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ANTANAS BARTUSEVIČIUS
Kandidatą iškėlė Lietuvos liaudies partija
#memorandumas_miškų_kirtimui
#nemokama_elektra_senjorams_ir_daugiavaikėms_šeimoms
#politiniai_sprendimai_pagrįsti_mokslu
#mokslas_atskirtas_nuo_politikos,_pastovi_BVP_dalis
#e-švietimas_ regionų_saugojimui

Lietuvių Tautos laisvės, valstybės išsaugojimas, gynybinės galios stiprinimas. Kėsinimasis į Lietuvos teritorijos ir erdvės vientisumą, žemės gelmes, miškus, aplinkos
teršimas - baudžiamasis nusikaltimas.
Lietuvos visuomenės pagrindas - prigimtinė šeima.
Visus pasiekiantis teisinis ir socialinis teisingumas, valdymo skaidrumas.
Kultūros, praeities, papročių išsaugojimas
ir oraus piliečio formavimas.
Smulkaus verslo stiprinimas ir tausojama
aplinka.
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LORETA JAkINEVIČIENė
Vienas už visus, visi UŽ LIETUVĄ!

Kandidatą iškėlė Partija „Laisvė ir teisingumas“
Laisvė ir Teisingumas – politinė partija,
siekianti šalies ir žmonių saugumo, gyvenimo kokybės. Esame konservatyvūs liberalai, atstovaujantys centro dešiniųjų pažiūrų
rinkėjus.
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.
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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.
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rita keturakienė
Tau. Šeimai. Lietuvai.

Kandidatą iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir
aš, Rita Keturakienė, žengiame valstiečių
liaudininkų pėdomis ir tęsiame šimtmetį
skaičiuojančią valstybės ir Tautos išsaugojimo bei stiprinimo politiką.
Po 2016 m. Seimo rinkimų mūsų pradėti
sisteminiai pokyčiai duoda rezultatų, auga
žmonių pajamos, valstybės valdymas darosi efektyvesnis. Lietuva kitoms valstybėms tapo pavyzdžiu, kaip sėkmingai gali
būti įveikiama pirmoji COVID-19 banga.
Visa tai rodo, kad suprantame šalies problemas, siūlome tinkamus sprendimus,
nebijome prisiimti atsakomybės.
Visomis išgalėmis siekiame, kad Lietuvos žmonės savo gimtoje žemėje gyventų
laimingai ir saugiai. Mūsų tikslas – klestinti
Lietuva. Šį tikslą pasieksime kurdami socialinę gerovę šalyje, sudarydami sąlygas
augti žmogaus pajamoms. Puoselėsime
tradicines vertybes ir plėsime paslaugų
šeimai spektrą, didinsime jaunų šeimų
kūrimosi regione galimybes. Kaip gydytoja suprantu, kad sveikata brangiausias
žmogaus turtas, todėl ir toliau ugdysime
sveiką gyvenseną, užtikrinsime sveikatos
priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą, rūpinsimės, jog mažėtų alkoholio ir
narkotikų vartojimas. Toliau skaidrinsime
farmacijos sektorių, kad Lietuvos vartotojai galėtų įsigyti vaistų mažiausiomis kainomis.
Skatinsime investicijas ir darbo vietų

kūrimą regionuose, išlaikant ir gerinant
socialinių, švietimo, kultūros ir sveikatos
paslaugų kokybę bei plečiant prieinamumą, remsime savivaldos savarankiškumą.
Tęsime švietimo reformą ir investuosime į
mokslo plėtrą. Vykdysime savo įsipareigojimus skaidrinti valstybės valdymą ir mažinsime biurokratinę naštą.
Formuosime abipuse pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius su valstybėmis
kaimynėmis. Skatinsime lietuviškos produkcijos vartojimą vidaus ir užsienio rinkose.
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Andrius Kupčinskas
Lietuva gali ir turi būti stipresnė

