Dainius Kreivys
Dainius Kreivys 1985 m. baigė Jonavos vidurinę mokyklą, 1989 m. – Kauno
politechnikume (dabar – Kauno technikos kolegija) įgavo radijo inžinerijos specialybę. 1995
metais baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas),
bendrojo lavinimo mokyklos istorijos politologijos ir visuomenės mokslo mokytojo
kvalifikacijos bakalaurą. 2009 metais baigė studijas bendroje Vytauto Didžiojo universiteto ir
Baltijos vadybos instituto (BMI) magistro programoje „Verslo administravimo studijos
vadovams“ (EMBA), apgynęs magistro darbą „Nacionalinės valiutos stabilumas valiutų krizių
kontekste: Lietuvos atvejis”.
Penkiasdešimtmetis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) narys
D. Kreivys Seime dirbs trečią kadenciją: į Seimą D. Kreivys buvo išrinktas 2012, 2016 ir
2020 m. Paskutinėje kadencijoje D. Kreivys ėjo Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko
pavaduotojo pareigas. XV Andriaus Kubiliaus Vyriausybėje jis ėjo Ūkio ministro pareigas.
Nuo 2017 m. yra TS-LKD pirmininko pavaduotojas.
D. Kreivys yra vedęs, žmona – Dalia Kreivienė, profesionali diplomatė, dirbusi
diplomatinėje tarnyboje Prancūzijoje, šiuo metu Užsienio reikalų ministerijoje vadovauja
Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamentui. Su žmona D.
Kreivys augina du vaikus: 9 metų dukrą Gabrielę ir 24 metų sūnų Daumantą.
D. Kreivys turi dalį įmonių grupės „Catus“ akcijų.
Gintarė Skaistė
Ekonomikos mokslų daktarės laipsnį turinti 39 metų G. Skaistė studijavo Mykolo
Romerio ir Kauno technologijos universitetuose, taip pat stažavosi Ispanijos Karlo III ir La
Korunjos universitetuose bei Kipro universitete.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijai G. Skaistė priklauso nuo 2005
metų, 2007-2016 metais ji buvo Kauno tarybos narė. Į Seimą G. Skaitė pirmą kartą išrinkta
2016 metais, kur praėjusią kadenciją dirbo Socialinių reikalų ir darbo bei Biudžeto ir finansų
komitetuose.
Prieš tapdama Seimo nare buvo ilgametė Kauno miesto savivaldybės tarybos narė, TSLKD frakcijos seniūnė. Taip pat dirbo šeimos versle pardavimų vadove.
G. Skaistė taip pat yra Lietuvos Sąjūdžio narė, Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos narė,
Lietuvos šaulių sąjungos narė.
Arvydas Anušauskas
57 metų istorikas A. Anušauskas į politiką pasuko prieš dvylika metų. Jau ketvirtą
kadenciją dirba Seime. Nuosekliai tęsia darbus nacionalinio saugumo bei istorinės atminties
temomis. Ketverius metus vadovavo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, aštuonerius
metus – buvo jo narys. Buvo Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje asamblėjoje
pirmininko pavaduotojas bei narys. Buvo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės
komisijos pirmininko pavaduotojas.

A. Anušauskas – vilnietis, krašto apsaugos savanoris (1990), Lietuvos kariuomenės
atsargos leitenantas (1995), humanitarinių mokslų daktaras. Iki 2008-ųjų (prieš tapdamas
Seimo nariu) dėstytojavo. Istorijos mokslo srityje pedagogu ir tyrėju dirbo dvidešimt metų.
Dirbo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorės pavaduotoju.
Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose paskelbęs apie šimtą studijų ir straipsnių, yra
keliasdešimties knygų autorius, bendraautoris ir sudarytojas, scenaristas.
Vedęs, turi sūnų. Moka anglų, prancūzų, rusų kalbas.
Apdovanotas radijo ir televizijos konkurso „Pragiedruliai“ apdovanojimu (2007), URM
garbės ženklu.
„Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ (2012), Estijos Pro Terra Mariana IV klasės kryžiumi
(2013), Lietuvos ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ (2018).
Arūnas Dulkys
48 metų iš Šilutės kilęs A. Dulkys Vilniaus universitete įgijo ekonomisto specialybę,
apgynė daktaro disertaciją tema „Euro zonos plėtros politinė ekonomija: asimetrijos ir
holistinis požiūris“.
Dirbo Lietuvos banke, buvo Seimo pirmininko Viktoro Muntiano patarėjas ekonomikos
klausimais, Seimo pirmininko sekretoriato vadovas.
Buvo konsultantu kuriant trijų dalių dokumentinių filmų ciklą „Iš lito istorijos“.
Nuo 2009 m. A. Dulkys yra Lietuvos ekonomistų asociacijos narys.
Vedęs, turi tris dukras.
Monika Navickienė
39 metų Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė. Seime dirba
antrą kadenciją.
Kilusi iš Telšių, Vilniaus universitete įgijusi filosofijos bakalauro laipsnį, o Mykolo
Romerio universitete – mokesčių administravimo magistro laipsnį.
Iki posūkio į politiką dirbo tiek privačiame, tiek nuosavame versle personalo vadove,
direktore. 2011-aisiais įstojusi į partiją joje netrukus užėmė rinkimų kampanijos koordinatorės
pareigas, vėliau tapo partijos vykdomąja sekretore. Nuo 2017 m. TS-LKD partijos
pirmininko Gabrieliaus Landsbergio pavaduotoja. Išrinkta į Seimą dirbo Socialinių reikalų ir
darbo komitete.
Viena iš asociacijos „Neužmiršk“, skirtos Sausio 13-osios įvykiams atminti, steigėjų.
Pomėgiai: knygos, kinas, kultūriniai renginiai, kelionės.
Moka anglų ir rusų kalbas. Ištekėjusi, turi dvi dukras.
Jurgita Šiugždinienė
48 metų Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė, pirmą kartą
išrinkta į Seimą.
Kilusi iš Kauno, socialinių mokslų daktarė. Buvusi Kauno technologijų universiteto
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanė, vėliau studijų prorektorė ir
laikinoji KTU rektorė. Andriaus Kubiliaus Vyriausybėje dirbusi vicekanclere. 2018-2020

