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W Sejmie Litwy odbyło się losowanie numerów list
wyborczych partii uczestniczących w wyborach. Akcja
Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich
Rodzin wystartuje w wyborach z numerem 11. W
październikowych wyborach parlamentarnych weźmie
udział 1461 kandydatów. W okręgach wielomandatowych
wystawionych zostanie 14 list wyborczych.

W obecności członków Głównej Komisji Wyborczej
przedstawiciele partii uczestniczących w wyborach
wylosowali numery dla swoich partii. Pod numerem 1 wystartuje Partia Socjaldemokratyczna (Lietuvos
socialdemokratų partija), numer 2 to Związek Ojczyzny- Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (Tėvynės
sąjunga-Lietuvos krikščionis demokratai), 3 - Litewski Związek Wolności (Liberałowie) (Lietuvos laisvės
sąjunga (liberalai), 4 - koalicja Partii "Młoda Litwa" i Związku Narodowców "Przeciwko korupcji i
ubóstwu" (Partijos "Jaunoji Lietuva" ir Tautininkų sąjungos S. Buškevičiaus ir tautininkų koalicija "Prieš
korupciją ir skurdą"), 5 - Partia "Porządek i Sprawiedliwość" ('Tvarka ir teisingumas"), 6 - Litewski Związek
Chłopów i Zielonych (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), 7 - Ruch Liberałów (Liberalų sąjūdis), 8 - Partia
Pracy (Darbo partija), 9 - Partia "Droga Odwagi" ("Drąsos kelias"), 10 - Litewska Partia Ludowców (Lietuvos
liaudies partija), 11 - Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin  (Lietuvos lenkų
rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga), 12 - Litewska Partia Zielonych (Lietuvos žaliųjų partija), 13 -
Partia Polityczna "Lista Litwy" ("Lietuvos sąrašas"), 14 - Koalicja Antykorupcyjna Litewskiej Partii
Centrum i Litewskiej Partii Emerytów Kristupasa Krivickasa i Naglisa Puteikisa (Lietuvos centro partijos ir
Lietuvos pensininkų partijos Antikorupcinė Kristupo Krivicko ir Naglio Puteikio koalicija).

"Jedenastkę" dla AWPL-ZChR wylosowała starosta frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė. 

O 141 miejsc w sejmie nowej kadencji będzie walczyło ponad 1461 kandydatów. Jak zażartował przewodniczący
Głównej Komisji Wyborczej Zenonas Vaigauskas, "konkurencja w porównaniu z poprzednimi wyborami jest
mniejsza: o jeden mandat ubiega się 10 kandydatów, w 2012 roku na jedno miejsce było 13,6 kandydata".
Średnia wieku kandydatów wynosi 49 lat. 31 procent wśród ubiegających się o mandat poselski stanowią
kobiety. 

Wyborcy będą mogli wybierać kandydatów spośród 14 list. 12 partii wystartuje w wyborach samodzielnie,
natomiast cztery partie zawiązały dwie koalicje. Wszystkie partie wystawią ponadto kandydatów w większości
lub we wszystkich okręgach jednomandatowych.

Wybory parlamentarne na Litwie odbędą się 9 października. 

Na podstawie: BNS, inf.wł. 
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