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Mantas Adomėnas
Šviesi Lietuva

Išsikėlė pats

Gerbiami Raudondvario apygardos rinkėjai,
išties gerbiu Jus – todėl neapgaudinėsiu Jūsų tuščiais pažadais,
lygiai kaip ir neapsimetinėsiu tuo, kuo nesu, nepradėsiu, kad Jums labiau įtikčiau, rodyti dirbtinį susidomėjimą klausimais, apie kuriuos mažai ar nieko neišmanau. Manau, kad
žmonės turi dirbti tą darbą ir toje srityje, kur jų gebėjimai atsiskleidžia geriausiai.
Į politiką atėjau iš universiteto. Pedagogas – dėstytojas – esu buvęs ilgiau, negu politikas. Todėl ir mano pagrindinė veiklos sritis Seime buvo, yra ir, tikiuosi, bus švietimas.
Mano tikslas yra Lietuvoje sukurti tokią švietimo sistemą, kurioje kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo gimimo vietos ar socialinės aplinkos, gautų aukščiausios kokybės išsilavinimą. Mokykla turi kiekienam vaikui suteikti maksimalų postūmį ir šansą gyvenime.
Žinau, kaip tai pasiekti. Tam reikia ir permąstyti švietimo turinį, kad būtų ne kemšami į
galvą paviršutiniški dalykai, o ugdomi giluminiai mąstymo įgūdžiai. Pedagogikos studijos
turi tapti prestižinėmis, kad į mokyklą dirbti ateitų tik geriausi studentai. Būtina peržiūrėti
ir mokyklų tinklą, ir suteikti deramą pagalbą pedagogams darbo vietoje, o taip pat – mokėti jiems orų atlyginimą už jų nepaprastai svarbų darbą. Profesinis ugdymas turi būti
integruotas į bendrąjį ugdymo procesą, kad kuo daugiau gimnazistų baigtų mokslus jau
turėdami šiuolaikišką profesiją.
Be kokybiškos, pažangios mokyklos Lietuvos ekonominis augimas yra pasmerktas stagnacijai. Todėl ir toliau telksiu sąjungininkus bei siūlysiu veiksmus, kaip Lietuvoje sukurti
tokį švietimą, iš kurio mokytis atvažiuotų kitų šalių politikai ir ekspertai – taip, kaip mes
dabar važiuojame mokytis iš Suomijos.
Gavęs Jūsų pasitikėjimą ir paramą, tikiuosi šį darbą ir toliau dirbti Lietuvos Seime.
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Ričardas Jankauskas
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 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 pensininkų, dirbančių, vaikus auginančių, pagalbos ir paramos reikalaujančių žmonių pusėje.
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Laima Liutkuvienė
Piliečiams išrinkus
mane Seimo nare,
Svarbiausi darbai bus:
 Didesnis savivaldybių ekonominis, finansinis savarankiškumas ir ūkiškumas.
 Didesnė pagalba jaunoms šeimoms, neįgaliesiems, pagyvenusiems ir vienišiems
žmonėms.
 Finansavimo didinimas švietimui, kultūrai, sveikatos apsaugai ir socialinei politikai.
 Geresnių sąlygų ir galimybių pradėti ir plėtoti verslą kaime sudarymas, naujų darbo
vietų kūrimas Kauno rajone.
 Jaunimo užimtumo bei tobulėjimo problemų sprendimas, projektinės veiklos skatinimas.
 Sveikatingumo komplekso įkūrimas Raudondvaryje.
 Glaudesnio bendradarbiavimo tarp miesto ir kaimo siekimas kompromiso būdu.
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Antanas Makarevičius
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 –
1 289 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 Kauno rajono interesus Seime:
 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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Laima Mogenienė
Jums. Šeimai. Lietuvai.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir aš,
jos narė Laima Mogenienė, tęsiame prieš
šimtmetį įkurtos Valstiečių liaudininkų partijos kelią į svarbiausią tikslą – Valstybės stiprinimą, Tautos, kalbos,
pamatinių vertybių išsaugojimą, orų ir saugų žmonių gyvenimą.
Nepaisant didžiulio oponentų, neretai šališkos žiniasklaidos ir gerai apmokamų lobistų
pasipriešinimo, LVŽS ėmėsi darbų, kurių nedrįso ar nenorėjo imtis kiti.
Įvestas bankų mokestis, sustabdytas alkoholio pramonės vykdytas ciniškas tautos girdymas, pažabotas farmacininkų pelnymasis iš neturtingų, bet be vaistų išgyventi negalinčių žmonių. Pensijų fondams užkirstas kelias laisvai semtis pinigus iš pensininkų kišenės.
Šie žingsniai jau leido pagerinti žmonių gerbūvį. Nepaisant užgriuvusio COVID-19 sunkmečio, pavyko sukurti rezervą, kad galėtume nenurėžti žmonių pajamų, nepasmerkti jų
emigracijai ar skurdui, kaip nutiko per ankstesnę krizę.
Šiuos svarbius, bet dar kol kas trapius pasiekimus būtina apsaugoti, pradėtus darbus –
tęsti. Esu pasiryžusi prisidėti. Į visuomeninę veiklą atėjau telkdama sąžiningai dirbančius,
mokesčius valstybei sunešančius verslininkus ir jų darbuotojus. Gyniau paprastų, nuo
valstybės neveiksnumo ar stambiojo verslo savivalės kenčiančių žmonių teises.
Šią patirtį būtinai naudosiu. Investuotojai drąsiausiai ateina ne ten, kur skurdžiausi atlyginimai, prasta socialinė apsauga, apleista švietimo, kultūros, medicinos infrastruktūra.
Lietuva bus patraukli, jei investuos į žmogų, sutvarkys viešąjį sektorių, atgaivins regionus.
Prieš 30 metų atkūrę Nepriklausomybę, dabar pagaliau esame užčiuopę teisingą kelią
ne tik į laisvą, bet ir į orią, atsakingą, darnią visuomenę. Tikiu, kad rinkėjai suteiks LVŽS
mandatą toliau vesti šalį šiuo keliu.
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Indrė Petrulaitienė
Metas Lietuvai sužaliuoti!
Lietuva subrendo švariai aplinkai ir švariai politikai. Žmogaus, ekonomikos ir
gamtos interesų darnos užtikrinimas –
štai kas turi būti dėmesio centre priimant 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 atsinaujinančios
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 gyventojui
0 proc. PVM tarifas elektromobiliams, 9 proc. 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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Raminta Popovienė
Atstovaudama Kauno rajono
ir Lietuvos žmonėms, kartu su LSDP komanda sieksiu
įgyvendinti visiems teisingos
Lietuvos principą.
Valstybė yra Tautos namai, o jos pamatų tvirtumą lemia tai, kad piliečiai palaiko vienas
kitą. Tai galima pasiekti:
 mažinant pajamų nelygybę,
 kuriant bendrą kultūros erdvę,
 įtraukiant piliečius į valdymą;
 saugant gamtą ir užtikrinant efektyvią aplinkos apsaugą.

