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Iškėlė partija
Krikščionių sąjunga

SAULĖ SALVIJA
BABRAUSKAITĖ
Esu Lietuvos vaikas, dirbu Tėvynės labui.
Esu kūrėja. Prieš septynerius metus
gyvendama Šeškinėje rašiau žodžius,
kuriais gyvenu:
LIETUVOS VAIKAI
Lietuvos vaikai ars išminties arimą,
Ten, kur savo mintimis profesoriai dalinas,
Kur padangėse aukštai šnekas garsiai vyturiai.
Lietuvos vaikai ragaus naminio vyno,
Ten, kur liepų apsupty budi motina tyli,
Kur gegutė virš lizdų kalbasi su griaustiniu.
Lietuvos vaikai eis į kovą už teisybę,
Ten, kur vyrai dideli krito skaudžiai kruvini,
Kur ant žemės ir ant duonos liejos ašaros
raudonos.
Lietuvos vaikai gyvens Lietuvos pily,
Ten, kur vilkas geležinis širdį rovės iš krūtinės,
Kur aruodai kupini drąsos protėvių dar
suneštos.
--Juk dovana – tai čia, tai juk namai,
O ar begali būti kas šviesiau,
Kai esam savimi ir širdyse Vienybė!
Ji mūsų paprasta, o ne prestižinė!
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Šių metų liepos mėn. 4 d. apsisprendžiau
dalyvauti rinkimuose į LR Seimą. Tokį
sprendimą priėmiau, nes supratau – man
tikrai labai skauda, kad esame savižudžių
kraštas. Per daug myliu Tėvynę ir
tautiečius, kad galėčiau iškeliauti visam
laikui laimės ieškoti svetur. Ir čia dar
gyvena mano giminės ir draugai. Ir aš dar
tikrai ne viską padariau, kad Lietuvoje
būtų šviesiau. Tad kreipiuosi į kiekvieną
iš Jūsų ir prašau būti mano darbdaviais
bei suteikti man galimybę spręsti mūsų
visų problemas šalies mastu. Savo darbą
pradėsiu nuo Lietuvos Respublikos
Kultūros politikos pagrindų įstatymo
projekto ir Lietuvos Respublikos Švietimo
įstatymo išsamios analizės.
Noriu jau šiais, 2020-taisiais metais
tapti Lietuvos Respublikos Seimo
nare, per pirmąjį naujai išrinkto Seimo
posėdį padėti ranką ant Lietuvos
Respublikos Konstitucijos ir prisiekti
visomis savo išgalėmis stiprinti
Lietuvos laisvę, sąžiningai tarnauti
Lietuvos žmonėms ir dirbti Tėvynės
gerovei. Ir tepadeda man Dievas!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Iškėlė Lietuvos
liaudies partija

VYTAUTAS
BERNATONIS
Įvertinant, kad Lietuva yra naikinama daugiau 30 metų, būtina keisti valstybės valdymo modelį.
Mano tikslas rinkimuose:

1. Uždrausti dalyvavimą valstybės valdyme partijoms, kurioms valdant vyksta valstybės naikinimo procesas.
2. Patraukti baudžiamojon atsakomybėn partijų vadovus pagal jų „nuopelnus“ valstybės naikinime, vadovaujantis Lietuvos žmonių nepriklausomybės siekiu, parodytu
Baltijos kelyje.

3. Įvertinti „signatarų“ ir jų vadovo darbą, pradedant Nepriklausomybės paskelbimu ir
jų veiklą po Nepriklausomybės paskelbimo.

