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LAISVĖS PARTIJA

AUŠRINĖ ARMONAITĖ
NORINTIEMS DŽIAUGTIS LIETUVA!
1. Švietimas Lietuvoje ir už jos ribų žadins pažinimo džiaugsmą
Lietuvos mokyklose kiekvieną jauną žmogų ugdysime kaip savitą, unikalią ir individualią
asmenybę.
Iš užsienio sugrįžusių šeimų vaikai greitai ras savo vietą Lietuvos švietimo sistemoje. Lituanistinis švietimas užsienyje bus plačiau prieinamas ne tik vaikams, bet ir suaugusiems.
Pasitelkiant naujausias technologijas, literatūros ir kiti mokomieji šaltiniai bus atverti visiems,
norintiems išmokti lietuvių kalbos, pažinti Lietuvos kultūrą. Intensyvesni ir ilgesni Lietuvos
mokytojų vizitai lituanistinėse mokyklose stiprins ryšį su Lietuva. Lietuvos universitetai ir mokyklos plėtos nuotolines mokymo programas diasporai.

2. Dirbantys ir kuriantys visada jaus palaikymą
Žmonės gyvens patogiau ir turtingiau, jeigu valdžia palaikys jų iniciatyvą ir ambicingai
investuos į ateitį. Suteiksime daugiau laisvės kuriantiems darbo vietas. Investuosime ir plėtosime žinias – ateityje bent 3 proc. BVP skirkime moksliniams tyrimams ir plėtrai.
Valstybės teikiamos paslaugos bus prieinamos iš bet kurio pasaulio kampelio. Atidarysime šalies elektroninių duomenų ambasadas ir taip užtikrinsime valstybės funkcionavimą net
ir esant stichinėms nelaimėms ar konfliktams. Gyvenantys užsienyje galės naudotis visomis
valstybės paslaugomis nuotoliniu būdu.

3. Žmogaus teisės – visiems
Toliau aktyviai sieksime, kad gimimu įgytą Lietuvos Respublikos pilietybę būtų galima
išsaugoti, o tarptautines šeimas sukūrę Lietuvos piliečiai savo asmenvardžius dokumentuose
galėtų rašyti originalo kalba lotyniškais rašmenimis.
Žmonės su negalia, vyresniosios kartos atstovai pagaliau taps lygiaverčiais mūsų visuomenės nariais, sveikatos, švietimo ir ekonomikos dalyviais. LGBT+ asmenys turės teisę įteisinti savo šeimos santykius.

TĖVYNĖS SĄJUNGA-LIETUVOS
KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

DALIA ASANAVIČIŪTĖ
Lituanistinis švietimas. Užsienyje veikia 230 lituanistinio neformaliojo švietimo mokyklų,
kurios gimė pačių tėvų ir mokytojų iniciatyva. Akivaizdu, kad šiuo metu kai kuriose užsienio
valstybėse nėra sudarytos tinkamos sąlygos vaikams lankyti lituanistinių mokyklų, kuriose jie
galėtų išlaikyti savo lietuvišką tapatybę. Todėl svarbu lituanistiniam švietimui suteikti prioritetą ir padėti jam gyvuoti.
Pilietybės išsaugojimas įgijus kitos šalies pilietybę. Užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai turėtų galimybę išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę, įgiję kitos valstybės pilietybę.
Etninių žemių padėtis. Jie neišvyko iš Lietuvos. Lietuvos teritorijos ribos persikėlė ir etninėse žemėse gyvenantys lietuviai atsidūrė už Lietuvos ribų.
Grįžtamoji migracija. Turime sudaryti pačias geriausias sąlygas tiems, kurie yra pasiryžę
ar svarsto grįžti gyventi į Lietuvą. Turime atsisakyti seno požiūrio, nukreipto prieš emigrantus.
Šiandien privalome pasirengti ne tik kalbomis, bet ir veiksmais padėti grįžti namo.
Prekybos žmonėmis prevencija ir švietimas turi vykti ne tik tarp išvykusiųjų, bet ir Lietuvos mokyklose. Esame viena Tauta ir turi mažėti atkirtis tarp gyvenančių Lietuvoje ir užsienyje. Daug dirbau, kad nebeliktų sąvokų „jie“ ir „mes“. Ir toliau sieksiu, kad atskirtis mažėtų. Be
abejo, ne mažiau svarbus tikslas – išlaikyti stiprius ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais,
ypač su tais, kurie nori prisidėti prie spartesnio Lietuvos, kaip valstybės, augimo. Prioritetą
turime teikti užsienyje gyvenančių lietuvių įtraukimui į Lietuvai svarbių sprendimų priėmimą,
pasinaudojant emigravusių lietuvių įgyta patirtimi ir žiniomis. Be to, labai svarbu sudaryti sąlygas versliems užsienio lietuviams, pasiryžusiems investuoti ir kurti naujas darbo vietas savo
Tėvynėje.

