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Laikas permainoms – kviečiu
kartu kurti geresnę Lietuvą !
Gintautas BABRAVIČIUS
Liberalų ir centro sąjungos programoje pasiūlėme sprendimus visose svarbiausiose žmogaus ir Lietuvos
valstybės gyvenimo srityse, prisiėmėme konkrečius ir aiškius įsipareigojimus.
Niekuomet negyvenau vien šia diena, nemažą dalį idėjų įgyvendinau. Didžiuojuosi, jog su bendraminčiais
ir legendinėmis grupėmis Antis, Foje ar Bix organizavau kėlusius Sąjūdžio dvasią „Roko maršus per
Lietuvą“, įkūriau radĳo stotį „Radiocentras“, rengiau kultinius „Vilnius Jazz“ festivalius.
Vilniaus miesto taryboje nuolat susiduriu su įvairiomis žmonių bėdomis. Gyvename laisvoje Lietuvoje,
tačiau laimingais jaučiamės ne visi.
Ką galiu padaryti, jog tai pasikeistų? Jau šiandien veikti, kad mūsų vaikai būtų išsilavinę, kad rytoj
Lietuva būtų konkurencingą, laisva ir turtinga.
Sprendimas - Ateities ministerĳa. Kartu su Lietuvos žmonėmis sukursime šalies ateities vizĳą, todėl
būtina institucĳa, atsakinga už žinių ekonomikos bei visuomenės plėtrą, inovacĳas, telekomunikacĳas,
mokslo ir informacines technologĳas.
Kitas mano siekis - sveika ir aktyvi visuomenė. Vykdydamas Lietuvos futbolo federacĳos viceprezidento
pareigas matau kūno kultūros ir sporto problemas. Vadovavau Sporto strategĳos, kurią priims jau naujasis
Seimas, kūrimo grupei. Numatėme prioritetus, tikiu, kad sporto aikščių ir salių, baseinų ir dviračių takų,
kvaliﬁkuotų trenerių bus tiek, kad mokiniai bus sveiki, o vyresnieji mažiau išleis vaistams ir gydymuisi.
Nesĳaučiame saugūs, todėl trečiasis mano prioritetas – sėkminga Policĳos reforma. Padarysiu viską, jog
pareigūnai jaustųsi orūs, atgautų žmonių pasitikėjimą, kad sistema būtų efektyvi.

