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ADOMĖNAS MANTAS
Pradėkime ateitį šiandien!
AŠ TIKIU:

MAN RŪPI:

KODĖL AŠ?

• kad į Lietuvos politiką gali grįžti protas,
vaizduotę, sąžinę ir drąsios idėjos, kad
valstybę galima tvarkyti be apgavysčių ir
intrigų, be populizmo ir netesimų pažadų;
• kad mūsų vaikai gali išaugti dorais
žmonėmis, jei skirsime jiems pakankamai
laiko, meilės, šilumos ir gerumo. Jie taps
išsilavinusiais ir veikliais piliečiais,
galinčiais pasirūpinti ir savimi, ir savo
tėvais bei tėvyne, jeigu mokykloje sutiks
pasišventusius, entuziastingus ir
išmanančius mokytojus;
• kad Lietuvos universitetai gali iškopti į
europinį lygį, kad atlikus būtiną pertvarką
jie taps svarbiais mokslo centrais, kad
studentai ir gabūs specialistai nebebėgs iš
Lietuvos, o kurs savo ir šalies ateitį čia,
Lietuvoje;
• kad galime gyventi kitaip, be skurdo ir
pagiežos, gyventi solidariai ir oriai;
• kad bus laikas, kai valstybė tarnaus
žmogui, o žmogus pasitikės savo valstybe.

• kad mokyklose mūsų vaikai ir anūkai gautų ne tik
gerą išsilavinimą, tvirtus žinių pagrindus, bet ir doro
žmogaus, garbingo piliečio pradmenis, taptų
darbščiomis ir kūrybingomis asmenybėmis;
• kad jaunos šeimos galėtų drąsiai, nesibaimindamos
ekonominių sunkumų susilaukti vaikų, žinodamos,
kad valstybė ir visuomenė jas rems, globos ir vertins;
• kad ir pagyvenę žmonės nebūtų išstumti iš
visuomenės, kad visiems būtų užtikrinta aprūpinta ir
ori senatvė;
• kad visi jaustųsi saugiai ir Vilniaus kiemuose, ir
nuošaliuose vienkiemiuose, ir gatvėse bei keliuose,
kad patruliuotų daugiau policininkų, kad būtų
priimami įstatymai, ryžtingai ginantys viešąją tvarką
ir skelbiantys visišką nepakantumą nusikaltimams
– kad neliktų nusikaltimų be bausmės;
• kad Lietuvos žmonės, išblaškyti po Airiją, Ispaniją,
Angliją ir visą pasaulį, neprarastų ryšio su savo
šeimomis ir artimaisiais, su savo žeme ir kalba, kad ir
pasklidę po visą pasaulį liktume viena tauta;
• kad visi miesto gyventojai ir jų reikalai sulauktų
deramo valdžios dėmesio, kad miestas augtų darniai
– taip, kad mums nereikėtų kamuotis kamščiuose, kad
nebūtų niokojamos Vilniaus žaliosios erdvės,
sumažėtų triukšmo lygis.

Kodėl aš einu į politiką?
Manęs netenkina leisgyvė Lietuva, šalis be
užmojų ir tikėjimo savo jėgomis, šalis,
nematanti ateities. Tie, kas valdė Lietuvą
daugybę metų (Jūs jau turėjote laiko juos
pažinti), patenkinti tuo, kaip yra dabar.
Kartais atrodo, jog jiems svarbiausia, kad
niekas nesikeistų. Kartais atrodo, kad ir mes
visi tarsi susitaikėme su mintimi, jog nieko
naujo ir geresnio nebebus.
Bet aš manau kitaip. Aš nebijau žvelgti į
ateitį ir drauge su Tėvynės Sąjunga noriu
pradėti – pradėti permainas, pradėti keisti
gyvenimą į gera. Jūs perskaitėte mano
programos santrauką šiame lankstinuke. Jeigu
ją palaikote, tikiu, kad rinksitės Tėvynės
Sąjungą ir duosite galimybę man dirbti Jūsų
labui ir mūsų visų ateičiai.
Jeigu balsuosite už mane čia, Senamiesčio
apygardoje, reitinguokite mane pažymėdami
mano numerį – Nr. 31 – ir bendrajame
Tėvynės Sąjungos-LKD sąraše.

TAD KARTU PRADĖKIME
ATEITĮ ŠIANDIEN!

MAN RŪPI TAI, KAS RŪPI IR JUMS.

PLAČIAU PASISKAITYTI GALITE
www.adomenas.lt
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ARANAUSKAS VYTAUTAS
KAZIMIERAS
GRĄŽINKIME VALSTYBĘ ŽMONĖMS !

Tautos prisikėlimo partijos kandidato 2008 m. LR Seimo rinkimų programa

7. Mylėk kiekvieną žmogų kaip save patį.
1. Neturėk kitos Tėvynės, tik vieną Lietuvą.

8. Gyvenk sveikai, nes sveikame kūne – sveika siela.

2. Garsink Lietuvos vardą, kad ir kur būtum.
3. Šviesk jaunimą, nes jis – Tėvynės ir tautos ateitis.
4. Gerbk senolius, nes jie tau nutiesė kelią.
5. Darbadieniais dirbk savo ir Tėvynės labui.
6. Nežudyk, nevok, negeisk svetimo turto, nekalbėk netiesos.

9. Kelk savo dvasią į naujas aukštumas, padėk prisikelti
kitiems.
10. Tausok Žemę, nes ji maitina ir vienintelė tave
pergyvens.
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AUŠTREVIČIUS PETRAS
Už galimybių Lietuvą visiems!

Penki „E” LiEtuvai !
1. ENERGETIKA – saugi ir taupi
Lietuva turi maksimaliai sumažinti priklausomybę nuo įvežamo kuro. Didinsime energijos panaudojimo efektyvumą ir sieksime kuo platesnio atsinaujinančių šaltinių
(biokuro, saulės, vėjo, geoterminę) energijos panaudojimo. Greitinsime daugiabučių renovavimą. Tinkamas finansavimas, greitas projektų tvirtinimas, parama
individualių namų savininkams, naudojantiems efektyvias šildymo technologijas – tam turime atsakingai parengtą Šilto Būsto programą.

