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Mes kovojame prieš korumpuotus politikus ir giname paprastų žmonių interesus

Neleisime valdžiai toliau vogti
ir tyčiotis iš Lietuvos žmonių!

Valdžios korupcija Lietuvoje peržengė visas ribas. Partiniai kyšininkai
lobsta, o tauta skursta. Neleiskime korumpuotoms partijoms ir toliau
vogti iš Lietuvos žmonių. Kartu su Jumis mes galime tai sustabdyti!
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N. PUTEIKIS: „TURIME PAKEISTI SISTEMĄ.
KITAIP POLITIKAI TOLIAU VOGS IR IMS KYŠIUS,
O EILINIAI ŽMONĖS VARGS IR KENTĖS“
Naujojo darbo kodekso sukūrimui ir „pastūmimui“ Seime
buvo išleisti milijonai eurų.
Mes dėsime visas pastangas,
kad šio Lietuvos žmonėms
nepalankaus naujojo darbo
kodekso įsigaliojimas būtų
nedelsiant sustabdytas.

N. Puteikis - nepriklausomas kandidatas Klaipėdos Danės rinkimų apygardoje.
Įrašytas pirmuoju Antikorupcinės N.Puteikio ir K.Krivicko koalicijos sąraše nr. 14

Pirmiausiai noriu padėkoti Lietuvos
žmonėms už kasdien vis labiau didėjėjantį jų pasitikėjimą mūsų antikorupcine koalicija ir pakviesti jus spalio 9 dieną
drąsiai balsuoti už mus naujojo Seimo
rinkimuose. Jūsų balsas bus labai svarbus ir stiprus. Remiantis naujausiais vis
labiau augančių mūsų reitingų tyrimais
„Antikorupcinė N.Puteikio ir K.Krivicko
koalicija“ Nr.14 tikrai pateks į Seimą. Planuojame turėti 15 savo atstovų. O tai jau
yra didelė jėga kovai su dabartine visas
ribas peržengusia politine, partine valdžios korupcija.

„Naujasis darbo kodeksas
žymiai pablogina visų Lietuvos dirbančių žmonių padėtį. Jis buvo priimtas agresyviai veikiant įtakingiems
didžiojo verslo lobistams.
Aš asmeniškai Seime visada balsavau prieš šį naująjį
darbo kodeksą, o socialdemokratai už. Todėl, tai matydami, paprasti dirbantieji
taip pat renkasi balsuoti už
mūsų koaliciją“

Po rinkimų mūsų balsas bus
girdimas dar geriau, nes Lietuvos dirbančiųjų interesus
mūsų Antikorupcinės koalicijos sąraše atstovauja, aštuntuoju įrašytas, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“
pirmininkas, „Profesinių sąjungų centro“ lyderis, teisininkas Kęstutis Juknis.

Visus Lietuvos pensininkus iš kurių
nuolat tyčiojasi ir skriaudžia dabartinė valdžia mūsų koalicijoje atstovaus
Lietuvos pensininkų partija ir jos pirmininkas Vytautas Kadžys. Tai bus pirmas
kartas atkurtos Lietuvos istorijoje kai
Lietuvos pensininkai Seime turės savo
atstovą!
Rugsėjo 22 dieną su Lietuvos pensininkus atstovaujančia “Bočių” sąjunga raštu
pasirašėme įsipareigojimą didinti pensijas bent iki Estijos lygio – 370 eurų!
Rugsėjo 13 dieną Vilniaus apygardos administraciniam teismui įteikiau
skundą, kuriame prašau pripažinti LR
Vyriausybę ir jos vadovą A.Butkevičių
atsakingais dėl to, kad po euro įvedimo nesiėmė jokių veiksmų ir nepriėmė
jokių sprendimų, kad sustabdytų nepagrįstą, tyčinį prekių ir paslaugų kainų
didinimą Lietuvoje.
Tą padariau atstovaudamas ir gindamas visų Lietuvos žmonių interesus
dėl to, kad A.Butkevičius nesiėmė jokių
veiksmų ir nepadė nieko, kad pažabotų
dirbtinį ir tyčinį prekių ir paslaugų kainų
auginimą.