www.babravicius.lt

Sukurti Gerovės Valstybę!
Tomas BAKUČIONIS
Atstovauju Lietuvos socialdemokratų sąjungą (LSDS), kuriai priklausau nuo 2004 metų. Kaip ir mano LSDS kolegos,
sąmoningai pasirinkau neparlamentinės opozicĳos kelią, nes Lietuvoje per 18 nepriklausomybės metų nebuvo
vykdoma europietiška kairioji politika, t.y. ginanti nuskriaustuosius ir mažiau pasiturinčius. Tokios politinės jėgos
iki šiol neradau ir Seime. Todėl mano rinkimų mo�o išsakytas šiose eilutėse, įrašytose į LSDS programą:
Norėdamas pėdsaką palikti žemėje rimtą,
Kad viso negalėtų nebūtis praryt,
Gyventi ruoškis metų nors ir šimtą,
O dirbti stenkis taip, lyg mirtumei jau ryt.
Apsisprendžiau dalyvauti rinkimuose į Seimą, nes aktyvioje politinėje veikloje dalyvauju nuo 2004 metų,
ir manau, kad kiekvienas pilietis, neabejingas savo Valstybės ateičiai, turėtų imtis aktyvios veiklos.
Mūsų valstybės ateičiai turiu savo vizĳą, kuri atitinka svarbiausias LSDS rinkimų programos nuostatas:
1. Sukurti Gerovės Valstybę, kai kiekvienas pilietis jaučiasi saugus, nes solidarumas, teisingumas
ir teisėtumas yra visko prioritetas.
2. Sukurti ir gausinti ekonomiškai stiprų vidurinįjį visuomenės sluoksnį, kuris yra bet kurios
civilizuotos valstybės pagrindas
3. Įtvirtinti realią demokratĳą, kai piliečių bendruomenės realiai įtakoja valdžios sprendimus.
Svarbiausios priemonės tam pasiekti yra:
1. Progresinė mokesčių sistema, principas - valstybę išlaiko visų pirma turtingieji.
2. Visuotinis pajamų ir turto deklaravimas.
3. Reali savivalda, kai sprendimus priima vietos bendruomenės.
4. Skaidrus, viešas ir taupus valstybės lėšų naudojimas.
5. Deramas Valstybės rūpestis tautos švietimu ir kultūriniu identitetu.
www.lsds.lt
6. Nacionalinius interesus atitinkanti ekonominė politika.
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Aš sprendžiu ryžtingai. O jūs,
ar turite drąsos…?
Kęstutis DAUKŠYS
Ar pasiryžę spręsti per metų metus susikaupusias problemas? Pradėkime nuo kiemo, gatvės,
rajono, seniūnijos, galiausiai - miesto, valstybės. Aš siūlau ryžto programą, kuri padėtų rasti išeitį
iš susidariusios padėties.
• Sieksiu, kad seniūnĳos įgautų daugiau ﬁnansinio savarankiškumo (tik taip įmanoma Antakalnio
rajono gatvių bei kiemų renovacĳa).
• Sieksiu, kad vidutinė pensĳa būtų padidinta (ir žmonės sulauktų gražios senatvės).
• Sieksiu, kad šeima, auginanti tris ir daugiau vaikų, būtų atleista nuo pajamų mokesčio
mokėjimo.
• Sieksiu padidinti socialinių būstų skaičių (kad sumažėtų eilės žmonių, negalinčių įsigyti būsto).
• Sieksiu pagrindinių studĳų trukmę sumažinti iki 3 metų (tuomet dėstytojų alga padides 25 proc.).
• Sieksiu, kad besikuriančiam smulkiam verslui pirmuosius 3 metus nebūtų skaičiuojamas pelno
mokestis (tai paskatintų verslumą).
• Sieksiu, kad perkant automobilius, mažai teršiančius aplinką, būtų taikomos PVM lengvatos
(duoklė aplinkos apsaugai).

www.dauksys.lt

Mes turime aiškų planą PRADĖKIME!
Andrius KUBILIUS
Mūsų Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, stiprybė – vienybėje. Mūsų vienybė ir veikla
grindžiama moralinėmis vertybėmis ir padorios politikos principais. Mūsų tikslas – telkti visuomenę
imantis atsakomybės neatidėliotinai kurti geresnę Lietuvą.
Matydami dabartinės valdžios klaidas ir neveiklumą, mes parengėme išsamų planą (www.tsajunga.lt),
kaip tokią Lietuvą sukurti. Turime komandą, pasirengusią imtis atsakomybės už tokio plano įgyvendinimą.
Geresnės Lietuvos labui darbuotis įsipareigojame patys, drauge mūsų skelbiamiems tikslams siekdami
visuomenės palaikymo bei talkos.
Mes tikime, kad Lietuva bus geresnė, kai žmonės bus geresni vieni kitiems ir tėvynei, kai jie bendromis
jėgomis kurs tobulesnę, teisingesnę šalį, užtikrinančią, kad visų ir kiekvieno dvasinė bei materialinė
gerovė yra palaikoma, didėja tolygiai ir be skriaudų.
Didžiuojuosi, kad gimiau, augau, mokiausi, studĳavau, ilgą laiką dirbau ir dabar su šeima gyvenu
Antakalnyje. Didžiuojuosi ir tuo, kad 2004 metais Antakalnio rinkėjai mane išrinko į Seimą. Per šiuos
ketverius metus man rūpėjo ne tik visos Lietuvos reikalai, bet ir konkrečios Antakalnio problemos.
Džiaugiuosi, jog kartu su mokyklų vadovybėmis mums pavyko pasiekti, kad būtų skirtos valstybės
biudžeto lėšos M.Daukšos (kurią pats esu baigęs), Antakalnio bei Liepkalnio mokyklų remontams,
kad nors ir sunkiai, bet juda į priekį Balsių mokyklos reikalai. Džiaugiuosi matydamas, kad Saulėtekio
alėjoje pamažu realizuojasi mokslo-verslo centro “Saulėtekio slėnio” projektas, kurio idėjos ir pavadinimo
krikštatėviu teko būti dar 2001 metais.
Tikiu Antakalnio ir visos Lietuvos šviesia ateitimi. Ją sukursime atkakliu darbu. Esu tam pasiryžęs.

