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Gerbiamieji rinkėjai,
Lietuvos Respublikos Prezidentas eilinius Lietuvos Respublikos Sei
mo rinkimus paskelbė 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimai yra mūsų visos Tautos nuolatinė kelionė į Lietuvos Respublikos
piliečių balsais kuriamą demokratijos idealą ir valstybės ateitį. Šių metų
parlamento rinkimai yra ypatingi – tai pirmųjų demokratinių rinkimų Lietu
voje šimtųjų metinių rinkimai. Lietuvos piliečiai prieš šimtą metų – 1920
m. balandžio 14–15 d. – rinko Steigiamąjį Seimą.
Lietuvos Respublikos Seimo nariai renkami ketveriems metams vien
mandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardose, remiantis visuotine
ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose mišrios sistemos
rinkimuose. Rinkimų teisę turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems rin
kimų dieną yra sukakę 18 metų. Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie
teismo pripažinti neveiksniais.
Pasikeitus Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymui, atsisakyta
rinkėjų kortelių. Vietoj jų apylinkių rinkimų komisijos yra atsakingos už
pranešimų apie rinkimus – informacinių pakvietimų dalyvauti rinkimuose
– platinimą. Šie pranešimai bus dalijami (metami) į pašto dėžutes. Asme
niškai bus įteikiami tik tiems rinkėjams, kurie turės teisę balsuoti namuo
se. Pranešimas apie rinkimus balsuojant nebus reikalingas.
Balsavimas vyks rinkimų dieną, nuo 7 iki 20 valandos, apylinkės rin
kimų komisijos nurodytoje patalpoje. Rinkėjas balsuoja toje rinkimų apy
linkėje, į kurios rinkėjų sąrašus jis yra įrašytas. Atvykus balsuoti rinkėjas
apylinkės rinkimų komisijos nariui privalo pateikti pasą ar kitą dokumen
tą, patvirtinantį jo asmens tapatybę.
Rinkėjui kito asmens rinkimų biuletenis neišduodamas. Jei rinkėjas
prašo, sugadintas biuletenis gali būti pakeičiamas kitu. Jeigu rinkėjas
dėl neįgalumo negali pats atlikti šiame straipsnyje nurodytų veiksmų, jo
prašymu rinkimų biuletenius užpildo pasirinktas kitas asmuo.
Balsuoti namuose galės tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai
nedarbingi rinkėjai, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl svei
katos būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę, yra pa
teikę Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą
balsuoti namuose ir yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus.
Dalyvauti rinkimuose – balsuoti specialiuose balsavimo punktuose
– galės rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos prie
žiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose
arba atlieka privalomąją karo tarnybą ir todėl negali atvykti balsuoti į rinki
mų apylinkę, arba atlieka tikrąją karo tarnybą, valstybės tarnybą ar dirba
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pagal darbo sutartis tarptautinėse karinėse operacijose užsienyje, arba
atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę, arba yra areštinėse, tardymo
izoliatoriuose. Balsuoti specialiuose balsavimo punktuose rinkėjai galės
apylinkės rinkimų komisijos nustatytomis valandomis paskutinį trečiadie
nį, ketvirtadienį ar penktadienį iki rinkimų dienos.
Rinkėjai, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į rinkimų apylin
kę, galės balsuoti iš anksto. Balsavimas iš anksto vyks nuo 8 iki 20 va
landos paskutinį trečiadienį ir ketvirtadienį iki rinkimų dienos patalpose,
esančiose pastate, kuriame yra Savivaldybė. Paskelbus specialią situaci
ją, Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu balsavimas iš anksto taip
pat galės vykti paskutinį pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadie
nį iki rinkimų dienos, nuo 7 iki 20 valandos.
Jeigu rinkimų dieną į apylinkės rinkimų komisiją kreipsis rinkėjas, ku
ris nebuvo priskirtas jokiai tos apygardos rinkimų apylinkei, tačiau yra
deklaravęs savo gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvena šios rinkimų
apylinkės teritorijoje, jis pateikia prašymą įrašyti jį į tos apygardos ati
tinkamos apylinkės rinkėjų sąrašą ir duomenis apie savo deklaruotą ar
faktinę gyvenamąją vietą (pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą,
duomenys apie turimą turtą ir pan.). Jei rinkėjas nėra balsavęs kitoje rin
kimų apylinkėje, jam bus leidžiama balsuoti.
Kiekvieni rinkimai yra ypatingi, ir šiemet, pasaulinės pandemijos, kuri
neaplenkė ir Lietuvos, kontekste rinkimus gali tekti organizuoti kiek neįp
rastai. Jeigu Lietuvos Respublikos teritorijoje ar jos dalyje būtų laikinai
apribojama asmenų judėjimo laisvė, Parlamento rinkimai bus organizuo
jami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos
patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų organizavimo, kai Lietu
vos Respublikos teritorijoje ar jos dalyje laikinai apribojama asmenų judė
jimo laisvė, tvarkos aprašu.
Daugiau informacijos rinkimų organizavimo klausimais galima surasti
Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje www.vrk.lt. Kiekvie
nas rinkėjas turi galimybę portale „Rinkėjo puslapis“ pasitikrinti, į kurios
rinkimų apylinkės sąrašą jis yra įrašytas, balsavimo patalpos adresą,
apylinkės telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą.
Mieli Vilkaviškio apygardos Nr. 68 rinkėjai,
kviečiame aktyviai dalyvauti renkant atstovus į Lietuvos Respublikos
Seimą. Nuo Jūsų pilietiškumo, aktyvumo bei pasirinkimo priklausys, kaip
mes gyvensime artimiausius ketverius metus.
Vilkaviškio apygardos Nr. 68 rinkimų komisija
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Kandidatai į Lietuvos
Respublikos Seimo narius

Už rinkimų programos turinį atsako ją pateikęs kandidatas.
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Gediminas ABECIŪNAS
Partija Lietuva – visų

2020-aisiais sukako trisdešimt metų
po Nepriklausomybės atkūrimo. Istorijoje
šis trisdešimtmetis bus pavadintas neišpil
dytų 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 val
džioms Lietuvoje. Piliečiai turi turėti teisę
savo mandatą valdžiai atšaukti. Įtvirtinsi
me Seimo atšaukimo mechanizmą per re
ferendumą.
Atliksime visų politikų ir valdžios parei
gūnų 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 Euro
pos Sąjungoje (ES).

