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Zenonas Andrulėnas
Centro partija – Tautininkai

Centro partija tautinink ai

Kultūra ir švietimas – tautos gyvenimo ir ekonomikos pažangos variklis. Lietuviškos
tapatybės stiprinimas, ryšio su Lietuva ugdymas, etninės kultūros puoselėjimas mažins
emigraciją, augins piliečių pasididžiavimą savo šalimi ir atsakomybę už Lietuvos ateitį.
Korumpuotas elitas užvaldė Teisingumo sistemą ir politiką. Tai kelia grėsmę Lietuvos dabarčiai ir ateičiai. Neteisėta įtaka bei nebaudžiamumas sukūrė sąlygas šešėliniam
oligarchiniam valdymui. Štai ko labiausiai bijo korumpuotas elitas ir sisteminės partijos:
tarėjų teismuose, visuomeninio prokuroro, kalėjimo už kyšininkavimą. Padarysime tai.
Tauta ir šeima – valstybės pagrindas. Lietuva turi likti lietuviška. Užkirsime kelią masinei svetimšalių imigracijai. Šeima kyla tik iš vyro ir moters sąjungos ir šeimos giminystės ryšių. Kitokių šeimos formų propagavimas nepriimtinas. Vienos lyties asmenų santuokos negalimos. Neleisime įsivaikinti vaikų vienos lyties asmenų poroms. Stabdysime
genderizmo ir LGBT propagandą.
Finansiškai dar stipriau remsime prigimtines šeimas auginančias vaikus. Įstatymu
nustatysime, kad minimalus atlyginimas būtų ne mažesnis nei pusė vidutinės algos.
Pensijos – ne mažesnės nei minimalus atlyginimas. Ribosime darbo jėgos įvežimą iš
užsienio.
Išspręsime nesibaigiančių eilių poliklinikose ir ligoninėse problemą. Sveikatos apsauga turi būti ne tik nemokama, bet ir pasiekiama laiku.
Palaikome smulkius ir vidutinius verslus. Pirmuosius metus visiškai atleisime nuo
mokesčių savo verslą pradedančius žmones. Taikysime finansinę paramą ir mokestines
lengvatas į Lietuvą iš emigracijos grįžtantiems piliečiams. Įvesime didesnius mokesčius
turtingiesiems. Pažabosime oligarchus ir monopolijas. Esant reikalui, intervencinėmis
priemonėmis suvaldysime kainas.
JAV ir NATO yra Lietuvos saugumo garantas. Stiprinsime Lietuvos ryšius su Lenkija,
Latvija, Estija ir Vidurio Europos šalimis. Ginsime, pirmiausia, Lietuvos interesus, sieksime saugumo ir gerovės savo piliečiams.
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Valentinas Beržiūnas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

TELKIANTI POLITIKA
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir aš, jos narys Valentinas Beržiūnas 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. 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.
Mūsų programa: www.lvzs.lt
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Saulius Čaplinskas
Lietuvos socialdemokratų partija