www.kubilius.lt
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Priverčiame valdžią dirbti!
Raimundas PALIUKAS
Priversime valdžią dirbti už Antakalnį ir antakalniečius!
Antakalnis turi susigrąžinti prestižinio sostinės rajono vardą!
Sieksiu, kad ryžtingai paspartėtų daugiabučių namų renovacĳa Vilniuje ir ji pagaliau pasiektų Antakalnį,
kad pagerėtų visų antakalniečių gerbūvis, kad seniūnĳa turėtų daugiau galimybių ir kompetencĳos,
kad būtų tvarkomi miškai, kad būtų radikaliai pertvarkyta sostinės transporto sistema mažinant spūstis.
Lietuva turi išsikovoti energetinę nepriklausomybę!
Sieksiu, kad gyventojai mokėtų už šildymą ir karštą vandenį teisingas ir pagrįstas kainas. Darysiu viską, kad būtų
pratęstas Ignalinos AE darbas, kad paspartėtų alternatyvių ir atsinaujinančių energĳos šaltinių vystymas.
Europietiška gerovė visiems!
Sieksiu, kad minimali mėnesinė alga būtų ne mažesnė nei 60 proc. vidutinio darbo užmokesčio (šiuo
metu tai sudarytų 1100 litų).
Niekada nesutiksiu, kad būtų didinama pensinio amžiaus trukmė, o pensĳas nedelsiant reikia mažiausiai
padvigubinti.
Sieksiu, kad sveikatos reforma turi būti vykdoma taip, kad žmogus laiku gautų kokybišką medicinos pagalbą.
Apie save
Daug metų dirbau įvairiose energetikos įmonėse vadovaujančiuose postuose ir gerai žinau, kaip veikia
šalies energetikos ūkis ir ką turime padaryti, kad šilumos energĳos kainos nebeaugtų ir netgi pradėtų
mažėti. Esu antakalnietis, Antakalnio patriotas ir puikiai žinau, kiek daug gero Seimo narys gali nuveikti
ne tik visos Lietuvos, bet ir savo apygardos gerbūviui ir kiek daug jis gali padėti kiekvienam piliečiui.

www.nsajunga.lt

Grąžinkime valstybę žmonėms!
Vaidotas RAMONAS
1. Neturėk kitos Tėvynės, tik vieną Lietuvą.
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.
7. Mylėk kiekvieną žmogų kaip save patį.
8. Gyvenk sveikai, nes sveikame kūne – sveika siela.
9. Kelk savo dvasią į naujas aukštumas, padėk prisikelti kitiems.
10. Tausok Žemę, nes ji maitina ir vienintelė tave pergyvens.

