaustis saugiai, auginti šeimas ir turiningai leisti laisvalaikį. Sūduvos kraštas turi tapti
patrauklus regionas turizmui.
5. Galimybė stiprinti pilietinę visuomenę
Tobulinsiu teisės aktus, kurie skatintų savanorystę, stiprintų NVO veiklą, nes
tik su stipria pilietine visuomene galime kurti galimybių šalį.
Ekonomikos stabilumas, stiprūs savarankiški regionai, aktyvi pilietinė visuomenė ir dėmesys socialiai pažeidžiamiems asmenims – šalies gerovės garantas.
Palaikykite mane ir kartu kurkime galimybių Lietuvą!
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PAULIUS LEITA
Kartais pasiteisinimai, kad nėra laiko, laimi prieš norą
tobulėti, ugdyti save ir pažinti naujoves. Nereikia
bijoti pripažinti, kad ne viską žinai, ne viską supranti
ir pasakyti: „taip, aš suklydau.“ Tikiu, kad mūsų tauta
yra žingeidi ir kupina noro mokytis ir ugdyti save.
Todėl vienas svarbiausias mano darbas yra visiems
vaikams vienodai prieinami aukšti ugdymo standartai, pritaikytos ir tinkamos technologinės priemonės,
mokytis ne tik mokykloje, bet ir nuotoliniu būdu,
bei žinoma patraukli ir moderni švietimo aplinka.
Mokyklos bendruomenės tikslas turi būti galutinis
rezultatas - bendradarbiavimas, o ne baime grįsta vadyba, pasitikėjimas,
etikos viršenybė ir tarpusavio pagarba.
Kovosiu dėl kiekvieno, todėl vienas iš tikslų yra neįgaliųjų integravimas į darbo
rinką. Darbas yra sudedamoji dalis gyvenime, kuri papildo, išmoko ir skatina
norą tobulėti. Dėsiu visas pastangas, kad atsirastų galimybė persikvalifikuoti šeimos nariams kurie ilgą laiką slaugė ir visą laiką skyrė šeimos nario
priežiūrai ir taip pat, jog atsirastų papildomas finansavimas, kuris padėtų tai
įgyvendinti. Dirbsiu, kad jie turėtų visas sąlygas gauti apmokymus, rūpestį
darbe ir atitinkamą atlygį už atliktus darbus. Malonus bendradarbiavimas ir
palaikymas vienas kitų yra stiprios ir vieningos tautos ženklas!
Visoje Lietuvoje turi būti tolygus socialinių darbuotojų parengimas. Šiuo
metu trūksta mokymosi įstaigose socialinio darbo specializacijos kursų ar
podiplominių universitetinių studijų. O vykstantys mokymai, nėra sistemizuoti,
todėl šios profesijos kompetencijos kėlimo kokybė yra abejotina. Visiems
socialiniams darbuotojams turi būti užtikrinta reikalinga emocinė ir psichologinė pagalba, o jų turimos kompetencijos, besilaikant profesijos specifikos
standartų, įvertintos adekvačiu atlygiu.
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KANDIDATAI Į SEIMO NARIUS

Iškėlė Laisvės partija

RIČARDAS LEKAVIČIUS
Iškėlė Darbo partija

KANDIDATAI Į SEIMO NARIUS

ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
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 Sūduvos
šiaurinės rinkimų apygardos rinkėjų interesus Seime:
Pritraukti investicijas ir kurti darbo vietas.
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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GEDIMINAS PETRAŠKA
NELEISIM KIRST ŠEIMŲ IR MIŠKŲ
Siekiant įveikti pagrindinius pavojus – tautos nykimą
ir Valstybės ardymą, siūlau pasirinkimo galimybę
tiems piliečiams, kurie nusivylė sisteminėmis biudžetinėmis partijomis ir nori būti tikrais savo Valstybės
šeimininkais. Kviečiu vienytis, kad Lietuva išbristų
iš itin sunkios, visose visuomenės gyvenimo srityse
įsigalėjusios korupcijos.
Išrinktas į Seimą, aš tvirtai vykdyčiau šiuos pažadus:
1. Pakeisti politinių partijų ir rinkimų kampanijų
finansavimo įstatymą, partijas ir politikus atsiejant
nuo suinteresuotų verslo struktūrų.
2. Mokesčių sistemoje įvesti progresinius mokesčius.
3. Įtvirtinti visuotinį pajamų, išlaidų ir turto deklaravimą.
4. Priimti Baudžiamojo kodekso pataisas dėl senaties termino netaikymo
sunkiems ekonominiams finansiniams nusikaltimams.
5. Įsteigti Valstybinį komercinį banką.
6. Pašalinti diskriminacines nuostatas darbo santykiuose ir rinkimų įstatymuose.
7. Lietuvos valstybės žemės turtai yra VISOS tautos ir negali būti privatizuojami.
8. Vyriausybėje ir Valstybės institucijose neturi ir negali dirbti žmonės abejojantys valstybinių vertybių būtinumu (kalba, raštas, vėliava, herbas, himnas).
9. Stiprinti piliečių įtaką susiklosčiusiai politinei sistemai bei politikų sprendimams, keičiant Referendumo įstatymą.
10. Sveikatos apsaugos sistemoje reikalingos esminės pertvarkos administravimo, struktūros, finansiniuose klausimuose. Nuo pagarbos medikams iki dėmesio
ligoniams.
Tai galimybė mūsų valstybei, siekiant išvengti tolesnio valstybingumo naikinimo,
socialinių neramumų ir grįžti ant europietiškos krikščioniškos valstybės vystymosi
pamatų.
Būtinas ypatingas dėmesys emigracijos mažinimui, pensijinio amžiaus žmonių
gyvenimo kokybės gerinimui.
Šiandien apsispręsti dėl mūsų šalies ateities turi kiekvienas Lietuvos pilietis, kiekviena
bendruomenė, bei nevyriausybinė organizacija, siejanti save su Lietuvos valstybe.
Lietuvos gelbėjimo darbe neeilinis uždavinys tenka ir Bažnyčiai, kaip doroviniam ir
moraliniam autoritetui.
Kviečiu ir prašau Jūsų 2020 m. spalio 11. dieną balsuoti už mano - kandidato
Gedimino Petraškos programą „NELEISIM KIRSTI ŠEIMŲ IR MIŠKŲ!“.
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KANDIDATAI Į SEIMO NARIUS