2024 metais vidutinis darbo užmokes
tis turi pasiekti 80 proc. ES vidutinio atlygi
nimo, kai dabar jis sudaro tik 59 proc. vidur
kio. 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.
Siekiant didesnės pajamų lygybės rei
kia sutarti dėl tikrų progresinių pajamų mo
kesčių, o ne tenkintis jų imitacija.
Vaikams ir jaunimui – lygios galimybės
ne tik siekti, bet ir įgyti visų lygių išsilavini
mą.
Skirtys tarp Lietuvos regionų yra per
didelės. Ne tik Vilnius nusipelnė gyventi
gerai.
Mes, įvairių profesijų nepartiniai, Lietu
vai 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 Jū
sų pasirinkimas.
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Edgaras BANIKONIS
Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Mieli Vilkaviškio
krašto gyventojai,
Jei išrinksite mane į Seimą, dirbsiu
visomis kryptimis: dalyvausiu kuriant
gerovės valstybę ir padėsiu spręsti sa
vo rinkėjų opias problemas, kurių šioje
rinkimų apygardoje yra labai daug.
Kartu su kitais LSDDP kandidatais siek
sime, kad būtų įgyvendintos partijos pagrin
dinės programos nuostatos:
• Pajamų nelygybė ir skurdas mažės,
BVP perskirstymas per biudžetą didės iki
35 proc.
• Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
viršys 2000 eurų, neapmokestinama mini
mali alga padidės iki 1000 eurų.
• Socialinė politika bus palankesnė jau
noms šeimoms, vaiko pinigai – 150 eurų
kiekvienam vaikui.
• Išvystysime paslaugų sistemą senjo

rams, vidutinė senatvės pensija pasieks
60 proc. vidutinio darbo užmokesčio.
• Mažės išlaidos už komunalines pa
slaugas ir maistą, PVM maistui – 9 proc.
• Visiems pacientams prieinama ir ko
kybiška sveikatos apsauga – be eilių pas
gydytoją.
• Švietimo ir kultūros sistemos pertvar
ka, užtikrinanti kūrybiškų asmenybių ugdy
mą, nemokamos bakalauro ir magistro
studijos.
• Investicijos ir inovacijos ekonomikoje,
gerai apmokamų darbo vietų kūrimas ir
darbuotojų perkvalifikavimas.
• Konkurencingas, efektyvus ir aplinką
tausojantis žemės ūkis, investicijos regio
nuose, visokeriopa parama kaimui.
• Efektyvus ir skaidrus valstybės valdy
mas, visuomenės įtraukimas į teisingumo
vykdymą, korupcijos pažabojimas.
• Nuosekli užsienio ir gynybos poli
tika: Lietuvos įtakos stiprinimas ES, akty
vus dalyvavimas NATO ir konstruktyvūs
santykiai su kaimynais.
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Algirdas BUTKEVIČIUS
Lietuvos žaliųjų partija

Esu, buvau ir būsiu
su Jumis!

Mieli kraštiečiai, mano gyvenimas neat
siejamas nuo Vilkaviškio krašto. Tai Jūs
suformavote mane ne tik kaip politiką, bet
ir kaip asmenybę. Metai iš metų praleisti
kalbantis, diskutuojant, išklausant Jūsų lū
kesčius, problemas ir viltis it dėlionę rikia
vo mano darbotvarkę. Tai, kas Jums buvo
svarbiausia, mano darbų sąraše buvo prio
ritetas.
Mielieji, gyvename neramiais laikais,
kai globali pandemija kėsinasi į kiekvieno
iš mūsų sveikatą. Tačiau turime suprasti,
kad dideli iššūkiai atneša ir dideles galimy
bes. Karantinas parodė, kokie mums visgi
svarbūs šalies regionai, kurie dažnai nura
šomi kaip nepatrauklūs ar nykstantys. Juk
ne vienas tautietis, saugodamasis viruso,
glaudėsi ne užsienio ir Lietuvos didmies
čiuose, o čia – aplinkiniuose rajonuose,
kaimuose, sodybose. Esant ypatingai si
tuacijai pasaulyje ir šalyje mes supratome,
kad naujausios technologijos leidžia dirbti

sostinėje, o gyventi ten, kur arčiau gamta,
kur saugiau, ramiau ir patogiau. Išmoktos
pamokos leidžia suprasti, kad Vilkaviškio
kraštas, kaip ir kiti šalies regionai, turi bū
ti toliau stiprinamas, nes žmonės čia nori
gyventi, dirbti ir užsidirbti, mėgautis savo
kraštu, čia statyti namus ir kurti šeimas. To
dėl esminiai mano prioritetai yra šie:
• Gerovės ekonomika ir socialinis teisin
gumas
• Atsinaujinanti energetika ir stipri aplin
kos apsauga
• Visiems prieinamos sveikatos priežiū
ros paslaugos
• Kokybiška švietimo sistema
• Tolerancija ir pagarba
Mieli kraštiečiai,
žmogaus, ekonomikos ir gamtos intere
sų darnos užtikrinimas buvo ir bus dėme
sio centre priimant sprendimus, svarbius
Vilkaviškio kraštui. Aš visuomet tikėjau
Jumis ir mūsų kraštu, todėl esu, buvau ir
būsiu su Jumis!
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Vilius KRIVICKAS
Darbo partija

Mes, Darbo partija, turime aiškią viziją
ir konkrečius sprendimus, kurie padės Lie
tuvai pakilti į patraukliausių pasaulio valsty
bių penketuką.
Svarbiausi mūsų prioritetai – valstybės
valdymo skaidrumas, ekonomikos augi
mas, užtikrinant geriausias įmanomas sąly
gas Lietuvos gamintojams, ir naujų darbo
vietų kūrimas.
Turime konkrečius veiksmų planus ir
žinome, kokį rezultatą pasiekti įsipareigoja
me Lietuvos žmonėms: minimalus atlygini
mas – 750 eurų į rankas, vidutinis atlygini
mas – 1289 eurai į rankas, vidutinė pensija
– 770 eurų, 200 000 naujai sukurtų darbo
vietų.
Sukursime lyderyste paremtą švietimo
sistemą, kuri sudarytų galimybę mokytis ir
tobulėti visą gyvenimą. Sveikatos apsau
gos sistemą nukreipsime į ligų prevenciją.
Remsime kūrybą ir kūrybingumą, o į kultū
ros politikos formavimą aktyviai įtrauksime