SVARBIAUSIA – ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ!
Per savo profesinės veiklos metus sukaupiau reikšmingą patirtį visuomenės sveikatos, medicinos mokslo ir praktikos srityse, esu medicinos mokslų daktaras, profesorius.
Tai yra svarbus pagrindas kandidatuojant Seimo rinkimuose. Visas mano gyvenimas yra
susijęs su medicina, todėl sveika visuomenė, sveikas žmogus, sveika šeima ir aplinka bei
gerovė yra mano svarbiausi prioritetai.
Kiekvienas žmogus turi teisę gyventi sveikai, o nutikus nelaimei gauti nemokamą,
profesionalią ir kokybišką pagalbą iš valstybės.
Nuo pat nepriklausomybės Lietuvos sveikatos sistemą lydi nepakankamas finansavimas, netrumpėjančios eilės pas medikus, didelės žmonių išlaidos vaistams, vis dažniau tenka mokėti už diagnostinius tyrimus ir gydymą bei dantų priežiūros paslaugas;
stebimos įsisenėjusios ir nesprendžiamos vaikų, senjorų, neįgaliųjų sveikatos paslaugų
prieinamumo problemos.
Mūsų šalį užklupus koronavirusui daugelis sveikatos problemų dar labiau pagilėjo,
todėl žmonėms tapo dar sunkiau patekti pas specialistus ir gauti kokybišką medicinos
pagalbą. Užsitęsusias su gyventojų sveikata susijusias problemas reikia spręsti nedelsiant, sudarant galimybes gyventojams gauti daugiau nemokamų paslaugų bei padėti
žmonėms saugoti ir stiprinti sveikatą.
Mano siekiai:
Dėsiu pastangas, kad būtų daugiau nemokamų ir veiksmingų sveikatos paslaugų
kiekvienam žmogui.
Sieksiu, kad būtų daugiau susirgimų prevencijos ir ankstyvosios ligų diagnostikos
bei jų gydymo.
Teiksiu siūlymus dėl racionalaus vaistų vartojimo bei sieksiu, kad būtų daugiau visiems suprantamo vaistų kompensavimo.
Sieksiu, kad būtų daugiau kompetencijos ir atsakomybės priimant ir įgyvendinant
sprendimus, ypač likviduojant pandemijos pasekmes.
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Nendrė Černiauskienė
Lietuvos liaudies partija

VALSTYBĖS SPRENDIMAI PAGRĮSTI MOKSLU
Lietuvos liaudies partijos ketinimai
1. Nemokama elektra senjorams ir daugiavaikėms šeimoms
2. Mokslui – pastovi BVP, jis atskirtas nuo politikos
3. Moratoriumas miškų kirtimui
•
•

•

•

•
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Tautos laisvė, valstybė: įstatymas išstojimui iš ES; LRT sugrąžinti Tautai; stiprinti gynybinę galią; suvereno įgyvendinimas per referendumus.
Teisingumo įgyvendinimas: Seimo rinkimai per vienmandates apygardas; rinkėjų
teisė atšaukti Seimo narį; neremti partijų valstybės lėšomis; valdžios atskaitomybė
ir asmeninė tarnautojų atsakomybė; iždo tvarkymo viešumas; lėšų-turto grobstymas ir nusikaltimai prieš Tautą neturi senaties.
Šeima, bendruomenė, socialinis teisingumas, smulkus verslas: valstybės pagrindas – šeima (vyras ir moteris); propaganda ir įstatymai prieš šeimą draudžiami, jos
stiprinimas skiriant žemę, beprocentinę ipoteką naujos šeimos būsto statybai; ipoteką mažinimas 1/5 gimus vaikui; skatinti atsinaujinančių išteklių naudojimą; darbo
apmokestinimo mažinimas; seniūnų rinkimai; gamybos ir mokslo pažangą; gaminių, o ne žaliavų, eksportas.
Kultūros, praeities, papročių išsaugojimas, ori pilietybė: Lietuvių kalbą, papročius
ir senbuvių tautiškumą saugo valstybė; pastovi BVP dalis mokslui ir švietimui, kuris
nepriklauso nuo politikos; politiniai sprendimai grindžiami mokslu; E-švietimas regionų išsaugojimui.
Aplinka, visus pasiekiantis socialinis teisingumas: gamtinių išteklių grobstymas, naikinimas, pavojų sukėlimas – grėsmė nacionaliniam saugumui; valstybinis bankas,
įvedant atsiskaitymo vienetą pririštą prie prekių ir paslaugų krepšelio; progresiniai
mokesčiai; pirmo būtinumo prekės be PVM; tautinės pramonės šakų iš vietinių žaliavų ir išteklių plėtra; ekologiškas maistas; piliečiams iki 30 m. amžiaus, mokestis
SODRAI – 10 %, GPM – 5 %, iki 40 m. – 20 %, nuo 40 m. esami.
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Regimantas Čiupaila
Partija „Laisvė ir teisingumas“