Iškėlė Krikščionių sąjunga

GIEDRIUS SURPLYS
Iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

KANDIDATAI Į SEIMO NARIUS

Tau. Šeimai. Lietuvai.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir aš, jos narys
Giedrius Surplys, 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 gyventų laimingai ir saugiai. Mūsų tikslas – klestinti Lietuva. Jį pasieksime kurdami socialinę gerovę
šalyje, sudarydami sąlygas augti žmogaus pajamoms. Puoselėsime tradicines
vertybes ir plėsime paslaugų šeimai spektrą, didinsime jaunų šeimų kūrimosi
regionuose galimybes. Ugdysime sveiką gyvenseną, užtikrinsime sveikatos
priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą, rūpinsimės, kad mažėtų alkoholio ir narkotikų vartojimas. Toliau skaidrinsime farmacijos sektorių, kad
Lietuvos vartotojai galėtų įsigyti vaistų mažiausiomis kainomis.
Skatinsime investicijas ir darbo vietų kūrimą regionuose, išlaikydami ir gerindami socialinių, švietimo, kultūros ir sveikatos paslaugų kokybę bei plėsdami
prieinamumą, remsime savivaldos savarankiškumą. Tęsime švietimo reformą
ir investuosime į mokslo plėtrą. Ir toliau skaidrinsime valstybės valdymą ir
mažinsime biurokratinę naštą. Tačiau Valstybė bus arti žmogaus.
Formuosime abipuse pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius su valstybėmis
kaimynėmis. Skatinsime didesnį lietuviškos produkcijos vartojimą vidaus ir
užsienio rinkose.
Mano tikslas – geresnė Lietuva Tau.
Mūsų programa: www.lvzs.lt
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VIRGINIJUS ŠMIGELSKAS
Solidari, gerovės VISIEMS Lietuva. Tai pasieksime
kartu su Jumis įgyvendindami šiuos svarbiausius
įsipareigojimus: Solidari, gerovės VISIEMS Lietuva.
Tai pasieksime kartu su Jumis įgyvendindami šiuos
svarbiausius įsipareigojimus: Minimali mėnesinė alga
– 1000 eurų, neapmokestinama pajamų mokesčiu;
Vidutinis darbo užmokestis – 2000 eurų;
Vidutinė senatvės pensija – 60 proc. VDU; (dabar 45
proc., 399 eurai) Išmokos vaikams – 150 eurų;
PVM maistui – 9 proc.
Socialinės politikos prioritetai
Tęsime išmokų vaikams mokėjimą ir jas padidinsime iki 150 eurų;
Tęsime finansines paskatas pirmajam būstui įsigyti regionuose.
Sveikatos apsaugos srityje pokyčiai
Koreguosime pirminės sveikatos priežiūros darbuotojų darbo krūvius ir įkainius;
Sudarysime patrauklias sąlygas jauniems šeimos gydytojams dirbti kaimiškuose rajonuose;
Plėtosime slaugos, paliatyviąją pagalbą ir šių paslaugų plėtrą namuose;
Stiprinsime ambulatorinių medicinos ir socialinės priežiūros įstaigų tinklą.
Tvarus kultūros finansavimas
Didinsime kultūros darbuotojų darbo užmokestį iki VDU lygio;
Sukursime bazinių pajamų programą kūrybiniams darbuotojams.
Klimato kaita, aplinkos apsauga ir žalioji ekonomika
Tikslas – klimatui draugiška, taupiai ir efektyviai išteklius valdanti aplinkos politika;
Griežtinsime atsakomybę už aplinkai padarytą žalą visuose ūkio sektoriuose;
Gerinsime energijos ir išteklių vartojimo efektyvumą - padidinsime valstybės
subsidijas pastatų renovacijai ir atsinaujinančių energijos išteklių įrengimui
privačiuose ir visuomeniniuose objektuose;
Žemės ūkis, kaimo plėtra ir infrastruktūros gerinimas
Užtikrinsime finansinę, organizacinę paramą naujų bendradarbiavimo formų
kūrimui ir plėtrai kaime;
Skatinant kartų kaitą kaime, teiksime įsikūrimo paramą jauniesiems ūkininkams;
Sieksime smulkiesiems ir vidutiniams ūkiams mokėti didesnes tiesiogines
išmokas už pirmuosius hektarus (perskirstymo išmoką);
Siūlysime jauniesiems ūkininkams mokėti reikšmingai didesnes tiesiogines
išmokas, pailginant jų mokėjimą iki 7 m. nuo įsikūrimo.
Balsuokite už LSDDP sąrašą ir Jūsų kandidatą VIRGINIJŲ ŠMIGELSKĄ!
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KANDIDATAI Į SEIMO NARIUS

Iškėlė Lietuvos socialdemokratų darbo partija

12

UŽRAŠAMS
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UŽRAŠAMS
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UŽRAŠAMS
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UŽRAŠAMS

Kandidatų sąrašas gali pasikeisti Vyriausiajai
rinkimų programai t. b. 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.
16

Nemokamo leidinio tiražas: 9 000 egz.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