menininkus, asocijuotas kultūros ir meno
struktūras.
Esu parengęs konkretų veiksmų planą,
kurio imsiuosi atstovaudamas Vilkaviškio
rajono interesams Seime:
• mažinsime sostinės ir kitų miestų bei
rajonų savivaldybių ekonominės ir sociali
nės raidos atotrūkį. Efektyviau vykdysime
kaimo regioninę politiką, siekdami, kad
didėtų kaimo gyventojų pajamos, gerėtų
gyvenimo sąlygos ir paslaugų prieinamu
mas;
• skatinsime alternatyvių verslų plėtrą
kaimo vietovėse. Sudarysime palankias
ekonomines ir buitines sąlygas kaimo mo
kytojams, gydytojams, kultūros darbuoto
jams bei jaunoms šeimoms;
• kartu su Darbo partija parengsiu įsta
tymų pakeitimus, nustatančius tiesioginių
seniūnų rinkimų tvarką, jų valdomą sava
rankišką biudžetą, bendruomenių vaid
mens didinimą;
• regioninės politikos srityje vadovau
siuosi principu „iš apačios į viršų“, kad pro
blemų identifikavimas ir jų sprendimai būtų
kildinami iš vietos gyventojų poreikių.
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Goda KRUKAUSKIENĖ
Tėvynės sąjungaLietuvos krikščionys demokratai

Už švarią ir saugią
Tėvynę!

Valstybė – tai mūsų visų namai, už ku
riuos kiekvienas esame atsakingas. Kiek
vieno pareiga yra prisidėti prie savo Tėvy
nės puoselėjimo ir gynybos esant reikalui.
Savo darbais, visuomenine veikla ir idė
jomis aš taip pat stengiuosi prie to prisidėti.
Tikiu, kad graži ateities vizija neatsiejama
nuo bendruomenės, kuri grįsta tokiomis
vertybėmis kaip pagarba ir atsakomybė.
Kviečiu būti savanoriais, kuriant ir stipri
nant tokią bendruomenę!
Mano programiniai prioritetai:
• Švari aplinka. Aplinkos apsaugos
politikos formavimo ir analitinių kompeten
cijų stiprinimas, nacionalinis susitarimas
dėl miškų politikos, perėjimas prie žiedinės
ekonomikos.
• Efektyvi ekonomika. Koncentruoti
ištekliai prioritetinėse ekonomikos srityse,

įsteigtas Lietuvos strateginių investicijų fon
das, Lietuva – bio ir sveikatos technologijų
centras.
• Kiekvienam prieinama sveikatos
apsauga. Šeimos gydytojų savarankišku
mo stiprinimas, kritinių ligų profilaktika ir
ankstyva diagnostika, rajoninių ligoninių
perprofiliavimas.
• Socialinės atskirties mažinimas.
Užtikrintas pensijų augimas ir sistemos sta
bilumas, galimybių šeimai paketas, sidabri
nės kartos įgalinimas, neįgaliųjų padėties
gerinimas.
• Saugi valstybė. Lietuvos elektros
tinklų sinchronizavimas su kontinentinės
Europos tinklais, absoliuti Astravo AE blo
kada, NATO strategija mūsų regionui, Lie
tuvos šaulių sąjungos stiprinimas, kova su
dezinformacija, informacinėmis atakomis.
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Vytautas LEKEŠIUS
Krikščionių sąjunga

Išrinktas Seimo nariu sieksiu, kad se
niūnijose būtų atkurta savivalda. Kartu su
bendraminčiais pasieksime, kad kiekvie
noje seniūnijoje būtų renkama seniūnaičių
taryba, kuriai būtų priskirtas seniūnijos val
dymas. Tai pagrindinis valstybės valdymo
instrumentas.
Kiekviena seniūnija turi rinkti savo rajo
no tarybos narį. Toks tarybos narys dirbs
seniūnijos gyventojams ir tai darys uoliai,
nes žinos, kad kitą kadenciją gali būti neiš
rinktas.
Kartu su bendraminčiais sieksiu, kad
stiprėtų pilietinės visuomenės vykdoma
valdžios institucijų generalinė priežiūra.
Sieksiu, kad Vilniuje būtų įkurtas Aktyvių
piliečių komitetas, o rajonuose – jo skyriai.
Aktyvių piliečių komitetai kartu su žiniask
laida atliks valdžios institucijų stebėseną,
aktyviai dalyvaus sprendimų priėmimo
procesuose, skatins skaidrumą ir atsako
mybę. Tai bus aštrus kalavijas, kuris negai

lestingai kirs per korupciją ir ją galutinai su
naikins kaip pagrindinį mūsų ekonomikos
stabdį.
Tik įgyvendinus šiuos siekius gali būti
pasiekta Prezidento puoselėjama gerovės
valstybė. Be to, būtina atrasti strategiškai
mąstančias asmenybes ir jas skatinti akty
viai įsijungti į gerovės valstybės kūrimą.
Strategai, bet ne politikai turi rašyti gero
vės valstybės ateitį.
Vilkaviškio katedra be vyskupo – tai vie
na iš didžiausių skriaudų šio krašto visuo
menei. Sieksiu, kad Vilkaviškio vyskupijos
kurija po ilgametės tremties būtų sugrąžin
ta į Vilkaviškį. Tai yra Vilkaviškio vyskupi
jos prestižo reikalas ir visų vilkaviškiečių
svajonė.
Sieksiu, kad būtų priimtas sprendimas
dėl okupantų panaikinto Sūduvos vardo
atkūrimo. Prigimtinio miesto vardo atstaty
mas Marijampolei iš Kapsuko buvo istori
nio teisingumo apraiška.
Stipri šeima – stipri valstybė. Sieksiu,
kad sužadėtinių ruošimas bendram gyveni
mui būtų privalomas.

2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Egidijus PAPEČKYS
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Palaikykite
Liberalų sąjūdį,
ir kartu tapsime
galimybių Lietuva!

gų!