www.prisikelimopartija.lt
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Už valstybės rūpestį
žmonėmis !
Algirdas SYSAS
Daug metų skyriau darbui profesinėse sąjungose renkamose pareigose: 1987 m. - gamyklos profesinės
sąjungos pirmininkas, 1991 m.- Lietuvos metalistų profesinės sąjungos, 1993 m.– Lietuvos profesinių
sąjungų susivienĳimo, o 1995 m. – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacĳos pirmininku.
Klostantis naujiems darbo santykiams, atsiradus privačiam verslui, mano svarbiausias tikslas buvo
dirbančio žmogaus interesai ir jų apsauga.
Dalyvavimo politikoje pradžia - savivalda - 1995-1996 ir 2000-2001 m. buvau Vilniaus m. tarybos narys,
Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas. Seime esu nuo 1996 m. - pirmą kartą išrinktas kaip
profsąjungų atstovas LSDP sąraše. Visas tris kadencĳas dirbau Socialinių reikalų ir darbo komitete, o nuo 2001
m. esu šio komiteto pirmininkas. Nuo 2004 m. dirbu Europos reikalų komitete. LSDP nariu tapau 2005 m.
Esu kairiųjų pažiūrų. Pagrindinis mano, kaip Seimo nario darbas, yra įstatymų rengimas ir leidyba,
tad socialdemokratinius principus įgyvendinau siūlydamas keisti įstatyminę bazę socialinių ir darbo
santykių, socialinio draudimo, lygių galimybių įgyvendinimo ir kt. srityse. Šią kadencĳą pateikiau per
800 įvairių pasiūlymų ir įstatymų pataisų.
Didžiuojuosi, kad iniciajavau ir dalyvavau rengiant daugelį svarbių žmogui ir valstybei teisės aktų –
Darbo Kodeksą, Valstybinio socialinio draudimo pensĳų, Gyventojų pajamų mokesčių ir kt.
Pripažįstu, tai sunkios darbo sritys, nes rūpestį žmogumi dažnai gožia rūpestis valstybės stiprinimu,
verslo skatinimu, ir, deja, privilegĳų tvirtinimu.
Tačiau mano tikslai nesikeičia – man žmogus yra didžiausia vertybė.
2008 m. rinkimų darbotvarkė: nuosekliai darysiu tai, ką dariau
Atstovausiu ir ginsiu kuriančio, dirbančio žmogaus interesus, sieksiu įtvirtinti socialinį teisingumą ir
saugumą, stiprinti socialinį dialogą, mažinti socialinę atskirtį ir skurdą, sudaryti kiekvienam lygias
www.lsdp.lt
galimybes mokytis, oriai gyventi sulaukus garbingo amžiaus.

Už tvarką! Už teisingumą!
Už Lietuvą!
Rimantas SMETONA
Mūsų visų svarbiausias siekis - išsilavinusi, sveika, saugi visuomenė, visi mes norime gyventi tokioje
Lietuvoje, kurioje kiekvienas žmogus turėtų galimybę susikurti sau, savo šeimai pasiturintį gyvenimą,
būtų apsaugotas nuo pažeminimo ir netiesos.
Trumpai – apie, mano nuomone, būtinus ir neatidėliotinus pokyčius bent kai kuriose srityse:
• Reikia ryžtingai sumažinti atotrūkį tarp didžiausias ir mažiausias pajamas gaunančių
visuomenės sluoksnių. Ne žeminančiomis išmaldomis, o didesnėmis dirbančiųjų ar pensininkų
pajamomis reikia gerinti žmonių gyvenimo sąlygas.
• Būtina sugrąžinti į gimtuosius namus, į savo šeimas svetur išvykusius daugiau užsidirbti.
Čia, mūsų Tėvynėje, visiems jos vaikams turi būti sudarytos galimybės geriau gyventi.
Ne po dešimtmečių, o šiandien, dabar.
• Pagrindinis Lietuvos visuomenės pažangos variklis – švietimas, mokslas, kultūra. Todėl
pertvarka pagaliau turi prasidėti nuo deramos pagarbos ir tinkamų sąlygų suteikimo mokytojui,
nuo ženkliai didesnių lėšų universitetinėms studĳoms, mokslui, kultūrai.
• Sveikatos priežiūra, ypač pirminė, turi būti lengviau prieinama kiekvienam gyventojui. Reikia
skirti daugiau lėšų įrangos ir patalpų modernizavimui, didesniems personalo atlyginimams.
• Ar Lietuvos gyventojai yra saugūs miestuose, kaimuose, savo namuose? Ar tikime, kad
teisėsaugos sistema veikia sąžiningai, be politinių sprendimų viršenybės prieš teisę? Ne! Reikia
reformuoti šią sistemą ir išvalyti ją nuo korumpuotų pareigūnų. Reikia apginti Lietuvos piliečius
nuo smurto, pažeminimo, nuo netiesos.
• Stiprindami Lietuvą sau ir ateinančioms kartoms, geranoriškai bendradarbiaudami su visomis
tautomis ir kraštais, mes turime išlikti savimi – su savo kalba, tradicĳomis, dainomis, su savo
kovų ir kančių istorĳa, su pergalėmis ir praradimais, su savo patirtimi ir siekiais.