4. Įvertinti 14 Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų nužudymo išprovokavimą ir jo kaltininkus.
5. Pateikti Seimui ir siekti įgyvendinimo naujo valstybės valdymo modelį, įvertinant,
kad „seniūnijos“ yra įdiegta Lietuvoje, kaip pagrindinė pirminė grandis, mano pateikta 1990 metais Vilniaus miestui, paaiškinant, kad tai gali būti taikoma ir valstybės
mastu. Tai įdiegta, iškreipiant „seniūnijų“ kompetenciją.Valstybės valdymo modelį
tęsiu pagal mano 1991 metais sumanytą variantą, įvertinant pasiektą realybę, kas
apsunkina tolimesnį darbą šia kryptimi. Siekiu ir privalau įdiegti Lietuvos Valstybės
valdymo modelį, mano sugalvotą, dirbant Vilniaus miesto Meru. Tai būtina dabar ir
ateičiai.
6. Radikaliai pertvarkyti valstybės teisinę sistemą, vadovaujantis Konstitucija, CPK ir
sveiku protu, kas iškreipta sisitemoje šiandien ir vakar. Esu paruošęs ir pateikęs LLP
vadovams konkrečius pasiūlymus darbo šiais klausimais organizavimui. Jie svarstomi. Pradėsime diegti, tapę Seimo nariais.

Habilituotas technikos mokslų daktaras, profesorius,
Dviejų Valstybinių premijų laureatas,
Pirmas Vilniaus Meras

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Iškėlė Lietuvos
socialdemokratų partija

RASA
BUDBERGYTĖ

Lietuva, kurioje nė vienas nebus atstumtas.
Mes siūlome gerovės valstybės modelį ‒
ne iš sraigtasparnio pinigus mėtančią
valstybę, o lygių galimybių visiems
Lietuvą ‒ kurį įgyvendinsime per:
• kultūrinį šalies pakilimą ir pertvarkytą
švietimą;
• sąžiningus mokesčius, verslumo ir
technologijų pažangos skatinimą,
adekvačią žmonių pajamų apsaugą ir
veiksmingą sveikatos priežiūrą;
• ekonomikos pertvarką žaliojo ir
skaitmeninio augimo link.
Pajamų didinimas. Mažinsime mokesčius mažiau uždirbantiems. Kursime
daugiau gerai apmokamų darbo vietų.
Minimali alga turi siekti 60 proc. vidutinio
darbo užmokesčio. Didinsime vaiko
pinigus iki 60 eurų vaiko poreikiams,
40 eurų - būreliams. Vaiko pinigai bus
indeksuojami. Įvesime 9 proc. PVM
lengvatą maisto produktams. Jauniems
verslininkams - mokestinės paskatos, o
smulkiems ir vidutiniams bei jauniesiems
ūkininkams - didesnė paramos dalis.
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Pensijos. Socialinei apsaugai skiriamas lėšas priartinsime prie 18,9 proc.
BVP. Įvesime nacionalinę pensiją vietoje
bazinės bei šalpos pensijų, o uždirbta
„sodrinė“ pensija bus toliau indeksuojama. Įvesime vienišo asmens priedą. Iš
Sodros į biudžetą perkelsime kai kurias
išmokas, kad būtų „atlaisvintos“ lėšos
pensijoms didinti. Neilginsime pensinio
amžiaus. Ori senatvės pensija - 60 proc.
buvusios algos.
Sveikatos sistemos finansavimą didinsime nuo 6,7 iki 8 proc. Tolygus resursų
paskirstymas leis patekti pas šeimos
gydytoją ne ilgiau nei per 5 dienas. Kelsime medikų darbo užmokestį. Mažinsime
kompensuojamųjų vaistų priemokas, senjorams jas visai panaikinsime. Užtikrinsime gydymą efektyviausiais vaistais.
Būsto ir darželių prieinamumas. Kompensuosime dalį pirmo būsto paskolos
palūkanų ar dalį pradinės įmokos. Steigsime naujus darželius, kad į juos patektų kiekvienas vaikas.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Iškėlė
Laisvės partija