Gyvename įvairių pasikeitimų laikotar
piu. Mes, liberalai, iššūkius keičiame nau
jomis galimybėmis, kurios kiekvienam leis
kurti, mokytis, užsidirbti bei pilnavertiškai
gyventi!
Laisvė dirbančiam ir kuriančiam
žmogui!
Dirbantis žmogus ir verslas – šalies au
gimo 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 svei
katos apsaugos sistemą. Užtikrinsime aukš
čiausios kokybės paslaugas, kurios būtų
suteikiamos laiku ir artimiausioje vietoje.
Didindami finansavimą pirminei sveikatos
grandžiai bei psichikos pagalbai, aktyviai
užsiimsime ligų prevencija. Užtikrinsime di
desnius gydytojų atlyginimus.
Ugdykime laisvei pasirengusį žmo

Tobulinsime švietimo sistemą, užtikrin
dami įvairovę ir laisvę veikti. Pasitikime
mokyklų vadovais ir mokytojais, todėl nu
statysime tik siekiamus rezultatus, o būdus
ir metodiką paliksime nuspręsti mokyklos
bendruomenei. Suprantame, kad pedago
gai – sėkmingo švietimo pagrindas, todėl
sieksime, kad pedagogo atlyginimas būtų
ne mažesnis nei 1,5 vidutinio šalies atlygi
nimo.
Išmani, tvari, žalia Lietuva!
Kursime tvarią ir darnią valstybę, todėl
pasitelkę mokslą bei verslą iki 2025 m. su
kursime 50 000 naujų darbo vietų bioeko
nomikoje ir žiedinėje ekonomikoje. Užtikrin
sime profesionalias ir kokybiškas valstybės
paslaugas, kurios būtų išmanios, patogios
ir sąveikaujančios tarpusavyje.
Garantuotos Žmogaus laisvės – tvir
ta valstybė!
Lietuvoje turi būti vietos kiekvienam, to
dėl auginsime pagarbą Žmogaus teisėms
ir žmonių požiūrių įvairovei. Ypatingą dė
mesį teiksime asmens laisvės ir valstybės
nacionalinio saugumo balansui.
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Daiva RIKLIENĖ
Lietuvos socialdemokratų partija

Valstybės atsakomy
bė – gerbti, girdėti
ir ginti. Kiekvieną
žmogų.

• Investuosime į valstybės ateitį. Didin
sime darbuotojų derybines galias dėl oraus
užmokesčio. Kursime daugiau ir gerų dar
bo vietų, galimybių užsidirbti.
• Mokesčių našta gula netolygiai. PVM
maisto produktams sumažinsime iki 12
proc.
• Įtraukianti kultūros politika. Investuosi
me į muziejus, bibliotekas, kultūros centrus.
Užtikrinsime aukštos kokybės kultūros pa
slaugas. Stiprinsime menininkų bendruome
nes, meno kūrėjų sąjungas. Didinsime kultū
ros prieinamumą žmonėms su negalia.
• Užtikrinsime vaikų bendrąjį ugdymą.
Sieksime, kad pradinių klasių mokiniai mo
kytųsi arčiau savo gyvenamosios vietos, o
vyresniųjų klasių mokiniams užtikrinsime
pavežimą iki artimiausios mokyklos.
• Skatinsime neformalųjį švietimą. Sen
jorų užimtumą.
• Gydytojus išlaisvinsime iš biurokrati
jos. Visas dėmesys bus skirtas pacientui.

Užtikrinsime patekimą pas šeimos gydyto
jus ne ilgiau nei per 5 dienas.
• Ugdysime visuminį sveikatos suprati
mą, visų amžiaus grupių asmenų fizinės,
psichologinės sveikatos darną.
• Kas ketvirtas senjoras skursta. Įvesi
me 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. 40 eurų iš jų
– būreliams, 60 eurų – vaiko poreikiams.
Padengsime dviejų savaičių vaikų stovyk
lose išlaidas.
• Garantuosime socialinių paslaugų pa
tikimumą. Saugios darbo sąlygos, 4 darbo
dienų savaitė, penkta diena – profesiniam
tobulėjimui.
• Valdžia atsiskaitys, kaip ir kur išlei
džia Jūsų pinigus – duomenys taps vieši ir
prieinami visiems. Garantuojame skaidrią
politiką, lyčių lygybės užtikrinimą.
• Liko 10 metų, kad būtų sustabdyta kli
mato kaita. Mažinsime taršą, investuosime
į žaliąją ekonomiką, atsinaujinančią energi
ją, tvarų žemės ūkį.
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Kęstutis SMIRNOVAS
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Tau. Šeimai.
Lietuvai.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir
aš, jos narys Kęstutis Smirnovas, žengia
me valstiečių liaudininkų pėdomis ir tęsia
me šimtmetį skaičiuojančią valstybės ir
Tautos išsaugojimo bei stiprinimo politiką.
Po 2016 m. Seimo rinkimų mūsų pradė
ti sisteminiai pokyčiai duoda rezultatų, au
ga žmonių pajamos, valstybės valdymas
darosi efektyvesnis. Lietuva kitoms valsty
bėms tapo pavyzdžiu, kaip sėkmingai gali
būti įveikiama pirmoji COVID-19 banga.
Visa tai rodo, kad suprantame šalies pro
blemas, siūlome tinkamus sprendimus, ne
bijome prisiimti atsakomybės.
Visomis išgalėmis siekiame, kad Lietu
vos žmonės savo gimtojoje žemėje gyven
tų laimingai ir saugiai. Mūsų tikslas – kles
tinti Lietuva. Šį tikslą pasieksime kurdami
socialinę gerovę šalyje, sudarydami sąly
gas augti žmogaus pajamoms. Puoselėsi
me tradicines vertybes ir plėsime paslaugų
šeimai spektrą, didinsime jaunų šeimų kūri

mosi regione galimybes. Ugdysime sveiką
gyvenseną, užtikrinsime sveikatos priežiū
ros paslaugų kokybę bei prieinamumą, rū
pinsimės, jog mažėtų alkoholio ir narkotikų
vartojimas. Toliau skaidrinsime farmacijos
sektorių, kad Lietuvos vartotojai galėtų įsi
gyti vaistų mažiausiomis kainomis.
Skatinsime investicijas ir darbo vietų
kūrimą regionuose, išlaikant ir gerinant
socialinių, švietimo, kultūros ir sveikatos
paslaugų kokybę bei plečiant prieinamu
mą, remsime savivaldos savarankiškumą.
Tęsime švietimo reformą ir investuosime į
mokslo plėtrą. Vykdysime savo įsipareigo
jimus skaidrinti valstybės valdymą ir mažin
sime biurokratinę naštą.
Formuosime abipuse pagarba ir pa
sitikėjimu grįstus santykius su valstybė
mis kaimynėmis. Skatinsime lietuviškos
produkcijos vartojimą vidaus ir užsienio
rinkose.
Mūsų programa: www.lvzs.lt.
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Vilkaviškio rinkimų
apygardos Nr. 68 rinkimų apylinkių
pavadinimai, adresai, ribos
Nr.
1

