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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga programinėse nuostatose siūlo tolesnę aiškią Lietuvos raidos 

viziją bei savo pradėtų darbų tęstinumą. Mūsų  programos pagrindas – politiniai sprendimai, paremti 

tokiomis vertybėmis, kaip žmogaus gyvybės bei sveikatos apsauga, darnus tradicinės šeimos ir 

bendruomenės puoselėjimas, patriotiškumas, istorinės atminties ir Lietuvos valstybingumo 

saugojimas, glaudus sambūvis su gamta, kuriant žmogui tarnaujančią ekonominę ir socialinę aplinką. 

Sieksime savo darbų tęstinumo socialinės atskirties ir skurdo mažinimo, šeimos politikos, sveikatos 

apsaugos bei kitose srityse. 

Įvertinusi tai, kad dalis Tėvynės sąjungos – Lietuvos Krikščionių demokratų, Lietuvos liberalų 

sąjūdžio ir Lietuvos laisvės partijos valdančiosios daugumos  deklaruojamų programinių nuostatų, 

susijusių su tradicine šeima, vaistų politika, socialine politika, valstybės parama žmonėms, kaip 

skurdo mažinimo priemone, valstybės pagalba, ketinimais legalizuoti narkotikus ir pan., neatitinka 

esminių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovaujamų vertybių bei rinkimų programos, 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija praneša, kad dirbs kaip opozicinė frakcija. 

LVŽS frakcija rems Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos suformuotą šešėlinę Vyriausybę ir kartu 

su ja sieks Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos įsipareigojimų rinkėjams įgyvendinimo būdama 

konstruktyvia opozicija. 

Teiksime mūsų vertybes ir programines nuostatas įgyvendinančius pasiūlymus bei palaikysime 

valdančiuosius tais atvejais, kai jų iniciatyvos atitiks Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vertybes 

bei rinkimų programos principus, užtikrins LVŽS darbų tęstinumą bei prisidės prie Lietuvos žmonių 

gerovės, jų sveikatos puoselėjimo, socialinės atskirties mažinimo. 

 

LVŽS frakcijos nariai 

 (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

1.  Valius Ąžuolas 

2.  Rima Baškienė 

3.  Guoda Burokienė 

4.  Algimantas Dumbrava 



5.  Dainius Gaižauskas 

6.  Ligita Girskienė 

7.  Jonas Jarutis 

8.  Eugenijus Jovaiša 

9.  Ramūnas Karbauskis 

10.  Dainius Kepenis 

11.  Gintautas Kindurys 

12.  Linas Kukuraitis 

13.  Deividas Labanavičius 

14.  Kęstutis Mažeika 

15.  Rūta Miliūtė 

16.  Laima Mogenienė 

17.  Laima Nagienė 

18.  Arvydas Nekrošius 

19.  Aušrinė Norkienė 

20.  Lukas Savickas 

21.  Saulius Skvernelis 

22.  Algirdas Stončaitis 

23.  Zenonas Streikus 

24.  Giedrius Surplys 

25.  Robertas Šarknickas 

26.  Agnė Širinskienė 

27.  Tomas Tomilinas 

28.  Stasys Tumėnas 

29.  Juozas Varžgalys 

30.  Aurelijus Veryga 

31.  Antanas Vinkus 

 