www.ldp.lt
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Reformuoti Lietuvos valstybę
pagal Vakarų demokratĳų pavyzdį!
Edmund ŠOT
Programos tikslai: reformuoti Lietuvos valstybę pagal Vakarų demokratĳų pavyzdį, atgaivinti šalies
ekonominį ir socialinį gyvenimą, sudaryti sąlygas piliečiams naudotis politinėmis, ekonominėmis,
socialinėmis teisėmis, užtikrinti prielaidas tautiškumui išsaugoti.
Programos prioritetu laikau:
• Žemės ūkyje: sugrąžinti PVM lengvatas; iki 2009 m. pabaigos grąžinti žemę teisėtiems
savininkams, išaiškinti ir pasmerkti neteisėto žemės užgrobimo kaltininkus.
• Savivaldoje: žemėtvarką perduoti savivaldybėms, panaikinti apskritis.
• Socialinėje ir sveikatos srityse: tęsti šeimos rėmimo politiką, inicĳuoti įstatymų ir teisės aktų
priėmimą, ginančių pradėtą gyvybę, teikti didesnę ﬁnansinę paramą daugiavaikėms šeimoms ir
šeimoms auginančioms vaikus invalidus, stiprinti gyventojų sveikatos ugdymo bazę, sumažinti
ﬁzinių asmenų pajamų mokestį iki 22 proc., įvedant mokesčių įvairovę, didinti atlyginimus
gydytojams ir medicinos personalui.
• Švietimo, kultūros ir jaunimo lavinimo srityse: tautinių mažumų mokykloms padidinti
mokinio krepšelį; palikti ligšiolinę valstybinės kalbos egzamino tvarką; padidinti atlyginimus
kultūros darbuotojams, jaunimui, mūsų ateities kartai, suteikti galimybę lavinti dvasinius,
ﬁzinius gebėjimus.
• Tautiniuose santykiuose siekti ratiﬁkuoti Europos Regioninių bei Mažumų kalbų chartĳą;
grąžinti nekilnojamąjį turtą, priklausiusį tautinėms mažumoms.
• Stiprinti krikščioniškojo tikėjimą ir tradicĳas, ugdyti tolerantiškumą ir pakantumą kitoms religĳoms.

Liberalai. Balsas tų, kurie
eina į priekį!
Arūnas ŠTARAS
Antakalnio apygardos ir visos Lietuvos rinkėjams įsipareigoju – jei būčiau išrinktas į Seimą, jame rengsiu
ir sieksiu, kad būtų priimti įstatymai, kurie:
1. Sukurs tokią daugiabučių namų renovacĳos sistemą, kad kiekvienas toks namas Antakalnyje ir
Lietuvoje galėtų būti renovuotas per 4 ateinančius metus. Tai galima pasiekti:
• panaikinus pridėtinės vertės mokestį už renovacĳos darbus;
• panaikinus pridėtinės vertės mokestį už renovuoto namo butui pateikiamą šilumą laikotarpiui,
per kurį buto savininkas sugrąžins renovacĳai pasiskolintas lėšas;
• skiriant valstybės paramą socialiai remtiniems bei mažesnes pajamas gaunantiems butų savininkams;
• sustabdant kompensacĳų už šildymą ir karštą vandenį mokėjimą tiems butams, kurių savininkai
atsisako dalyvauti skaidriai parengtame namo renovacĳos projekte.
2. Apribos monopolinių įmonių energetikoje, komunalinėje veikloje ir kitose ūkio srityse galias.
Tai galima pasiekti:
• sugriežtinus veiklų, kuriose veikia monopolistai, reglamentavimą;
• išplėtus Konkurencĳos tarybos ir kitų institucĳų įgaliojimus tirti monopolinių įmonių veiklą,
kartelinius susitarimus, nesąžiningą konkurencĳą.
3. Sumažins Lietuvos priklausomybę nuo Rusĳos energetinių išteklių. Tai galima pasiekti:
• pratęsus Ignalinos AE veiklą bent iki 2012 metų;
• nutiesus elektros tinklus su Švedĳa ir Lenkĳa;
• pastačius naują ir saugią atominę elektrinę;
• iš esmės sumažinus importuojamo kuro naudojimą šilumos gamybai, pakeičiant jį
vietiniais šaltiniais (biokuru, durpėmis) bei išrūšiuotų komunalinių atliekų deginimu.