Tačiau šio akivaizdaus fakto
niekaip nenori pripažinti dabartinė valdžia. Užtenka pagaliau pasyviai stebėti, kaip
valdžia mumis manipuliuoja
ir mums meluoja. Mes galime ir privalome priversti valdžią atsakyti už savo veiksmus ir prisiimti atsakomybę
už neįvykdytus pažadus“
Per dabartinės Vyriausybės ir jos vadovo neveiklumą milijonai Lietuvos
žmonių vis dar negali atsigauti po išaugusių kainų šoko, o šimtai tūkstančių
apskritai atsidūrė žemiau skurdo ribos.
Vėl vis didėjanti emigracija taip pat yra
šio kainų šoko pasekmė. Žmonės, kurie
iki kainų šuolio dar šiaip ne taip sudurdavo galą su galu, dabar nebegali pragyventi iš savo algos. O dabar jų padėtį
dar labiau pablogino dabartinio Seimo
partijų priimtas naujasis darbo kodeksas, kurio įsigaliojimą mes nedelsdami
stabdysime.
Didžiausias ir galingiausias ginklas kuriuo mes kartu su Jumis galime nugalėti dabartinės valdžios politinę korupciją
Spalio 9 dieną atsidurs Jūsų pačių rankose. Tai nedidelis keturkampis lapelis, rinkimų biuletenis, kuriame pasirinkę mūsų
„Antikorupcinės N.Puteikio ir K.Krivicko
koalicijos“ sąrašą nr.14 ir palaikydami
mūsų kandidatus vienmandatėse Jūs
tikrai galite pažaboti politinę partijų korupciją ir sustabdyti valdžios patyčias iš
paprasto žmogaus.
Kartu mes galime Juos nugalėti!
Naglis Puteikis
parašas

„Po euro įvedimo Lietuvoje
pabrango beveik viskas. Tą
pajuto visi Lietuvos žmonės.
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K. KRIVICKAS: “SUMAŽINSIM SEIMO NARIŲ
SKAIČIŲ, PANAIKINSIM JŲ NELIEČIAMYBĘ,
ATIMSIM VALDŽIOS PRIVILEGIJAS!”
Šiandien mes visi esame didžiausių politinės valdžios korupcijos skandalų per
visą Lietuvos istoriją liudininkai. „Auksiniai šaukštai“, „Masiulio kyšis“, „Vijūnėlės
dvaras“, korupciniai įtarimai Darbo partijos lyderiams, įtarimai prekyba poveikiu ir korupcija partijai „Tvarka ir teisingumas“, Šiandien visiems gyvenantiems
Lietuvoje akivaizdu, kad visų didžiųjų
partijų politinis elitas apraizgė Lietuvą
dar neregėto mąsto ir painumo korupcijos voratinkliu. Tai sistema, kurioje visi
susiję su visais.

„Korumpuotos politinės partijos
jau seniai nebetarnauja Lietuvos
žmonėms. Jos tarnauja oligarchams, ir įtakingoms, didžiojo
verslo grupuotėms“
„Atsidėkodami“ už Seime ar vyriausybėje priimtus jiems palankius sprendimus
oligarchai tiesiogiai kyšiais ir netiesiogiai
per įvairius fondus, įdarbintus gimines ir
artimuosius, žmonas ir žentus, finansuoja
politines partijas ir jų lyderius.
Tai čia tik tai, kiek mes sužinojome. O
įsivaizduokite kiek mes iš tiesų dar nežinome ir kiek kyšių iš tiesų yra duodama
ir imama aukščiausiose valdžios sluoksniuose! Nors ir patys didžiausi istorijoje
– Liberalų lyderio Masiulio 106 000 eurų
kyšis, „Auksiniai“ socialdemokrato Oleko
šaukštai, Malinauskas ir Vijūnėlės dvaras,
Darbo partijos lyderis Gapšys ir jo kyšis,
Uspakicho „juodoji buhalterija“ ir Pakso
„Tvarkos ir teisingumo“ korupcijos skandalai - yra tik aisbergo viršūnė visoje šioje
korumpuotoje valdžios sistemoje.
Atėjo metas visa tai sustabdyti. Pasakyti
- stop politinei korupcijai Lietuvoje! Nes
buvo peržengtos visos ribos, perpildytos
visos Lietuvos žmonių kantrybės taurės
ir sudužo paskutinės skaidrumo iliuzijos.
Kito kelio nebėra – turime juos sustabdyti! Nes arba mes juos - arba jie mus visus...
Šiandien beveik visi Lietuvos žmonės vieningai pritaria mūsų pozicijai, kad politinė
valdžios korupcija yra didžiausia Lietuvos
problema. Dėl valdžios partijų korupcijos
pensininkai šiandien negauna didesnių

pensijų, darbininkai nesulaukia didesnių atlyginimų,
jaunos šeimos skursta, o pareigūnai, medikai ir mokytojai gauna mažiausius atlyginimus Europoje.
Kaip tai susiję? Ogi labai tiesiogiai. Visus visų mūsų Lietuvos žmonių per mokesčius
sumokėtus pinigus valdo ir jų
srautus kontroliuoja būtent
valdžios atstovai. Ir veikdami
išvien su net nebesislapstančiais nesąžiningais oligarchais jie ir dalinasi visų Lietuvos žmonių pinigus taip, kaip
reikia jiems.