Gerovės valstybę įmanoma sukurti ne dalijant išmokas, o užtikrinant užimtumą, orias
pajamas, kokybiškas švietimo, medicinos, socialines paslaugas. Mes, socialdemokratai,
per 4 metus sukursime daug naujų gerai apmokamų darbo vietų.
Praėjusią kadenciją inicijavau pataisas, kurios pagerino medicinos, socialinių paslaugų
prieinamumą, atsirado žinių vertimai į gestų kalbą.
Sieksiu, kad valstybė remtų jaunas šeimas, kad būtų užtikrintos teisės gauti paramą
nedarbo, ligos, maitintojo netekimo, našlystės atvejais.
Sveikatos sistemos finansavimą didinsime iki 8 proc. nuo BVP (dabar 6,7). Pensijos turi
siekti ne mažiau 60 proc. atlyginimo, o vaistai senjorams – nemokami.
Kultūrai Lietuvoje skiriama vos 1,1 proc. šalies BVP, jį didinsime iki 2 proc. Socialiniams
darbuotojams nustatysime 4 dienų darbo savaitę, sumokant visą darbo užmokestį. Didinsime mokytojų atlyginimus.
Kartu su Kauno rajono savivaldybe toliau įgyvendinsiu sveiko maisto prieinamumo vaikams, apsaugos nuo žalingų įpročių priemones.
Aš – už išmokų suvienodinimą žemdirbiams ES lygiu ir jų teisingą paskirstymą.
Sieksiu stiprinti bendruomenes, kad jos galėtų teikti paslaugas, kurti darbo vietas. Aš už
tai, kad vykdant administracines pertvarkas lemiamą žodį tartų gyventojai.
Turiu patirties, nuoširdžiai myliu savo kraštą, todėl viliuosi, kad gavusi Jūsų pasitikėjimą,
galėsiu tęsti pradėtus darbus.
Už visiems teisingą Lietuvą, už Kauno rajoną!
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Prof. Viktoras Pranckietis
Gyvename išskirtiniu laikotarpiu, kai iššūkius keičiame naujomis galimybėmis,
kurios leis kurti, mokytis, užsidirbti bei
dorai gyventi.