MORGANA
DANIELĖ
Lietuvos visuomenei senstant, veriasi vis didesnė praraja tarp senjorų ir dirbančiųjų
skaičiaus, todėl kuo toliau, tuo labiau jauni žmonės tampa mūsų ateities garantu. Tam,
kad Lietuvos jaunimas rinktųsi mūsų šalį gyventi, dirbti ir kurti, jie turi jaustis saugūs ir
reikalingi, turėti galimybes gauti vakarietiškos kokybės išsilavinimą ir galimybes siekti
profesinių aukštumų.
Sieksiu užtikrinti pamatines žmogaus teises, LR Seime atstovauti vakarietiškam
požiūriui ir mokslu grįstiems sprendimų priėmimams.
Sieksiu, kad Lietuvos vaikai augtų saugioje nuo smurto aplinkoje, visoms šeimoms
būtų sudarytos sąlygos gauti reikiamą pagalbą tėvystei. Sieksiu gerinti vaikų globos ir
įvaikinimo sąlygas. Saugi vaikystė gali padėti išvengti daugybės tolimesnių sveikatos
ir socialinių problemų.
Sieksiu, kad valstybės mastu pradėtume investuoti į specialistų kvalifikaciją ir
augimą. Galimybės darbuotojams tobulėti ir kaupti tarptautines žinias leis gerinti jų
pasitenkinimą darbu, stiprinti psichikos sveikatą ir tokiu būdu kelti švietimo, sveikatos,
socialinių paslaugų, valstybės tarnybos ir kitų sričių darbo efektyvumą ir kokybę
mums visiems.
Sieksiu, kad gera psichikos sveikata taptų šalies strateginiu prioritetu. Dirbančiųjų
sergamumas depresija, nerimo sutrikimais, perdegimo sindromu turi milžinišką poveikį
visoms Lietuvos sritims, nuo ekonomikos iki socialinių paslaugų. Gerą psichikos
sveikatą padės užtikrinti atskirties mažinimas, darbo sąlygų gerinimas, paslaugų
steigimas bendruomenėse.
Lietuva turi daug išsilavinusių, gabių ir protingų žmonių. Mano ilgalaikis tikslas
– sudaryti jiems sąlygas likti Lietuvoje ir savo potencialą paversti darbais, kurie
prisidėtų prie visavertiškesnės valstybės kūrimo nuo pat jos pamatų.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Iškėlė
Darbo partija

AIDAS
GEDVILAS

17 metų, nesuteptas jokio skandalo, mano, kaip politiko, stažas užtikrina Jums, kad ir po
ketverių metų susitikus naujuose rinkimuose, tiesiai žvelgsiu Jums į akis, nes visuomet
dirbu uoliai, atsakingai ir nuosekliai. Siekiu, kad ne propaganda, o darbai kalbėtų už
mane, kad būtų sprendžiamos ne populistinės, o užribyje likusios problemos.
Kartu su Darbo partija, turiu aiškią viziją ir konkrečius sprendimus, kurie padės
Lietuvai pakilti į patraukliausių pasaulio valstybių penketuką. Pasieksime, kad Lietuvos
žmonėms būtų:
- minimalus atlyginimas – 750 eurų į rankas,
- vidutinis atlyginimas – 1289 eurų į rankas,
- vidutinė pensija – 770 eurų,

- 200 000 naujai sukurtų darbo vietų.

Siekiant socialinio teisingumo, bus: subalansuotas darbo ir kapitalo apmokestinimas,
sudarytos palankesnės mokestinės sąlygos, sumažinta mokesčių našta mažiausiai
uždirbantiems, sukurta lyderyste paremta švietimo sistema, remiama kūltūra, sportas
ir sveikas senėjimas, orientuotas į ligų prevenciją, o ne – gydymą.
Kaip Vilniaus miesto tarybos narys, esu parengęs konkretų veiksmų planą, kurio
imsiuosi atstovaudamas Sostinės ir ypač Šeškinės-Šnipiškių gyventojų interesus
Seime: kartu ieškosime problemų sprendimų, rengsime gyventojų apklausas,
įstatymų pakeitimus, nustatančius tiesioginių seniūno rinkimų tvarką, jų valdomą
savarankišką biudžetą, bendruomenių vaidmens didinimą; problemas identifikuosime
ir jų sprendimus kildinsime iš vietos gyventojų poreikių.
Daug metų esu sėkmingas versle, todėl turiu kuo pasidalinti. Kviečiu Jus, kartu su
manimi susitelkti pergalei ir siekti, kad savo vaikams ateityje perduotume puoselėti
klestinčią, darnią, kultūringą ir žalią Lietuvą.
Daugiau facebook: @aidas.gedvilas.darbo.partija
Atsakau už savo žodžius!
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Iškėlė partija
Lietuva - visų