2. EKONOMIKA – konkurencinga
Ateiname jau paruošę ekonominės politikos pasiūlymus, kaip kurti gerai apmokamas darbo vietas ir kelti pensijas. Pasisakome už neapmokestinamą
investuojamą pelną, paskatas verslo investuotojams. Skatinsime atsakingą partnerystę tarp darbdavių ir darbuotojų, tarp mokslininkų ir verslininkų.
Puoselėsime regionų atskirtį mažinančią politiką. Ryžtingai tvarkysimės su mus visus žeminančia korupcija.
3. EKOLOGIJA – darni
Privalome savo vaikams ir vaikaičiams palikti žavią, švarią ir nesudarkytą Lietuvą. Sieksime kruopštaus atliekų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo – tai turi tapti vietos
valdžios šūkiu ir kiekvienos šeimos garbės reikalu. Rūpinsimės žaliosiomis erdvėmis, puoselėsime ir saugosime kiekvieną medį. Tik išmokę gerbti aplinką bei
kultūros palikimą mes tapsime stipresni dvasia ir kūnu.

4. EMIGRACIJA – grįžtanti
Sieksime, kad ekonominės migracijos paskatos mažėtų, o išvykusieji nepamirštų kelio atgal. Džiaugiuosi ir remiu bendras Tėvynės ir išeivių pastangas
perduoti lietuviškumą augančiai jaunajai kartai. Pasisakau už sprendimą išlaikyti dvigubą pilietybę užsienyje gyvenantiems tautiečiams. Sutvarkysime
švietimo sistemą Lietuvoje, ugdančią išsilavinusią ir pilietiškai atsakingą jaunąją kartą.
5. EURAS – laiku Iš savo patirties žinau, kad mes dar esame neišnaudoję visų mūsų narystės Europos Sąjungos privalumų. Reikia nedelsiant imtis
griežtos fiskalinės politikos ir įvesti eurą, nes nevaldoma infliacija kelia tiesioginę grėsmę Lietuvos žmonių gerovei. Pasisakau už tai, kad eurą
įsivestume geriausiomis sąlygomis.
Nuoširdžiai Jūsų,

Petras Auštrevičius
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BILEVIČIŪTĖ
DAINA
Priverčiame valdžia dirbti
PROGRAMA
Naujosios sąjungos (socialliberalų) rinkimų programa – tai GALIMYBIŲ VISUOMENĖS PROGRAMA, kurios tikslas– sukurti visas
galimybes kiekvienam žmogui Lietuvoje gyventi ir dirbti europietiškai, kad 70-80 proc. gyventojų taptų viduriniojo sluoksnio atstovais.
Siekdami šio tikslo:
- Padidinsime neapmokestinamą minimumą dirbantiems tėvams už pirmą vaiką iki 100
proc.;
- Užtikrinsime, kad lopšeliuose – darželiuose vaikams netrūktų vietų;
- Įgyvendinsime būsto paskolų programą, kuri užtikrins kiekvienai šeimai galimybę
įsigyti būstą.
- Sugrąžinsime mokytojo ir dėstytojo profesijos prestižą – dvigubai padidinsime jų
atlyginimus, užtikrinsime socialines garantijas;
- Kiekvienas galės pasirinkti mokyklą ir mokymosi programą pagal savo gebėjimus ir
profesinę karjerą;
- Už mokslą nemokės akademinių skolų neturintys studentai;
- Sumažinsime mokesčius naujai įsikūrusioms įmonėms;
- Priėmę mokesčių kodeksą, užtikrinsime verslui mokesčių stabilumą;
- Sveikatos priežiūros sistema užtikrins ligų prevenciją ir rūpinsis sveika gyvensena;
- Sieksime, kad Lietuvoje netrūktų gydytojų ir slaugytojų;
- Sustabdysime vaistų kainų augimą. 20 proc. atpiginsime kompensuojamuosius vaistus,
30 proc. – skirtus onkologiniams ligoniams.
Reikalausime, kad įstatymai būtų vykdomi, o atsakomybė už jų nesilaikymą –
neišvengiama;
- Siekdami realiai sumažinti korupciją ir kyšininkavimą, kelsime teisėsaugos institucijų
galimybes ir profesionalumo lygį;
- Užbaigę policijos reformą, užtikrinsime nusikaltimų prevenciją ir viešąją tvarką;
- Pastatysime atominę elektrinę.
- Renovuosime senus daugiabučius ir 60 proc. sumažinsime išlaidas šildymui;

- Pakeisime kenksmingus žmogui asbestinio šiferio stogus.
- Sumažinsime neveiksmingų valstybės institucijų skaičių;
- Pareikalausime valstybės tarnautojų atsakomybės ir atskaitomybės;
Naujoji sąjunga (socialliberalai) dirba, kad Lietuva taptų stipria ir turtinga
Europos šalimi, kurios: piliečiai – pasiturintys, išsilavinę, kritiškai mąstantys, laisvi ir
atsakingi, tolerantiški kitai nuomonei, puoselėjantys lietuvišką kultūrą ir tradicijas,
siekiantys išsaugoti Lietuvą ateities kartoms; valdžia – tarnaujanti žmonių gerovei,
dirbanti skaidriai ir atskaitingai, su asmenine valstybės politikų ir tarnautojų atsakomybe
už veiklos rezultatus; valstybė – savarankiška, demokratiška, socialiai atsakinga, su
stipriu viduriniuoju sluoksniu, saugi, lygiateisė ES ir NATO narė, pagarbiai ir abipusiai
naudingai bendraujanti su kaimynais.
Siekdama padėti įgyvendinti šią programą, PASIŽADU aktyviai dalyvauti Seimo darbe,
tinkamai atstovauti savo rinkėjų interesams ir jų teisėtiems lūkesčiams.
Nežadu stebuklų, bet ateisiu dirbti su patyrusia komanda, žinančia kaip tai pasiekti ir
priverčiančią valdžią dirbti jau šiandien. Noriu, kad Lietuvos žmonės pagaliau pradėtų
gyventi tikrai europietiškai.
Gerbiami rinkėjai, nebūkite abejingi savo ir vaikų ateičiai. Kviečiu spalio 12 dieną
balsuoti už Naująją sąjungą (socialliberalus), sąrašo Nr.6 ir jos keliamą kandidatą
Senamiesčio vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr.2, numeris sąraše- 23.

