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Dailis Alfonsas BARAKAUSKAS
Partija Tvarka ir teisingumas
Mano tikslas: Lietuva —
turtinga, atsakinga, įtakinga, visiems vienodai teisinga žmonių gerovės valstybė.
Žmogus ir Tauta — didžiausios vertybės ir svarbiausias
politikos tikslas. Lietuvoje —
žemas nedarbo bei skurdo
lygis, didelė darbo vertė ir
tvirtos socialinės garantijos.
Lietuvos kelias — investicijos į žmones, viduriniosios
klasės sukūrimas.
Su Partija Tvarka ir Teisingumas:
• Įgyvendinsime Konstitucijos reformą, pasiūlę Lietuvos
piliečiams apsispręsti, kokia turi būti Lietuva: prezidentinė
ar parlamentinė valstybė.
• Sumažinsime Seimo narių skaičių ir parengsime Seimo
nario atšaukimo įstatymą.
• Ištirsime visus skandalingus privatizavimo sandorius,
bei panaikinsime senaties terminą sunkiems nusikaltimams.

• Taikysime žymiai griežtesnes bausmes už sunkius nusikaltimus, apsvarstysime mirties bausmės sugrąžinimo tikslingumą.
• Įteisinsime tiesioginius merų rinkimus bei maksimalią
piliečių įtaką teisėjų, prokurorų bei policijos vadovų skyrimui.
• Apšiltinsime daugiabučius namus ir pastatysime socialinius būstus.
• Sieksime, kad Ignalinos atominės elektrinės antrasis
blokas veiktų tol, kol Lietuva pastatys naują atominę jėgainę.
• Sugrąžinsime į Lietuvą svetur išvykusį jaunimą.
• Sieksime, kad minimali pensija būtų lygi minimaliam
atlyginimui.
Pakeisiu ir sureguliuosiu Fabijoniškėse viešojo transporto
maršrutus taip, kad būtų patogu ir kaip to pageidauja Fabijoniškių apygardos gyventojai.
Kartu siekime, kad Fabijoniškėse būtų saugu ir patogu gyventi.
Kartu gyvename Fabijoniškių apygardoje — kartu padarykime permainas ir Fabijoniškėse ir visoje Lietuvoje!

Už tvarką! Už teisingumą! Už Lietuvą! Už Fabijoniškes!

Gediminas Davulis
„Fronto“ partija
Mes manome, jog pagrindinis
ir neatidėliotinas valstybės tikslas
— sukurti gerovės valstybę, realiai
įgyvendinant socialinį teisingumą
bei plėtojant tikrąją demokratiją.
Siekiant šio tikslo pirmiausia reikalingi radikalūs ir ryžtingi pertvarkymai ekonomikos sferoje.
Būdamas seimo nariu teiksiu arba
remsiu tokius įstatymus ar jų pataisas, kurios atitinka žemiau pateiktus principus.
Šiuolaikinė ekonomika remiasi
rinkos principais, tačiau rinka privalo būti daugiau negu dabar kontroliuojama ir reguliuojama, kad
ji netaptų turtingiausiems jų turto
bei galios didinimo priemone taip kaip yra dabar. Įstatymu būtina riboti
pernelyg didelę monopolijų galią. Dominavimo rinkoje leistiną ribą reikėtų sumažinti nuo dabar įteisinto 40 proc. iki 10 — 15 proc. dydžio (tai liečia ir prekybos tinklus). Įmonės valdančios didesnę rinkos dalį turės būti
skaldomos į mažesnes, kas leis padidinti konkurenciją ir tuo pačiu mažinti kainas bei sudarys palankias sąlygas smulkiajam ir vidutiniajam verslui
plėtoti. Būtina subalansuoti iškreiptas proporcijas tarp darbo ir kapitalo
apmokestinimo suartinant jų mokesčių tarifus. Socialinį teisingumą leis
įgyvendinti ir mokesčių reforma, įvedant progresinius mokesčių tarifus
visiems tiesioginiams mokesčiams, t. y. pelno, pajamų nekilnojamojo ir
prabangaus turto mokesčiams, o taip pat socialinio bei sveikatos draudimo įmokoms. Mokesčių sistema bus tokia, jog padidins mokesčių naštą
tik dideles pajamas gaunantiems ir didelį turtą valdantiems asmenims, o
vidutines ir mažas pajamas gaunantiems asmenims ji nepadidės. Progresiniu turto mokesčiu bus apmokestinami tik pernelyg daug nekilnojamojo