K.Krivickas - nepriklausomas kandidatas Vilniaus Justiniškių rinkimų apygardoje.
Įrašytas antruoju Antikorupcinės N.Puteikio ir K.Krivicko koalicijos sąraše nr.14

„Jie lobsta ir turtėja, o
eiliniai žmonės skursta. Objektai,
kurie gali būti statomi pigiau yra
statomi brangiau, darbai prekės
ar paslaugos perkami penkis ar
net dešimt kartų brangiau“

Jie lobsta ir išlieka valdžioje visų jūsų ir
visų mūsų sąskaita. Tokiu „būdu“ iš biudžeto kasmet „išplukdoma“ 1 000 000 000
milijardas eurų. Tai beveik 3 000 000 eurų
kiekvieną dieną. Tokias milžiniškas mūsų
visų pinigų „suėda“ valdžios ir politikų korupcija ir nesąžiningumas.
Tiek tikrai pakaktų išspręsti kone visas didžiausias paprastų Lietuvos žmonių socialines problemas.

„Galėtume sumažinti pajamų mokesčius, kad padidėtų „į rankas“
gaunami darbo žmonių atlyginimai, padidinti pensijas tiek, kad
visi pensininkai vidutiniškai gautų
bent po 370 eurų per mėnesį, padėti jaunoms šeimoms atleidžiant
jas nuo mokesčių, kad šeimai liktų
pakankamai pinigų pragyvenimui
ir vaikų poreikiams, suteikti geresnes darbo ir uždarbio sąlygas
policijos pareigūnams, medikams
ir mokytojams“

Todėl mes sakom – užtenka tyčiotis iš Lietuvos žmonių! Mes suveršime diržus ne
žmonėms, o valdžiai! Sumažinsime Seimo
narių ir kitų valdžios biurokratų skaičių,
pagal gyventojų skaičių. Tegu valdžia pajunta - blogai dirba, išvaro žmones iš Lietuvos, tai ir valdininkų skaičius turi žymiai
sumažėti. Mažiau valdžios biurokratų –
mažiau korupcijos!
Didžiausias ir galingiausias ginklas kuriuo mes kartu su Jumis galime nugalėti
korupciją Spalio 9 dieną atsidurs Jūsų
pačių rankose. Tai nedidelis keturkampis
lapelis, rinkimų biuletenis, kuriame pasirinkę mūsų „Antikorupcinės N.Puteikio ir
K.Krivicko koalicijos“ sąrašą nr.14 ir palaikydami mūsų kandidatus vienmandatėse
Jūs tikrai galite padaryti tai, apie ką mes
paskelbėme šiandien – pažaboti politinę
partijų korupciją ir sustabdyti valdžios patyčias iš paprasto žmogaus.
Kartu mes galime Juos nugalėti!
Ačiū Jums už Jūsų pilietiškumą!
Pagarbiai,
Kristupas Krivickas
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PIRMASIS MŪSŲ SĄRAŠO KANDIDATŲ DEŠIMTUKAS:
1. Naglis PUTEIKIS: „Visada atstovauju ir ginu paprastų, eilinių Lietuvos žmonių interesus. Kai mes mūsų koalicija pateks į Seimą, visiems politiniams kyšininkams
ten bus riesta!“
Klaipėdos Danės vienmandatė rinkimų apygarda
2. Kristupas KRIVICKAS: „Vagiantys, korumpuoti
politikai peržengė visas ribas. Turime juos sustabdyti.
Jaučiame, kad paprasti Lietuvos žmonės palaiko mūsų
kovą. Tai mus įpareigoja ir įkvepia. “
Vilniaus Justiniškių apygarda
3. Ligitas KERNAGIS: „Politinė korupcija užkniso juodai. Kaip paskutinės Seimo Antikorupcinės komisijos
pirmininkas asmeniškai kovojau su politine korupcija.
Tęsiu tą kovą!“
Kauno Aleksoto – Vilijampolės rinkimų apygarda
4. Vytautas JUŠKUS: „Kaip pirmasis Seimo Antikorupcinės komisijos pirmininkas esu asmeniškai atskleidęs
ne vieną skandalingą valstybinės korupcijos atvejį. Atskleisime dar. Ir ne vieną.“
Šiaulių Aušros rinkimų apygarda
5. Vytautas KADŽYS: „Pirmą kartą visi Lietuvos pensininkai, kuriuos valdžia skriaudžia labiausiai – gali turėti
savo tiesioginį atstovą Seime. Iš korupcijos nasrų išplėšę šimtus milijonų – galėsime visiems sugrąžinti nusavintas ir padidinti dabartines mažas pensijas“
Lietuvos pensininkų partijos pirmininkas
6. Alvydas MEDALINSKAS: „Dabartinė politinė partinė Sistema priešinasi naujų jėgų atėjimui, nes puikiai
supranta, kad bus išardyti jų suregzti įtakų voratinkliai“
Vilniaus Naujamiesčio rinkimų apygarda