PARTIJA „LAISVĖ IR TEISINGUMAS“

GINTAUTAS BABRAVIČIUS
VIENAS UŽ VISUS, VISI UŽ LIETUVĄ!
Laisvė ir Teisingumas – politinė partija, siekianti šalies ir žmonių saugumo, gyvenimo kokybės. Esame konservatyvūs liberalai, atstovaujantys centro dešiniųjų pažiūrų rinkėjams.
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) 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.
Priimsime Lietuvos sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo politikos strategiją.
Stiprinsime krašto gynybinius pajėgumus, stiprinsime bendradarbiavimą su NATO.
Esame už glaudesnį Europos Sąjungos veikimo bendrumą sveikatos apsaugos, finansinės
pagalbos, migracijos srityse.
Rengiantis galimoms krizėms (Astravo AE), įsteigsime Nacionalinį radiacinės saugos centrą.
Inicijuosime naują referendumą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo.
Tik valdžios institucijų pagarba savo šalies piliečiams gali užtikrinti piliečių pagarbą savo
valstybei.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS

ANDRIUS BAGDONAS
Už galimybes be sienų!
Brangiausi Lietuvos ištekliai – plačiame pasaulyje gyvenantys jos žmonės, todėl turime
užtikrinti, kad jie išsaugotų ryšį su Lietuva, žinotų, kad yra svarbūs, reikalingi ir visada laukiami
sugrįžtant.

Europietiški atlyginimai Lietuvoje
Dirbsiu, kad Lietuva turėtų stiprią darbo vietų kūrimo strategiją. Užsibrėžkime tikslą
būti konkurencingiausia valstybe Baltijos šalyse čia ateinančiam verslui. Dirbantis, kuriantis
žmogus ir verslas – šalies augimo pagrindas ir receptas Lietuvos gerovei.
Sieksiu, kad įmonių pelnas būtų apmokestinamas tik jį išsimokant vartojimui. Tokie Pelno
mokesčio įstatymo pakeitimai leis pritraukti tiesiogines užsienio investicijas, diegti inovacijas,
remti mokslą, kurti naujas darbo vietas ir didinti atlyginimus.

Mūsų piliečiai, nesvarbu, kokioje valstybėje jie bebūtų
Dėsiu visas pastangas, kad kiekvienas į pasaulį išvykęs lietuvis turėtų galimybę išsaugoti
savo Lietuvos Respublikos pilietybę.
Aktyviai dirbsiu, kad kartu su 2024 metų Respublikos Prezidento rinkimais būtų
pakartotinai organizuojamas referendumas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo.
Dėl jo susitarti ir išvien dirbti turi ne tik lietuvių bendruomenės visame pasaulyje, bet ir visos
politinės jėgos parlamente.

E. demokratija visiems
Sieksiu, kad rinkimuose ir referendumuose visi Lietuvos piliečiai galėtų balsuoti elektroniniu
būdu. Turime įrodyti mūsų išeiviams, o kartu ir visiems Lietuvos žmonėms, kad rinkimų
prieinamumas ir lygių sąlygų balsuoti užtikrinimas yra valstybės prioritetas.
Dirbsiu, kad nuosekliai šviestume ir pratintume visuomenę prie internetinio balsavimo
idėjos ir užkirstume kelią galimoms geopolitinėms grėsmėms.

KURKIME GALIMYBIŲ LIETUVĄ VISAME PASAULYJE KARTU!
Daugiau informacijos galite rasti: andriusbagdonas.lt

