Seimo rinkimai 2008

Adresas: Basanavičiaus a. 1, Marijampolė
Telefonas: (8-343) 90 086; 8 650 14 296
Apygardos komisija: Rita Bendaravičienė – pirmininkė, Vytautas Starzdauskas – pirmininkės pavaduotojas, Vida Ambrazavičienė - sekretorė

Rinkimai į Seimą ir Referendumas dėl Ignalinos atominės
elektrinės darbo pratęsimo vyks 2008 metų spalio 12 dieną.
Rinkimų apylinkės dirbs nuo 7 iki 20 val.

Rinkimų apylinkės, kuriose kviečiami balsuoti marijampoliečiai
Apylinkės
numeris

Apylinkės
pavadinimas

Vieta

1

Kvietiškio

2

Narto

Petro Armino vidurinė
mokykla
Marijampolės kolegija

3

Laikštės

UAB „Sūduvos vandenys“

4

Tarpučių

5

Uosupio

6

Mokolų

Vaikų lopšelis-darželis
„Vaivorykštė“
Vaikų lopšelis-darželis
„Nykštukas“
Šaltinio vidurinė mokykla

7

Degučių

Sūduvos vidurinė mokykla

8

Suvalkiečių

9

Šaulių

Marijampolės profesinio
rengimo centras
Rygiškių Jono gimnazija

10

Kauno

14

Pradinė mokykla
„Smalsutis“
Dariaus ir Girėno Jono Totoraičio vidurinė
mokykla
Beržų
Marijampolės pataisos
namai
Armino
Petro Kriaučiūno viešoji
biblioteka
Gedimino
Muzikos mokykla

15

Centro

11
12
13

Rimanto Stankevičiaus
vidurinė mokykla

Adresas
Vytenio g. 47,
Marijampolė
Vytauto g. 47,
Marijampolė
Vasaros g. 7,
Marijampolė
Mokolų g. 11,
Marijampolė
Uosupio g. 2,
Marijampolė
Mokolų g. 61,
Marijampolė
R.Juknevičiaus g.
32, Marijampolė
Kauno g. 119,
Marijampolė
Kauno g. 7,
Marijampolė
Draugystės g. 19,
Marijampolė
Dariaus ir Girėno g.
7, Marijampolė
Sporto g. 7,
Marijampolė
Vytauto g. 20,
Marijampolė
Jono Dailidės 9A,
Marijampolė
Vasario 16-osios g.
7, Marijampolė

Apylinkės būstinės
telefonas

Apylinkės komisijos
pirmininkas

Pirmininko
telefonas

(8 343) 20917

Algirdas Stadalius

8 687 38378

(8 343) 98913

Banguolė Difartienė

8 674 08632

(8 343) 91547

Irma Petrauskienė

8 620 32102

(8 343) 56214

Manfredas Dulskis

8 656 51010

(8 343) 58270

8 656 19918

(8 343) 98839

Remigija
Lukoševičienė
Birutė
Augustanavičiūtė
Jonas Kvederis

(8 343) 68644

Zita Matusevičienė

8 614 89377

(8 343) 92269

Birutė Skamaročienė

8 603 80320

(8 343) 70501

Vida Tamkevičienė

8 686 98361

(8 343) 76834

Marytė Masolaitė

8 682 27748

(8 343) 97402

Valentina Orvidienė

8 652 38131

(8 343) 52637

8 610 08770

(8 343) 53751

Danguolė
Blauzdžiūnienė
Virginija Drūtienė

(8 343) 54464

Sonata Zagrapskienė

8 611 19125

(8 343) 58147

8 653 46300
8 685 65089

8 684 28113

Rinkimų apylinkės dirbs trečiadieniais nuo 18 iki 20val. ir šeštadieniais nuo 11 iki 13 val.
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Lietuvos socialdemokratų sąjungos
kandidatas į LR Seimą