7. Eligijus Dzežulskis - Duonys: „Mano tikslas – mažiau skurdo ir nelygybės. Mažiau korupcijos ir biurokratijos. Daugiau savivaldos, kontrolės ir gerovės. Ryžtingai keiskime sistemą!“
Kauno Šilainių rinkimų apygarda
8. Kęstutis JUKNIS: „Esu Lietuvos profesinės sąjungos
„Sandrauga“ pirmininkas, „Profesinių sąjungų centro“
lyderis, atstovauju paprastų Lietuvos dirbančiųjų interesus. Pirmas mūsų darbas bus – sustabdyti naujojo
darbo kodekso įsigalioijimą“
Kauno Centro – Žaliakalnio rinkimų apygarda
9. Nijolė GIEDRAITIENĖ: „Žmonės, kurie uždirba minimalią alga – 370 eurų, neturi mokėti išvis jokių mokesčių. Jie ir taip nesuduria galo su galu. Neleisime
skriausti pažeidžiamiausių. Turime jiems padėti“
Ukmergės rinkimų apygarda
10. Egidijus DRĖZAS: „Asmeniškai patyriau, ką reiškia kova su galinga, įtakinga ir beširde Sistema traiškančia žmonių likimus. Kai Kauno ligoninė pražudė
mano vaikelį – prisiekiau siekti teisingumo. Teisme juos
nugalėjau. Dabar atėjo metas nugalėti juos Seime“
Kauno Kalniečių rinkimų apygarda
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Sąrašas nr. 14
1.	Naglis PUTEIKIS
2.	Kristupas Augustas
KRIVICKAS
3.	Ligitas KERNAGIS
4.	Vytautas JUŠKUS
5.	Vytautas Jurgis KADŽYS
6.	Alvydas MEDALINSKAS
7.	Eligijus DZEŽULSKIS-DUONYS
8.	Kęstutis JUKNIS
9.	Nijolė GIEDRAITIENĖ
10.	Egidijus DRĖZAS
11.	Jūratė ZAPOLSKIENĖ
13.	Raimondas TAMOŠAUSKAS
14.	Kęstutis KOPŪSTA
15.	Vidas CIKANA
16.	Rūta ZABIELIENĖ
17.	Evaldas JURKEVIČIUS
18.	Žydrūnas BANEVIČIUS
19.	Pranas KAVALIAUSKAS
20.	Darius TAMULIONIS
21.	Nina PUTEIKIENĖ
22.	Laima MEŠKAUSKIENĖ
23.	Paulius VINKLERIS
24.	Aldona IVOŠKIENĖ
25.	Ramutė NALIVAIKIENĖ
26.	Gediminas AKELAITIS
27.	Laura RADZEVIČIŪTĖ
28.	Gediminas BERŽINIS
BERŽINSKAS
29.	Donatas JANČARAS
30.	Marija KALADIENĖ
31.	Algirdas BACEVIČIUS
32.	Giedrius GATAVECKAS
33.	Valerijus ŠABRAUSKAS
34.	Jurgis ZABILIUS
35.	Algis PADVELSKIS
36.	Romualdas ČINGA
37.	Arturas JUŠKAUSKAS
38.	Nerijus STASIULIS
39.	Žydrūnė BALSYTĖ
40.	Liudas VEDECKIS
41.	Viktoras JENCIUS
42.	Alvydas DIRSĖ
43.	Kęstutis GUMBRYS
44.	Artūras TAMKUTONIS
45.	Albina KAVALIAUSKAITĖ
46.	Vladas RAIŠYS
47.	Raimonda BALTRUKĖNĖ
48.	Arūnas SIMONAITIS

