Vakarinė rinkimų apygarda Nr.27
Laisvės a. 20-100, tel.: 50 44 66, el. paštas: apygarda27@panevezys.lt
Komisijos pirmininkas
Romas Matuzevičius,
Komisijos pirmininko pavaduotoja
Daiva Noreikienė,
Komisijos sekretorė
Danguolė Kuzmienė,

mob. tel.: 8 618 79672
mob. tel.: 8 686 98120
mob. tel.: 8 610 10168

APYLINKĖS
Apylinkių komisijų pirmininkai
Pavadinimas

Adresas

Telefonas

Vardas, pavardė

Mob. tel.

Pilėnų Nr. 13

Pilėnų g. 35

43 47 00

Dalia Samuolienė

8 615 43191

Nemuno Nr. 14

Nemuno g. 33

58 60 65

Violeta Bulytė

8 699 77717

Žvaigždžių Nr. 15

Žvaigždžių g. 26

42 00 77

Valerija Morkūnienė

8 618 78457

Šermuto Nr. 16

Kniaudiškių g. 40

42 09 66

Birutė Bajoriūnienė

8 615 82829

Parko Nr. 17

Parko g. 41

51 73 67

Danutė Ragažinskaitė 8 698 04346

Dariaus ir Girėno Nr. 18 Dariaus ir Girėno g. 26

52 62 63

Regina Vaišvilienė

8 673 10447

A. Lipniūno Nr. 19

Klaipėdos g. 138

52 77 23

Zita Žukauskienė

8 674 23045

Klaipėdos Nr. 20

Klaipėdos g. 146

44 27 30

Teresė Pleštienė

8 674 21510

Butų ūkio Nr. 21

Dariaus ir Girėno g. 6

52 61 81

Vaida Dainevičienė

8 616 96545

Statybininkų Nr. 22

Statybininkų g. 24

52 62 70

Lena Misevičienė

8 600 23331

Kniaudiškių Nr. 23

Kniaudiškių g. 67

44 82 61

Jūratė Žmoginienė

8 611 44064

Vakarinė rinkimų apygarda Nr. 27

Pilėnų rinkimų apylinkė Nr. 13

Adresas Pilėnų g. 35, Panevėžys.

Rinkėjų skaičius 4788.

Panevėžys: Beržų g. poriniai numeriai nuo Nr. 10A iki Nr. 12; Dainavos g.; Danutės g. neporiniai numeriai nuo Nr. 31 iki galo, poriniai numeriai nuo Nr.
18 iki galo; Durpyno g., Nendrės g.; Pilėnų g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki galo, poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 40, nuo Nr. 56 iki galo; Ramygalos g. nuo Nr. 60 iki Nr. 96.
Nemuno rinkimų apylinkė Nr. 14

Adresas Nemuno g. 33, Panevėžys.

Rinkėjų skaičius 4775.

Panevėžys: Aitvarų g., Armuliškio g., Atžalyno g., „Ąžuolo“ Sodo g., Ąžuolytės g., Barklainių g., Berniūnų g., Beržyno g., Gėlainių g., J. Šiaučiūno g.; J.
Tilvyčio g. neporiniai numeriai nuo Nr. 85 iki galo, poriniai numeriai nuo Nr. 72 iki galo; Kalnelio g., Kibiškio g., Linų g., Lituanikos g., Margirio g.,
Matininkų g., Medžiotojų g.; Molainių g. neporiniai numeriai nuo Nr. 11 iki Nr. 11D, poriniai numeriai nuo Nr. 38 iki Nr. 54; Nausodės g., Navadolio g.;
Nemuno g. neporiniai numeriai nuo Nr. 17 iki Nr. 43; Panendrės g., Pašilių g., Pavasario g., Pavešečių g., Pienių g.; Pilėnų g. poriniai numeriai nuo Nr.
42 iki Nr. 54; Plotumų g., Ragaudžių g., Šakinės g., Šilagalio g., Stetiškių g., Sūkurio g., Švylių g., T. Vidugirio g., Uliūnų g., V. Alanto g., Vaišvilčių g., Vėjo
g., Versmės g., Vertiškio g., Vešetos g., Viensėdžių g., Viesulo g., Žaros g., Zūbiškių g., Žvejų g., Žygeivių g.
Žvaigždžių rinkimų apylinkė Nr. 15

Adresas Žvaigždžių g. 26, Panevėžys.

Rinkėjų skaičius 3443.

Panevėžys: Klaipėdos g. Nr. 67; Kniaudiškių g. Nr. 43, Nr. 55, neporiniai numeriai nuo Nr. 15 iki Nr. 37, nuo Nr. 47 iki Nr. 49; Molainių g. Nr. 73, poriniai numeriai nuo Nr. 8 iki Nr. 36, nuo Nr. 56 iki Nr. 62; Nemuno g. neporiniai numeriai nuo Nr. 45 iki Nr. 67; Nevėžninkų g., Pagojo g., Papušių g., Seinų
g.; Valstiečių g. neporiniai numeriai nuo Nr. 9 iki galo; poriniai numeriai nuo Nr. 12 iki galo; Žvaigždžių g.
Šermuto rinkimų apylinkė Nr. 16

Adresas Kniaudiškių g. 40, Panevėžys.