turto įgiję asmenys.
Vidutinė socialinio draudimo pensija bei vidutinis darbo užmokestis
turi augti ne mažesniais tempais kaip šalies vidaus produktas, o per artimiausius 5 metus pasiekti, jog vidutinė pensija ir minimalus darbo užmokestis būtų ne mažesnis kaip 60 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.
Įstatymu turės būti įteisinta skaidri ir teisinga darbo apmokėjimo sistema, kuri nustatys mažiausių ir didžiausių atlyginimų ribas, atitinkančias
šiuolaikinių civilizuotų šalių normas.
Per artimiausius du metus privalo būti apskaitytas ir įvertintas valstybei priklausantis turtas be ko neįmanomas jo efektyvus naudojimas. Bus
sugriežtinta valdininkų, atsakingų už valstybės turto efektyvų naudojimą
kontrolė ir pareikalauta jų didesnės atsakomybės už darbo rezultatus. Bus
peržiūrėti visi įtartini sandoriai su valstybės turtu, kurie galėjo atnešti didelius praradimus valstybei, o iš nustatytų kaltininkų nepriklausomai nuo
jų rango bei užimamų pareigų bus pareikalauta atsakyti bei kompensuoti
valstybei padarytą žalą.
Socialinė rūpyba, sveikatos apsauga, švietimas ir mokslas, kultūra turi
tapti prioritetinėmis biudžetinio finansavimo sritimis. Bus sukurta patikima specialistų su aukštuoju išsilavinimu poreikio šalies ūkiui prognozavimo sistema. Sveikatos apsauga bei studijos studentams, sėkmingai
vykdantiems studijų programų reikalavimus ir kurių skaičius atitinka
prognozuojamą valstybės poreikį, bus nemokamos. Daugiau lėšų negu
dabar turėtų būti skirta šeimoms remti.
Kartu šalyje turėtų būti plėtojama demokratija, vis didesnę viešųjų reikalų dalį perleidžiant tvarkyti pačioms bendruomenėms. Tam padėtų tiesioginiai merų bei seniūnų rinkimai, suteikiant savivaldybėms ir seniūnijoms daugiau galių ir ekonominio savarankiškumo sprendžiant žmonėms
rūpimus klausimus. Kartu būtų stiprinama ir gyventojų kontrolė tiesiogiai išrinktų merų ir seniūnų veiklai. Svarbiausiais gyventojams rūpimais
klausimais privalėtų būti rengiamos privalomos apklausos, o bendruomenės apklausoje išreikštas sprendimas privalomas vietos valdžiai vykdyti.

Socialinis teisingumas ir gerovė visiems,
o ne vien „nusipelniusiems gyventi geriau“

Raimondas Imbrasas
Lietuvos Respublikos liberalų sąjudis
Užtikrinkime žmogaus saugumą:
• užkirskime kelią nusikaltimams:
pažabokime chuliganizmą, smurtavimą,
vagystes;
• policijoje dirbs motyvuoti, gerai
pasirengę darbuotojai, kurie tarnaus
žmonėms ir bus arčiau jų; tai pasieksime nustatydami darbo svarbą atitinkantį atlyginimą.
Užteks kalbėti apie ekonominę
krizę, metas darbais ją įveikti:
• apribokime valstybinių lėšų švaistymą: atsisakykime perteklinių funkcijų, sumažinkime kontroliuojančių institucijų skaičių;
• ne — naujiems mokesčiams, mažinkime esamus;
• ne — monopolijoms, skatinkime smulkų ir vidutinį verslą;
• Europos Sąjungos lėšos — ne pašalpoms, o verslo plėtrai.
Sveikatos apsaugos tikslas — užkirsti kelią žmogaus ligoms, o ne jas
gydyti:
• skatinkime sveikos gyvensenos formavimą: skatinkime nevyriausybinių organizacijų veiklą, nukreiptą sveikos gyvensenos formavimui;
• sveikatos įstaigų darbuotojai oficialiai gaus jų darbo vertą atlyginimą;
• užtikrinkime kokybišką pirminę sveikatos apsaugą.
Išsilavinęs žmogus geriausiai užtikrins savo ir visuomenės gerovę:
• grąžinkime mokytojų specialybės prestižą: mokytojų atlyginimai bus 1/10 didesni už šalies vidurkį;
• užteks propaguoti „kalimą“: mažinkime mokymosi krūvius mokyklose, ugdykime gebėjimus, kritinį mąstymą ir vertybines nuostatas;