ATSAKINGAI

Daina Bilevičiūtė
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IVANAUSKAS JUOZAS
“Už teisingą, kuriančią Lietuvą“.

1.

PILIETINĖS DEMOKRATIJOS PARTIJOS PROGRAMOS TEZĖS
2008M. LR SEIMO RINKIMUOSE
Sustabdysime KORUPCIJĄ. Įvardysime ir iš teisėsaugos institucijų reikalausime nubausti tuos, kurie nebaudžiami vagia, toleruoja apgavystes ir melą. Korupcinius
nusikaltimus būtina prilyginti nusikaltimams LIETUVOS VALSTYBEI ir netaikyti senaties termino.

2.

Pagerinsime PENSININKŲ GYVENIMO kokybę. Piliečiai, sąžiningai dirbę ir gražinę Lietuvą, privalo gyventi oriai ir neskursdami. Atsižvelgiant į finansines šalies
galimybes, pensija turi būti ne mažesnė nei 70 proc. vidutinės mėnesio algos.

3.

Valstybės sektoriuje įvesime GRIEŽTĄ TAUPYMĄ. Subalansuosime šalies biudžetą. Apjungiant institucijas, sutaupytas lėšas skirsime žemiausios grandies valstybės
tarnautojų bei mokytojų, gydytojų, socialinės bei kultūros sferos darbuotojų atlyginimams didinti. Minimalus atlyginimas per keletą metų turi tapti ne mažiau 2000 litų,
vidutinis 4000 litų, . Mokesčių mokėtojų lėšas naudosim viešai ir skaidriai. Panaikinsime apskritis. Įvesime tiesioginius merų rinkimus. Uždrausime vyriausybės nariams
būti Seimo nariais.

4.

Sustabdysime ŽMONIŲ SKURDINIMĄ. Neleisime šilumos, vandens, elektros energijos įmonėms- monopolistėms didinti kainas gyventojų sąskaita. Atkursime visų
ūkio subjektų sąžiningą konkurenciją, remsime smulkųjį ir vidutinį verslą.

5.

KAIMO POLITIKĄ formuosime tolygiai rūpindamiesi ŽEMĖS ŪKIO VYSTYMO problemomis bei KAIMO –TAUTOS DVASINIŲ ŠAKNŲ – puoselėjimu. 2009
m. Lietuvoje užbaigsime žemės grąžinimo programą.

6.

Nuosekliai konkrečiais darbais įgyvendinsime ENERGIJOS taupymo programas, skatinsime alternatyvios energetikos vystymą. Sukursim nacionalinę daugiabučių
namų renovavimo programą. Per 10 metų renovuosime senus namus, tuo tikslų kasmet skirdami ne mažiau 1 mlrj. Lt. Lietuvos valstybės ir ES struktūrinių fondų lėšų.
Valstybė dengs ne mažiau 60 proc. visiems gyventojams, o pensininkams, žmonėms su negalia- 100 proc. renovacijos išlaidų. Įtikinsime ES institucijas ir susitarsime, kad
Ignalinos AE 2 bloko darbas būtų pratęstas iki elektrinės techniškai saugios eksploatacijos pabaigos.

7.

IŠNAIKINSIME „VALSTYBININKŲ KLANĄ”. Pakvietę į talką aktyvią visuomenės dalį, sąžiningą žiniasklaidą ir ištikimus Lietuvos valstybei politikus bei
pareigūnus, gražinsime LR Prezidentui, LR Seimui, bei Vyriausybei Konstitucines galias bei institucinį orumą. Panaikinsime valdžios susvetimėjimą. Remsime Lietuvoje
laisvą ir atsakingą žiniasklaidą.
Mes pasižadame kartu su Jumis sąžiningai ir pasiaukojamai dirbti Lietuvai.
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KAROSAITĖ RAIMONDA
TVARKA – VISIEMS,TEISINGUMAS – KIEKVIENAM!