Rinkėjų skaičius 3330.

Panevėžys: Klaipėdos g. neporiniai numeriai nuo Nr. 83 iki Nr. 87; Kniaudiškių g. Nr. 45, neporiniai numeriai nuo Nr. 39 iki Nr. 41, nuo Nr. 51 iki Nr.
53, nuo Nr. 59 iki Nr. 63, poriniai numeriai nuo Nr. 8 iki Nr. 38; Molainių g. poriniai numeriai nuo Nr. 64 iki Nr. 76; Projektuotojų g.
Parko rinkimų apylinkė Nr. 17

Adresas Parko g. 41, Panevėžys.

Rinkėjų skaičius 3110.

Panevėžys: Parko g. neporiniai numeriai nuo Nr. 21 iki Nr. 47; Statybininkų g. poriniai numeriai nuo Nr. 26 iki Nr. 48.
Dariaus ir Girėno rinkimų apylinkė Nr. 18

Adresas Dariaus ir Girėno g. 26, Panevėžys.

Rinkėjų skaičius 3478.

Panevėžys: Dariaus ir Girėno g. neporiniai numeriai nuo Nr. 29 iki Nr. 39, poriniai numeriai nuo Nr. 16 iki Nr. 30; Parko g. neporiniai numeriai nuo Nr.
51 iki Nr. 77; Statybininkų g. poriniai numeriai nuo Nr. 52 iki Nr. 58.
A. Lipniūno rinkimų apylinkė Nr. 19

Adresas Klaipėdos g. 138, Panevėžys.

Rinkėjų skaičius 2928.

Panevėžys: Ateities g. Nr. 26, Nr. 42, poriniai numeriai nuo Nr. 8 iki Nr. 10, nuo Nr. 14 iki Nr. 20, nuo Nr. 30 iki Nr. 36; Dariaus ir Girėno g. neporiniai
numeriai nuo Nr. 15 iki Nr. 27; Klaipėdos g. nuo Nr. 124 iki Nr. 142.
Klaipėdos rinkimų apylinkė Nr. 20

Adresas Klaipėdos g. 146, Panevėžys.

Rinkėjų skaičius 2339.

Panevėžys: Ateities g. Nr. 12, Nr. 28, Nr. 38, Nr. 40, poriniai numeriai nuo Nr. 4 iki Nr. 6, nuo Nr. 22 iki Nr. 24, nuo Nr. 44 iki Nr. 50; Daukniūnų g.,
Gustonių g.; Klaipėdos g. nuo Nr. 144 iki galo; Kurorto g., Lankų g., Linkuvos g.; Parko g. neporiniai numeriai nuo Nr. 81 iki galo; Pilkapių g., Sanžilės
g., Savitiškio g., Savitiškio skg., Smilgių g., Viktorinės g., Vilkiškio g., Vynupės g., Želdynų g.
Butų ūkio rinkimų apylinkė Nr. 21

Adresas Dariaus ir Girėno g. 6, Panevėžys.

Rinkėjų skaičius 2985.

Panevėžys: Dariaus ir Girėno g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 13; F. Vaitkaus g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki galo; Klaipėdos g. neporiniai
numeriai nuo Nr. 89 iki galo, poriniai numeriai nuo Nr. 102 iki Nr. 120; Statybininkų g. neporiniai numeriai nuo Nr. 11 iki Nr. 15.
Statybininkų rinkimų apylinkė Nr. 22

Adresas Statybininkų g. 24, Panevėžys.

Rinkėjų skaičius 3062.

Panevėžys: F. Vaitkaus g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki galo; Klaipėdos g. poriniai numeriai nuo Nr. 92 iki Nr. 100; Kosmonautų g.; Statybininkų g.
neporiniai numeriai nuo Nr. 3 iki Nr. 9, poriniai numeriai nuo Nr. 4 iki Nr. 22.
Kniaudiškių rinkimų apylinkė Nr. 23

Adresas Kniaudiškių g. 67, Panevėžys.

Rinkėjų skaičius 4302.

Panevėžys: Ainių g., „Klevo“ Sodo g.; Kniaudiškių g. neporiniai numeriai nuo Nr. 65 iki galo, poriniai numeriai nuo Nr. 46 iki galo; Molainių g. poriniai
numeriai nuo Nr. 78 iki galo; Šaltinio g., „Šermuto“ Sodo g., Žiburėlio g.