• užtikrinkime studijų ir mokslo kokybę: aukštajame moksle ir profesiniame ugdyme supaprastinkime valstybės reguliavimą, visiems norintiems ir gebantiems sudarykime sąlygas įgyti išsilavinimą;
• sudarykime vienodas sąlygas nevalstybinėms mokykloms, bent 1/3 sumažinkime „popierizmą“ visose švietimo įstaigose;
• kuo skubiau renovuokime visas Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklas ir darželius;
• prilyginkime ikimokyklinio ugdymo įstaigos darbuotojo statusą mokytojo statusui.
Kultūra ir žmogaus orumas:
• Lietuvos muziejus iš vertybių saugojimo įstaigų paverskime edukacijos centrais
pajėgiais sudominti ir jauną ir vyresnį;
• apsaugokime šeimas nuo nepagrįsto valdžios kišimosi į privačią žmonių gyvenimo erdvę: ne valdžiai spręsti ką vadinti šeima, o ką — ne;
• ne tik įstatymais, bet ir kasdieniame gyvenime ginkime kiekvieno žmogaus teisę būti savimi, išpažinti tikėjimą, puoselėti tradicijas ir vertybes;
• netoleruokime smurto prieš savo piliečius, užkirskime kelią nesantaikos, ksenofobijos, nepakantumo apraiškoms.
Švari gamta ir aplinka — kiekvienam:
• gamtai draugiškas elgesys turi tapti natūraliu kiekvieno iš mūsų įpročiu;
• atliekų rūšiavimas turi tapti kiekvieno žmogaus įpročiu.
Padėkime kiekvienam jaunuoliui sėkmingai pasiruošti savarankiškam gyvenimui:
• kurkime atvirus jaunimo centrus;
• skatinkime jaunimo pilietiškumą ir savanorišką veiklą;
• skatinkime neformalaus ugdymo plėtrą ir aktyvų jaunimo dalyvavimą jaunimo
organizacijose — jos ugdo ateities lyderius.
Valdžia dirbs Tau, o ne sau!

Mažiau kalbų ir tuščių pažadų — daugiau darbų!

Vida Jakiūnaitė
Koalicija „Darbo partija + jaunimas“
Pasisakau už tai, kad
naują Lietuvą turi kuri jaunimas. Tam reikia sudaryti
sąlygas jaunimui gyventi,
dirbti ir kurti darbo vietas
čia, Lietuvoje. Todėl sieksiu:
• palengvinti socialinio
draudimo naštą įmonėms,
įdarbinančioms jaunimą;
• pagerinti apsirūpinimo
būstu sąlygas;
• įteisinti galimybę jau nuo 21 metų būti išrinktam į Seimą;
• paspartinti elektroninio parašo įgyvendinimą;
• suteikti teisę pedagogams, turintiems 30 m. pedagoginio darbo stažą išeiti į pensiją nuo 55 m.
Pasisakau už tai, kad žmogus turi teisę dirbti, užsidirbti
ir gyventi pasiturinčiai. Todėl šiuo laikotarpiu būtina ekonominėmis bei finansinėmis priemonėmis palaikyti ekonomikos augimo tempus. Todėl sieksiu:
• nustatyti mokesčių lengvatas pradedantiesiems versli-

ninkams, įsiregistravusiems individualią veiklą;
• sukurti aiškią paramos sistemą įmonėms, kuriančioms
naujus produktus (inovacijas);
• sumažinti gyventojų pajamų mokestį nuo 24 iki 20 procentų;
• nustatyti, kad visos įmonės, kurios užima daugiau kaip
25 proc. šalies arba jos regiono rinkos yra dominuojančios,
monopolinės.
Pasisakau už sveiką elgseną, teisę į socialinę apsaugą ir
žmogaus teisių gynimą. Tam būtina skirti ypatingą dėmesį
sveikatos išsaugojimui ir sudaryti būtinas sąlygas žmogui
pragyventi sulaukus senatvės ar esant nedarbingam. Įstatymai turi ginti žmogų, o jam padaryta žala turi būti atlyginta. Todėl sieksiu:
• grąžinti dalį gyventojų pajamų mokesčio gyventojams,
kurie sportuoja sporto klubuose ar naudoja kitas ligų prevencijos priemones;
• padidinti valstybės remiamas pajamas nuo 350 iki 550
litų, o vidutinę pensiją — iki 1500 litų per mėnesį;
• patobulinti daugiabučių namų administravimą reglamentuojančius teisės aktus, kad būtų apgintos daugiabučių
savininkų teisės.

Už teisę dirbti ir užsidirbti

Ingrida JOČIENĖ
Tautos prisikėlimo partija

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.