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 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.
Priimsime Lietuvos sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo politikos strategiją.
Stiprinsime krašto gynybinius pajėgumus, gilinsime bendradarbiavimą NATO.
Esame už glaudesnį Europos Sąjungos bendradarbiavimą 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.
K A N DI D ATŲ Į LIE T U V OS RE S P UBLIKOS SEIMĄ VIENMANDATĖ JE LAZ DY NŲ RI N KI MŲ A PYG A RDO J E PRO G RA MO S
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Antanas Dainelis
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 krikščioniškąją prigimtį šiandien bandoma pakeisti liberalia
jos atmaina.
Įgyvendinsime priemones didinančias ekonominį ir socialinį solidarumą, kurio idealas yra bendruomenė su pagalba stokojančiam, bet be išlaikytinių, be nepakeliamos
mokesčių naštos, be vergiško ir prasmės neturinčio darbo. Socialinis teisingumas kyla
iš supratimo, kad visi visuomenės individai yra unikalūs ir vertingi. Šalies plėtra turi būti
vykdoma tausojant aplinką. Turime tapti sveikų žmonių bendrija.
Moksleiviai turi gauti tvirtas bendrojo lavinimo žinias, įgūdžius rasti reikiamą informaciją. Mokslo atradimai ir jų pagrindu sukurtos technologijos turi saugoti geruosius
žmogaus prigimties bruožus, netapti socialinės inžinerijos ir manipuliavimo įrankiais.
Mūsų kultūra yra lietuviška ir kartu krikščioniška, europietiška, moderni. Ji neturi virsti
tiesiog pramoga.
Esame Lietuvos euroatlantinės integracijos 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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Gediminas Davulis
Partija
j LIETUVA – VISŲ
Ų

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).
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 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.
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Kęstutis Dubnikas
Nacionalinis susivienijimas

NACIONALINIS
SUSIVIENIJIMAS

PAKELK GALVĄ, LIETUVI – ATSIIMK VALSTYBĘ!
Lietuva tapo sparčiausiai pasaulyje nykstančia šalimi. Šalies valdžia tarnauja ne savo
krašto piliečiams, bet vykdo svetur esančių galios centrų valią, kuri dažnai prieštarauja
gyvybiniams gyventojų interesams. Mūsų šūkis Pakelk galvą, lietuvi – atsiimk valstybę!
yra kvietimas visiems Lietuvos piliečiams susigrąžinti iš jų atimtą teisę patiems spręsti
savo likimą ir vėl tapti savo valstybės šeimininkais. Sieksime esminių permainų, kad
Lietuva taptų visiems piliečiams teisinga ir jiems tarnaujančia valstybe.
Mano programinės nuostatos:
Rinkimų sistemos pertvarka – kelias demokratijos ir piliečių valdymo link.
Visa savivaldos valdžia – orių ir laisvų žmonių bendruomenėms.
Atkurti tautos suverenitetą – panaikinti virš piliečių renkamos valdžios iškilusį ir niekam neatskaitingą Konstitucinį Teismą.
Teismų atvėrimas visuomenei per tarėjų ir prisiekusiųjų institucijas ir reali visų piliečių lygybė prieš įstatymą.
Panaikinti vaikus atiminėjančias tarnybas – jų vietoje teisingai veikiantis vietos tarnybų tinklas.
Sustabdyti viešųjų lėšų grobstymą – sąžininga atlyginimų sistema, panaikinti parazituojančias biudžetines įstaigas, netaikyti senaties stambiai korupcijai.
Gaivinti kaimą – skirstant lėšas pirmenybė ne stambiesiems žemvaldžiams, o šeimos ūkiams ir kaimo bendruomenėms.
Žalia šviesa – tik Lietuvos ūkiui naudingoms ir gyventojų interesams nekenkiančioms užsienio kapitalo investicijoms.
Panaikinti privalomą antrąją pensijų kaupimo pakopą – Sodros pinigai ne užsienio
bankams, o Lietuvos pensininkams.
Užkardyti menkai integruotų ir nelojalių piliečių ugdymą – mokytojo autoriteto atkūrimas ir mokymas visose mokyklose tik valstybine kalba.
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Jaroslav Kaminski
Lietuvos lenkų rinkimų akcija –
Krikščioniškų šeimų sąjunga