Kandidatą iškėlė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
Siekdamas atstovauti Dainavos apygardos ir Lietuvos piliečiams bendrauju
ir įsiklausau į gyventojų ir bendruomenių
skundus, lūkesčius ir pasiūlymus. Seime
darbuojuosi Ekonomikos komitete, todėl
man aktualūs valstybės ir savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų klausimai, investicijų ir ekonominio augimo bei susisiekimo,
aplinkos ir energetikos infrastruktūros gerinimo klausimai visuose Lietuvos regionuose. Seime taip pat dirbu Jaunimo ir sporto
komisijoje, kurioje analizuojame jaunuomenės ir sporto bendruomenės aktualijas, teikiame siūlymus ir įstatymų pakeitimus dėl
jų gerovės.
Tikiu, kitas Seimas ir Vyriausybė bus
atsakingesni Lietuvos piliečiams, labiau
paisys Valstybės interesų, nenumos ranka
į skaidrumo principus ar nekompetencijos
apraiškas atskirose ministerijose, nepiktnaudžiaus susiklosčiusia pandemine situacija, o realiai ir efektyviai spręs aktualiausias
šiandienos ir perspektyvines Lietuvos problemas.
Valstybė turi būti verta savo žmonių,
kurie ja pasitikėtų. Mūsų vizija – teisinga
ir pasididžiavimo verta Lietuva, kuri gali ir
privalo būti stipresnė bei atsparesnė išorės
grėsmėms. Todėl kviečiu veikti išvien, vardan mūsų Valstybės ateities!
Savo programoje https://tslkd2020.lt
teikiame konkrečias idėjas ir priemones
joms įgyvendinti, pavyzdžiui:
• Partijų susitarimas dėl pakankamo ir
stabilaus Kelių priežiūros ir plėtros progra-



mos finansavimo, tam panaudojant ne tik
biudžeto ir ES lėšas. Pvz. vienas intensyviausių ir nesaugiausių kelių Nr.130 (Kaunas-Prienai-Alytus) Lietuvoje negali laukti
2033 m. perspektyvos ir ministro geros valios kaip dėl keliuko, o privalo būtų rekonstruotas jau 2024 m.
Spręsdamas nacionalinės reikšmės uždavinius, norėčiau pasiekti, kad įstatymų
leidyba būtų pagrįsta procesų analize, kad
valstybės tarnybos sistemą paverstume
kompetencijų bei patikimumo struktūromis,
kuriose pareigūnai tikėtų valstybės idėja,
kad šalyje būtų sukurta visų sričių el. paslaugų sistema, kad Lietuva mokytojų pasirengimą ir darbą laikytų prioritetine ateities
investicija.

2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

paulius minajevas
Kandidatą iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Gyvename įvairių pasikeitimų laikotarpiu.
Mes, liberalai, iššūkius keičiame naujomis
galimybėmis, kurios kiekvienam leis kurti,
mokytis, užsidirbti bei pilnavertiškai gyventi!
Laisvė dirbančiam ir
kuriančiam žmogui!
Dirbantis žmogus ir verslas - šalies augimo pagrindas, todėl, mažindami GPM ir
PVM, suvienodindami NPD su MMA bei
peržiūrėdami kitus mokesčius, sieksime
adekvataus ir sąžiningo atlygio už darbą.
Sveika sveikatos apsauga!
Kursime inovatyvią, mokslu grįstą sveikatos apsaugos sistemą. Užtikrinsime aukščiausios kokybės paslaugas, kurios būtų
suteikiamos laiku ir artimiausioje vietoje.
Didindami finansavimą pirminei sveikatos
grandžiai bei psichikos pagalbai, aktyviai
užsiimsime ligų prevencija. Užtikrinsime didesnius gydytojų atlyginimus.
Ugdykime laisvei pasirengusį žmogų!
Tobulinsime švietimo sistemą, užtikrindami įvairovę ir laisvę veikti. Pasitikime
mokyklų vadovais ir mokytojais, todėl nustatysime tik siekiamus rezultatus, o būdus
ir metodiką paliksime nuspręsti mokyklos
bendruomenei. 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. su-

kursime 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.
Palaikykite Liberalų sąjūdį, ir kartu
tapsime galimybių Lietuva!
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ANDRIUS PALIONIS
Kandidatą iškėlė 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
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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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LEONAS SAkALAVIČIUS
Kandidatą iškėlė Krikščionių sąjunga
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 su-