Grąžinkime valstybę žmonėms!

Juozas OLEKAS
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos socialdemokratai siekia su- Garantuojame, kad:
kurti gerovės visiems valstybę. Mes • Didėjant vartojimo prekių ir paslaugų kainoms, atitinkamai didinsime socialinio
siekiame, kad Lietuva būtų moderni, draudimo išmokas.
sparčiai besivystanti, besirūpinanti • Didinsime realias pensininkų pajamas.
žmonėmis valstybė. LSDP 2008 m. Sei- • Teiksime ir plėsime universalią paramą kiekvienam vaikui.
mo rinkimų programos pagrindiniai • Didinsime savivaldybių ekonominį ir finansinį savarankiškumą.
tikslai yra šie:
4. Sveika ir kultūringa Lietuva.
1. Kurianti Lietuva.
Siekdami sukurti sveiką ir kultūringą valstybę, mes įsipareigojame:
Kokybiškas užimtumas, gerai moka• Sudaryti sąlygas, kad Lietuvos žmonės gyventų sveikoje ir švarioje aplinkoje.
mos ir saugios darbo vietos, nuolat didė• Skatinti susirgimų prevenciją, mažinti sergamumą ir mirtingumą, skatinti sveiko
jantys atlyginimai yra Lietuvos sėkmės
gyvenimo būdą.
sąlyga. Mes už:
• Panaikinti pacientų eiles poliklinikose ir pagerinti sveikatos paslaugų kokybę.
• Aukštosiomis technologijomis grin- • Atnaujinti sporto bazes.
džiamą pramonę, kad Lietuva pasaulyje • Rūpintis nacionalinės kultūros paveldo priežiūra, sauga bei jos gausinimu.
konkuruotų šalies žmonių gebėjimais, o
5. Solidari Lietuva.
ne pigia darbo jėga.
• Socialiai atsakingą verslą. Verslas Sieksime, kad didesnė negu dabar šalies bendrojo vidaus produkto dalis mokesčiais
turi apimti ir tokias sritis, kaip aplinkos būtų perskirstoma per biudžetą ir nacionalinius fondus. Siekdami šio tikslo įsipareigojame:
tausojimas, socialinis solidarumas ir sanglauda, žmogaus teisės.
• Atsinaujinančių energijos šaltinių ir branduolinės energetikos plėtrą. Užtikrinsi- • Įvesti progresinių mokesčių sistemą, kad daugiau uždirbantys mokėtų didesnę
pajamų dalį.
me, kad energijos kainos būtų pagrįstos būtinomis sąnaudomis.
• Įvesti fizinių asmenų turto mokestį, kuris mažintų socialinę atskirtį, bet kartu ne• Pažangų žemės ūkį. Remsime ekologišką ūkį, verslą kaime.
stabdytų žmonių siekio gyventi geriau.
2. Besimokanti Lietuva.
• Vykdyti apdairią mokesčių politiką ir garantuoti stabilią finansų sistemą.
Švietimas ir mokymasis visą gyvenimą yra visuomenės pažangos būdas. Mūsų užĮsipareigojame, kad per ketverius metus įgyvendindami savo politiką
daviniai:
pasieksime,
kad:
• Atkurti mokytojo autoritetą. Toliau didinsime mokytojo atlyginimą. Sumažinsi•
vidutinis
atlyginimas
bus ne mažesnis kaip 3500 Lt, o minimalus atlyginimas —
me biurokratizmą, pertvarkysime pedagogų rengimo programas.
1400
Lt;
• Mažinti besimokančiųjų išlaidas už aukštąjį mokslą. Teiksime socialinę paramą
• vidutinė pensija bus ne mažesnė kaip 1500 Lt;
studentams, remsime gabius studentus.
• Sukurti modernias europinius standartus atitinkančias mokyklas. Išsaugosime • aukštąjį ir vidurinį išsilavinimą įgijusių žmonių dalis pasieks ES šalių vidurkį;
• vystysime atominę energetiką, turėsime energetinius tiltus su Vakarų Europa;
mokyklas miesteliuose ir kaimuose. Didinsime vaikų užimtumą po pamokų.
• kelis kartus sparčiau bus statomas socialinis būstas ir bus renovuota daugiau nei
3. Socialiai teisinga ir saugi Lietuva.
trečdalis daugiabučių namų.
Laikomės nuostatos, kad valstybė turi pasirūpinti vaikais, seneliais, neįgaliaisiais.