JUOZAS BEČELIS

Iškėlė Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Svarbiausia šiame valstybės vystymosi etape yra pilietiškumas, kiekvieno dalyvavimas rinkimuose.
Rinkėjų nuomonė lems valdžios ir jos sprendimų kokybę ir žmonių gyvenimo gerovę.
Mano programinės nuostatos sutampa su LVLS programa. Esu iš prigimties demokratiškų pažiūrų,
todėl labiausiai nerimauju dėl kasmet vis didėjančios socialinės atskirties ir nepatenkinamos verslo
aplinkos.
Sieksiu, kad pirmiausia politikai ir pareigūnai laikytųsi įstatymų ir visuotinai priimtų taisyklių.
Viskas kas daroma ūkinėje veikloje, keičiant šalies bei miesto infrastruktūrą, pirmiausiai turi būti siejama su ekologija ir poveikiu žmogaus sveikatai.
Nuo 1971 m. gyvenu ir dirbu Panevėžyje. Vadovo darbas įvairiose įmonėse ir organizacijose,
visuomeninė veikla Prekybos pramonės ir amatų rūmuose, Rotary klubuose, miesto taryboje, man
leido gerai susipažinti su miesto gyventojų ir ūkio subjektų lūkesčiais, pageidavimais ir problemomis.
Manau, kad ne priešrinkiminis triukšmas, o mano veikla ir bendravimas su Jumis lems Jūsų pasirinkimą
ir mano tinkamumą būti seimo nariu. Kandidatuoju į Seimą norėdamas savo gyvenimo patirtį panaudoti sprendžiant žmonių gyvenimo gerovę.
Jūsų teisė spręsti, kas iš kandidatuojančių geriau atstovaus Jūsų interesus.

REMIGIJUS BIELINSKAS
Iškėlė Liberalų ir centro sąjunga

Tikslas aiškus - į Geresnę Lietuvą
Pirmą kartą eiti į Seimą, žinant, kad juo pasitikima mažiausiai iš visų šalies institucijų Lietuvoje – rimtas iššūkis,
tačiau aš jo nebijau. Aš tikiu, kad politika nėra tik skandalai ar sėdėjimas šiltame poste, o reali galimybė padaryti
daugelio panevėžiečių gyvenimą geresniu.
Nors man tik 36-eri, manau, kad naujam gyvenimo iššūkiui esu pasirengęs. Laikmetis lėmė, kad jau studijų metais
pradėjau žurnalisto karjerą. Įsimintiniausias šio laikotarpio įvykis – “Lietuvos aido” spec. korespondento misija Maskvoje per 1993 m. spalio pučą. Čia per 3 dienas mačiau mirtį, daugiatūkstantines demonstracijas, girdėjau
snaiperių šūvius ir tankų salves.
Jei tuomet nebijojau, tai kodėl turėčiau baimintis dabartinių iššūkių. Juo labiau, kad asmeniškai pažįstu svarbiausius
nuo 1990 m. Lietuvos politikoje veikiančius asmenis. Teko imti interviu iš visų šalies prezidentų, premjerų, nes beveik 8 metus darbavausi daugiausia
visuomenės pasitikėjimo sulaukusiose TV3 žiniose. Karjerą pradėjęs nuo žinių reporterio, pasiekiau redaktoriaus, apžvalgininko, TV3 vakaro žinių vedėjo
vietą. 1999 m. buvau pripažintas Geriausiu televizijos žinių reporteriu Lietuvoje.
Tačiau atėjo laikas, kai norėjosi ne tik atpasakoti žinias, bet ir pačiam jas kurti. Tokia proga pasitaikė 2005 m., kuomet Seimo Liberalų ir centro sąjungos
frakcijos buvau pakviestas tapti frakcijos atstovu spaudai, vėliau šį darbą derinau su dar vienomis, Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo Algio Čapliko
patarėjo, pareigomis. Kadangi dalyvavau abejose „barikadų“ pusėse, jaučiuosi įgijęs pakankamai ir teorinės, ir praktinės patirties reikalingos politikui.
Atkurta Lietuvos nepriklausomybė man, kaip ir daugeliui žmonių atvėrė didžiules galimybes. Tačiau nepaisant nemenkų pasiekimų - narystės NATO ir
Europos Sąjungoje, Lietuvoje dar daug neteisybės ir nusivylimo. Ekonominiai, socialiniai ir regionų plėtros skirtumai ne visiems mūsų piliečiams sudaro
vienodas galimybes siekti gerovės. To priežastis - laiku nesiimta struktūrinių švietimo, sveikatos, kitų viešojo sektoriaus ir valdymo reformų, valstybė neturi realios ilgalaikės strateginės raidos vizijos.
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 ar degalinėse. Geresnė Lietuva – tai garbinga ir stipri valstybė, kurioje piliečiai išsilavinę ir
aktyvūs, o valdžia - efektyvi ir sąžininga.
Balsuodami už Liberalų ir centro sąjungą ir mane Jūs prisijungsite prie tų, kurie sieks, kad:
* iki 2015 m. būtų renovuoti visi Lietuvos daugiabučiai;
* pensijos būtų mažiausiai 1500 lt;
* gyventojų pajamų mokesčio tarifas sumažėtų iki 20 %.
* būtų kompensuojamas ligų gydymas, bet aiškiai įvardyta, už kurias paslaugas pinigus skiria valstybė, už kurias turi sumokėti pacientas ar privataus
draudimo bendrovė;
* pedagogų atlyginimai iki 2012 m. taptų didesni už šalies vidutinį mėnesinį darbo užmokestį;