Taip perfrazuotas partijos, kuriai priklausau, pavadinimas paaiškina kiekvieno piliečio santykį su valstybe: TVARKA – VISIEMS atitinka
p a r e i g o s sąvoką, TEISINGUMAS – KIEKVIENAM – teisinę lygybę.
Realybė ta, kad ne visi Lietuvos gyventojai suvokia ir atlieka savo pareigas valstybei, o dar mažiau tokių, kuriems pavyksta vienodai lygiai su kitais
įgyvendinti savo konstitucines teises.
Atstovavimą rinkėjams Lietuvos Respublikos Seime (įstatymdavystę) suprantu kaip kasdienį siekį priartėti prie šio šūkio įgyvendinimo.
Per 30 bendradarbiavimo bei darbo spaudoje metų, rašydama ekonominėmis ir politinėmis temomis, bendraudama su Seimo ir Vyriausybės nariais,
Prezidentūros ir ministerijų darbuotojais bei susipažinusi su Lietuvos Respublikos valdymo struktūra ir įvairiais Lietuvos Respublikos įstatymais,
įgijusi verslininkės patirties bei tapusi valstybės tarnautoja, įsitikinau, kad Atkurtosios Nepriklausomybės metais yra išleista nemažai puikių įstatymų,
atitinkančių tarptautinę teisę. Keisčiausia, kad mūsų šalyje arba tų įstatymų raidės mažai tepaisoma, arba paisoma primygtinai paraidžiui, ir tik kai
kurių asmenų atžvilgiu. Trečias ypatumas – kad įstatymai iš viso ignoruojami (liaudiškai tariant, apeinami).
Didžiausias mano troškimas – įgavus rinkėjų mandatą jiems atstovauti – dėti pastangas ne vien kuo tobulesnių naujų piliečiams būtinų ir
naudingų įstatymų kūrimui, bet ir pasiekti, kad būtų gerbiami esami mūsų įstatymai. Visi piliečiai vienodai taptų konstituciškai lygūs. O norintiems
toliau gyventi t e i s m i n ė j e sistemoje (taip, kaip jiems patogiausia) būtų taikoma griežta asmeninė atsakomybė.
Aš noriu gyventi t e i s i n ė j e valstybėje.
Pagarbiai,
Jūsų Raimonda Karosaitė
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KAUZONIENĖ SVETLANA
LIETUVOS SĖKMĖ PRIKLAUSO NUO GEBĖJIMO KURTI IR
NAUDOTI NAUJAS ŽINIAS
Darbo partija + jaunimas sąraše Nr. 29
Mano, Darbo partijos narės, kandidatūrą iškėlė Leiboristų partija. Darbo partija kartu su Leiboristų partija sudarė bendrą koaliciją ,,Darbo partija + Jaunimas”.
Džiaugiuosi, kad jaunimas išreiškė pasitikėjimą manimi.
Esu technologijos mokslų daktarė (2000 m., KTU). Antras išsilavinimas – ekonominis (2003 m., KTU). Su vyru auginame du sūnus.
Darbo patirtis: 1995-2000 m. - mokslinis darbas; iki 2004 m. - draudimo kompanijos atstovybės direktorė; 2004-2005 m. – LR ūkio ministro patarėja. Dabar dirbu
Sveikatos apsaugos ministerijoje Valdymo departamento direktore.
Mano programos prioritetai:
Manau, neteisinga, kad jauni, puikų išsilavinimą turintys žmonės emigruoja. Tarp jų pirmiausia daug jaunų žmonių, kurie priversti palikti savo šeimas ir vaikus.
1. Mokslo autoritetui – reabilitacija valstybėje. Jaunų žmonių domėjimasis mokslu yra esminė šalies klestėjimo ateities sąlyga. Dabartinė mokslininkų karta turės
kurti iš naujo mokslo tradicijas Lietuvoje ir pakelti mokslo prestižą. Pradėkime nuo švietimo ir mokslo sistemos tobulinimo.
2. Ekonomika. Kurkime trokštamas darbo vietas, puikias karjeros Lietuvoje galimybes, kad „nutekėję valstybės protai“ neprikaišiotų mums: „Norėtume grįžti, bet
Lietuvoje nėra sąlygų gyvenimui, mokslui ir karjerai“.
Privalome skatinti naujovių plėtrą ir investuoti į smulkaus ir vidutinio verslo subjektus.
Mokslo, technologijų ir naujovių skatinimo politika, beveik vienintelis mūsų nedidelėje ir gamtinių bei kapitalo išteklių neturtingoje šalyje plėtros variklis. Todėl
verslui, investuojančiam į inovacijas ir naujas technologijas, turėtų būti sudaromos palankesnės sąlygos.
3. Šeimos gerovė – šalies gerovė. Formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į šeimą. Tėvų darbo ir vaikų priežiūros derinimo galimybių didinimas; įstatymų,
stiprinančių tėvų, turinčių mažamečių vaikų, pozicijas derantis su darbdaviais dėl lankstesnio darbo grafiko, rengimas. Išmokų šeimoms už kiekvieną auginamą
vaiką didinimas, 40 proc. išmokos gimus vaikui pakėlimas; vienkartinės paramos vaikui skyrimas, kai jam sukaks 18 metų.
4. Pagarba vyresnio amžiaus žmonėms. Kartu rūpindamiesi visuomenės, o ypač – vyresniosios kartos socialiniu saugumu, sukursime stiprią valstybę. Vidutinės