Socialdemokratai — už valstybės rūpestį žmonėmis

Artūras PAULAUSKAS
Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Mieli bičiuliai, tai yra Jūsų
pasirinkimas. Ir tik Jūsų apsisprendimo dėka galime priversti
valdžią dirbti žmonėms.
Už geresnes sąlygas auginti
vaikus:
• Padidinsime neapmokestinamą minimumą dirbantiems
tėvams už kiekvieną vaiką iki 100
proc.;
• Užtikrinsime, kad lopšeliuose — darželiuose vaikams netrūktų
vietų;
• Įgyvendinsime būsto paskolų
programą, kuri užtikrins kiekvienai šeimai galimybę įsigyti būstą.
Už kokybišką išsilavinimą:
• Sugrąžinsime mokytojo ir dėstytojo profesijos prestižą — dvigubai
padidinsime jų atlyginimus, užtikrinsime socialines garantijas;
• Sukursime skaidrią ir patikimą brandos egzaminų sistemą;
• Už mokslą nemokės akademinių skolų neturintys studentai;
• Plėsime ES pripažįstamas e-studijas.
Už sveiką žmogų:
• 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.

Už saugų gyvenimą:
• Reikalausime, kad įstatymai būtų vykdomi, o atsakomybė už jų nesilaikymą — neišvengiama;
• Kovodami su korupcija ir kyšininkavimu, kelsime teisėsaugos institucijų galimybes ir profesionalumo lygį;
• Užbaigę policijos reformą, užtikrinsime nusikaltimų prevenciją ir
viešąją tvarką;
• Pastatysime atominę elektrinę.
Už švarią aplinką:
• Renovuosime senus daugiabučius ir 60 proc. sumažinsime išlaidas
šildymui;
• Pakeisime kenksmingus asbestinio šiferio stogus.
Už geras galimybes kurti verslą:
• Sumažinsime mokesčius naujai įsikūrusioms įmonėms;
• Priėmę mokesčių kodeksą, užtikrinsime verslui mokesčių stabilumą;
• Įgyvendinsime verslo ir valdžios partnerystės bei atsakomybės principus, o verslą kontroliuojančių pareigūnų skaičių sumažinsime per pusę;
• Įgyvendinsime įstatymo nuostatą, kad 10 proc. valstybės užsakymų
gautų socialinės (neįgaliųjų) įmonės.
Už efektyvų valstybės valdymą:
• Sumažinsime neveiksmingų valstybės institucijų skaičių;
• Pareikalausime valstybės tarnautojų atsakomybės ir atskaitomybės;
• Įdiegsime „vieno langelio“ principą visose valstybės ir savivaldybių
institucijose.
Skirkite savo balsą man ir Naujajai sąjungai (socialliberalams), kad
mes kartu galėtume nuosekliai įgyvendinti kiekvieną šios programos
nuostatą. ATSAKINGAI.

Priversiu valdžią dirbti žmonėms!

Jolanda PETKUVIENĖ
Partija „Jaunoji Lietuva“
Kandidatuoju vienmandatėje rinkimų apygardoje
Nr. 5 deleguota visuomeninės organizacijos „Lietuvos
moterų lyga“. Nesu jokios
partijos narė.
Aš tikiu:
• kad Lietuvoje tautos
dvasia dar gyva ir jos šaknys
gyvybingos;
• kad mes galime sukurti stiprią teisinę tautinę valstybę, atvirą pasauliui ir jo iššūkiams, kurioje kiekvienas jos pilietis jaustų atsakomybę už
savo veiksmus, Tautos ir valstybės likimą;
• kad mes galime gyventi geriau ir negu gyvename iki
šiol;
Įsipareigoju, jeigu būsiu išrinkta, visomis įmanomomis
priemonėmis ir būdais gaivinti teisingumą:
Teisinį, politinį ir socialinį; politikos moralumo siekti švie-

timo sistemos tobulinime, stiprinti tautinį patriotinį ir dorovinį ugdymą.
Stiprinti santuoka, kaip vertybę, mažinti mokesčius šeimoms, kuriose auga vaikai ir slaugomi seneliai, siekti gerovės išlaisvinančias šeimas nuo socialinių negandų, dididnti
senatvės pensijas. Inicijuoti patrauklių slaugos namų steigimą, gerinti ligoninių materialinę būklę;
Plėsti smulkų ir vidutinį verslą Lietuvoje, plėsti individualios veiklos sritis, supaprastinti jų apskaitą ir atskaitomybė,
mažinti jų moko mus mokesčius;
Tobulinti Seimo rinkimų sistemą;
Taikyti teisingą Valstybės biudžeto formavimą ir jo perskirstymą prioritetinėms sritims;
Sieksiu įgyvendinti galimybę kiekvienam piliečiui galimybę kreiptis į Konstitucinį teismą su individualiu skundu.
Iš galiojančių įstatymų sieksiu panaikinti antikonstitucines
normas.
Panaikinti žemdirbio darbo ir jo sukūriamo produkto nuvertinimo priežastis, perskirstant pelną tarp žemdirbio, perdirbėjo ir prekybininko.