Rinkimų apylinkės pavadinimas
/ rinkėjų skaičius
Vilkaviškio rytų,
2259

Adresas

Apylinkės ribos

J. Basanavičiaus
Vilkaviškis: A. Baranausko
g. 17, Vilkaviškis, g., Ajerų g., Algirdo g., AlyVilkaviškio r. sav. vų g., Apynių g., B. Sruogos
g., Balandžių g., Beržų g.,
Dariaus ir Girėno g., Draugystės g., Dzūkų g., F. T. Žilinsko g., Gulbių g., Ievų g.
neporiniai numeriai nuo Nr.
1 iki galo, J. Basanavičiaus
g., J. Biliūno g., Jaunimo g.,
Jazminų g., K. Donelaičio g.,
Kapų g. Nr. 107A, Knygnešių g., Liepų g., M. Valančiaus g., Melioratorių g.,
Mėtų g., Mindaugo g., Nendrių g., Nepriklausomybės
g. Nr. 11, P. Cvirkos g., P.
Kriaučiūno g., P. Vaičaičio
g., Pavasario g., Plukių g.,
Pumpurų g., Rimgaudo g.,
Rožių g., S. Daukanto g. Nr.
1, numeriai nuo Nr. 3 iki Nr.
17A, numeriai nuo Nr. 18
iki Nr. 64, Samanų g., Slyvų
g., Suvalkiečių g., Šaulių g.,
Šermukšnių g., Šilo g., Vydūno g., Vyšnių g., Vytauto
g. poriniai numeriai nuo
Nr. 2 iki Nr. 4, neporiniai
numeriai nuo Nr. 1 iki Nr.
59, Vytenio g., Zanavykų g.,
Žalgirio g., Žalumynų g.
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Nr.

Rinkimų apylinkės pavadinimas
/ rinkėjų skaičius

2

Vilkaviškio pietų,
2 344

Adresas

Apylinkės ribos

Vytauto g. 28,
Vilkaviškis,
Vilkaviškio r.
sav.

Vilkaviškis: Agrastų g., Akmenų g.,
Astrų g., Aviečių g., Bebrų g., Erelių
g., Ežero g., Gedimino g., Gudelių g.
Nr. 4A, poriniai numeriai nuo Nr. 6D,
Ievų g. poriniai numeriai nuo Nr. 2
iki galo, J. Basanavičiaus a., J. Janonio
g., Jurginų g., Kapų g. neporiniai numeriai nuo Nr. 3 iki Nr. 107 ir nuo Nr.
109 iki Nr. 151, poriniai numeriai nuo
Nr. 10 iki Nr. 114, Karklų g., Kastinės
1-oji g., Kastinės 2-oji g., Kastinės 3oji g., Kastinės 4-oji g., Kastinės 5-oji
g., Kaštonų g., Kedrų g., Kisiniškių
k., Kmynų g., Kooperatininkų g.,
Kranto g., Kriaušių g., Lakštingalų g.,
Lazdynų g., Lelijų g., Maironio g. Nr.
1, poriniai numeriai nuo Nr. 4 iki Nr.
6, Medžiotojų g., Miško g., Narcizų
g., Naujakurių g., Nepriklausomybės
g. Nr. 53, Nr. 49, numeriai nuo Nr. 1
iki Nr. 10, numeriai nuo Nr. 12 iki Nr.
47, Obelų g., P. Armino-Trupinėlio g.,
Pakrantės g., Palangos g., Paupio g.,
Pempių g., Persikų g., Pienių g., Pietario g., Pietų g., Radastų g., Ramunių
g., Rytų g., Rudbalės 1-oji g., Rudbalės 2-oji g., Rūtų g., S. Daukanto g.
Nr. 2, numeriai nuo Nr. 17B iki Nr.
17E, Sakalų g., Saulės g., SB „Gulbė“,
SB „Klevas“, SB „Kooperatininkas“,
SB „Paupys“, SB „Pavasaris“, SB „Poilsis“, SB „Statybininkas“, SB „Sveikata“, SB „Žaibas“, Serbentų g., Sodininkų g., Sodų g., Sūduvos g., Šaltinio
g., Šarkų g., Šeimenos g., Šiaurės 1-oji
g., Šiaurės 2-oji g., Šiaurės 3-oji g.,
Šiaurės 4-oji g., Šiaurės 5-oji g., Šilkaičių g., Šviesos g., Taikos g., Tylos g.
Nr. 1B; Trumpoji g., Tulpių g., Tuopų
1-oji g., Tuopų 2-oji g., Tuopų 3-oji
g., Užtvankos g., V. Kudirkos g., V.
Montvilos g., Vairo 1-oji g., Vairo 2-oji
g., Vairo 3-oji g., Vairo 4-oji g., Vairo
5-oji g., Vairo g., Vaismedžių 1-oji g.,
Vaismedžių 2-oji g., Vanagų g., Vėjo
g., Vieversių g., Vilkaujos g., Vilniaus
g., Vilties g., Vysk. A. Karoso g.,
Viščiakaimio k., Vytauto g. neporiniai numeriai nuo Nr. 63 iki Nr. 153,
poriniai numeriai nuo Nr. 4A iki Nr.
150, Vyturio g., Vyturių g., Žemaitės
g., Žiedų g., Žvejų g.
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Nr.
3

Rinkimų apylinkės pavadinimas
/ rinkėjų skaičius
Vilkaviškio
vakarų,
1 844

4

Vilkaviškio
šiaurės
2 765

Adresas

Apylinkės ribos

Nepriklausomybės g. 58, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav.

Vilkaviškis: Burokų g., Gandrų
g., Gluosnių g., Kauno g. poriniai numeriai nuo Nr. 4 iki Nr.
14, neporiniai numeriai nuo Nr.
1 iki Nr. 9 ir numeriai nuo Nr. 13
iki Nr. 15, Lauko g., Lobiškių g.,
Maironio g. neporiniai numeriai
nuo Nr. 3 iki Nr. 35, poriniai
numeriai nuo Nr. 10 iki Nr. 42,
Mykolo Krupavičiaus g., Našlaičių g., Nepriklausomybės g. numeriai nuo Nr. 53A iki Nr. 107E,
numeriai nuo Nr. 50 iki Nr. 52A,
Nr. 48, P. Jašinsko g., Pramonės
g., Pušų g., Rausvės g., S. Nėries
g. poriniai numeriai nuo Nr. 22
iki Nr. 24, neporiniai numeriai
nuo Nr. 9 iki Nr. 11, Saulėtekio
g., SB „Papartis“, Slėnio g., Šešupės g., Širvintos g., Tvenkinio g.,
Vienybės g. numeriai nuo Nr. 42
iki Nr. 46, numeriai nuo Nr. 1 iki
Nr. 40, Vijoklių g., Žibučių g.