ARTŪRAS
JOMANTAS

2020-aisiais sukako trisdešimt metų po
Nepriklausomybės atkūrimo. Istorijoje
šis trisdešimtmetis bus pavadintas
neišpildytų lūkesčių metais, kai vietoje
socialinės rinkos ekonomikos sukūrėme
oligarchinį kapitalizmą.
Svarbiausi mūsų siekiai yra teisinga, sveika
ir išsilavinusi, auganti ir inovatyvi Lietuva.
Piliečiai suteikia mandatą visoms valdžioms Lietuvoje. Piliečiai turi turėti teisę
savo mandatą valdžiai atšaukti. Įtvirtinsime Seimo atšaukimo mechanizmą per
referendumą.
Atliksime visų politikų ir valdžios pareigūnų
privilegijų reviziją. Padoriai valdžiai nereikia
privilegijų.
Gerovė prasideda nuo teisės į darbą ir
teisės į sąžiningą darbo užmokestį. Vienas
uždavinių bus stabdyti augantį nedarbą,
nes jis beveik du kartus didesnis nei Europos Sąjungoje( ES).

Beveik 670 tūkstančių pensininkų turi
teisę į orią senatvę. Išlaidos pensijoms
turi augti nuo 7 iki 10 proc. nuo BVP ir
pasiekti 80 proc. ES išlaidų vidurkį.
Didesnei pajamų lygybei reikia sutarti dėl
tikrų progresinių pajamų mokesčių, o ne
tenkintis jų imitacija.
Vaikams ir jaunimui - lygios galimybės ne
tik siekti, bet ir įgyti visų lygių išsilavinimą.
Skirtys tarp Lietuvos regionų yra per
didelės. Ne tik Vilnius nusipelnė gyventi
gerai.
Mes, įvairių profesijų nepartiniai,
Lietuvai pasirengę sugrąžinti atsakingą valdžią ir padorią politiką. Mūsų
politika bus ne su oligarchiniu veidu,
o politika su žmogišku veidu. Arba
politika žmonių ir žmonėms. Partija
LIETUVA - VISŲ yra geriausias Jūsų
pasirinkimas.

2024 metais vidutinis darbo užmokestis
turi pasiekti 80 proc. ES vidutinio atlyginimo, kai dabar jis sudaro tik 59 proc.
vidurkio. Tai būtų pirmasis emigracijos
stabdis.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Iškėlė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai

MINDAUGAS
LINGĖ

Už saugią Lietuvos žmonių ateitį
1. Ateitis, o ne murkdymasis praeityje turi tapti politikos dėmesio centras
Lietuvoje gerokai per mažai dėmesio skiriama valstybės ir žmonių ateičiai svarbiems
klausimams ir per daug stringama praeityje. Politinė korupcija, cinizmas, melas,
chaosas, savanaudiškumas bei įvairūs draudimai – šiandienos politikos variklis.
Į politiką būtina grąžinti garbę, moralę, sąžinę ir kompetenciją.
Sprendimas - tęsti politinės sistemos skaidrinimą, kurį drauge su Prezidentės
D. Grybauskaitės komanda inicijavome ir vykdėme visą dešimtmetį.
2. Didesnių profesinių galimybių suteikimas – antras šansas kiekvienam
Lietuvoje turi atsirasti patraukli sistema, kurioje visi norintys, galėtų įgyti naujų
profesijų ir kompetencijų. Toks modelis ne tik padėtų užtikrinti aukštesnes
žmonių pajamas, bet ir garantuotų kur kas geresnę gyvenimo kokybę. Mišrūs
gebėjimai – formulė, padėsianti sukurti sėkmę ir pridėtinę vertę ateities Lietuvoje.
Sprendimas – kurti mokymosi visą gyvenimą sistemą.
3. Ilgalaikis socialinis žmonių saugumas – svarbiausias uždavinys
Vienkartinės priešrinkiminės išmokos, turtingiausiems palanki mokesčių politika,
menkas dėmesys smulkiajam ir vidutiniam verslui – visa tai nekuria politinio stabilumo,
žmonių saugumo ir svarbiausia pasitikėjimo Valstybe jausmo post-pandeminėje
nežinomybėje. Socialinė atskirtis nesumažėjo, o lėšos skiriamos socialinei apsaugai
išlieka vienos žemiausių visoje ES.
Sprendimas - ekonominis, socialinis, emocinis saugumas turi tapti atskirtį mažinančios
politikos tikslu, o žmonėms būtų garantuojamos kokybiškos, prieinamos viešosios
paslaugos.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Iškėlė Lietuvos lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga