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

LINAS JONAUSKAS
Prieš trisdešimt metų Lietuva atkūrė nepriklausomybę. Per šį laiką pasiekėme reikšmingų
pergalių, tačiau kelias iki demokratiškos, gerai valdomos ir klestinčios valstybės dar tolimas.
Iki šiol koncentravomės tik į bendrojo vidaus produkto didinimą, aplinkosauga žadėdami
pasirūpinti kažkada vėliau. Taip nutiko, kad laikui bėgant kyla vis gausiau ir vis labiau aštrėjančių aplinkosaugos problemų, kurių sprendimo nebegalima atidėlioti.
Kovosiu prieš gamtą teršiančias veiklas, išsaugodamas esamas gamtines vertybes, ir imsiuosi visų reikalingų priemonių, gerinančių gamtos ir mūsų aplinkos būklę. Lietuva turi būti
švari ir ekologiška valstybė čia gyvenantiems ir į Lietuvą sugrįšiantiems, neteisybės, skurdo ir
nepritekliaus iš tėvynės išvarytiems mūsų piliečiams.
Tarša, brakonieriavimas, gamtinių išteklių eikvojimas ir kita gamtai žalinga veikla privalo
būti sustabdyta nedelsiant. Turi būti apribotas užtvankų statymas ir jų atkūrimas itin jautriose
ekologinėse vietose, taip pat uždrausta verslinė žvejyba šalies vidaus vandenyse ir Baltijos
jūros priekrantėje. Būtina svarstyti gamtai ir sveikatai pavojingų pesticidų uždraudimą.
Iškelsiu nacionalinę idėją – itin padidinti miškų plotus. Telksiu institucijas ir visuomenę
bendrai misijai – iki 2030 m. Lietuvos miškingumą padidinti 10 procentinių punktų (arba iki 44
proc. šalies teritorijos). Prioritetas saugomų teritorijų miškuose – saugomoms vertybėms, o ne
ūkinei veiklai, todėl ribosiu plynuosius kirtimus saugomose teritorijose.
Turime tik vieną Lietuvą, todėl privalome išsaugoti ją žalią ir neužterštą Jums ir Jūsų vaikams.
Sulaukęs Jūsų pasitikėjimo padarysiu viską, kad turėtumėte, kur sugrįžti – į Lietuvą, kurioje
gera visiems.
Ginkime gamtą – drauge.

LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJAKRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA

VLADISLAV KONDRATOVIČ
UŽ KRIKŠČIONIŠKĄSIAS VERTYBES! UŽ TRADICINĖS ŠEIMOS VERTYBES!
UŽ SOCIALINĮ TEISINGUMĄ! UŽ SĄŽININGĄ POLITIKĄ!
LLRA-KŠS veiklos pagrindas – 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 – 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 sumažinimo 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 sulaukusiems 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.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO PARTIJA

LINAS ANTANAS LINKEVIČIUS
Mūsų tauta pergyveno daugybę karų, netekčių, trėmimų, o pastaruoju metu dar vieną
iššūkį – emigraciją, bet tai nepalaužė tautos valios, jos tvirtų tradicijų, kalbos, kultūros puoselėjimo, – kur begyventume. Išvykusieji buvo vedini pačių įvairiausių motyvų – karo ir pokario
metais bėgo nuo sovietinės okupacijos, nuo skurdo, kiti, pasinaudoję Europos Sąjungos judėjimo laisve, išvyko siekti karjeros, mokytis, ieškoti naujų galimybių. Tačiau absoliuti dauguma
neprarado ryšio su savo Tėvyne.
Daugelis išreiškė savo valią referendume ir pasisakė už teisę išsaugoti gimimu įgytą Lietuvos Respublikos pilietybę. Lietuvos Respublikos referendumo įstatymas labai griežtas ir
balsų reikalavimams įveikti nepakako. Tačiau Tautos valia buvo išreikšta ir tai yra stiprus įpareigojimas mums visiems tą valią įgyvendinti. Privalome nenuleisti rankų iki pergalės. Dar
daugiau – teisė užsienio lietuviams turėti atskirą rinkimų apygardą iškovota ir tai yra svarus
laimėjimas. Didžiuojuosi galėjęs prie jo prisidėti. Tai paskatino mane apsispręsti kandidatuoti
šioje apygardoje ir tikėtis Jūsų palaikymo.
Pilietybė daugeliui mūsų tautiečių yra ne vien teisinis ryšys su Tėvyne, kartu tai yra labai
svarbi moralinė nuostata.
Mūsų tauta maža, todėl neturime teisės skirstytis į išeivius ir ateivius. Turime tą pačią Tėvynę ir privalome ja rūpintis, įsitraukti į šalies gyvenimą, kad ir kur begyventume.
Kursime sąlygas, kad dar daugiau svetur gyvenančių tautiečių įsijungtų į lietuvybės veiklą.
Būtina padidinti Valstybės finansinę paramą lituanistinėms mokykloms ir kokybiškai pagerinti
svetur gyvenančių vaikų nuotolinį mokymą, užtikrinti savaitgalinių mokyklų prieinamumą.
Sugrįžimą stabdo kol kas vis dar menkas darbo užmokestis, tolerancijos trūkumas, darbdavių požiūris, adaptacija. Žinome šias problemas ir drauge privalome jas išspręsti.