Vienybės g. 52,
Vilkaviškis,
Vilkaviškio r.
sav.

Vilkaviškis: A. Vaičiulaičio g.,
Aušros g., Birutės g., Gėlių g.,
Gimtinės g., Gudelių g. poriniai
numeriai nuo Nr. 8 iki Nr. 14;
nuo Nr. 2 iki Nr. 6C; neporiniai
numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 11;
Kadagių g., Kanų g., Kauno g.
Nr. 11; Kęstučio g., Kovo 11osios g., Laisvės g., Maironio g.
Nr. 6A; P. Rimšos g., Paparčių
g., Pievų g., Pilviškių g., Riešutų
g., S. Nėries g. poriniai numeriai nuo Nr. 4 iki Nr. 20 ir nuo
Nr. 30 iki Nr. 88, neporiniai
numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 5
ir numeriai nuo Nr. 13 iki Nr.
141, SB „Rūta“, Statybininkų
g., Šiaurės g., Tylos g. poriniai
numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 4,
neporiniai numeriai nuo Nr. 5
iki Nr. 7, neporiniai numeriai
nuo Nr. 1 iki Nr. 1A, Versnupių
g., Vienybės g. numeriai nuo Nr.
47 iki Nr. 110, Nr. 41, Žemdirbių
g., Žilvičių g.
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Nr.
5

Rinkimų apylinkės pavadinimas
/ rinkėjų skaičius
Kybartų rytų,
1 857

Adresas
J. Basanavičiaus g.
90, Kybartai,
Vilkaviškio r. sav.

Apylinkės ribos
Kybartai: Alyvų g., Aušros
g., Baltijos g., Brigados g.,
Darbininkų g., Ėglupio g.,
Gedimino g., Gegužės 1-osios
g., Gėlių g., I. Mičiurino g., J.
Basanavičiaus g. neporiniai
nuo Nr. 9 iki Nr. 9B ir numeriai nuo Nr. 37 iki Nr. 123B,
poriniai numeriai nuo Nr.
60 iki Nr. 114, J. Biliūno g.,
K. Donelaičio g., Kaštonų g.,
Kudirkos Naumiesčio g. poriniai numeriai nuo Nr. 6 iki
Nr. 30, neporiniai numeriai
nuo Nr. 11 iki Nr. 15 ir nuo
Nr. 17 iki Nr. 25, L. Prūseikos g., Lauko g., Lazdynėlių
g., Mokyklos g., Naujakurių
g., Nepriklausomybės g.,
P. Cvirkos g., Rambyno g.,
Rytų g., S. Nėries g., Slyvų g.,
Smėlyno g. poriniai numeriai
nuo Nr. 2 iki Nr. 38, neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki
Nr. 19, Smėlio g., Suvalkijos
g., T. Daugirdo g., Taikos g.,
Tiesos g., Tolminkiemio g.,
Tvenkinio g., V. Montvilos g.,
Vakarų g., Vasario 16-osios g.,
Vilniaus g. Nr. 74, numeriai
nuo Nr. 45A iki Nr. 47, Nr. 74,
Vyšnių g., Vištyčio g. poriniai
numeriai nuo Nr. 4 iki Nr. 8 ir
nuo Nr. 12 iki Nr. 48, neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki
Nr. 53, Vytauto g., Žemaitės
g., Žilvičių g.

2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Nr.
6

Rinkimų apylinkės pavadinimas
/ rinkėjų skaičius
Kybartų vakarų,
1 847

7

Virbalio,
817

Adresas

Apylinkės ribos

Darvino g. 4,
Kybartai, Vilkaviškio
r. sav.

Kybartai: Beržų g., Dariaus
ir Girėno g., Dariaus ir
Girėno skg., Darvino g.,
Darvino skg., Draugystės
g., Eitkūnų g., J. Basanavičiaus g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1A iki Nr. 7A
ir nuo Nr. 11 iki Nr. 35,
poriniai numeriai nuo Nr.
2 iki Nr. 58, J. Janonio g.,
Kovo 8-osios g., Kudirkos
Naumiesčio g. neporiniai
numeriai nuo Nr. 1 iki Nr.
9A ir nuo Nr. 15A iki Nr.
15A, poriniai numeriai nuo
Nr. 2 iki Nr. 4, Laisvės g.,
Lieponos g., M. Mažvydo
g., Maironio g., Maironio
skg., Mindaugo g., Pasienio g., Pievų g., Putinų
g., Ramintos g., Rožių g.,
Rūtų g., Saulės g., Sodų
g., Šiaurės g., Švyturio g.,
Tarybų g., V. Kudirkos g.,
V. Kudirkos skg., Vienybės
g., Vilniaus g., Vištyčio g.
Nr. 10, Žalgirio g.

Vilniaus g. 17,
Virbalis,
Vilkaviškio r. sav.

Virbalis: Birutės g., Dariaus
ir Girėno g., F. Vaitkaus g.,
Gedimino g., J. Janonio g.,
Kalno g., Kapų g., Kauno
g., Kudirkos Naumiesčio
g., Laisvės g., Maironio g.,
P. Vaičaičio g., Pajevonio g.,
Paviržupės g., Raudondvario g., S. Nėries g., Smėlio
g., Sodų g., Vydūno g., Vilniaus g. numeriai nuo Nr.
48 iki Nr. 64, numeriai nuo
Nr. 1 iki Nr. 46, Virbalio
Miesto Laukų k., Vištyčio
g., Vytauto g., Žalgirio g.
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Nr.
9

Rinkimų apylinkės pavadinimas
/ rinkėjų skaičius
Bartninkų,
497

10

Lakštučių,
493

11

Pašeimenių,
331

12

Piliakalnių,
257

13

Gižų,
738

14

Bačkiškių,
395

15

Karklinių,
581

Adresas

Apylinkės ribos

J. Basanavičiaus g.
47, Bartninkų mstl.,
Bartninkų sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Bartninkų mstl., Dalgėnų
k., Dambaukos k., Ožkabalių I k., Sausininkų k.,
Šilbalių k.