ZBIGNIEV
MACIEJEVSKI
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.

• Didesnio lėšų skyrimo savivaldybėms,
švietimui, kultūrai, vaikų globai

Teisingas finansų ir mokesčių naštos
paskirstymas, tenkinant visuomenės
poreikius, reikalauja didesnių įplaukų į
biudžetą. Sieksiu:

• Atlyginimų ir socialinių garantijų
didinimas

• Mokesčių solidarumo principo –
tutingesnis moka daugiau (1 euro
mokestis gaunantiems MMA)
• Bankų, prekybos tinklų apmokestinimo
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

• Mokinio krepšelio ir ligonių kasų kvotų
modelių keitimo
• Seimo narių skaičiaus mažinimo nuo
141 iki 101
Užtikrinsime šeimų kiekvieno žmogaus
gerovę:
• 120 eurų kas mėnesį kiekvienam vaikui
• Daugiau šeimos kortelės lengvatų ir
paslaugų
• Sumažinimas iki 5 procentų pridėtinės
vertės mokesčio maistui
• 50 procentų didesnės pensijos. Taip
pat 13-osios pensijos mokėjimas
kiekvienais metais
• Nemokami vaistai 70 metų ir
vyresniems žmonėms

• Minimalus atlyginimo didinimas iki
1000 eurų
Ginsiu viešąjį interesą, esu pensininkų,
dirbančių, vaikus auginančių, pagalbos
ir paramos reikalaujančių žmonių pusėje.
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Iškėlė Lietuvos žaliųjų
partija

JŪRATĖ
MAŽEIKYTĖ

Metas Lietuvai sužaliuoti!
Lietuva subrendo švariai aplinkai ir
švariai politikai. Žmogaus, ekonomikos
ir gamtos interesų darnos užtikrinimas –
štai kas bus dėmesio centre priimant
politinius sprendimus.
Esame #TikraiŽali, pasiruošę veikti čia ir
dabar.
Vizija – žaliuojanti, klestinti ir kiekvienam
teisinga Lietuva.

• Būsto kredito palūkanų padengimas
šeimoms, auginančioms vaikus.

Prioritetai:

• 0% PVM tarifas elektromobiliams, 9%
PVM – hibridiniams automobiliams.

• 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) padidinimas iki 1000 Eur.
Neapmokestinamojo pajamų dydžio
(NPD) sulyginimas su MMA. Greitesnis
senatvės pensijos indeksavimas pensijos didesnės už MMA.

• Įkūrusiųjų pirmąjį verslą atleidimas nuo
pelno mokesčio 3 metus.
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• Iki 2040 m. elektros ir šilumos gamyboje
100% perėjimas prie atsinaujinančios
energijos (saulės, vėjo, biomasės, kt.).
• Mokesčio už atliekų tvarkymą taikymas
ne pagal būsto plotą, o pagal šalinamą
atliekų kiekį. Sąlygos masiniam atliekų
rūšiavimui, mažesnis atliekų tvarkymo
mokestis gyventojui.

• Nacionalinė miškų strategija, įtvirtinanti
miškingumo didinimą ir tvarų miškų
ūkio valdymą.
• Didesni įgaliojimai aplinkos apsaugos
pareigūnams, didesnis finansavimas jų
atlyginimams bei darbo įrangai.
• Mobilių šeimos gydytojų kabinetų,
didinančių sveikatos paslaugų
prieinamumą, kūrimas.