pensijos didinimas iki 1500 litų per mėnesį; Kalėdines pensijos; pensijų kaupimo sistemos tobulinimas; garbaus amžiaus gyventojų kompleksinės priežiūros
paslaugų programos parengimas ir įgyvendinimas.
5. Jaunimo rėmimas. Lietuvos ateitį turi kurti jaunimas. Jaunimo materialinės gerovės („Gyvenimo starto“) programos koncepcijos rengimas ir jos įgyvendinimas;
nuo 21 metų kandidatuoti į Seimo narius; „protų susigrąžinimo” politika, emigracijos procesų sureguliavimas.
6. Sveikatos apsaugos kokybės užtikrinimas. Ypatingas dėmesys vaikų sveikatos apsaugai, ligų profilaktikai bei kovai su narkomanija, alkoholizmu, rūkymu.
Pagarbiai,
Dr. Svetlana Kauzonienė
www.kauzoniene.lt
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KIZNYTĖ SIMONA
„Pilieti, nelipk ant to paties grėblio penktą kartą iš
eilės, balsuok už jaunimą, jis mūsų ateitis“
Simona Kiznytė sako: man įgriso melagiai ir vagys valdžios kėdėse! Man atgrasi korupcija ir socialinė neteisybė! Man koktus politikų melas ir
tautos mulkinimas! Man gana valstybininkų ir oligarchų įsigalėjimo ir laukinio kapitalizmo!
Todėl Simona Kiznytė UŽ:
►už nemokamą (valstybės lėšomis finansuojamą) sveikatos apsaugą ir mokslą;
►už valdininkų skaičiaus sumažinimą;
►už smulkaus ir vidutiniojo verslo, smulkių ūkininkų rėmimą;
►už socialinį teisingumą visiems Lietuvos gyventojams;
►už progresinius mokesčius ir viršpelnių apmokestinimą;
►už garbingą ir orų pensininkų gyvenimą su europine pensija;
►už visokeriopą lietuvių ir kitų tautų kultūros puoselėjimą;
►už europines pieno, grūdų ir mėsos supirkimo kainas.
Simona Kiznytė atstovauja žmones, o ne kapitalo grupuotes.
Todėl Simona Kiznytė PRIEŠ:
▼prieš didžiulę turtinę Lietuvos gyventojų diferenciaciją ir socialinę atskirtį;
▼prieš valstybės privatizavimą ir išvogimą;
▼prieš įsikerojusią korupciją ir oligarchų kontroliuojamą valdžią;
▼prieš laukinės rinkos ir monopolijų diktatą;
▼prieš žemės grobimą ir spekuliavimą šiuo visų žmonių turtu;
▼prieš valdininkų savivalę ir teisėsaugos bejėgystę;
▼prieš beviltišką politiką, skatinančią emigravimą ir tautos nykimą.
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KVETKOVSKIJ JUZEF
KARTU MES JĖGA
Jei būsiu išrinktas 2008 m. spalio 12 d. į Lietuvos Respublikos Seimą :
Dėsiu pastangas ir sieksiu:
- paruošti ir pateikti svarstymui Švietimo įstatymo pakeitimų projektą, siekiant sudaryti palankias sąlygas realizuoti, LR
Konstitucijos garantuojamą teisę tautinių mažumų vaikams, mokytis gimtąja kalba visose bendrojo lavinimo mokyklos pakopose;
- paruošti ir priimti, tautinių mažumų mokyklos Lietuvoje, statusą;
- gimtųjų lenkų, rusų ir baltarusių kalbų brandos egzaminus sugrąžinti
į privalomųjų egzaminų sąrašą;
- palikti ligšiolinė lietuvių (valstybinės) kalbos brandos egzamino laikymo
tvarką;
- nustatyti atitinkamą tautinių mažumų mokyklų finansavimo koeficientą, kuris leistų pilnai realizuoti ugdymo planus. Kaimo mokykloms taikyti koeficientą 1,5, o miesto mokykloms - 1,3 ;
- kad savivaldybių centruose, gyvenvietėse, kur pagal pradinio, pagrindinio bei vidurinio mokymo programas ugdymo procesas
vyksta dviem ar trim kalbomis, įstatymiškai nustatytas mokinių skaičius, komplektuojant klases, būtų sumažintas perpus;
- kad Vyriausybė ir savivaldybės negausioms tautinėms mažumoms ar nekompaktiškai gyvenančioms mažumoms sudarytų
galimybes turėti šeštadienines-sekmadienines mokyklėles ir jas finansuotų ;
- kelti mokytojų profesijos autoritetą, tinkamai pasirūpinti jo statusu bei skirti tinkamą darbo užmokestį;
- didinti minimalųjį mėnesinį atlyginimą iki 1200 Lt.,
- sumažinti pensinį amžių (moterims – iki 55 metų, vyrams – iki 60 metų);
- tobulinti darbdavių darbo įstatymo vykdymo kontrolę;
- kad gyventojų pajamų augimo tempai neatsiliktų nuo bendrojo nacionalinio produkto augimo procento.
- pakelti vidutines senatvės bei invalidumo pensijas iki 60 proc. vidutinio darbo užmokesčio;
- išspręsti priešpensinio amžiaus asmenų įdarbinimo problemą, sudarant šiai asmenų grupei galimybę anksčiau išeiti į pensiją, jei
turi reikalingą darbo stažą;
- kad naujai išrinktas LR Seimas ratifikuotų Europos regioninių arba mažumų kalbų chartija.
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PAUKŠTĖ DAINIUS PETRAS
„Lietuvos ateitį giname šiandien“.