kurtos 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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Gintautas Sodaitis
Kandidatą iškėlė Darbo partija
Mes, Darbo partija, turime aiškią viziją ir
konkrečius sprendimus, kurie padės Lietuvai pakilti į patraukliausių pasaulio valstybių
penketuką.
Svarbiausi mūsų prioritetai - valstybės
valdymo skaidrumas, ekonomikos augimas,
užtikrinant geriausias įmanomas sąlygas
Lietuvos gamintojams, ir naujų darbo vietų
kūrimas.
Turime konkrečius veiksmų planus ir žinome, kokį rezultatą pasiekti įsipareigojame
Lietuvos žmonėms: minimalus atlyginimas
– 750 eurų į rankas, vidutinis atlyginimas
– 1289 eurų į rankas, vidutinė pensija – 770
eurų, 200 000 naujai sukurtų darbo vietų.
Siekdami socialinio teisingumo, subalansuosime darbo ir kapitalo apmokestinimą.
Sudarysime palankesnes mokestines sąlygas žmonėms dirbti ir užsidirbti. Jau kadencijos pradžioje stengsimės sumažinti
mokesčių naštą mažiausiai uždirbantiems.
Sukursime lyderyste paremtą švietimo
sistemą, kuri sudarytų galimybę mokytis ir
tobulėti visą gyvenimą. Sveikatos apsaugos
sistemą nukreipsime į ligų prevenciją, o ne
gydymą. Remsime kūrybą ir kūrybingumą,
o į kultūros politikos formavimą aktyviai
įtrauksime menininkus, asocijuotas kultūros
ir meno struktūras.
Esu parengęs konkretų veiksmų planą,
kurio imsiuosi atstovaudamas Dainavos
apygardos rinkėjų interesus Seime:
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• 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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jūratė zailskienė
„Valstybės atsakomybė – gerbti, girdėti ir ginti. Kiekvieną žmogų.“

Kandidatą iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
• Kainos auga greičiau nei atlyginimai. Mažinsime mokesčius mažiau uždirbantiems.
Minimalus atlyginimas – 60 proc. vidutinio
darbo užmokesčio. PVM maisto produktams
sumažinsime iki 9 proc.
• Geri keliai – orus gyvenimas. Skirsime
didesnį kelių priežiūros finansavimą, skatinsime greitesnę kelio Kaunas–Prienai–Alytus
rekonstrukciją.
• Kas ketvirtas senjoras skursta. Įvesime
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. 40 eurų iš jų – būreliams, 60 eurų – vaiko poreikiams. Finansuosime dvi savaites vaikų stovyklose. Mokiniams
iki 5 klasės – nemokamas maitinimas.
• Būstas turi tapti prieinamu kiekvienam.
Šeimoms kompensuosime dalį pirmo būsto
paskolos palūkanų/pradinės įmokos.
• Kas ketvirtas susirgęs žmogus dėl didelių eilių nesikreipia į medikus. Užtikrinsime
patekimą pas šeimos gydytojus ne ilgiau nei
per 5 dienas. Panaikinsime kompensuojamų
vaistų priemokas senjorams.
• Nepakankamai išnaudojamas turizmo
potencialas. Priimsime Kurortų įstatymą, pritaikysime infrastruktūrą turizmui visoje šalyje.
• Stinga kryptinų investicijų į valstybės
ateitį. Ženkliai kelsime mokytojų, dėstytojų,
kultūros, medicinos ir socialinių darbuotojų
atlyginimus. Dvigubinsime finansavimą kultūrai.

• Komerciniai bankai neskolina smulkiam ir
vidutiniam verslui – steigsime valstybinį banką.
• Liko 10 metų iki klimato kaitos sustabdymo. Didinsime miškų plotus, mažinsime
taršą, investuosime į žaliąją ekonomiką, atsinaujinančią energiją, tvarų žemės ūkį, spręsime apleistų statinių problemas.
6 metus dirbu savivaldoje. Žinau problemas, su kuriomis susiduria gyventojai. Pelniusi Jūsų pasitikėjimą, būsiu šalia – reali,
veikli ir pasiekiama.
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Dainavos rinkimų apygardos Nr. 67 rinkimų apylinkės

1. Birštono m.

Jaunimo g. 4, Birštonas

1. Dariaus ir Girėno

Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai

2. Birštono vienkiemio

Pušų g. 2, Birštono vs., Birštono seniūnija

2. J.Basanavičiaus

Vytauto g. 35, Prienai

2. Mikutiškių

Nemuno g. 3A, Mikutiškiai, Alytaus r.

3. kęstučio

kęstučio g. 45, Prienai

3. Genių

Mokyklos g. 2, Geniai, Alytaus sen., Alytaus r.