GEDIMINAS KIAUNĖ
Iškėlė “Fronto” partija

Programinės nuostatos
Lietuvos socialdemokratijos pradininko, 1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Stepono Kairio
žodžiais atsakau trumpai: ,,Kovodamas už darbo žmogų ir kartu su juo, socializmas kovoja prieš bet kurį žmogaus
išnaudojimą, prieš bet kokį smurtą, už visų lygias teises, už žmogų iš viso“. Tai mano didysis siekis ir tikslas.
1. PRIEŠ KORUPCIJĄ IR TEISĖSAUGOS NEGALIĄ
Panaikinti senaties terminą sunkiems ekonominiams nusikaltimams.
Nacionalizuoti neteisėtai įgytas valstybės turtas arba už šiuos veiksmus išreikalauti kompensacijų Valstybės naudai.
Sugrieštinti bausmės už korupcinius nusikaltimus ir padaryta žala grąžinti Valstybei.
Aš už policijos reformą, kuri garantuotu ir vienkiemių, ir kaimų, ir miestų gyventojų saugumą. Sieksiu, kad būtų sustabdytas kelių teroristų siautėjimas.
2. UŽ teisingą gerovės valstybę
Užtikrinti, kad valstybė visiems skurdžiau gyvenantiems kompensuotų šilumos, elektros, dujų, vandens ir kitų būtinųjų prekių ir paslaugų kainų
augimą.
Medicininės paslaugos piliečiams turi būti nemokamos.
Nustatyti progresyvius tarifus pelnui ir gyventojų pajamų mokesčiui. Pradedančias verslą įmones 2-3 metus atleisti nuo pelno mokesčio, o mažosioms
nustatyti mažesnį pelno mokesčio tarifą, kol jos pasieks šalies įmonių vidutinį pelningumo lygį.
Įvesti perteklinio turto mokestį daug nekilnojamojo turto sukaupusiems savininkams, atsižvelgiant į jo dydį ir naudojimo efektyvumą.
Įvesti padidintą pridėtinės vertės mokestį prabangos prekėms (limuzinams, jachtoms ir pan.).
Socialinio draudimo vidutinė pensija neturi būti mažesnė kaip pusė vidutinio darbo užmokesčio, o minimalus mėnesio darbo užmokestis nemažesnis
kaip 60 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio.
Skatinti profsąjungų gausėjimą bei sąžiningų kolektyvinių darbo sutarčių sudarymą.
Subalansuoti žemės ūkio politiką, paramą teikiant smulkiems ir vidutiniams šeimos ūkiams.
Aukštasis mokslas turi būtų nemokamas ir prieinamas visiems.
3. UŽ valdžios demokratizavimą
Pakeisti referendumo įstatymą - nuo 300 tūkstančių iki 100 tūkstančių sumažinant piliečių parašų skaičių, norint inicijuoti referendumą.
Daugiamandatėje apygardoje pagal partijos sąrašą išrinkto Seimo nario perbėgimas į kitą partiją ar frakciją bus prilygintas rinkėjų apgaudinėjimui ir jis
neteks mandato.
Įvesti prisiekusiųjų teismus, nagrinėjant sunkių nusikaltimų bylas.
Gediminas Kiaunė

ANTANAS MARKUCKIS

Iškėlė Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Kultūra – harmoningo žmogaus gyvenimo aktualija.
Esu įsitikinęs, kad kultūra – sunkiausiai išmatuojama gyvenimo sritis. Kultūros matas – ne statistika, ne uždirbti ar
išleisti pinigai, o tai, kaip ji veikia kiekvieno Lietuvos piliečio gyvenimą, kaip padeda suvokti savo identitetą, atrasti
savo vietą visuomenėje.
Tikrai žinau, kad kultūra šiandien turi būti aktyvus šalies ekonominės ir socialinės plėtros komponentas, kuriam
turėtų būti skiriama atitinkama valstybės plėtrai skiriamų lėšų dalis. Seniai laikas keisti valdžios požiūrį, kad visi
kultūrininkai – išlaikytiniai. Kultūros darbuotojai neturėtų stovėti su ištiesta ranka orumą žeminančioje eilėje prie
Kultūros ministerijos. Būtina skatinti verslo ir kultūros sanglaudą. Investicija į kultūrą – tai ne tik „nugyventų“
pastatų renovavimas, normalių sąlygų darbui ir kūrybai sukūrimas ir išlaikymas, bet ir žmogaus kūrybiškumo, jo
sukurto produkto adekvatus vertinimas.
Man svarbu, kad išvešėjusios vartotojiškos visuomenės kontekste būtų sukurta tokia aplinka, kuri ugdytų piliečių,
ypatingai jaunų žmonių, pozityvius kultūrinius poreikius. Globalizacijos ir greitų permainų pasaulyje kartu su moderniosios kultūros formomis būtina išsaugoti krašto istorinį ir etnokultūros paveldą, puoselėti tautinį išskirtinumą,
mažinti skaitmeninę bei socialinę atskirtį.
Be jokios abejonės ateities visuomenė – informacinė visuomenė, todėl prieiga prie informacijos, žinių ir kultūros
– kiekvieno bendruomenės nario teisė.