Mano vertybės: Jūsų lūkesčiai, laisvė,
Tėvynės meilė, tvirta šeima, tiesa ir teisingumas!

Rūta RUTKELYTĖ
Tėvynės sąjunga — Lietuvos krikščionys demokratai

• Sumažinti Seimo narių skaičių trečdaliu — nuo 141 iki 101
• Drausti Seimo nariams būti ministrais Vyriausybėje
• Panaikinti Seimo, Vyriausybės nariams ir jų padėjėjams išeitines kompensacijas
• Rinkti savivaldybių merus ir visus Seimo narius tik tiesiogiai
• Mažinti valstybės išlaidas
• Panaikinti korupciją
• Mažinti biurokratiją, didinti jos paslaugumą piliečiams
• Vaikams — laimingą vaikystę!
• Mokytojams — jų vertus atlyginimus!
• Pensininkams — orią senatvę!

Stipri Dvasia — žmogaus ir valstybės ateitis!

Gžegož SAKSON
Lietuvos lenkų rinkimų akcija
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos,
kurį iškėlė mane kandidatu Fabijoniškių vienmandatėje apygardoje, rinkimų programa numato
tris pagrindinius tikslus:
• reformuoti Lietuvos valstybę
pagal pažangių Vakarų demokratijų pavyzdį;
• atgaivinti Lietuvos ekonominį ir socialinį gyvenimą;
• sudaryti sąlygas visiems piliečiams nepriklausomai nuo jų
tautybės pilnai naudotis savo politinėmis, ekonominėmis, socialinėmis ir tautinėmis teisėmis.

— apgintas Vilniaus krašto lenkų bendruomenei būdingas katalikiškas vertybes, o kartu supratingai ir tolerantiškai sugyvensime su išpažįstančiais kitas tradicines daugiakultūrės Lietuvos religijas.

Taip pat pasistengsiu, kad būtų deramai atstovaujama ir
Fabijoniškių apygardos gyventojų teisėtiems interesams:
1. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki 2009 metų pabaigos, būtų išspręstos įsisenėjusios žemės grąžinimo klausimai apygardoje, teisėtiems savininkams bei jų paveldėtojams grąžinta žemė buvusiuose Fabijoniškių,
Bajorų, Visorių rėžiniuose kaimuose, o tais atvejais kai žemės grąžinimas natūra yra neįmanomas — teisingai už išlikusį nekilnojamąjį turtą
atlyginta.
2. Fabijoniškių lenkų bendruomenei akivaizdžiai trūksta lenkų vidurinės mokyklos, Jeruzalės mokykloje mokymas lenkų kalba vykdomas
tik iki 10 klasės, naujai planuojamoje statyti naujoje Balsių mokykloje apskritai mokymas lenkų kalba nėra numatytas. Principingai sieksiu,
Jeigu busiu išrinktas į Lietuvos parlamentą dėsiu visas pas- kad ši problema būtų išspręsta mūsų bendruomenės labui.
tangas, kad būtų:
3. Sieksiu, kad šioje Vilniaus miesto teritorijoje būtų tinkamai sutvar— sumažintas nedarbas, įvedant mokesčių lengvatas ūkio subjektams kyta infrastruktūra (keliai, inžineriniai tinklai), atitinkamai skirti šiam
sukuriantiems naujas darbo vietas;
tikslui valstybės lėšos, kadangi vien savivaldybės pastangų neužtenka.
— vystyta regioninė plėtra, kad finansinės lėšos būtų paskirstytos viVisus moralės principus (tarp jų — sąžiningos veiklos, krikščionišsoje teritorijoje tolygiai;
kųjų
tradicijų, patriotizmo puoselėjimo) laikau sau pamatiniais. Lietu— padidinti atlyginimai gydytojams bei medicinos personalui, mokyvos valdžioje akivaizdžiai trūksta principingų, atsakingų bei išsilavitojams, bibliotekininkams bei kitiems kultūros darbuotojams;
— nustatytas atitinkamas tautinių mažumų mokyklų finansavimo ko- nusių žmonių. Balsuodami už mane turite šansą šią neigiamą situaciją
bent iš dalies pakeisti. Didysis lenkas Popiežius Jonas Paulius II yra
eficientas, kuris leistų visiškai realizuoti ugdymo planus;
— nedelsiant grąžinti pastatai, žemė bei kitas nekilnojamasis turtas, pasakęs: reikalauk iš savęs net tada, kai nieks iš Tavęs nereikalauja.
kuris buvo lenkų, rusų, baltarusių, žydų (ar kitų tautinių mažumų) vi- Visada stengiuosi šiuos žodžius taikyti sau bei savo veiklai.
suomeninių organizacijų ir religinių bendruomenių nuosavybė;

Kartu mes jėga!