Mokyklos g. 3,
Lakštučių k.,
Bartninkų sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Auksėnų k., Bajorų k.,
Geisteriškių k., Kuosių k.,
Lakštučių k., Moliniškių
k., Pagerniavės I k., Skerpievių k.

Mokyklos g. 11,
Pašeimenių k.,
Bartninkų sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Daukšaičių k., Galioriškių
k., Mockabūdžių k., Ožkabalių II k., Pašeimenių k.,
Vaisbūniškių k.

Akacijų g. 8, Kuosėnų k., Aruodiškių k., Kuosėnų
Bartninkų sen.,
k., Margų k., Norvydų k.,
Vilkaviškio r. sav.
Piliakalnių k., Rasių k.,
Vinkšnupių k.
Liepų g. 1, Gižų k.,
Gižų sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Adamarinos k., Baltrakio
k., Dabravolės k., Dapkiškių k., Deivoniškių k.,
Dumčių k. Nr. 8; Gižų
Daržininkų k., Gižų k.,
Išlandžių k., Lapankos
k., Marijanavo k., Naujakaimio k., Naujienėlės k.,
Naujųjų Gižų k., Oranų
k., Pagramdų k., Paikių
k., Rimavičių k., Rūdos k.,
Senkiškių k., Viktorinės k.

Jaunimo g. 5, Bačkiškių
k., Keturvalakių sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Antupių k., Bačkiškių k.,
Bardauskų k., Krūzmargio
k., Lukšiškių k., Merkšiškių k., Palūkiškių k.,
Skriaudupio k.

Juodupių g. 3,
Karklinių k.,
Keturvalakių sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Būdviečių k.,
Degučių k., Karklinių k.,
Mudrių k., Navininkų k.,
Patilčių k., Rugiagėlių k.
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Nr.

Rinkimų apylinkės pavadinimas
/ rinkėjų skaičius

16

Keturvalakių,
335

17

Gudkaimio,
551

18

Lauckaimio,
274

19

Matlaukio,
550

20

Šiaudiniškių,
261

21

Vilkupių,
143

22

Virbalio
kaimiškoji,
523

Adresas

Apylinkės ribos

Liepų g. 48,
Keturvalakių mst.,
Keturvalakių sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Geisteriškių k.,
Keturvalakių mstl.,
Palaimos k., Rakauskų k.

Dvaro g. 5,
Gudkaimio k.,
Kybartų sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Bajorų k., Gudkaimio k.,
Kybartų k., Prapuolenių
k., Smėlyno g. Nr. 40;
Stanaičių k., Stulgelių k.,
Šikšnių k., Varpučių k.,
Žagrėnų k.

Ateities g. 32,
Lauckaimio k.,
Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav.

Keturkaimio k.,
Lauckaimio k.,
Miestlaukio k.,
Paražnių k., Peletrūnų k.
poriniai numeriai nuo Nr.
2 iki galo.

Matlaukio g. 4,
Matlaukio k.,
Kybartų sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Daugėlaičių k.,
Kybeikių k., Kurpikų k.,
Matlaukio k., Vaidotų k.

Mokyklos g. 6,
Šiaudiniškių k.,
Kybartų sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Medininkų k., Skardupių
k., Šiaudiniškių k.

Kaštonų g. 20,
Vilkupių k.,
Kybartų sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Gustaičių k., Peletrūnų k.
neporiniai numeriai nuo
Nr. 1 iki galo;
Peletrūnų k.,
Šūklių k.,
Vilkupių k.

Vilniaus g. 26,
Virbalis,
Vilkaviškio r. sav.

Virbalio Miesto Laukų k.:
Beržų g., Bijotų k., Dailučių k., Dariaus ir Girėno
g., Draugystės g., Kauno
g. poriniai numeriai nuo
Nr. 2 iki galo; Mažučių k.,
Pajevonio g., Plytinės g.,
Plytkelio 2-oji g., Plytkelio g., Raganių g., Rytų
g., Saulės g., Smėlio g.,
Staugaičių k., Suvalkiečių
g., Šeštinių k., Švitrūnų k.,
Tolminkiemio g., Upelio
g., Vilniaus g. numeriai
nuo Nr. 64 iki Nr. 72,
numeriai nuo Nr. 1A iki
Nr. 45, Nr. 70, Vyšnių g.,
Žilvičio g.
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Nr.

Rinkimų apylinkės pavadinimas
/ rinkėjų skaičius

23

Daržininkų,
368

24

Klausučių,
562

25

Sūdavos,
1 050

26

Karalkrėslio,
416

27

Pajevonio,
647

28

Alksnėnų,
352

29

Opšrūtų,
270

30

Paežerių,
523

Adresas

Apylinkės ribos

Šešupės g. 3,
Daržininkų k.,
Klausučių sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Daržininkų k., Juozapavo k.,
Kataučiznos k., Mierčių k., Puodžiškių k., Zanavykų k.

Klausučių g. 20,
Klausučių k.,
Klausučių sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Andriškių k., Biliūnų k., Bučiūnų k., Drebulinės k., Giedrių g.
neporiniai numeriai nuo Nr. 109
iki Nr. 139; Iškartų k., Klausučių k., Rumokų k., Žaliosios k.

Beržų g. 2,
Sūdavos k.,
Klausučių sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Arminų k., Augalų k., Bobių k.,
Giedrių g. poriniai numeriai
nuo Nr. 112 iki Nr. 114; Mažųjų
Šelvių k., Sūdavos k., Šelvių g.,
Teiberių k., Žynių k.

Užbalių g. 4,
Užbalių k.,
Pajevonio sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Balandėlių k., Būdviečių k.,
Karalkrėslio k., Sodėnų k., Stolaukio k., Trilaukio k., Užbalių
k., Užupių k.

Jevonio g. 62,
Pajevonio k.,
Pajevonio sen.,
Vilkaviškio r.
sav.

Ančlaukio k., Dabravolės k.,
Ėglupių k., Gudelių k., Karklupėnų k., Kylininkų k., Klėtkininkų k., Liubiškių k., Navadolės k., Pajevonio k., Šakių k.,
Torieliškių k., Vaišvilų k.

Mokyklos g. 1, Stirnėnų k., Pilviškių
sen., Vilkaviškio r.
sav.

Alksnėnų k., Galiakaušių k.,
Jurkšų II k., Mažučių k., Našiškių k., Pakalviškių k., Smilgių
k., Starkų k., Stirnėnų k.