UŽ KRIKŠČIONIŠKĄSIAS VERTYBES!
UŽ TRADICINĖS ŠEIMOS VERTYBES!
UŽ SOCIALINĮ TEISINGUMĄ!
UŽ SĄŽININGĄ POLITIKĄ!
LLRA-KŠS veiklos pagrindas yra krikščioniškos vertybės, kadangi visi žmonės yra
Dievo vaikai ir prieš jį visi mes esame lygūs, nepriklausomai nuo tautybės, politinių įsitikinimų, socialinio statuso. Esame lyg viena didelė šeima. Palaikau tradicinės šeimos,
kaip pagrindinės visuomenės ląstelės, vertybes. Politinę ir visuomeninę veiklą vertinu
visų pirma kaip sąžiningą ir atsakingą tarnavimą kitam žmogui ir valstybei.
Mano tikslas yra įgyvendinti ir ginti pagrindinius mūsų kultūros ir civilizacijos idealus: šeimą, gyvybę, tiesą, teisingumą, orumą, garbę.
Teisingas finansų ir mokesčių naštos paskirstymas, tenkinant visuomenės poreikius, reikalauja didesnių įplaukų į biudžetą. Sieksiu:
• Mokesčių solidarumo principo – turtingesnis moka daugiau (1 euro mokestis
gaunantiems MMA)
• Bankų, prekybos tinklų apmokestinimo
• Didesnio lėšų skyrimo savivaldybėms, švietimui, kultūrai, vaikų globai
• Mokinio krepšelio ir ligonių kasų kvotų modelių keitimo
• Seimo narių skaičiaus mažinimo nuo 141 iki 101.
Užtikrinsime šeimų kiekvieno žmogaus gerovę:
• 120 eurų kas mėnesį kiekvienam vaikui
• Daugiau šeimos kortelės lengvatų ir paslaugų
• Sumažinimas iki 5 procentų pridėtinės vertės mokesčio maistui
• 50 procentų didesnės pensijos. Taip pat 13-osios pensijos mokėjimas kiekvienais
metais
• Nemokami vaistai 70 metų ir vyresniems žmonėms
• Atlyginimų ir socialinių garantijų didinimas
• Minimalaus atlyginimo didinimas iki 1000 eurų.
Ginsiu viešąjį interesą, esu pensininkų, dirbančių, vaikus auginančių, pagalbos ir paramos reikalaujančių žmonių pusėje.
K A N DI D ATŲ Į LIE T U V OS RE S P UBLIKOS SEIMĄ VIENMANDATĖ JE LAZ DY NŲ RI N KI MŲ A PYG A RDO J E PRO G RA MO S
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Vytas Lužys
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

SUTEIKIME ŽMONĖMS GALIMYBĘ
UŽSIDIRBTI, GEROVĘ JIE SUSIKURS PATYS
1. Galimybė užsidirbti. Mokesčių sistemą seniausiai žadama sutvarkyti, suprastinti,
suvienodinti sąlygas ir padaryti skaidrią, kad mokesčių mokėtojas matytų kaip panaudoti jo sumokėti pinigai. Skaidresnė mokesčių sistema, didesnė mokestinė bazė,
mažiau biurokratijos ir mažesni mokesčiai – galimybė užsidirbti ir tik po to susimokėti
mokesčius, o ne priešingai.
2. Galimybė gyventi švarioje aplinkoje. Atsinaujinanti energija, antrinių žaliavų perdirbimas turi tapti mūsų ekonomikos varikliu, nustokime pirkti elektrą ir mokėti pinigus
kitiems, pasigaminkim elektrą patys ir perdirbkim sukauptas antrines žaliavas taip
užtikrindami švarią Lietuvą, nes švari aplinka yra palikimas ir galimybė mūsų ateities
kartoms.
3. Galimybė gauti pažangią medicinos pagalbą. Sveikatos sistema jau seniai laukia pertvarkos, nes galimybė gauti pažangią medicininę pagalbą yra gyvybiškai svarbi žmogaus teisė, kuri privalo būti užtikrinama.
4. Galimybė gauti kokybišką išsilavinimą. Švietimo sistemos pertvarka yra būtina, nes
galimybė gauti kokybišką išsilavinimą yra visos valstybės ateities garantas.
5. Galimybė laisvai kurti ir reikšti mintis. Įstatymų leidyboje reikia remtis dirbtinio intelekto pagalba, nes įstatymų prieštaravimas logikai ir vieni kitiems jau trukdo valstybės ūkiui vystytis ir žmogaus teisėms apginti, turime pakelti įstatymų leidybos kokybę, nes galimybė gyventi teisinėje valstybėje yra svarbiausias uždavinys ir Seimo
pareiga.
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Gvidas Mazgelis
Lietuvos žaliųjų partija