Raimondas ŠUKYS
Liberalų ir centro sąjunga
Šiuose Seimo rinkimuose jau
trečią kartą mano kandidatūrą
Fabijoniškių rinkimų apygardoje iškėlė Liberalų ir centro
sąjunga, kurios rinkimų sąrašo numeris — 14. Aš sąraše esu
įrašytas 4-uoju.
Nepripažįstu kolektyvinės
atsakomybės. Politikų veikla
turi būti grindžiama asmenine atsakomybe. Įsipareigoju ir
ateityje priimti tik Jūsų poreikių bei savo sąžinės padiktuotus sprendimus. Pažadu Seime

ir toliau veikti aktyviai ir ryžtingai.
Visi svajojame apie geresnę Lietuvą, visi suprantame, kad tik
mes patys galime ją tokią sukurti. Geresnėje Lietuvoje žmonės
nebijos sąskaitų už dujas, šilumą ar elektrą, nebijos kainų maisto
prekių parduotuvėse ir degalinėse. Geresnėje Lietuvoje bus gerbiamas senas ir jaunas, nereikės laimės ieškoti toli nuo namų. Geresnė Lietuva — tai garbinga ir stipri valstybė, kurioje piliečiai išsilavinę ir aktyvūs, o valdžia — efektyvi ir sąžininga.
Liberalų ir centro sąjunga vadovaujasi šiuolaikiško liberalizmo
idėjomis. Manome, kad valstybė veikia efektyviai tik tuomet, kai
yra sukurtos sąlygos žmogaus laisvėms įgyvendinti atviroje visuomenėje. Mūsų tikslas — sukurti tokias sąlygas Lietuvoje.

Dabar Lietuvai atėjo laikas pasirinkti ateitį — arba kursime valstybę, kurioje dirbti ir uždirbti siekiantys žmonės turės emigruoti,
arba turime imtis neatidėliotinų reformų.
Balsuodami už mane bei Liberalų ir centro sąjungą Jūs
prisijungsite prie tų, kurie sieks, kad:
— mūsų valstybėje galėtumėte gyventi iš savo tiesioginio darbo
ir už jį gauto atlyginimo;
— iki 2015 m. būtų renovuoti visi Lietuvos daugiabučiai namai;
— pensijos būtų mažiausiai 1500 Lt, ir leistų gyventi, o ne išgyventi;
— gyventojų pajamų mokesčio tarifas sumažėtų iki 20 proc. ;
— būtų kompensuojamas ligų gydymas, supaprastinta vaistų
kompensavimo sistema bei aiškiai įvardyta už kurias paslaugas pinigus skiria valstybė ir už kurias turi sumokėti pacientas ar privataus draudimo bendrovė;
— pedagogų atlyginimai iki 2012 metų taptų didesni už šalies vidutinį mėnesinį darbo užmokestį;
— Lietuva iki 2015 metų pagal korupcijos suvokimo indeksą
būtų tarp 10 skaidriausių valstybių, o pagal laimingumo indeksą —
tarp 15 laimingiausių valstybių pasaulyje;
— priversti valdžią laikytis jos pačios priimtų įstatymų, gerbti
pilietį, mokesčių mokėtoją, ir nešvaistyti jo pinigų.
Laikas permainoms — kviečiame kartu kurti geresnę Lietuvą!

Tikslas aiškus — į Geresnę Lietuvą!