3. Nemajūnų

Topolių g. 1, Geležūnų k., Birštono seniūnija

4. Statybininkų

Statybininkų g. 17, Prienai

4. Miklusėnų

Pergalės g. 39, Miklusėnai, Alytaus sen., Alytaus r.

5. Žemaitkiemio

Šilo g. 1, Žemaitkiemio k., Prienų r.

7. Išlaužo

Vytauto Gurevičiaus g. 10, Išlaužo k., Prienų r.

8. Naujosios ūtos

Mokyklos g. 11, Naujosios ūtos k., Prienų r.

9. Jiestrakio

Mokyklos g. 6, Jiestrakio k., Prienų r. sav

10. klebiškio

Mokyklos g. 4, klebiškio k., Prienų r.

11. Šilavoto

A. Radušio g. 11, Šilavotas

13. Skriaudžių

Jaunimo g. 11A, Skriaudžių k., Prienų r.

14. Juodbūdžio

Draugystės g. 4, Juodbūdžio k., Prienų r.

15. Veiverių

kauno g. 31, Veiveriai, Prienų r.

16. Balbieriškio miestelio

Parko g. 5A, Balbieriškio mstl., Prienų r.

17. Jiezno miesto

J. Basanavičiaus g. 20, Jieznas, Prienų r. sav.

18. Jiezno kaimiškoji

Vytauto g. 42, Jieznas, Prienų r. sav.

1

2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Dainavos rinkimų apygardos Nr. 67 rinkimų apylinkės

19. kašonių

Nemuno g. 5, kašonių k ., Prienų r.

20. Vėžionių

Lankų g. 1, Vėžonių k., Prienų r.

21. Ašmintos

Dvaro g. 4, Ašmintos k., Prienų r.

22. Strielčių

Darželio g. 2, Strielčių k., Prienų r.

23. Balbieriškio kaimiškoji

Vilniaus g. 130, Balbieriškio mstl., Prienų r.

24. Paprūdžių

Mokyklos g. 17, Paprūdžių k., Prienų r. sav.

26. Punios

kauno g. 3, Punia, Punios sen., Alytaus r.

27. Raižių

Vytauto g. 9, Raižiai, Punios sen., Alytaus r.

28. Vaisodžių

Mokyklos g. 1, Norgeliškės, Punios sen., Alytaus r.

29. Žagarių

Nemuno g. 18, Žagariai, Punios sen., Alytaus r.

29. Pakuonio

Sodų g. 36, Pakuonis, Prienų r.

30. Butrimonių

Vytauto g. 31, Butrimonys, Alytaus r.

31. Vyšniūnų

Liepų g. 1, Vyšniūnų k., Prienų r.

31. Vanagėlių

Pabalių g. 60, Vanagėliai, Butrimonių sen., Alytaus r.

32. Eičiūnų

Butrimonių g. 10, Eičiūnai, Butrimonių sen., Alytaus r.

32. Užuguosčio

Mokyklos g. 5, Užuguosčio k., Prienų r.

33. Pivašiūnų

Mokyklos g. 3, Pivašiūnai, Pivašiūnų sen., Alytaus r.

33. Pieštuvėnų

Darželio g. 4, Pieštuvėnų k., Prienų r.

34. Mikalavo

Mikalavo kel. 26, Mikalavas, Pivašiūnų sen., Alytaus r.

34. Stakliškių

Prienų g. 13, Stakliškių k., Prienų r.

35. Junčionių

Dvaro g. 9, Junčionys, Pivašiūnų sen., Alytaus r.

36. Jurgelionių

Lakštingalų g. 6, Gervėnai, Pivašiūnų sen., Alytaus r.
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Dainavos rinkimų apygardos Nr. 67 komisija

Dainavos apygardos rinkimų komisija, Nr.67
Adresas: Laisvės a. 12, Prienai
El. paštas: dainavos67@lrvrk.lt
Telefonas: 8 668 44067
komisijos nariai:
VAIDA STASYTIENė (pirmininkė)
BIRUTė TEBėRIENė (pavaduotoja)
JūRATė MICkEVIČIENė (sekretorė)
RASA ABRAITIENė
ONA GRIGONIENė
AUkSė GRIŽAITė
RūTA LEVINSkIENė
DOVILė PETkEVIČIENė
GITANA SABALIAUSkIENė
VITALIJA STANAITIENė
REGina stiEGaLiuK
REDA VALANČIENė

skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir
išbraukus savivaldybių tarybų 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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