Lietuvos socialdemokratų sąjungos ištakos siekia 1896 metus. Dalis LSDS narių savo politinę veiklą pradėjo nuo 1989 m. atkurtoje Lietuvos
socialdemokratų partijoje. 1999 m. antroje pusėje tuometinei partijos vadovybei dirbtinai suskaldžius LSDP, ta socialdemokratų dalis, kuri nesutiko jungtis su
buvusia komunistų (LDDP) partija ir siekė savarankiškos socialdemokratijos raidos Lietuvoje, susibūrė po dabartine Lietuvos socialdemokratų sąjungos vėliava.
LSDS, vadovaudamasi socialdemokratine ideologija, remdamasi laisvės, socialinio teisingumo ir solidarumo principais, sieks esminių teigiamų valstybės ir
jos žmonių gyvenimo pokyčių. Atėjo laikas nutraukti laukinio liberalizmo viešpatavimą, kuris garantuoja gerą gyvenimą tik mažai visuomenės daliai. Gerovės
Valstybės Lietuva turi siekti tvirtai ir nedviprasmiškai, visomis priemonėmis stodama socialiai silpnesniojo pusėn.
Socialdemokratų sąjunga:
 Strateginiu tikslu laiko gausaus ir socialiai stipraus viduriniojo visuomenės sluoksnio, kaip pagrindinio pirkėjo ir mokesčių mokėtojo, kaip valstybės
politinio, ekonominio, socialinio stabilumo garanto suformavimą.
 Vykdys teisingumu, atsakomybe, politine morale, idealizmu, pažadų ir programų įgyvendinimu paremtą politiką.
 Gins ir atstovaus, visų pirma, viešąjį visuomenės interesą.
 Stabdys strateginių valstybės objektų privatizaciją, peržiūrės valstybės ir žmonių atžvilgiu neteisingai ir neteisėtai įvykdytą privatizaciją.
 Neleis savintis Lietuvos natūralių gamtos turtų, vandens telkinių - ežerų, upių pakrančių, garantuos laisvą priėjimą ir poilsį gamtoje.
 Neleis diskriminuoti silpnesnių ar tų kuriems pasisekė mažiau.
 Sutvarkys įstatymus taip, kad neliktų galimybės valstybės, visuomeninio turto grobstymams, žemgrobystei.
 Reikalaus griežtos atsakomybės už nusižengimus ar pažeidimus. Didelio masto ekonominiams, finansiniams nusikaltimams nebus senaties termino.
 Privers valdininkus sąžiningai atlikti savo pareigas, neatsakingai, aplaidžiai dirbantys ar nusižengę pareigūnai bus atleidžiami.
 Priims visą apimantį Liustracijos įstatymą.
 Korupcijai įveikti pirmiausia įves visuotinį pajamų, išlaidų ir turto deklaravimą.
 Suteiks galimybę piliečiams dirbti, sąžiningai užsidirbti, o pašalpos tik garantuos galimybę išgyventi kritiniu momentu.
 Skatins profesinių sąjungų judėjimą, jų stiprėjimą, kad darbo žmogus visados galėtų būti apgintas nuo darbdavio savivalės.
 Kaip pirmutinę priemonę socialinei atskirčiai mažinti įves gyventojų pajamų progresinį, turto mokesčius, įgyvendins principą daugiau gauni, daugiau turi –
daugiau moki.
 Pateisins nuostatą, kad sveikata – brangiausias žmogaus turtas, žmogus nebus kankinamas eilėse, gyvybiškai būtinas medicinos paslaugas gaus nedelsiant ir
nemokamai.
 Apgins ir išlaikys nemokamo mokslo principą.
Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininko pirmasis pavaduotojas Dainius Petras Paukštė
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PAVILIONIENĖ MARIJA AUŠRINĖ
GERBKIME IR BRANGINKIME KIEKVIENĄ ŽMOGŲ
Mielieji vilniečiai,
Kiekvienas iš mūsų gyvena vieną gyvenimą, kuris yra savitas ir nepakartojamas, kuriame yra ir džiaugsmo, ir kančios. Kiekvienas iš mūsų
mėgina savaip kurti savo gyvenimą, tačiau jį dažnai pažeidžia kai kurių politikų, ministerijų tarnautojų, savivaldybių, seniūnijų bei kitų valstybės
institucijų darbuotojų neatsakingumas už savo veiksmus, biurokratų savavališki sprendimai bei abejingumas konkretaus žmogaus likimui.
Mūsų gyvenimą dar žeidžia visuomenės prietarai, sustabarėjusios nuomonės, naujovių baimė, tolerantiškumo, pagarbos žmogui stoka, visų
rūšių smurtas šeimoje ir visuomenėje. Tačiau žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės, todėl turime išmokti drąsiai ginti savo žmogiškąjį orumą,
didžiausią vertybę, ir neleisti, kad Lietuvoje žmonės būtų žeminami dėl rasės, lyties, lytinės orientacijos, šeiminės padėties, amžiaus, negalios, religijos,
įsitikinimų, priklausomybės tam tikrai visuomenės grupei.
Žmogų žemina skurdas, mažos pajamos, ribojančios žmogaus gyvenimo, išsimokslinimo, sveikatos apsaugos, judėjimo laisvės galimybes, todėl
turime mažinti atskirtį tarp turtingųjų ir nepasiturinčiųjų, diegdami progresyvinių mokesčių sistemą, didindami biudžetinių įstaigų darbuotojų
atlyginimus bei pensijas.
Kurdami šalies ekonominę gerovę, neturime pamiršti žmogaus dvasinio, intelektinio pasaulio, dvasinės kultūros erdvės tobulinimo, be kurių
žmogaus gyvenimas yra skurdesnis ir mažiau spalvingas. Todėl turime sudaryti kuo geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas Lietuvos mokslininkams ir
menininkams. Sukurti vientisą švietimo sistemą, kokybišką aukštąjį mokslą, plėtoti mokslo tiriamąjį, eksperimentinį darbą, skatinti inovacijų politiką
kaip sudėtines Europos Sąjungos švietimo ir mokslo dalis. Gėrėtis elitiniu ir tautiniu menu, nacionaline literatūra, kinu ne ypatingomis, šventinėmis
progomis, o kasdien, gerbdami individualių Lietuvos kūrėjų talentus kaip nacionalinę vertybę bei skirdami kūrėjams valstybės paramą.
Lietuvos valdžių prievolė – globoti kultūros paveldą, išsaugoti ir prikelti iš griuvėsių Vilniaus istorinį senamiestį, saugoti Senamiesčio ribas ir
žaliuosius plotus, įsiklausyti į Senamiesčio bendruomenės bei Senamiesčio atnaujinimo agentūros nuomonę prižiūrint, restauruojant, atnaujinant
Senamiesčio pastatus ar stabdant Senamiesčio žalojimo ir naikinimo atvejus.
Mūsų visų aktyvumas, ryžtas, reiklumas visoms valdžios struktūroms, jaunosios kartos pilietiškumas, tikėjimas, jog kartu, o ne pavieniui,
galime įveikti biurokratizmą, valdininkų abejingumą žmogui, kartu stabdyti žmogaus žeminimą, nežinojimo tamsą, nepagarbą kultūrai, turi keisti mūsų
gyvenimo kokybę. Mūsų gyvenimą, kurį gyvename vieną kartą. Valstybė – tai žmonės, todėl gerbkime ir branginkime kiekvieną žmogų.
Prof. Marija Aušrinė Pavilionienė
Mano numeris Lietuvos socialdemokratų partijos sąraše - 67
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ŠABLINSKAS EDUARDAS
Gim. 1957 m. spalio 19d. Vilniuje