PETRAS NARKEVIČIUS
Iškėlė Darbo partija

SVARBIAUSIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI 2008-2012 M.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KADENCIJOS LAIKOTARPIU
Taikyti mokesčių lengvatas ir valstybės paramą pradedantiesiems verslininkams.
Mažinti nekilnojamojo turto mokestį įmonėms, kurios užsiima gamyba, kūryba bei diegia inovacijas.
Sureguliuoti gamintojų,perdirbėjų ir prekybininkų ekonominius santykius.
Sumažinti gyventojų pajamų mokesčio tarifą nuo 24 iki 20 procentų.
Vidutinę pensiją padidinti nuo 830 iki 1500 litų per mėnesį.
Siekti, kad minimali mėnesinė alga sudarytų 1800-2000 litų.
Padidinti jau pirmame etape neapmokestinamųjų pajamų dydį nuo 320 iki 800 litų per mėnesį.
Padidinti valstybės remiamas pajamas nuo 350 litų iki 550 litų.
Didinti pašalpas šeimoms už kiekvieną auginamą vaiką.
Trumpinti nuo 60 iki 58 metų amžių bei būtinąjį darbo stažą nuo 30 iki 27 metų, skiriant senatvės pensiją motinoms, išauginusioms 3 ir daugiau vaikų.
Pensinio amžiaus vienišiems asmenims,nedirbantiems ir gaunantiems vieną pensiją,mokėti iki 12 proc.vidutinės pensijos dydžio priemoką.
Padidinti pedagogų ir kitų švietimo darbuotojų atlyginimus.
Paankstinti pedagogams,turintiems pedagoginio darbo stažą ne mažiau kaip 30 metų,senatvės pensijos amžių nuo 55 metų, suteikiant galimybę pageidaujantiems dirbti toliau.
Atnaujinti švietimo ir mokslo institucijų infrastruktūrą.
Imtis neatidėliotinų priemonių gerinti jaunimo apsirūpinimo būstu sąlygas.
Suteikti teisę jaunimui nuo 21 metų kandidatuoti į LR Seimo narius.
Sukurti tokią sveikatos ugdymo sistemą, kuri būtų prieinama kiekvienam gyventojui.
Renovuoti bendrojo lavinimo mokyklų, aukštųjų mokyklų sporto bazes.
Siekti, kad visi Seimo nariai būtų renkami vienmandatėse apygardose. Panaikinti Apskričių viršininko administracijas.
Tiesiogiai rinkti savivaldybių merus ir seniūnus.
Optimizuoti valstybės tarnautojų skaičių,sumažinti valdymo išlaidas iki 10 proc.
Sukurti nacionalinę kultūros strategiją,kultūros pagrindų įstatymą. Padidinti valstybės biudžeto skiriamas lėšas kultūrai ir kultūros darbuotojų darbo
užmokesčiui.
Iki 2010 m. pilnai užbaigti nuosavybės teisių į žemę ir miškus atkūrimą,išmokėti kompensacijas už žemę.
Patobulinti daugiabučių namų adminstravimą reglamentuojančius teisės aktus, kad būtų apgintos daugiabučiuose gyvenančiųjų teisės. Sukurti daugiabučių
namų priežiūros ir modernizavimo sistemą.
Užtikrinti gerus santykius su visomis pasaulio valstybėmis, didinti Lietuvos, kaip „tilto“ tarp Rytų ir Vakarų, vaidmenį.

ARŪNĖ STIRBLYTĖ

Iškėlė Tautos prisikėlimo partija

Tautos prisikėlimo partijos rinkimų šūkis:
GRĄŽINKIME VALSTYBĘ ŽMONĖMS !
Tautos prisikėlimo partijos kandidato 2008 m. LR Seimo rinkimų programa
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.