49.	Algirdas VAIDOTAS
50.	Irutė GEDUTIENĖ
51.	Jonas JUKNIUS
52.	Vitalijus BALTUTIS
53.	Augustas VICHROVAS
54.	Lauras PRANCKEVIČIUS
55.	Arūnas KRIAUČIŪNAS
56.	Tadeuš POLITO
57.	Nikolaj VOINOV
58.	Romas PAVOLAS
59.	Asta MUSTEIKIENĖ
60.	Arnoldas IVANAUSKAS
61.	Jelena ANDRIJANOVA
62.	Edvardas MICHALIOVAS
63.	Rimantas JARUŠKEVIČIUS
64.	Albinas STANKUS
65.	Alvydas PADRIEZAS
66.	Mindaugas KRENCIUS
67.	Antanas GIMBUTAS
68.	Jolanta PATAMSIENĖ
69.	Beata GUREVIČIENĖ
70.	Jolanta KEBURIENĖ
71.	Tomas ŠVAPLYS
72.	Jurgita BARAVYKIENĖ
73.	Dalia RAMOŠKAITĖ
74.	Alma BAGDONAVIČIENĖ
75.	Nijolė VALATKIENĖ
76.	Modesta MEDIŠAUSKAITĖ
77.	Mindaugas KONČIUS
78.	Sandra ALDAKAUSKIENĖ
79.	Mantas RAGULIS
80.	Mindaugas ANCIUS
81.	Justinas URBANAVIČIUS
82.	Vincas BOTYRIUS
83.	Reda BYKOVIENĖ
84.	Regina DILNIKIENĖ
85.	Vytautas VYŠTARTAS
86.	Sigitas KYNAS
87.	Albinas JUŠKEVIČIUS
88.	Aleksandras NEBOGINAS
89.	Vytautas MACKONIS
90.	Eugenijus SKRUPSKELIS
91.	Alfonsas VILDŽIŪNAS
92.	Romualdas PETKEVIČIUS
93.	Gintarė MIKUŠEVIČIENĖ
94.	Vytautas STRAZDAUSKAS
95.	Valentinas ŠAPALAS
96.	Ąžuolas Juozas ALEKSIŪNAS
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DEŠIMT GALINGŲ SMŪGIŲ PRIEŠ KORUMPUOTUS
POLITIKUS, UŽ PAPRASTUS ŽMONES!

N.Puteikis, E.Drėzas, L.Kernagis, V.Juškus, K.Krivickas

1

Neleisime korumpuotiems politikams, partijoms ir oligarchams toliau
vogti iš Lietuvos žmonių – išardysime ir
nutrauksime visus korupcinius voratinklius, kurie yra apraizgę Seimą, Vyriausybę, ministerijas ir savivaldybes.

2

Panaikinsime Seimo narių neliečiamybę ir visas valdžios privilegijas.
Visi įtariami Seimo kyšininkai galės būti
apklausiami, jiems galės būti pateikiami
įtarimai, jie galės būti sulaikomi ir uždaromi į areštinę be jokio atskiro Seimo
leidimo. Prieš įstatymą visi turi būti lygus.

3

Sugriežtinsime atsakomybę už politinę ir valdžios korupciją, politiniai
kyšininkai turi sėdėti kalėjime, o ne atsipirkti bauda. Už korupciją teisti politikai
bus pripažinti sulaužę priesaiką ir nebegalės dalyvauti rinkimuose.

4

Neleisime, kad partijos ir siauros interesų grupės užsiimtų prekyba poveikiu. Neleisime, kad įstatymus Seime
ir toliau būtų galima „susiderinti“ ar net
„nusipirkti“.

5

Nedelsiant stabdysime galimai korupcinio naujojo Darbo kodekso
įsigaliojimą, kuris buvo priimtas itin ak-

tyviai spaudžiant lobistams ir ženkliai
pablogina visų Lietuvos dirbančiųjų
padėtį ir padaro juos dar labiau socialiai
pažeidžiamais.

6

Priversime asmeniškai atsakyti tuos
politikus ir valdininkus, kurie padarė
tiesioginę žalą Lietuvai ir jos žmonėms
švaistydami valstybės pinigus už „auksinius šaukštus“. Tokių atvejų daugybė
visose ministerijose. Tik kol kas ne apie
visus yra žinoma. Atliksime viešųjų pirkimų auditus visose ministerijose ir demaskuosime kuo daugiau tokių skandalingų pirkimų. Kaltuosius atleisime ir
priversime kompensuoti padarytą žalą
Lietuvai.