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

RŪTA MILIŪTĖ
TAU – ŠEIMAI – LIETUVAI
Vieni, siekdami reitingų, renkasi, kokius sprendimus priimti verta, kiti – kokių problemų̨
geriau neliesti. Man politika neturi išskaičiavimo, man rūpi kiekvienas Lietuvos Žmogus, kad ir
kur jis gyventų.
Užsienio lietuviai pirmą kartą turi galimybę rinkti savo atstovą Pasaulio lietuvių rinkimų
apygardoje. Aš, Rūta Miliūtė, siekiu Jūsų įgaliojimo ir palaikymo sprendžiant aktualias problemas, stiprinant ryšius su viso pasaulio lietuviais, skatinant lituanistinį švietimą, užtikrinant
pagalbą grįžtantiems į Lietuvą, keliant pilietybės išsaugojimo klausimą.
Po 2016 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
pradėti sisteminiai pokyčiai Lietuvoje duoda rezultatų: didėja 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 ir toliau sieksime, kad Lietuvos žmonės gyventų laimingai ir saugiai.
Mūsų visų tikslas – klestinti Lietuva. Šį tikslą pasieksime kurdami socialinę gerovę šalyje, sudarydami sąlygas augti žmonių pajamoms. Plėsime paslaugų šeimai spektrą, didinsime jaunų
šeimų kūrimosi regionuose galimybes. Užtikrinsime sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir
prieinamumą.
Skatinsime investicijas į regionus ir darbo vietų kūrimą juose. Išlaikydami ir gerindami socialinių, švietimo, kultūros ir sveikatos paslaugų kokybę, remsime savivaldos savarankiškumą.
Tęsime švietimo reformą ir investuosime į mokslo plėtrą. Vykdysime įsipareigojimus skaidrinti
valstybės valdymą ir mažinsime biurokratinę naštą, skatinsime skaitmeninį paslaugų prieinamumą.
Prašau Jūsų palaikymo ir kviečiu kartu kurti Lietuvą, į kurią norėtųsi sugrįžti ir kuria galėtumėme didžiuotis.
Mūsų programa: www.lvzs.lt

PARTIJA LIETUVA – VISŲ

TOMAS PAČĖSAS
2020-ieji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio metai. Istorijoje šis trisdešimtmetis bus pavadintas neišpildytų lūkesčių metais, kai vietoj socialinės rinkos ekonomikos
sukūrėme oligarchinį kapitalizmą.
Svarbiausi mūsų siekiai – 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 procedūras 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 iš uždavinių – sustabdyti augantį nedarbą, nes jis beveik du kartus didesnis negu Europos Sąjungoje
(ES).
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.
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 vidurkio.
Dėl didesnės pajamų lygybės 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 oligarcho veidu, o politika su žmogišku veidu, arba
politika žmonių ir žmonėms.
Partija LIETUVA – VISŲ yra geriausias Jūsų pasirinkimas.

KRIKŠČIONIŲ SĄJUNGA

JONAS ŠIMĖNAS
„Kartu apgynėme Lietuvos laisvę – dabar privalome apginti
krikščioniškąją sąžinę, lietuvių tapatybę, prigimtinę šeimą...“

MIELAS, TAUTIETI!
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta, kad kas ketveri metai renkame vieną svarbiausių valstybės valdymo institucijų – Lietuvos Respublikos Seimą. Neabejoju, kad ir Jūs pareikšite savo nuomonę, balsuodami apgalvotai ir atsakingai.
1990 m. kovo 11 d., ištardamas ,,TAIP“ nepriklausomos Lietuvos atkūrimui, balsavau ir už
piliečių teisę laisvai judėti, kurią sutvirtinome stodami į Europos Sąjungą. Tėvynė yra viena ir
nesvarbu, kur Tu bebūtum, kada išvykai ar kada parvykai, ar kokioje šalyje gavai sotesnį duonos kąsnį. Tėvynei stiprinti niekada nebus per daug šviesių protų ir darbščių rankų. Kartu
apgynėme Lietuvos laisvę, dabar privalome apginti krikščioniškąją sąžinę, lietuvių tapatybę,
prigimtinę šeimą.
Tiesa, kad Jūs, gyvendami ir dirbdami svetimoje šalyje, stiprinate to krašto ekonomiką,
turtinate jos kultūrą, tačiau tiesa ir tai, kad Jūs ne tik esate Lietuvos ambasadoriai užsienio
šalyse, bet ir visokeriopai padedate savo Tėvynei – Lietuvai, remdami čia gyvenančius artimuosius, ištiesdami ranką nusprendusiems padirbėti svečioje šalyje, atstovaudami Lietuvai
visuomeninėse ir tarptautinėse organizacijose.
Nusprendusiems grįžti – turime padėti. Todėl, kaip ir anuomet, XX amžiaus pradžioje
(vykdant kunigo Mykolo Krupavičiaus žemės reformą), turime rasti išmintingą sprendimą
– skirti žemės sklypą ar kitaip padėti grįžtantiesiems. Ir tam yra pagrindas, nes vienas iš
Krikščionių sąjungos pamatinių principų – solidarumas. Tai būdas rasti sprendimus. Suprantu,
kad tokiam sprendimui reikia visuotinio sutarimo, kurio inicijavimui esu pasirengęs.
Jūsų kandidatas – Kovo 11-osios Akto signataras
Jonas Šimėnas.