GINTARAS ŠILEIKIS

Iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Mieli ir brangūs panevėžiečiai,
Nebūdami abejingi savo kraštui ir ateičiai – Jūs ne tik kritiškai vertinote dabartinę padėtį, bet siūlėte kaip ją taisyti.
Aš džiaugiuosi, kad kartu su Ju mis ir Jums padedant galėjau aktyviai dalyvauti parlamento darbe, siūlyti įstatymų pakeitimus ir pataisas. Vertybės, kurias
gyniau ir ginsiu, atsispindi darbuose.
Pasiekėme, kad vaiko priežiūros atostogose esantiems tėvams būtų mokamos motinystės (tėvystės) pašalpos iki kol vaikams sukaks dveji metai. Nuo
2008 m. sausio 1 d. kiekvienas vaikas iki 18 metų gauna per mėnesį bent 52 litus. Tuo panaikinta iki tol galiojusi diskriminacija, kai paramą gaudavo tik
jaunesni vaikai.
Aktyviai padedant Panevėžio miesto pensininkams atvėrėme Seimui akis, kad būtų grąžintos neišmokėtos pensijos.
Nuolat brangstant energijos šaltiniams, artėjančios energijos krizės dėl Ignalinos jėgainės galimo uždarymo išvakarėse, būsto modernizavimas yra bene
vienintelis efektyvus įrankis leisiantis žmonėms taupyti pinigus ir šiltai gyventi. Pateiktu įstatymo projektu siekiu, kad būsto modernizavimas būtų
įvardintas strateginės svarbos nacionaliniu projektu ir garantuoti, jog būsto modernizavimas bus visiems prieinamas ir tam bus skiriamos reikiamos
lėšos. Siekiant kovoti su kuro kainų augimu, Seimui pasiūlyta įtvirtinti 3 priemones, sudarysiančias sąlygas kuro kainų mažėjimui: turi būti pakeisti kuro
kokybės reikalavimai, kuro rezervo formavimo tvarka bei numatyta galimybė mažinti akcizą kurui.
Mano pateiktas įstatymo projektas netaikyti senaties termino sunkiems ir labai sunkiems ekonominiams, ﬁnansiniams nusikaltimams, o asmenys juos
padarę neturi tikėtis, kad padarytas nusikaltimas nebus išaiškintas, ar bylų tyrimas užsitęs ir pavyks išvengti baudžiamosios atsakomybės. Tai tik nedidelė
darbų dalis. Drąsiai galiu sakyti, kad kartu su JUMIS ir miesto valdžia išsireikalausime, jog Eurogeležinkelio vėžė, VIA Baltika kelias ir Hanzos miestų
sąjunga neaplenktų Panevėžio. Sieksime, kad švietimo, kultūros ir medicinos darbuotojai gautų jų vertą atlyginimą ir tinkamas darbo sąlygas. Turi būti
supaprastinta Sodų bendrijų steigimo ir likvidavimo tvarka, pirmumas teikiamas bendrijų narių poreikiams.
Tariu Jums nuoširdų AČIŪ už neabejingumą blogybėms, aktyvumą padedant spręsti įvairias problemas tiek šalies, tiek miesto, o svarbiausia kiekvieno
žmogaus. Žinau, kad tik bendromis jėgomis mes galime daug padaryti.
Dėkoju visiems už kūrybingą, produktyvų ir prasmingą bendradarbiavimą dabar ir ateityje.
Pagarbiai,
Gintaras Šileikis

VIDMANTAS URBONAS

Iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

VIDMANTO URBONO LAIŠKAS JUMS
Sveiki,
Neįrodinėsiu Jums, kad Lietuvos laukia graži ateitis.
Ji didžia dalimi priklauso nuo aukščiausiosios valdžios – Lietuvos Respublikos Seimo. Tikiu, ateis laikas, kai jame
neliks savanaudiškumo, cinizmo, atvirai demonstruojamos nepagarbos savo tautai, įteisintų pravaikštų, beprasmio
politikavimo, tarpusavio santykių aiškinimosi, kad vyks normalus kasdienis darbas valstybei. Mūsų Valstybei.
Tas tikėjimas ir skatina kandidatuoti į Seimą.
Mano valia yra tvirta, ir pasirinkimas, sprendžiant bet kurį svarbų Jums klausimą, bus teisingas.
Viliuosi, kad mano norą TARNAUTI, o ne NAUDOTIS paremsite ir Jūs spalio 12 dieną.
Mes galime daug ką pakeisti.
Patikėk savo galia. Patikėk mano galia. Patikėk žmogaus galia!
Pagarbiai
Vidmantas Urbonas

POVILAS VADOPOLAS

Iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
Sąrašo Nr.1, 46 saraše

Svarbiausias mūsų partijos tikslas – sukurti gerovės valstybę visiems, kurioje nebūtų vietos skurdui ir nedarbui, kurioje klestėtų ekonomika ir žmonės
gautų tinkamą atlygį už savo darbą.
Sieksiu, kad Lietuva būtų moderni, sparčiai besivystanti valstybė, kuri rūpinasi žmonėmis.
Todėl per ketverius metus įsipareigoju pasiekti, kad:
- vidutinis atlyginimas būtų 3500 Lt.
- minimalus atlyginimas būtų 1400 Lt.
- senatvės pensija pakiltų iki 1500 Lt.
- įvesti socialiai teisingi gyventojų pajamų progresiniai mokesčiai (gaunantys mažas pajamas mokėtų mažesnius mokesčius, o ypatingai daug uždirbantys
mokėtų didesnį pajamų mokestį);
- įvestas prabangaus nekilnojamojo turto mokestis;
- būtų sumažinti mokesčiai įmonėms eksportuojančioms produkciją ir įmonėms kuriančioms intelektualią produkciją (kad Lietuva pasaulyje konkuruotų
šalies žmonių gebėjimais, o ne pigia darbo jėga).
- būtų sparčiau didinami švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir socialinių darbuotojų atlyginimai.
- būtų skiriama daugiau lėšų švietimo, mokslo, kultūros, sporto įstaigų ir daugiabučių namų renovacijai.
aukštasis mokslas būtų prieinamas visiems.
- Lietuvos žmonės gyventų sveikoje ir švarioje aplinkoje, kad gamtos turtais galėtų naudotis visi krašto gyventojai.
Mieli Vakarinės rinkimų apygardos žmonės, kviečiu visus kartu įgyvendinti pagrindines mūsų programines nuostatas.

