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Wspólny majątek Tomaszewskiego oraz jego małżonki Wioletty wynosi 485,199 tys. euro.

Na drugim miejscu uplasował się przedstawiciel ziemi solecznickiej w Sejmie RL Leonard Talmont. Razem z żoną
Wandą posiada majątek, którego suma wynosi 444,323 tys. euro. Na trzecim miejscu znalazł się były
wiceprzewodniczący Sejmu Jarosław Narkiewicz, którego wspólny majątek z małżonką Ireną wynosi 439,24 tys.
euro.

Majątek posłanki Wandy Krawczonok oraz jej męża Jewgenija wynosi 254,704 tys. euro.

Starosta frakcji AWPL-ZCHR Rita Tamašunienė razem z mężem Jarosławem posiada majątek na sumę 193,452
tys. euro. Majątki pozostałych członków frakcji Akcji Wyborczej są następujące: Michał Mackiewicz (175,755 tys.
euro), Irina Rozowa (97,110 tys. euro), Zbigniew Jedziński (103,950 tys. euro).

Najbiedniejszym posłem AWPL-ZCHR jest debiutant na sejmowej arenie Czesław Olszewski, który wspólnie z żoną
posiada majątek w wysokości 37,340 tys. euro.

AWPL-ZCHR posiada również dwóch merów w jednostkach samorządowych. Bogatszym jest mer rejonu
solecznickiego Zdzisław Palewicz (186,661 tys. euro), ponieważ majątek mera rejonu wileńskiego wynosi 114,680
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tys. euro.

Najbogatszym posłem obecnej kadencji jest lider Związku Chłopów i Zielonych Ramūnas Karbauskis , którego
majątek wynosi 14 milionów 786 tysięcy euro. Na drugim miejscu znalazł się Kęstutis Glaveckas (3 miliony 991 tys.
euro), a na trzecim Tadas Langaitis (2 miliony 744 tys. euro).

Majątek prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė wynosi 837 tys. euro, czyli w ciągu roku zwiększył się o 27 tys. euro.

Majątek rodzinny przewodniczącego Sejmu Viktorasa Pranckietisa wynosi 296 tys. euro i w ciągu roku zwiększył się
o 25 tys. euro. Premier Saulius Skvernelis wraz z żoną posiadają majątek na sumę 214 tys. euro, który w ciągu
2016 r. zwiększył się o 10 tys. euro.

Wśród członków rządu największy majątek posiada minister łączności Rokas Masiulis (602 tys. euro), a najmniejszy
minister zdrowia Aurelijus Veryga (117 tys. euro).

Minister ochrony kraju Raimundas Karoblis posiada majątek w wysokości 356 tys. euro, ochrony socjalnej i pracy
Linas Kukuraitis – 353 tys. euro.
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