Laisvė dirbančiam ir kuriančiam žmogui!
Dirbantis žmogus ir verslas – šalies augimo pagrindas, todėl,
mažindami mokesčius (PVM ir GPM), didindami minimalią algą (MMA) ir neapmokestinamas pajamas (NPD), skatinsime dirbti ir gauti sąžiningą atlygį už darbą.

Ugdykime laisvei pasirengusį žmogų!
Tobulinsime švietimo sistemą, užtikrindami formų įvairovę ir laisvę veikti. Stiprinsime
pasitikėjimą mokyklų vadovais, mokytojais ir bendruomene, kad siekiamiems rezultatams
įgyvendinti būdus ir metodiką pasirinktų savarankiškai. Pedagogai – sėkmingo švietimo
pagrindas, todėl pedagogo atlyginimas turi būti ne mažesnis nei 1,5 vidutinio šalies atlyginimo.

Paprasčiau prieinama kokybiška sveikatos apsauga!
Kursime nepriekaištingai veikiančią sveikatos apsaugos sistemą. Stiprinsime pirminę
sveikatos priežiūros grandį bei ligų prevenciją. Užtikrinsime aukščiausios kokybės paslaugas, laiku ir artimiausioje vietoje. Užtikrinsime sisteminį medicinos darbuotojų atlyginimų kėlimą.

Išmani, tvari, žalia Lietuva!
Kursime tvarią ir darnią valstybę pasitelkę mokslą bei verslą ir iki 2025 m. sukursime
50 000 darbo vietų bioekonomikoje ir žiedinėje ekonomikoje.
Užtikrinsime profesionalias ir kokybiškas valstybės paslaugas, išmaniosiomis ir įprastinėmis patogiomis žmonėms priemonėmis. Sistemiškai naikinsime perteklinius reikalavimus ir reglamentavimus.

Tvirta valstybė – tai teisės viršenybė ir užtikrintos Žmogaus teisės!
Lietuva yra kiekvieno, todėl ugdysime pagarbą Žmogaus teisėms ir žmonių požiūrių
įvairovei. Ypatingą dėmesį teiksime asmens laisvės ir valstybės nacionalinio saugumo
balansui.
10

Edita Šlapikienė
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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Raudondvario rinkimų apygardos Nr. 65 rinkimų apylinkės
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Rinkėjų
skaičius

Adresas

Kontaktai

1.

Babtų Nr. 4

1303

Sodų g. 1,
Babtų mstl.

Tel. 866622249
El. p. babtu16004@lrvrk.lt

2.

Pagynės Nr. 5

615

Pagynės 50-mečio g.
6, Pagynės k.

Tel. 866622250
El. p. pagynes16005@lrvrk.lt

3.

Panevėžiuko Nr. 6

1022

Nevėžio g. 3,
Babtų mstl.

Tel. 866622251
El. p. paneveziuko16006@lrvrk.lt

4.

Čekiškės Nr. 7

787

Mokyklos g. 14,
Čekiškės mstl.

Tel. 866622252
El. p. cekiskes16007@lrvrk.lt

5.

Liučiūnų Nr. 8

601

Sodų g. 2,
Liučiūnų k.

Tel. 866622253
El. p. liuciunu16008@lrvrk.lt

6.

Domeikavos Nr. 9

1703

Bažnyčios g. 2,
Domeikavos k.

Tel. 866622254
El. p. domeikavos16009@lrvrk.lt

7.

Neries Nr. 10

1816

Neries g. 16,
Domeikavos k.

Tel. 866622255
El. p. neries16010@lrvrk.lt

8.