www.liberalusajudis.lt
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Kartu mes galime kurti saugią
gerovę visiems!
Danguolė TAUTVYDIENĖ
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos ištakos siekia 1905 m. Tokių garsių pirmtakų kaip Kazys
Grinius, Mykolas Šleževičius, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė nuveikti darbai tėvynės labui, įkvepia mus
toliau tęsti pradėtą tiesti kelią šalies klestėjimui, socialiniam ir ekonominiam augimui.
Tiek ūkinė, tiek sveikatos apsauga, tiek švietimo sistema bei teisėtvarkos ir aplinkosaugos politika yra gyvybiškai
svarbios visuomenei, kuriant bendrą gerovę, todėl ypač svarbu dirbti konstruktyvaus dialogo pagalba.
Šalies valdymas turi būti paremtas sąžininga ir atsakinga politika, kurioje būtina skirti ypatingą dėmesį
kovai su korupcĳa, biurokratizmu ir puoselėti partinę demokratĳą.
Būtina sudaryti sąlygas investicĳų didinimui, bei perspektyvių verso projektų rėmimui ir įgyvendinimui.
Įpatingas dėmesys turi būti skirtas smulkiam ir vidutiniam verslui.
Efektyvus užtikrinimas panaudojant ES paramą, jos prieinamumas ir įsisavinimas.
Skurdo ir socialinės atskirties mažinimas.Aprūpinimas šeimų gyvenamuoju plotu, bei esamojo
modernizavimas. Socialinė parama neįgaliems ir jų šeimos nariams. Didesnė neįgaliųjų integracĳą į visuomenę.
Skatinti gerbti ir mylėti savo aplinka, nes ir nuo jos švaros priklauso žmogaus sveikata. Ekologiškos,
atsinaujinančios energĳos panaudojimas turi būti naudojamas efektyviau ir pasinaudojant ES
struktūriniais fondais. Skleisti švietėjišką veiklą ekologĳos, atliekų rūšiavimo klausimais.
Ilgalaikis sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, bei efektyvesnes diagnostikos ir gydymo procedūros.
Kokybiškas ir prieinamas švietimas bei studĳos. Apjungti valstybės ir verslo lėšas studĳoms, bei jaunų
žmonių lavinimą, skatinimą dirbti ir kurti savame krašte.
Pilnavertė mokslo integracĳa į Europos tyrimų erdvę skatintų šalies socialinį bei ekonominį augimą.
Svarbu panaudoti valstybės ir ES struktūrinių fondų lėšas vyresniojo amžiaus žmonių grupių savišvietoje.
Deramas dėmesys kultūros paveldo tvarkymui ir apsaugai.
Skatinti reemigracĳą mažinant biurokratinius barjerus, padėti kurti informacinis centrus išeivĳoje.