• Investicijos į mokytojus ir mokslininkus,
o ne infrastruktūrą. Iki 2024 m.
finansavimas moksliniams tyrimams,
inovacijoms turi sieks 3% BVP.
• Žaliųjų miesto zonų ir viešųjų erdvių
darni plėtra (išspręstas nacionalinio
stadiono klausimas).

Kaip tai padarysime – www.lzp.lt

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Iškėlė Lietuvos socialdemokratų
darbo partija

EGIDIJUS
OSINOVSKAS
„GEROVĖS IR KŪRYBOS LIETUVA“
Stipri ekonominė ir socialinė demokratija,
universali socialinė ir pajamų apsauga,
nemokamas ir kokybiškas švietimas ir
mokslas, gera sveikatos apsauga, skaidrus
ir demokratinis sprendimų priėmimo procesas užtikrins Lietuvos Gerovę.

- vidutinė senatvės pensija – 60 proc.
VDU;
- išmokos vaikams - 150 eurų;
- PVM maistui - 9 proc.;
- kokybiškas švietimas, nemokamos
bakalauro ir magistro studijos;

Technologijų poveikis visuomenei ir jos
struktūrai – politinės darbotvarkės ašis.

- kultūros darbuotojų darbo užmokestis
pasieks VDU;

Siekiant platesnės skaitmeninės ekonomikos transformacijos ir produktyvumo
investuosime į visuomenės skaitmeninius
gebėjimus ir naujas technologijas.

- palanki pacientui ir medikui sveikatos
politika;

Gerovės Lietuvoje pasieksime atkakliai
šalindami socialinės politikos trūkumus –
mažindami pajamų nelygybę, skurdo
riziką ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų skaičių, socialinės reikmėms skiriamą biudžeto dalį didindami iki ES vidurkio.
- įvykdysime socialinės paramos pertvarką, didinsime valstybės remiamas
pajamas;
- minimali mėnesinė alga - 1000 eurų,
neapmokestinama pajamų mokesčiu;

- ekonomikos ir verslo skaitmeninimas;
naujos technologijos ir investicijos;
skaitmeninių įgūdžių stiprinimas;
- inovatyvus, konkurencingas ir tvarus,
stabilių pajamų žemės ūkis;
- aukštų standartų aplinkoapsauginis
reglamentavimas, visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus, griežtas
kvapų ir ūkinės veiklos poveikio aplinkai
ir sveikatai kontrolės įgyvendinimas;
- efektyvus gerovės valstybės valdymas
ir teisingumo įgyvendinimas.

- vidutinis darbo užmokestis (VDU) 2000 eurų;
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Iškėlė Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis

EVELINA
PAULAVIČIENĖ

Gyvename įvairių pasikeitimų laikotarpiu. Mes, liberalai, iššūkius keičiame naujomis
galimybėmis, kurios kiekvienam leis kurti, mokytis, užsidirbti bei pilnavertiškai gyventi!
Laisvė dirbančiam ir kuriančiam žmogui!
Dirbantis žmogus ir verslas - šalies augimo pagrindas, todėl, mažindami GPM ir PVM,
suvienodindami NPD su MMA bei peržiūrėdami kitus mokesčius, sieksime adekvataus ir sąžiningo atlygio už darbą.
Sveika sveikatos apsauga!
Kursime inovatyvią, mokslu grįstą sveikatos apsaugos sistemą. Užtikrinsime aukščiausios kokybės paslaugas, kurios būtų suteikiamos laiku ir artimiausioje vietoje. Didindami finansavimą pirminei sveikatos grandžiai bei psichikos pagalbai, aktyviai užsiimsime ligų prevencija. Užtikrinsime didesnius gydytojų atlyginimus.
Ugdykime laisvei pasirengusį žmogų!
Tobulinsime švietimo sistemą, užtikrindami įvairovę ir laisvę veikti. Pasitikime mokyklų
vadovais ir mokytojais, todėl nustatysime tik siekiamus rezultatus, o būdus ir metodiką
paliksime nuspręsti mokyklos bendruomenei. Suprantame, kad pedagogai - sėkmingo švietimo pagrindas, todėl sieksime, kad pedagogo atlyginimas būtų ne mažesnis
nei 1,5 vidutinio šalies atlyginimo.
Išmani, tvari, žalia Lietuva!
Kursime tvarią ir darnią valstybę, todėl pasitelkę mokslą bei verslą iki 2025 m. sukursime 50 000 naujų darbo vietų bioekonomikoje ir žiedinėje ekonomikoje. Užtikrinsime
profesionalias ir kokybiškas valstybės paslaugas, kurios būtų išmanios, patogios ir
sąveikaujančios tarpusavyje.
Garantuotos Žmogaus laisvės - tvirta valstybė!
Lietuvoje turi būti vietos kiekvienam, todėl auginsime pagarbą Žmogaus teisėms ir
žmonių požiūrių įvairovei. Ypatingą dėmesį teiksime asmens laisvės ir valstybės nacionalinio saugumo balansui.
Palaikykite Liberalų sąjūdį, ir kartu tapsime galimybių Lietuva!
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Iškėlė Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga

LUKAS
SAVICKAS
Tau. Šeimai. Lietuvai.

2020 m. Seimo rinkimuose dalyvauju kartu su Sauliumi Skverneliu ir jo vedama Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).
Po 2016 m. Seimo rinkimų pradėti sisteminiai pokyčiai duoda rezultatus - auga žmonių
pajamos, efektyvėja valstybės valdymas. 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. Šį tikslą pasieksime kurdami socialinę gerovę šalyje,
sudarydami sąlygas augti žmogaus pajamoms. Puoselėsime tradicines vertybes ir
plėsime paslaugų šeimai spektrą. 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, išlaikant ir netgi padidinant socialinių, švietimo, kultūros ir sveikatos paslaugų kokybę bei prieinamumą regionuose, 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.
Platesnę informaciją rasite tinklapyje www.lvzs.lt.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
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Iškėlė Politinė partija
„Lietuvos sąrašas“

GINTAUTAS
TERLECKAS

Už asmens virsmą oriu piliečiu, už laisvą tautą, savą valstybę!
Užaugau rezistentų Antano ir Elenos Terleckų šeimoje, kur buvo puoselėjimas rūpinimasis artimu, kovojama už asmenybės, tautos laisvę. Šiomis vertybėmis, istorijos
mokytojo, verslininko, Vilniaus m. savivaldybės tarybos nario, kultūros darbuotojo patirtimi vadovaudamasis sieksiu, kad Lietuvos Respublikos Seimas taptų mūsų valstybės piliečių teisėtiems interesams atstovaujančia jėga. Lietuvos valstybė – visų čia
besimokančių, dirbančių, dėl įvairių priežasčių nedirbančių, mūsų gerovę kūrusių senjorų, įvairių sociumų, tautybių, kultūrų namai. Piliečiai turi įgyti galimybę daryti įtaką
Seime priimamų įstatymų turiniui, kontroliuoti jų vykdymo sėkmę.
Suprasdamas Lietuvos Respublikos narystės NATO ir ES svarbą, sieksiu, kad Lietuva
neprarastų savo valstybingumo. Europos Sąjungą suprantu kaip valstybių konfederaciją, o ne unitarinį kosmopolitinį darinį.
Ekonomikos augimas šiuo metu neužtikrina mūsų visuomenės tvarumo. Todėl Seimas turi skirti ypatingą dėmesį įstatymams, mažinantiems socialinę nelygybę, skurdą,
demografines problemas. Milijardinės lėšos turės būti skiriamos ne trumpalaikių lobistinių interesų tenkinimui, o sferoms, kurios garantuos teigiamas valstybės vystymosi perspektyvas: mokslui, švietimui, kultūrai, sveikatos priežiūrai, verslo skatinimui,
gamtosaugai. Tik laisvas, materialinio nepritekliaus, biurokratinių reikalavimų beprasmybės nevaržomas pedagogas, kultūros puoselėtojas, mokslininkas, sveikatinimo specialistas, kitos srities darbuotojas gali kurti palankią terpę visuomenės ir
tautos brandai.
Valdžia privalo sukurti tvarką, kuri skatintų socialiai orientuotus darbdavius. Dirbantysis,
gaudamas atlygį, turi ne tik išgyventi, tenkinti pagrindinius poreikius, bet ir gyventi oriai.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