KASTYTIS VAINAUSKAS
Iškėlė Partija Tvarka ir teisingumas
Sąrašo Nr.13, 48 saraše

UŽ LIETUVĄ!
UŽ TVARKĄ ! UŽ TEISINGUMĄ !
Numatyti veiksmai:
Sumažinti Seimo narių skaičių ir parengti Seimo nario atšaukimo įstatymą
Ištirti visus skandalingus privatizavimo sandorius ir nubausti kaltuosius
Skelbti referendumą dėl mirties bausmės sugrąžinimo
Panaikinti korupcinę draudimų - leidimų sistemą
Įvesti prisiekusiųjų teismus, siekiant pažaboti teismų savivalę
Pasiekti, kad Merai būtų renkami tiesiogiai
Uždrausti slaptus susitarimus tarp gamintojų ir prekybininkų, skatinančius kainų
augimą
Išspręsti dvigubos pilietybės klausimą

PATVIRTINTA
Vyriausiosios rinkimų komisijos
2008 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu Nr. 72

Rinkėjo, kuris GYVENA rinkimų apylinkės teritorijai priskirtu adresu,
tačiau neįrašyto į apylinkės rinkėjų sąrašą,
Balsavimo SEIMO RINKIMUOSE TAISYKLĖS
1. Šiose taisyklėse nustatyta tvarka gali balsuoti tik tas rinkėjas, kuris atitinka
Seimo rinkimų įstatymo (Žin., 1992, Nr. 22-635; 2000, Nr. 59-1760) 35 str. numatytas sąlygas:
a)neįrašytas į galutinį apylinkės rinkėjų sąrašą;
b)į apylinkės rinkimų komisiją kreipiasi po galutinių rinkėjų sąrašų patvirtinimo,
bet ne vėliau kaip iki balsavimo rinkimuose dienos 18 val.;
c)raštu patvirtina, kad nėra balsavęs paštu ar balsavęs kitoje rinkimų apylinkėje;
d)pateikia piliečio pasą su jame įrašytu gyvenamosios vietos adresu arba pasą
ar asmens tapatybės kortelę ir pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą rinkimų
apylinkei priskirtu adresu.
2. Patikrinama, ar gyvenamosios vietos adresas (įrašytas į piliečio pasą, nurodytas pažymoje apie deklaruotą gyvenamąją vietą) tikrai yra priskirtas šios rinkimų
apylinkės teritorijai.
3. Patikrinama, ar rinkėjas nėra įrašytas į kurios nors rinkimų apylinkės galutiniuos rinkėjų sąrašus. Tam tikslui galima pasinaudoti telefonu 1855 (Pastaba.
Telefonu 1855 neteikiama informacija apie rinkimų dieną į papildomus rinkimų
apylinkės sąrašus įrašytus rinkėjus.) arba susiekti su rinkimų apygarda.
4. Nustačius, kad pilietis atitinka 1 punkte nurodytas sąlygas, ir atlikus 2 punkte
nurodytus veiksmus, jis yra įrašomas į papildomą rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą
ir jam išrašomas rinkėjo pažymėjimas (vietoj rinkėjo pažymėjimo numerio nurodoma „įrašytas papildomai“). Papildomame rinkėjų sąraše nurodoma: rinkėjo asmens kodas, asmens dokumento numeris, pavardė, vardas (vardai), gyvenamosios vietos adresas, komisijos nario, kuris rinkėjui išduoda rinkimų dokumentus
(rinkėjo pažymėjimą ir rinkimų biuletenius), pavardė, taip pat yra vieta piliečiui
pasirašyti. Kartu su rinkimų biuleteniu (biuleteniais) piliečiui išduodamas vokas.
Slapto balsavimo kabinoje pilietis užpildo rinkimų biuletenį (biuletenius), įdeda
jį (juos) į voką, voką užklijuoja. Užklijuotą voką pilietis įteikia apylinkės rinkimų
komisijos pirmininkui, o šis voką antspauduoja apylinkės rinkimų komisijos antspaudu ir priklijuoja prie jo rinkėjo pažymėjimą.
5. Komisijos pirmininkas nedelsdamas telefonu praneša apygardos rinkimų
komisijai šio rinkėjo pavardę, vardą, asmens kodą, paso numerį ir pase ar pažymoje
apie deklaruotą gyvenamąją vietą įrašytą adresą.