„ KARTU MES GALIME “
Mieli Vilniečiai,
Kandidatuoju į LR Seimą Senamiesčio rinkiminėje apygardoje Nr.2. Mane iškėlė Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga (sąrašo – Nr.12). Esu ir partijos sąraše – įrašytas 44uoju numeriu.
Gimęs Vilniuje 1957 m. Spalio 19d. Lietuvis. Gyvenu Vilniuje - Stiklių g. 5-7. Tel. nr. 869841795. Sūnus Linas ir dukra Rugilė yra studentai. 2002 m. Vilniaus teisės
universitete įgijau Teisės magistro diplomą. 1987 m. Baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, įgijau istoriko ir istorijos dėstytojo specialybę. 1963 m. - 1973 m. Mokiausi
Vilniaus miesto 1-joje vidurinėje mokykloje.
Nuo 2005 m. iki šiol dirbu – Ginčų komisijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Ginčų komisijos pirmininkas. 2000 m. – 2004 m. – Lietuvos Respublikos Seimas,
Seimo narys. Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys (nuo 2000 10 24 iki 2004 11 14). Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimų narių
Asamblėjoje, narys (nuo 2000 12 07 iki 2004 11 14). Seimo delegacija Baltijos Asamblėjoje, narys (nuo 2003 05 15 iki 2004 11 14).
1994 m. – 1997 m. Vilniaus miesto Senamiesčio seniūnas. 1995 m . Vilniaus mero neteisėtai atleistas iš seniūno pareigų, tačiau 1996 m. birželio mėn. teismo sprendimu buvau
grąžintas į pareigas. 1990 m. - 1993 m. – Vilniaus miesto Senamiesčio seniūnijos Rotušės skyriaus viršininkas. 1985 m. – 1990 m. – Vilniaus miesto Tarybų rajono Vykdomojo
komiteto Gamybinė butų ūkio valdyba, vyr. energetikas, 18-osios butų ūkio tarnybos viršininkas. 1983 m. – 1985 m. – VPTM nr.25 - istorijos dėstytojas, gamybos meistras. 1977 m.
– 1983 m – Vilniaus statybos remonto trestas RSV-1, santechnikas - suvirintojas.
Nuo 2005 m. iki šiol – Valstybės turto fondo Privatizavimo komisijos narys. 2000 m. ir 2003 m. išrinktas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariu. 1998 m. – 2005 m. –
Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos pirmininkas. Nuo 2005 m. - Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Garbės pirmininkas.
Mano tikslas – atstovauti Jus LR Seime, kurti ir priimti tokius įstatymus, kurie atitiktų Jūsų lūkesčius. Dėl „karo“ vykstančio Lietuvos keliuose patekau į eismo įvykį, kurio
metu buvau sužalotas. Teko daug laiko praleisti gydymo įstaigose, todėl negalėjau pilnai atlikti savo LR seimo nario pareigų. Šiuo metu esu pasiruošęs dirbti Jūsų ir Tėvynės labui.
Atstovauju smulkųjį verslą. Stengsiuosi, kad žmonės, dirbantys su verslo liudijimu, galėtų gauti nedarbingumo lapelius, apmokamas tėvystes atostogas vaikams auginti, o taip
pat didesnę paramą iš savivaldos institucijų.
Dėsiu visas pastangas, kad būtų priimtas Sostinės įstatymas, padėsiantis sumažinti biurokratų skaičių bei įteisinti vieną šeimininką Vilniaus mieste, kuris turės ne tik teises, bet
ir pareigas bei atsakomybę prieš vilniečius ir visą tautą.
Gyvenime vadovaujuosi pagal Antikos filosofo Heraklito žodžius – „Gyvenk su žmonėmis taip, kad tavo draugai netaptų tavo priešais, o priešai taptų draugais“.
DĖMESIO! – priimti LR Seimo rinkimų įstatymo pakeitimai. Dabar kandidatai partijos rinkiminiame sąraše, nepriklausomai nuo jų eilės numerio, turi vienodas sąlygas ir
galimybes laimėti. Todėl tik Jūsų reitingavimas, t.y. kandidato numerio įrašymas į biuletenio apačioje esančius langelius, suteiks PIRMUMO balsą Jūsų pasirinktam kandidatui tik iš
tos partijos sąrašo, už kurį balsavote.
Kviečiu visus ateiti į LRS rinkimus šių metų spalio 12d. Ir atiduoti balsą už pasirinktą kandidatą.
Pagarbiai,