www.lvls.lt

Visi už FRONTĄ!
Už teisingą valstybę!
Rimantas TURSKIS
Mes – FRONTAS. Mes atstovaujame ir atstovausime ne kapitalo oligarchų, ne aukštosios valdininkĳos
interesus, o protinį ir ﬁzinį darbą dirbančiųjų interesus.
Mes – FRONTAS. Mes kovosime:
PRIEŠ KORUPCĲĄ IR TEISĖSAUGOS NEGALIĄ
Mes sugriežtinsime bausmes už korupcinius nusikaltimus, pasieksime, kad dabartiniai politikai būtų
įvertinti pagal savo nuopelnus.
UŽ TEISINGĄ GEROVĖS VALSTYBĘ
Mes užtikrinsime, kad valstybė visiems skurdžiau gyvenantiems kompensuotų šilumos, elektros, dujų,
vandens ir kitų būtinųjų prekių ir paslaugų kainų augimą.
Mes pasieksime, kad visos būtinos medicininės paslaugos piliečiams būtų nemokamos.
Mes nustatysime, kad turtingieji mokės didesnius mokesčius, negu vargingiau gyvenantys.
Mes įvesime padidintą pridėtinės vertės mokestį prabangos prekėms (limuzinams, jachtoms ir pan.),
kurias išgali įsigyti tik daug uždirbantys asmenys.
Mes pasieksime, kad socialinio draudimo vidutinė pensĳa būtų ne mažesnė kaip pusė vidutinio darbo
užmokesčio, o minimalus mėnesio darbo užmokestis būtų nemažesnis kaip 60 procentų šalies vidutinio
darbo užmokesčio.
Visuotinės gerovės valstybei, kurioje vyrauja socialinis teisingumas, įvairių visuomenės sluoksnių ir
grupių santarvė bei solidarumas, sukurti reikia ne vienos „stiprios rankos“, o daug tokių rankų, kietų
galvų ir sąžiningų, tautos gerovei pasiryžusių dirbti žmonių. Tokius žmones FRONTAS buria, tokius jis
ragina balsuoti 2008 metų Seimo rinkimuose Balsuok už FRONTĄ ir TU!

http://partijafrontas.lt
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Antakalnio rinkimų apygarda Nr.3

Antakalnio 54, Vilnius

Rinkimų apylinkės:
101 FILARETŲ, Filaretų g. 43A, Vilnius 2154963
Pirmininkas: DARIUS TAMOŠAITIS
102 OLANDŲ, Olandų g. 16, Vilnius 2610360
Pirmininkas: MINDAUGAS ŽUKAUSKAS
104 L. SAPIEGOS, Antakalnio g. 29, Vilnius 2346057
Pirmininkas: EUGENĲA IBIANSKIENĖ

VISI Į RINKIMUS!!!

105 ŠILO, Šilo g. 24, Vilnius 271 0802
Pirmininkas: DALIA DAVIDONIENĖ
107 ANTAKALNIO, Antakalnio g. 54, Vilnius 234 6057
Pirmininkas: IVETA BLIODNIEKA
109 ŠVYTURIO, Žolyno g. 15, Vilnius 234 4444
Pirmininkas: IGNAS PANKA
111 B. SRUOGOS, Antakalnio g. 120, Vilnius 2346184
Pirmininkas: TERESA BABIČ
112 SAULĖTEKIO, Saulėtekio al. 11, Vilnius 2745079
Pirmininkas: VYTAUTAS JOGĖLA
115 MARKUČIŲ, Pakraščio g. 15, Vilnius 2600233
Pirmininkas: AUDRONĖ RAMONIENĖ
116 LIEPKALNIO, Liepkalnio g. 18, Vilnius 2611414
Pirmininkas: MANTAS ŠULIŪNAS
118 PELESOS, Kapsų g. 4, Vilnius 2695589
Pirmininkas: ANDRIUS MACKEVIČIUS
119 KARAČIŪNŲ, Karačiūnų g. 19, Vilnius 2380237
Pirmininkas: TERESA VAIŠVILIENĖ
120 ANTAVILIŲ, Antavilių g. 11, Vilnius 2373224
Pirmininkas: ZITA PRANCKEVIČIŪTĖ
200 BALSIŲ, Žaliųjų Ežerų g. 85, Vilnius 2309889
Pirmininkas: ANDRIUS ŠUKELIS
201 POPIERIAUS, Žaliųjų ežerų g. 85, Vilnius 2309889
Pirmininkas: MILDA KARČIAUSKIENĖ

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisĳa
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius
Įmonės kodas - 8860715
Telefonas +370 5 2396969
Faksas +370 5 2396960
El. p. rinkim@vrk.lt, www.vrk.lt

Spaudai parengė Antakalnio apygardos Nr. 3 darbo grupė, vadovaujama pirmininkės Birutės Galinienės