Šaltinio g. 35, Opšrūtų k., Pilviškių
sen., Vilkaviškio r.
sav.

Balčiūniškių k., Balčiūnų k.,
Kalvų k., Leitmargių k., Opšrūtų k., Sarmačinų k., Švarpliškių
k.

S. Ankevičiaus g. 1,
Paežerių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.

Būdos k., Būdviečių k., Dugnų
k., Dumčių k., neporiniai numeriai nuo Nr. 3 iki Nr. 5; poriniai
numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 6;
Gurbšilio k., Jurgelių k., Naudžių k., Omentiškių k., Paežerių
k., Parausių k., Penkvalakių k.,
Piliūnų k., Sausbalių k., Smalinyčios k., Šačkų k., Visgirdų k.
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Nr.

Rinkimų apylinkės pavadinimas
/ rinkėjų skaičius

31

Pilviškių,
1 952

32

Ramoniškių,
374

33

Alvito,
1 092

34

Giedrių,
891

35

Klampučių,
342

36

Serdokų,
248

37

Uosių,
604

Adresas

Apylinkės ribos

Vasario 16-osios g.
32, Pilviškiai,
Vilkaviškio r. sav.

Gabriškės k., Gulbiniškių k.,
Juozūniškės k., Jurkšų I k.,
Meistiškės k., Paprūdžių k., Pasodos k., Pilviškių mstl., Vaitų
k., Varakiškės k.

Rausvės g. 4,
Ramoniškių k.,
Pilviškių sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Bebrininkų k., Dabravolės k.,
Juodupių k., Kupreliškių k.,
Oželių k., Pančekių k., Ramoniškių k., Strielčiškių k., Talkiškių k., Vladiškių k., Žiūrių k.,
Žvirgždaičių k.

Maldėnų g. 4,
Maldėnų k.,
Šeimenos sen.,
Vilkaviškio r.
sav.

Alvito k., Čyčkų k., Kaukakalnio k., Kiršų k., Maldėnų,
Maldėnų k., Misviečių k.,
Patunkiškių k., Simanėliškių k.,
Širvintos, Vanaginės k.

Sodų g. 1A,
Karalių k.,
Šeimenos sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Didžiųjų Šelvių k.: Aguonų g.,
Baziliškių k., Didžiųjų Šelvių
k., Giedrių g. poriniai numeriai
nuo Nr. 2 iki Nr. 110; neporiniai
numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 107A;
Giedrių k., Karalių k., Lauko
g., Mokyklos g., Navininkų k.,
Pagramdų k., Pievų g., Saulės
g., Stoties g., Tilto g., Upelio g.,
Užbalių k., Vokiškėlių k., Žalumynų g., Žemdirbių g.

Klampučių g. 16,
Klampučių k.,
Šeimenos sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Gužučių k., Klampučių k.,
Kumečių I k., Kumečių II k.,
Kunigiškių k., Lankeliškių k.,
Obelupių k., Purviniškių k.,
Šapkinų k., Šukių k.

Saulės g. 5, Serdokų k., Šeimenos
sen., Vilkaviškio
r. sav.

Serdokų k.

Dvaro g. 19, Paežerių Osijos k., Paežerių k., Uosių k.,
k., Šeimenos sen.,
Vaičlaukio k.
Vilkaviškio r. sav.
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Nr.

Rinkimų apylinkės pavadinimas
/ rinkėjų skaičius

38

Gražiškių
677

39

Girėnų
328

40

Vištyčio
504

41

Vartų
176

42

Pūstapėdžių
489

43

Slabadų
193

44

Stirniškių
536

Adresas

Apylinkės ribos

Sūdavos g. 23,
Gražiškių mstl.,
Gražiškių sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Armudiškių k., Bambinių
k., Beržinių k., Dotamų k.,
Duonelaičių k., Graužinių k.,
Gražiškių mstl., Gražupių
k., Jakiškių k., Karpiejų k.,
Kauniškių k., Kregždžių k.,
Lankupėnų k., Lankupkos
k., Norvydų k., Ramovietės
k., Rūkštėnų k., Skardupių
k., Stirniškių k., Šilsodžio
k., Tupikų k., Vaitkabalių
k., Vartelių k., Vidgirių k.,
Vygrelių k.

Papečkių g. 9,
Girėnų k.,
Vištyčio sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Dobilynių k., Girėnų k.,
Kaupiškių k., Liukių k.,
Meiliūnų k., Naujininkų k.,
Padvarniškių k., Rėčiūnų k.,
Totorkiemio k.

Sodų g. 2A,
Vištyčio mstl.,
Vištyčio sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Čižiškių k., Janaukos k., Juozapavičiaus g., Pakalnių k.,
Pavartelių k., Pavištyčio k.,
Vartelių k., Vištyčio Lauko
I k., Vištyčio Lauko II k.,
Vištyčio mstl., Žirgėnų k.

Beržų g. 23,
Vartų k.,
Bartninkų sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Grajauskų k., Skroblų k.,
Vartų k.

Aguonų g. 1A, PūstaBūdežerių k., Didžiųjų Būpėdžių k., Šeimenos
dežerių k., Mažųjų Būdežesen., Vilkaviškio r. sav. rių k., Pūstapėdžių k.

Šešupės g. 43,
Slabadų k.,
Klausučių sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Matarnų k., Norvaišų k., Putinų k., Slabadų k., Šapalų k.

Stirniškių g. 4,
Stirniškių k.,
Šeimenos sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Baraučiznos k., Beraginės
k., Gudelių g. numeriai nuo
Nr. 24 iki Nr. 40, Gudelių k.,
Kumelbalių k., Majoriškių
k., Masikvietiškio k., Matuliškių k., Paupio g., Pievų
g., Stirniškių k., Suvalkų k.,
Varpininkų k., Vilkiškių k.,
Vytauto g., Znočkų k.

Pastaba. Rinkėjams, įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą,
rekomenduojama balsuoti Vilkaviškio šiaurės rinkimų apylinkėje Nr. 4.
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Daugiau informacijos apie rinkimus
galite rasti
Vyriausiosios rinkimų komisijos
interneto tinklalapyje

www.vrk.lt

Kiekvienas rinkėjas turi galimybę portale „Rinkėjo pusla
pis“ pasitikrinti, į kurios rinkimų apylinkės sąrašą jis yra įrašy
tas, balsavimo patalpos adresą, apylinkės telefono ryšio nume
rį ir elektroninio pašto adresą.

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.

Tiražas – 8600 egz.