METAS LIETUVAI SUŽALIUOTI!
Lietuva subrendo švariai aplinkai ir švariai politikai. Žmogaus, ekonomikos ir gamtos interesų darnos užtikrinimas – štai kas turi būti dėmesio centre priimant politinius sprendimus.
Esame #TikraiŽali, pasiruošę veikti čia ir dabar.
Vizija – žaliuojanti, klestinti ir kiekvienam teisinga Lietuva.
Prioritetai: - Gerovės ekonomika ir socialinis teisingumas
- Atsinaujinanti energetika ir stipri aplinkos apsauga
- Visiems prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos
- Kokybiška švietimo sistema
- Tolerancija ir pagarba
Tikslai:
- Minimalios mėnesinės algos (MMA) didinimas iki 1000 Eur. Neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) sulyginimas su MMA. Greitesnis senatvės pensijos indeksavimas –
pensijos negali būti mažesnės nei MMA
- Įkūrusių pirmąjį verslą atleidimas nuo pelno mokesčio pirmus 3 metus
- Būsto kredito palūkanų padengimas šeimoms, auginančioms vaikus
- Iki 2040 m. elektros ir šilumos gamyboje 100 proc. perėjimas prie atsinaujinančios
energijos (saulės, vėjo, biomasės, kt.)
- Mokesčio už atliekų tvarkymą taikymas ne pagal būsto plotą, o pagal faktiškai šalinamą
atliekų kiekį. Sąlygos masiniam atliekų rūšiavimui, kuris atpigins atliekų tvarkymo mokestį gyventojui
- 0 % PVM tarifas elektromobiliams, 9 % PVM – hibridiniams automobiliams
- Nacionalinė miškų strategija, įtvirtinanti miškingumo didinimą ir tvarų miškų ūkio valdymą
- Didesni įgaliojimai aplinkos apsaugos pareigūnams, didesnis finansavimas jų darbo užmokesčiams bei efektyviam darbui būtinai įrangai
- Mobilių šeimos gydytojų kabinetų, kurie didintų sveikatos paslaugų prieinamumą kaimo gyventojams, kūrimas
- Investicijos į mokytojus ir mokslininkus, o ne vien infrastruktūrą. Iki 2024 m. finansavimas moksliniams tyrimams bei inovacijoms turi siekti 3 proc. BVP
Plačiau: www.lzp.lt Susisiekime: 8 653 16139
K A N DI D ATŲ Į LIE T U V OS RE S P UBLIKOS SEIMĄ VIENMANDATĖ JE LAZ DY NŲ RI N KI MŲ A PYG A RDO J E PRO G RA MO S
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Donalda Meiželytė
Laisvės partija