Voškonių Nr. 11

855

Taikos g. 3,
Voškonių k.

Tel. 866622256
El. p. voskoniu16011@lrvrk.lt

9.

Lapių Nr. 12

1880

A. Merkio g. 1,
Lapių mstl.

Tel. 866622257
El. p. lapiu16012@lrvrk.lt

10. Raudondvario Nr. 23

1716

Instituto g. 1A,
Raudondvario k.

Tel. 866622258
El. p. raudondvario16023@lrvrk.lt

11. Batniavos Nr. 24

1053

Parko g. 10,
Bubių k.

Tel. 866622259
El. p. batniavos16024@lrvrk.lt

12. Užliedžių Nr. 33

1821

Ledos g. 2,
Užliedžių k.

Tel. 866622260
El. p. uzliedziu16033@lrvrk.lt

13. Vandžiogalos Nr. 34

1263

Parko g. 6,
Vandžiogalos mstl.

Tel. 866622261
El. p. vandziogalos16034@lrvrk.lt
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Rinkėjų
skaičius

Adresas

Kontaktai

329

Beržų g. 53,
Padauguvos k.

Tel. 866622262
El. p. padauguvos16035@lrvrk.lt

15. Saulėtekių Nr. 36

576

Saulėtekių g. 89
Akuotų k.

Tel. 866622263
El. p. sauletekiu16036@lrvrk.lt

16.

396

Mokyklos g. 1,
Daugėliškių k.

Tel. 866622264
El. p. daugeliskiu16037@lrvrk.lt

17. Kulautuvos Nr. 45

1271

Poilsio g. 5,
Kulautuvos mstl.

Tel. 866622265
El. p. kulautuvos16045@lrvrk.lt

18. Vilkijos Nr. 46

1292

Bažnyčios g. 23,
Vilkijos mstl.

Tel. 866622266
El. p. vilkijos16046@lrvrk.lt

19. Žalgirio Nr. 48

1629

Atgimimo g. 1,
Raudondvario k.

Tel. 866622267
El. p. zalgirio16048@lrvrk.lt

20. Mokyklos Nr. 50

847

Čekiškės g. 73,
Vilkijos mstl.

Tel. 866622268
El. p. mokyklos16050@lrvrk.lt

21. Saulės Nr. 51

1718

Bažnyčios g. 3,
Domeikavos k.

Tel. 866622269
El. p. saules16051@lrvrk.lt

22. Muniškių Nr.54

1105

Saulėtekio g. 4,
Muniškių k.

Tel. 866622270
El. p. muniskiu16054@lrvrk.lt

23. Drąseikių Nr. 55

1133

A. Merkio g. 3,
Lapių mstl.

Tel. 866622271
El. p. draseikiu16055@lrvrk.lt

24. Įgulos Nr. 56

1550

Bažnyčios g. 3,
Domeikavos k.

Tel. 866622272
El. p. igulos16056@lrvrk.lt

25. Dvaro Nr. 62

1444

Pilies takas g. 1,
Raudondvario k.

Tel. 866622273
El. p. darzelio16062@lrvrk.lt

26.

2518

A. Šapokos g. 72,
Vijūkų k.

Tel. 866622274
El. p. vijuku16063@lrvrk.lt

14.

Padauguvos Nr. 35

Daugėliškių Nr. 37

Vijūkų Nr. 63
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Raudondvario apygardos Nr. 65 rinkimų komisija
Telefonas: 866844065
El. paštas: raudondvario65@lrvrk.lt
Adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas
Vardas Pavardė

Pareigos

Pasiūlė

Rūta Svečiulienė

Pirmininkė

Lietuvos socialdemokratų partija

Dovilė Bartašiūnaitė

Pavaduotoja

Teisingumo ministras

Raminta Grėbliauskienė

Sekretorė

Administracijos direktorius

Česlovas Kasperavičius

Narys

Centro partija „Gerovės Lietuva“

Rokas Levinskas

Narys

Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Aldona Lukauskienė

Narys

Darbo partija

Vida Naruševičienė

Narys

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Giedrius Orliukas

Narys

Teisininkų draugija

Eglė Rilskienė

Narys

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Lina Sarafinavičienė

Narys

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
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Užrašams

16

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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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
Raudondvario apygardos Nr. 65 rinkimų komisijos informacinis leidinys.