Žilvinas VAICEKAUSKAS
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
Įgyvendinsime svarbiausius
mūsų siekius:
Tobulinsime valstybės valdymą:
• sieksime, kad Vilniui būtų suteiktas apskrities statusas;
• plėtosime savivaldą seniūnijų
ir bendruomenių lygmenyje;
• parengsime bei priimsime viešojo sektoriaus tarnautojų Elgesio
kodeksą, numatantį valstybės tarnautojų etikos taisykles bei atsakomybes darbe.
Spręsime skurdo mažinimo,
socialinės atskirties ir ekonominio saugumo problemas:
• sieksime gyventojų pajamų neapmokestinamo minimumo ir minimalios algos didinimo bei jos neapmokestinimo;
• keisime darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo priemonių
administravimą ir įgyvendinimą, gerinsime darbo vietų kokybę bei prieinamumą;
• kursime palankias sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui;
• sukursime ir įgyvendinsime senyvo amžiaus gyventojų rėmimo strategiją, sudarančią galimybes didinti jiems skirtas pensijas ir socialines išmokas,
taikysime specializuotas socialines programas, užtikrinančias pagyvenusių
bei senų žmonių geresnę gyvenimo kokybę.
Tęsime šeimos stiprinimo politiką:
• didinsime pinginę paramą ir socialinių paslaugų asortimentą šeimai,
sudarysime palankias sąlygas smulkiam šeimos verslui ir lanksčiam šeimos
narių užimtumui;

• užtikrinsime kompleksinę pagalbą krizę išgyvenančioms, socialinės rizikos bei jaunoms šeimoms, gerinsime neįgaliųjų įntegraciją į visuomenę;
• pertvarkysime vaikų gobos ir įvaikinimo sistemą;
• sukursime vaikų bei jaunimo papildomo ugdymo ir laisvalaikio užimtumo sistemą;
• vykdysime smurto prevenciją visuomenėje.
Kursime patogią ir saugią gyvenamąją aplinką:
• puoselėsime sveikos mitybos ir maisto tradicijas, sieksime palankių vartotojui maisto kainų;
• remsime ir skatinsime unikalią miesto gyventojų ekologinės savivaldos formą- sodininkų bendrijas ir kompleksiškai spręsime mėgėjų sodininkų
problemas;
• spręsime apsirūpinimo gyvenamuoju būstu problemą, skatinsime efektyvų būstų modernizavimą bei renovaciją, tobulinsime būsto kreditavimo ir
subsidijavimo sistemą;
• remsime Vilniaus metropoliteno įdiegimo projektą, nes Metropoliteno
sistema sumažintų transporto kamščius ir oro užterštumą, pagerintų gyventojų sveikatą ir civilinę saugą;
• plėsime ir saugosime viešąsias ir žaliąsias erdves, sukursime efektyvią
atliekų tvarkymo sistemą, mažinančią neigiamą šių atliekų poveikį aplinkai
ir žmonių sveikatai;
Didinsime gyventojų bendruomeniškumą:
• parengsime šalies bendruomenių plėtros strategiją, įgyvendinsime bendruomenės centrų kūrimo ir jų veiklos rėmimo modelį;
• remsime nevyriausybinių organizacijų veiklas, padedančias visų grupių
gyventojams gauti decentralizuotas paslaugas gyvenamojoje vietoje;
• užtikrinsime ir įgyvendinsime pagarbos žmogaus teisėms ir mažumų
teisių apsaugos principus.
Kurkime ateitį kartu

Kartu mes galime gerinti mūsų gyvenimo kokybę!

Fabijoniškių vienmandatės rinkimų
apygardos Nr. 5 rinkimų apylinkės
Nr.
202
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

Pavadinimas
Mokyklos
Fabijoniškių
Jovaro
S. Stanevičiaus
Kaimelio
L. Giros
P. Žadeikos
Gedvydžių
Rugių
S. Nėries
Pavilnionių
Bajorų

					

Adresas
Mokyklos g. 9, Vilnius
S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius
S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius
S. Stanevičiaus g. 98, Vilnius
Ateities g. 44, Vilnius
Ateities g. 28, Vilnius
P. Žadeikos g. 2, Vilnius
Gedvydžių g. 8, Vilnius
Mokyklos 9, Vilnius
P. Žadeikos g. 2, Vilnius
Gabijos g. 8, Vilnius
Gedvydžių g. 8, Vilnius

Telefonas
269 77 72
230 44 09
238 83 73
247 89 51
248 32 01
230 12 57
248 30 48
240 04 10
269 79 41
248 30 48
247 42 13
246 13 70

Pirmininkas
Nijolė Kepežėnienė
Liucija Dzisevič
Jolanta Banevičienė
Nerijus Barkauskas
Irena Stirbinskienė
Laura Lukšytė
Gražina Raudonytė
Vitoldas Vitkauskas
Agnė Prakapienė
Kristina Rutkauskienė
Tomas Urban
Donaldas Valatkevičius

Leidinį spaudai parengė Fabijoniškių apygardos Nr. 5 rinkimų komisija