Augau demokratiškoje aplinkoje, tėvai visuomet leisdavo pačiai nuspręsti ir sakė,
kad jie už mane gyvenimo juk nenugyvens.
Turėjau laisvę rinktis būdama paauglė, dabar turiu gūžtis nuo man nepažįstamų
žmonių primetamų draudimų. Kiekvieno žmogaus pasirinkimas – jo atsakomybė. Laisvė
ir atsakomybė yra neatsiejami dalykai. Juos jungia pasitikėjimas. Nepasitikėti savo šalies
piliečiais, atimti jų laisvę rinktis, laikyti visą tautą tamsia minia – nusikalstama.
Švietimas, žmogaus teisės ir aplinkosauga yra mano prioritetai. Laisvų, savarankiškų
ir atsakingų asmenybių ugdymas yra pagrindinis Laisvės partijos tikslas švietimo srityje.
Žiedinė ekonomika turi tapti norma, Taros depozito sistema – išsiplėsti iki maksimumo, aplinkosaugai skiriamas finansavimas – didėti dvigubai.
Valstybinę ligonių kasą reiktų pervadinti į Sveikatos kasą bei visas teritorines kasas
paleisti ilgų neapmokamų atostogų negrįžtamai ir galų gale įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendacijas Sveikatos sistemoje.
Sieksiu Valstybės kontrolės įstatyme įtvirtinti rekomendacijų svarbą ir būtinumą įstaigoms jas įgyvendinti. Matau didžiulę spragą valstybės valdyme dėl Valstybės kontrolės atliekamų auditų rekomendacijų nepaisymo.
Mano tikslas Valstybės investicijų programos lėšų paskirstymą deleguoti nepriklausomai valdybai, kuri remdamasi kaštų ir naudos analize spręstų, kur kokios investicijos
yra būtiniausios.
Sieksiu pertvarkyti Užimtumo tarnybą perkeliant jos funkcijas ir Užimtumo fondo
lėšas į savivaldybių socialinių paslaugų skyrius, ugdymo įstaigas ir jaunimo įdarbinimo
programas. Užimtumo tarnyba tilptų į internetinį puslapį su darbo ir mokymo programų skelbimais. Ji toliau atliktų statistikos rinkėjos funkciją, tik ten nereikėtų eiti gyvai.
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Andrius Saveikis
Darbo Partija

ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
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 eurai 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 Vilniaus miesto, Lazdynų apygardos interesus Seime:
• Kartu su Darbo partija parengsiu įstatymų pakeitimus, nustatančius tiesioginių
seniūno rinkimų tvarką, jų valdomą savarankišką biudžetą, bendruomenių vaidmens didinimą.
• Regioninės politikos srityje vadovausiuosi principu „iš apačios į viršų“, kad problemų identifikavimas ir jų sprendimai būtų kildinami iš vietos gyventojų poreikių.
• Sieksiu, kad svarbiausi savivaldos klausimai būtų sprendžiami prieš tai atlikus
gyventojų apklausą.
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Algis Strelčiūnas
Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai

Gerbiami Lazdynų ir Karoliniškių gyventojai,
Šiuo visiems sunkiu laikotarpiu kaip niekada turime susirūpinti savo bei aplinkinių
sveikata, naujai sudėlioti svarbiausius gyvenimo prioritetus. Nenumaldomai artėjant
demokratiškiems rinkimams, būtina atsakingai įvertinti pamatines politikų vertybes.
Rinkimuose dar kartą siekiu Jūsų palaikymo. Šios krizės padariniams sušvelninti būtina susitelkti, veikti greitai, profesionaliai ir sąžiningai. Esu įsitikinęs, kad šios vertybės
politikoje turi būti pagrindinėmis. Atsižvelgdamas į gyventojų prašymus ir tęsdamas
savo pradėtus darbus, pristatau Jums savo veiklos programą:
•
Lazdynų ir Karoliniškių rajonų teritorijose esančių orą teršiančių objektų veikla atitiktų nustatytas aplinkos kokybės normas;
•
Vilniui 2021 metams skirti papildomą 1 mln. eurų dotaciją miesto infrastruktūros
gerinimui, ypač transporto spūsčių mažinimui, skirtingų lygių sankryžų ir garsą izoliuojančių sienelių įrengimui;
•
sėkmingai vykdyti daugiabučių namų renovaciją, teikiant prioritetą grupinei namų
renovacijai, sutvarkant namų infrastruktūrą, įrengiant vaikų žaidimų ir automobilių
parkavimo aikšteles;
•
užbaigti Lazdynų daugiafunkcinio centro statybas iki 2023 m.
•
įteisinti tiesioginius seniūnų rinkimus, pakeisti savivaldybių tarybų rinkimų sistemą,
pereinant nuo esamos prie mišrios;
•
įrengti pėsčiųjų tiltą - jungtį nuo Vingio parko iki Parodų rūmų;
•
skirti didesnį finansavimą bendruomenių stiprinimui – saugiai kaimynystei, savanorystei, bendruomenės renginiams, bendros aplinkos gražinimui, socialinėms paslaugoms;
•
suteikti didesnes teises šeimos gydytojams bei slaugos darbuotojams siekiant kokybiškesnių paslaugų pacientams;
•
užtikrinti pensijų augimą ir sistemos stabilumą, galimybių šeimai paketą.
Esu pasiruošęs atstovauti Jums LR Seime.
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Sandra Žilienė
Lietuvos socialdemokratų
ų darbo partija