metais Europos technologinius universitetus vienijančios asociacijos (CESAER)
viceprezidentė atsakinga už studijas.
Dirbo Jungtinių tautų vystymo programos regioniniame ofise patarėja viešojo
administravimo ir savivaldos klausimais. Per pastaruosius penkiolika metų viešojo valdymo
reformos srityje konsultavo daugiau kaip 15 šalių valdžios institucijas: Kazachstaną,
Tadžikistaną, Azerbaidžaną, Turkmėnistaną, Bosniją ir Hercegoviną, Palestiną, Afganistaną,
Timor Lestę, Gruziją, Armėniją, Baltarusiją.
Turi metus patirties darbo Kauno miesto savivaldybės taryboje. Tėvynės sąjungosLietuvos krikščionių demokratų partijos sekretoriato Strateginės grupės vadovė.
Moka anglų ir rusų kalbas.
Ištekėjusi, turi du vaikus.
Apdovanota Prancūzijos Vyriausybės Akademinių palmių apdovanojimu už nuopelnus
Prancūzijos kultūrai.

Gabrielius Landsbergis
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas nuo 2015 m.
2014 m. buvo išrinktas į Europos Parlamentą. Nuo 2016-ųjų yra LR Seimo narys, 20162020 m. Seimo opozicijos lyderis. Aktyvus EPP šeimos partijų vadovų forumų dalyvis.
38 m. G. Landsbergis gimė Vilniuje, Vilniaus universitete (VU) įgijo tarptautinių
santykių ir diplomatijos magistro laipsnį bei VU istorijos bakalauro laipsnį. Dirbo Lietuvos
Respublikos diplomatinėje atstovybėje Belgijoje, Vyriausybės kanceliarijoje. Dirbo Andriaus
Kubiliaus Vyriausybės kanceliarijoje.
Vedęs, turi keturis vaikus.
Moka anglų, vokiečių, prancūzų kalbas.
Agnė Bilotaitė
38 metų Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narė, Seime dirbanti ketvirtą
kadenciją.
A. Bilotaitė kilusi iš Klaipėdos, Klaipėdos universitete įgijo Politikos mokslų bakalauro,
Mykolo Romerio universitete – teisės magistro laipsnį. Su šeima buvo įsteigusi įmonę,
užsiimančią krovinių vežimu vidaus keliais, buvo jos savininkė.
Į politiką pasuko 2006-aisiais. 2011-2015 m. buvo TS-LKD Pirmininko pavaduotoja.
2012-2016 m. – Šešėlinės Vyriausybės Regionų plėtros ministrė.
Moka anglų, rusų, vokiečių kalbas.
Neištekėjusi, gyvena partnerystėje, turi du sūnus.

Kęstutis Navickas
50 metų K. Navickas 2020 m. Seimo rinkimuose dalyvavęs su Tėvynės sąjungosLietuvos krikščionių demokratų partija, nėra partijos narys. 2016-2018 m. ėjo Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro pareigas XVII Vyriausybėje.

Į aplinkosaugos judėjimą įsitraukė kartu su judėjimu už Lietuvos Nepriklausomybę 1988
m., nuo to laiko dirbo Kultūros paveldo inspekcijoje, Lietuvos žaliųjų judėjime, tarptautinėse
aplinkosauginėse organizacijose ir tarptautiniuose projektuose įskaitant tuos, kurie yra susiję
su poveikio ekosistemoms vertimu, trumposiomis maisto grandinėmis, klimato kaita.