6. Apygardos rinkimų komisija patikrina, ar rinkėjas yra įrašytas į apygardos
rinkėjų sąrašą, ir apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą įrašytas šis rinkėjas, rinkimų
komisijai praneša, kad jis balsavo kitoje rinkimų apylinkėje. Gavusi pranešimą,
apylinkės rinkimų komisija tai pažymi rinkėjų sąraše („išbraukia“). Jeigu rinkėjas
yra balsavęs, apie tai nedelsiant pranešama apygardos rinkimų komisijai, kuri
apie tai praneša tai rinkimų apylinkei, kurioje rinkėjas buvo įrašytas į papildomą
apylinkės rinkėjų sąrašą ir balsavo šio sprendimo 4 punkte nustatyta tvarka. Tai
nurodoma ant rinkėjo pateikto voko. Rinkėjo balsas šiame voke neskaičiuojamas.
Jeigu rinkėjas toje rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašą buvo įrašytas,
nėra balsavęs (jeigu šio rinkėjo balsas vėliau šioje rinkimų apylinkėje būtų gautas paštu, tai šio rinkėjo balsas, gautas paštu, neskaičiuojamas, ir tai nurodoma
ant vidinio voko), rinkėjų skaičius šioje rinkimų apylinkėje mažinamas vienetu.
Tai taip pat pranešama apygardos rinkimų komisijai, kuri apie tai praneša tai
rinkimų apylinkei, kurioje rinkėjas buvo įrašytas į papildomą rinkėją sąrašą ir
balsavo šio sprendimo 4 punkte nustatyta tvarka. Tai nurodoma ant rinkėjo palikto voko. Rinkėjo balsas šiame voke skaičiuojamas.
7. Jeigu apygardos rinkimų komisija nustato, kad rinkėjas nėra įrašytas į apygardos rinkėjų sąrašą, jo duomenys perduodami Gyventojų registro tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Gyventojų registro tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išsiunčia atsakymą apygardos rinkimų komisijai apie tai, kuriame apylinkės rinkėjų sąraše rinkėjas įrašytas,
arba apie tai, kad rinkėjas nėra įrašytas į jokios apylinkės rinkėjų sąrašus. Apygardos rinkimų komisija susisiekia su kitos apygardos rinkimų komisija (apylinkės
rinkimų komisija) ir praneša, kad šis rinkėjas yra įrašytas į papildomus apylinkės
rinkėjų sąrašus (nurodoma apygarda ir rinkimų apylinkė). Rinkėjo balsas voke
skaičiuojamas nustačius, kad rinkėjas nėra balsavęs kitos apygardos rinkimų
apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašus jis buvo įrašytas. Jei rinkėjas niekur nebuvo įrašytas, tuomet apygardos rinkimų komisija toliau nieko pranešti neturi, o
Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
laikys, kad rinkėjas jau yra įrašytas į papildomus tos apylinkės rinkėjų sąrašus.
Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikia Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai ataskaitą apie visų
šiame punkte nurodytų veiksmų atlikimą.
8. Šios taisyklės netaikomos, jei:
a)rinkėjas nedeklaravęs savo gyvenamosios vietos (pasiūlyti deklaruoti
gyvenamąją vietą seniūnijoje);
b)rinkėjas deklaravęs gyvenamąją vietą kitos rinkimų apylinkės teritorijoje
(pasiūlyti eiti į tą rinkimų apylinkę, kurioje deklaravęs gyvenamąją vietą);
Pastaba. Jei rinkėjo pase yra įrašas apie panaikintą jo registraciją, tuomet laikoma, kad rinkėjas nėra deklaravęs gyvenamosios vietos.

INFORMACIJA RINKĖJUI
RINKĖJO PAŽYMĖJIMO ATSISPAUSDINIMAS
PASINAUDOJANT ELEKTRONINĖMIS RYŠIO PRIEMONĖMIS
Rinkėjas Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinklalapyje www.vrk.lt gali sužinoti apygardos, kurioje turi balsuoti, apylinkę, į kurios rinkėjų
sąrašą yra įrašytas, ir (ar) atsispausdinti rinkėjo pažymėjimą.
Rinkėjas, norėdamas sužinoti apygardos, kurioje turi balsuoti, apylinkę, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas, apylinkės pavadinimą, numerį ir balsavimo
būstinės adresą, turi nurodyti (įrašyti) savo vardą, pavardę ir asmens kodą (pagal pasą, asmens tapatybės kortelę), paso arba asmens tapatybės kortelės
numerį.
Rinkėjas, norėdamas atsispausdinti rinkėjo pažymėjimą, turi nurodyti (įrašyti) savo asmens kodą, vardą, pavardę (pagal pasą, asmens tapatybės kortelę),
paso arba asmens tapatybės kortelės numerį. Jei nurodomi nepilni ar neteisingi duomenys, duomenis pakartotinai galima įrašyti tris kartus. Atspausdintą
rinkėjo pažymėjimą rinkėjas pasirašo pats.
Rinkėjas su atsispausdintu ir pasirašytu rinkėjo pažymėjimu gali balsuoti paštu arba rinkimų dieną balsuoti šiame pažymėjime nurodytoje rinkimų
apylinkėje.
(išrašas iš LR VRK 2008-08-11 sprendimo Nr. 57)
Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi, sukakę 70 metų ir vyresni, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti
rinkimų dieną į rinkimų apylinkę ir jeigu jie pateikė nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose.
Balsuoti iš anksto gali rinkėjai, kurie rinkimų dieną negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę. Rinkėjų balsavimą iš anksto organizuoja apygardos
rinkimų komisija.

BALSUOK!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.
Apygardos komisija neatsako uz pateiktų rinkimų programų tekstą, ir už neatitikimą valstybinės kalbos reikalavimams
Spaudai parengė Vakarinė apygarda Nr.27