Eduardas Šablinskas
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ŠARKANAS GIEDRIUS
NEAPLEISKIME LIETUVOS!
Lietuvos valstybė turi dirbti savo tautai ir visų pirma didinti jos solidarumą bei gerbūvį. Aš noriu, kad Lietuvos valstybė būtų ne parazitavimo tautos sąskaita priemone, ne įrankiu
kitų valstybių ar Briuselio biurokratų rankose, o jėga, padedančia tautai vienytis, išlikti ir klestėti.
VALSTYBĖ TURI STIPRINTI TAUTOS SOLIDARUMĄ
Praraja tarp saujelės turtingiausiųjų ir likusiųjų Lietuvoje dabar viena didžiausių Europoje. Todėl be perstojo auga susvetimėjimas tarp valstybės ir tautos. Lietuviai jaučia, kad
valstybė jais nesirūpina, nevilties genami daugelis palieka Lietuvą. Neturtingiausiųjų skurdas, sparčiai lobstant vadinamajai „aukštuomenei“, žemina visą lietuvių tautą.
Aš siekiu, kad Lietuvos valstybė visais įmanomais būdais stiprintų tautos solidarumą, mokesčių ir socialinės apsaugos programomis padėdama turtingiausiems lietuviams paremti
tuos, kuriems tikrai reikia pagalbos.
Kiekvienam silpnesniam, labai jaunam ar į bėdą patekusiam piliečiui turi būti suteikiama socialinė parama, pakankama oriai išgyventi neišvykstant iš Lietuvos.
Valstybė privalo garantuoti nemokamus sveikatos apsaugą ir mokslą, o taip pat pakeliamas šildymo, elektros ir kitų būtiniausių komunalinių paslaugų kainas kiekvienam savo
piliečiui.
Daugelis lietuvių tiesiog neturi lėšų kapitaliniam namo remontui. Todėl valstybė turi finansuoti būtinąjį daugiabučių namų renovavimą.
Turtingiausieji turi pareigą daugiau prisidėti padedant silpnesniesiems bendrapiliečiams. Kad atsirastų daugiau lėšų kovai su skurdu, reikia kuo greičiau įvesti progresinius
mokesčius.
LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKA PRIVALO TARNAUTI LIETUVOS ŽMONIŲ INTERESAMS
Dabar Lietuva kovoja už Gruziją ir Ukrainą, siunčia karius į Iraką ir atstatinėja Afganistaną.
O aš siekiu, kad Lietuva nesikištų į tai, kas jos tiesiogiai neliečia. Lietuva nėra tokia turtinga, kad galėtų remti kitas šalis, išskyrus pagalbą stichinės nelaimės atveju.
Valstybės dėmesys ir biudžeto lėšos turi būti skiriami Lietuvos piliečių gerbūviui užtikrinti.
Aš prieš Lietuvos karius Irake ir prieš politinį santykių su Rusija komplikavimą. Mes neturime galimybių jėga priversti Rusiją elgtis taip, kaip mums norėtųsi, todėl savo tikslų
turime siekti ne grasinimais, o dalykiško dialogo pagalba, kaip Vokietija ar Lenkija.
VALSTYBĖ TURI GERBTI ASMENINĮ ŽMOGAUS GYVENIMĄ
Tačiau valstybė neturi kištis į asmeninį ir šeimyninį lietuvių gyvenimą, jeigu to nereikia kitų žmonių teisėms apginti.
Aš prieš dabartinę valstybinę šeimos koncepciją. Sprendimas sudaryti santuoką – dviejų žmonių privatus reikalas, ir valstybė neturi teisės kištis į asmeninius santykius gundydama
neapsisprendusius tuoktis tik tam, kad gautų didesnę socialinę paramą.
Valstybė neturi teisės diskriminuoti vaikų vien todėl, kad jų tėvai nėra registravę santuokos.
NEAPLEISKIME LIETUVOS
Jei liksime abejingi dabar, Lietuvos valstybė dar daug metų nuolankiai tarnaus ne mums, o godiems verslininkams, savanaudžiams politikams ir į mus iš aukšto žiūrintiems Europos
Sąjungos biurokratams.
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„Geresnė Lietuva“
„Mes turime pasiekti, kad jau 2015 m. Lietuva pagal laimingumo indeksą būtų tarp 15 laimingiausių valstybių pasaulyje “
Liberalų ir centro Sąjungos programoje įrašyta, kad geresnėje Lietuvoje žmonės nebijos sąskaitų už dujas, šilumą ar elektrą, nebijos kainų maisto
prekių parduotuvėse ar kuro kolonėlėse. Prieš kylančias kainas galima kovoti tik ekonominės gerovės augimu.
„Geresnės Lietuvos“ programoje Liberalų ir centro sąjunga ir toliau nuosekliai pasisako už mažesnius mokesčius, didesnę privačios iniciatyvos
laisvę, geresnes galimybes dirbti ir užsidirbti. Todėl partija įsipareigoja:
• iki 1500 lt padidinti socialinio draudimo pensijos dydį, kad pensininkų gautos pajamos i leistų gyventi, o ne išgyventi;
• sumažinti gyventojų pajamų mokesčio tarifą iki 20 procentų, padarant šį tarifą vieninteliu; iš gyventojų pajamų mokesčio išskirti sveikatos
draudimo mokestį kaip atskirą mokestį;
• išlaikyti proporcinę pajamų mokesčių sistemą;
Liberalų ir centro sąjunga taip pat siūlo esmines permainas valstybės valdyme ir viešajame sektoriuje ir siūlo mažinti valdininkų skaičių ir kelti
tarnautojų algas. Mažinti ministerijų skaičių, sukuriant tikslines ministerijas konkrečiam tikslui ir numatytam laikotarpiui.
Todėl partija įsipareigoja:
• reorganizavus Ūkio ir Aplinkos ministerijas įkurti Energetikos ir būsto modernizavimo ministeriją, kuri organizuotų ir koordinuotų visų
valstybės institucijų darbą šioje srityje ir pritrauktų privatų kapitalą siekiant šių tikslų. Ministerija baigtų darbą vėliausiai 2020 metais ir būtų
reorganizuota pagal poreikį naujiems Lietuvos valstybės strateginiams tikslams įgyvendinti arba likviduota;
• pertvarkius esamas ministerijas bei departamentus įkurti Ateities ministeriją, kuri būtų atsakinga už žinių ekonomikos bei žinių visuomenės plėtrą,
mokslo technologijų ir telekomunikacijų vystymąsi bei inovacijas. Kartu ministerija suburs Lietuvos mokslo, verslo ir visuomenės ekspertus
Lietuvos Ateities vizijai sukurti bei organizuos jos įgyvendinimą;
• visuotinai bus pereita prie „vieno langelio“ principo taikymo, atsisakyta perdėto reguliavimo, daugelio viešojo administravimo funkcijų
perteklinio dubliavimosi, viešosios paslaugos bus perkeltos į e-erdvę.
Būtina siekti šalies energetinės nepriklausomybės, todėl sieks, kad atsinaujinantys ir vietos energijos šaltiniai Lietuvos elektros ir šilumos energijos
gamyboje iki 2020 sudarys 60 proc. viso vartotojų ir pramonės poreikio; kad iki 2015 metų visi senos statybos Lietuvos pastatai turi atitikti
aukščiausius energijos taupymo ir gyvenimo kokybės standartus.
Pagarbiai, Artūras Zuokas