Mūsų tikslas – žmonių gerovė, ekonominis ir politinis stabilumas, socialinis teisingumas ir tvari bei subalansuota aplinka.
Rinkimų programos prioritetiniai tikslai:
• Lietuvos Respublikos gyventojų užimtumo didinimas, jaunimo įvedimas į darbo
rinką, negalią turinčių žmonių integravimas darbo rinkoje;
• Socialinės paramos teikimo efektyvinimas;
• Socialinės atskirties mažinimas;
• Minimalaus mėnesinio atlyginimo augimas;
• Pensijinio amžiaus žmonių gerovės užtikrinimas, tobulinant subalansuotą pensijų sistemą;
• Sveikatos apsaugos sistemos tobulinimas, remiantis gerąja užsienio valstybių
praktika;
• Emigracijos ir kvalifikuotų specialistų nutekėjimo mažinimas;
• Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas, siekiant nuolatinio ekonomikos augimo;
• Pridėtinės vertės mokesčio mažinimas maisto produktams;
• Aiškus aplinkosauginis reglamentavimas, visuomenės skatinimas dalyvauti priimant sprendimus, stabili ir griežta ūkinės veiklos poveikio aplinkai bei sveikatai
kontrolė.
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Vienmandatės Lazdynų rinkimų apygardos Nr. 9
RINKIMŲ KOMISIJA
Pirmininkas
Pavaduotojas
Sekretorius

JOLANTA SEREIČIKIENĖ
LAURA MEDELIENĖ
ERIKA KUROČKINA

Nariai:

IRENA FILISTOVIČIŪTĖ
JULIJANAS GALIŠANSKIS
VILIJA GRIGONIENĖ
RASA GRUODYTĖ
VIKTORAS GULBINSKI
DANUTĖ MAŽEIKAITĖ
AUDRIUS NAŠLĖNAS
HENRICH PEŠKO
TOMAS RAGAUSKAS
DARIUŠ SOKOLOVSKI

Lazdynų apygardos rinkimų komisija Nr. 9
Erfurto g. 29, Vilnius
El. paštas: lazdynu9@lrvrk.lt
Tel. 8 668 440 09

Kandidatų sąrašas gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Seimo rinkimų
įstatymo reikalavimų neatitinkančius kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus.
Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt<http://www.vrk.lt> ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
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Vienmandatėje Lazdynų rinkimų apygardoje esančių
RINKIMŲ APYLINKIŲ ADRESAI:
352

Sausio 13-osios

Architektų g. 166, Vilnius

353

Bokšto

Architektų g. 166, Vilnius

356

L. Asanavičiūtės

V. Druskio g. 11, Vilnius

357

V. Druskio

V. Druskio g. 11, Vilnius

358

R. Jankausko

R. Jankausko g. 17, Vilnius

410

Riešuto (turės spec. punktą-ligoninę)

Žėručio g. 4, Vilnius

413

Bukčių

Architektų g. 68, Vilnius

414

Akacijų

Žėručio g. 4, Vilnius

415

Oslo

Architektų g. 68, Vilnius

416

Žėručio

Erfurto g. 23, Vilnius

417

Paparčio

Erfurto g. 23, Vilnius
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