IŠKĖLĖ Partija
„Laisvė ir teisingumas“

ARTŪRAS
ZUOKAS
„Laisvė ir teisingumas“ – tai trijų politinių
organizacijų sąjunga, suvienijusi Artūro
Zuoko, Remigijaus Žemaitaičio ir Artūro
Paulausko komandas.
Esame konservatyvūs liberalai ir asmens
laisvė mums yra pagrindinė vertybė, tačiau būtina šios laisvės sąlyga – atsakomybė bendruomenei, savo šaliai, tvarkos
ir teisingumo siekis. Mes – patyrusių politikų ir specialistų komanda, kuri pasitiki
savo piliečiais ir žino, kaip drauge pasiekti, kad Lietuva būtų geriausia vieta gyventi, kurti šeimą ir auginti vaikus.
Mūsų pagrindiniai tikslai:
• Vidurinioji klasė yra valstybės ekonomikos ir socialinės gerovės pagrindas,
todėl sieksime atstovauti pirmiausia
viduriniajai klasei ir savarankiškai dirbantiems asmenims. Suprasdami, kad
technologijos pasaulyje sparčiai keičia
darbo rinką ir vis daugiau žmonių nori
būti patys sau darbdaviai, skatinsime
darbo formų ir mokesčių įvairovę. Darbuotojas bus laisvas rinktis sau palankiausią darbo formą.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

• Gyventojų amžius ilgėja, jie nori jaustis
reikalingi, todėl palaikysime SIDABRINĖS
EKONOMIKOS
iniciatyvas,
skatindami vyresnio amžiaus žmones
likti darbo rinkoje. Siūlysime sumažinti SODROS įmokas dirbantiems pensininkams, kad privačiam verslui būtų
naudinga išsaugoti jų darbo vietas.
• Saugi, taupi ir graži gyvenamoji aplinka
yra kiekvieno Lietuvos gyventojo teisė,
todėl būtina baigti pastatų renovaciją. Iš
ES paramos Lietuvai skirsime 500 milijonų eurų būstų renovacijai. Siūlysime
naują priemonę – gyventojų sumokamą
PVM už šilumą, elektrą kaupti konkrečiam namui atskirame fonde ir taip
paskatinti pastatų renovaciją.
• Inicijuosime Valstybinio būsto ilgalaikės
nuomos programą – tai galimybė jauniems žmonėms apsirūpinti būstu nesiskolinant iš banko.
Vienas už visus, visi už Lietuvą!
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UŽRAŠAMS:
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RINKIMŲ APYLINKIŲ SĄRAŠAS:
RINKIMŲ APYLINKĖ
54. A. Juozapavičiaus

ADRESAS
A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

56. Licėjaus

Širvintų g. 82, Vilnius

57. Senvagės

Širvintų g. 80, Vilnius

59. Konstitucijos

Konstitucijos pr. 3, Vilnius

255. Čiobiškio

Čiobiškio g. 16, Vilnius

256. Musninkų

Čiobiškio g. 16, Vilnius

257. Dūkštų

Čiobiškio g. 1, Vilnius

258. Šeškinės

Čiobiškio g. 1, Vilnius

259. Ukmergės

Ozo g. 39, Vilnius

260. Žygimanto Augusto

Šeškinės g. 25, Vilnius

261. Paberžės

Šeškinės g. 25, Vilnius

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.
Šeškinės-Šnipiškių apygardos Nr. 6 rinkimų komisijos informacinis leidinys. Tiražas - 11000 vnt.