7

Sustiprinsime STT galias ir techninę bazę, kad pareigūnai galėtų atskleisti kuo daugiau didžiosios politinės
korupcijos atvejų, būtų apsaugoti nuo
valdžios poveikių ir trukdymų, galėtų
ištirti ir teismams perduoti net ir pačių
aukščiausių politikų korupcijos bylas
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9

Priversime politikus ir valdininkus
atsiskaityti žmonėms už kiekvieną
gautą ir išleistą centą.
Sustabdę didžiąją politinę korupciją,
kuri kasmet „suryja“ 1 mlrd. eurų per

metus, o tai beveik 3 000 000 eurų kiekvieną dieną! Galėtume išspręsti kone
visas didžiausias paprastų Lietuvos žmonių socialines problemas – sumažinti pajamų mokesčius, kad padidėtų „į rankas“
gaunami darbo žmonių atlyginimai, padidinti pensijas tiek, kad visi pensininkai
vidutiniškai gautų bent po 370 eurų per
mėnesį, padėti jaunoms šeimoms atleidžiant jas nuo mokesčių, kad šeimai liktų
pakankamai pinigų pragyvenimui ir vaikų poreikiams, suteikti geresnes darbo ir
uždarbio sąlygas policijos pareigūnams,
medikams ir mokytojams.

10

Sumažinsime Seimo narių ir kitų
valdžios biurokratų skaičių, pagal
gyventojų skaičių. Suveršime diržus ne
žmonėms, o valdžiai! Tauta emigruoja.
Gyventojų Lietuvoje mažėja. Žmonės
neturi normaliai apmokamų darbų ir
pagrįstai piktinasi. Daugumos dirbančiųjų algos vos užtenka pragyvenimui. Ir
žmonės išvyksta iš Lietuvos. Dėl valdžios
kaltės. O valdininkų vis daugėja! Tegu
valdžia pajunta - blogai dirba, išvaro
žmones iš Lietuvos, tai ir valdininkų skaičius turi žymiai sumažėti. Mažiau valdžios biurokratų – mažiau korupcijos!
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SĄRAŠO NR.

Mes kovojame prieš korumpuotus politikus ir giname paprastų žmonių interesus

SPALIO 9 DIENĄ JŪS GALITE „PADĖKOTI“ DABARTINEI VALDŽIAI UŽ
VISAS SKRIAUDAS! ATEIKITE, BALSUOKITE IR ATLEISKITE DABARTINES
KORUMPUOTAS PARTIJAS IR JŲ SUSITEPUSIUS POLITIKUS IŠ DARBO!
Drąsiai keiskite sistemą! Rinkitės „Antikorupcinės N.Puteikio ir K.Krivicko koalicijos“ sąrašą Nr.14
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 14. Antikorupcinė N.Puteikio ir K.Krivicko koalicija
PIRMUMO BAL
SAI
Į šiuos langelius aišk
iai įrašykite
penkių kandidatų n
umerius
iš to sąrašo, už kurį
balsavote.
Kandidatų pavardžių
nerašykite.

Atplėšimo linij
a

LCP Pirmininkas N.Puteikis
Kontaktinis telefonas: 8 698 42 136
Internetinis adresas: www.centropartija.lt
Elektroninis paštas:
antikorupcinekoalicija@gmail.com
Maketą parengė UAB „Multiplex“

Laikraščio formatas: 210x297 mm
Apimtis: 6 psl.
Popierius: 56 g/m2 SC A
Tiražas: 650 000 egzempliorių
Spausdino: UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė
Platintojas: AB „Lietuvos paštas“

Rinkėjui išduodamas
biuletenis atplėšiamas
nuo šaknelės.
Šaknelė lieka biuletenių
apskaitai

elė

Rinkimų biuletenio šakn

Specialus „Antikorupcinės N.Puteikio ir
K.Krivicko koalicijos“ rinkiminis laikraštis.
Parengė:
Lietuvos centro partijos redakcinė kolegija
Rinkimų štabo adresas:
Kaštonų g. 3 – 8, Vilnius

Nr. 000000

Politinė reklama. Bus apmokėta iš specialiosios Lietuvos centro partijos rinkimų sąskaitos. Tiražas 650 000 egz. Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė. Užsakymo Nr.1
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