Gediminas Akelaitis

Gimiau 1953 metų gruodžio 14
dieną, Kazlų Rūdoje, lietuvis, gydytojas ortopedas – traumatologas,
Lietuvos socialdemokratų sąjungos
pirmininko pavaduotojas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys.
Socialdemokratinis stažas – nuo
1990 08 16.
- Manęs klausia: - „ko jums į
tą supuvusį Seimą? Čia turite gerą
vardą. Nesugadinkite jo, eidamas
ten, kur jums ne vieta. Jūs mums
reikalingas čia.
Atsakau visiems, taip klausiantiems. Taip įvardindami seimą, esate teisūs. Apie tai ne kartą rašiau,

kalbėjau. Esu įsitikinęs, kad principingi, sąžiningi, padorūs politikai
gali žmonėms grąžinti pasitikėjimą
valdžia ir valstybe. Tik tokie kaip
aš ištikimi idealizmo principams, ne
dviveidžiai, nepaperkami ir neparsiduodantys, gali įstatymų pagalba
valstybės laivą pasukti į žmonių gerovės kursą.
Valdžioje esantys džiaugiasi, kad
šiandieninė Lietuva jau tapo Europos Sąjungos ir NATO nare, kad
sparčiai auga šalies ekonomika, kad
jau vykdomos, arba netrukus bus
pradėtos vykdyti reformos įvairiose
socialinėse sferose. Jie teigia, kad
nieko baisaus, jog jauni žmonės emigruoja iš Tėvynės. Vis tik liūdesys
apima pamąsčius, kad vietoj vienos
Nepriklausomos Lietuvos valstybės, praktiškai egzistuoja dvi viena
kitos nemylinčios Lietuvos. Viena,
tai vadinamas ELITAS. Jis nesidrovi puikuotis savo gyvenimo kokybe,
nuolat fotografuojamas ir publikuojamas blizgančių žurnalų puslapiuose. Net pačios absurdiškiausios mintys, ištartos ELITO atstovų, begalę
kartų cituojamos žiniasklaidoje. Vis
dažniau žavimasi ELITO atstovų
gebėjimais pakeisti vyrą, žmoną, ar
partiją – dėl ilgesnio lito, ar aukštesnės vietos valdžioje. Kita Lietuva –

Antanas Baskas

Mieli marijampoliečiai, ačiū
tūkstančiui dviems šimtams penkiasdešimt septyniems iš Jūsų parašais iškėlusių mane kaip nepartinį
kandidatu į Seimą.
Jau keli dešimtmečiai, kai darbuojuosi kompiuterių naudojime
valstybės valdyme, o pastaraisiais
metais ir mokyme. Esu įvairių da-

„Veidu į žmogų“
viskuo nusivylusi, vos besudurianti
galą su galu, tyliai kenčianti. Ji neturi kam pasiskųsti dėl išgyvenamos
netiesos. Jai neleidžiama išsakyti
savo minčių ir širdgėlos net laikraštyje, tarnaujančiame kokiam nors
klanui, ar milijonieriui. Teisėsauga
jai taip pat neatlaidi, baudžia griežtai
už patį menkiausią nusižengimą, tuo
tarpu ELITO nuodėmės, kainuojančios valstybei milijonus, pareigūnai
geriausiu atveju vadina nedideliais
nusižengimais. Elitas, mus paprastus žmones vadina nevykėliais ir
ciniškai moko „moderniai“ gyventi
iš minimalios algos. Darbo kolektyvuose tvyro baimė netekti darbo,
todėl bijoma veiksmingai pasipriešinti darbdavių savivalei. Susidaro
įspūdis, kad šios dvi “Lietuvos“ net
nesusikalba tarpusavyje ir yra tarsi
dvi atskiros valstybės daug iškentėjusioje mūsų žemėje.
Klausimas – ar galime gyventi
kitaip? Ne tik galime, bet ir privalome. Viskas mūsų pačių rankose.
2008 spalio 12 dieną – Seimo rinkimai. Tai privalo tapti atskaitos tašku
TEISINĖS, GEROVĖS Lietuvos
valstybės kūrime.
Jei nepadarysime teisingo pasirinkimo, liksime abejingi savo pačių ir artimųjų likimui – ištirpsime

taip vadinamame globalizacijos
procese, neliks TAUTOS, VALSTYBĖS.
Lietuvos socialdemokratų sąjungai svarbiausi yra DARBO ŽMONIŲ interesai, kuriuos ji nuosekliai
gina. Ji niekada neišdavė savo idėjų, tad yra labai neparanki visokiems „persivertėliams“. Niekada
nebijojau pasakyti žmonėms visos
tiesos, kokia ji bebūtų nemaloni.
Esu įsitikinęs, kad Lietuvai šiandien kaip oras reikalinga tikros socialdemokratijos idėjomis paremta
tvarka visose valstybės gyvenimo
srityse. Būtina nutraukti laukinio
liberalizmo, paremto laisvosios
rinkos dogmomis, viešpatavimą,
kuris garantuoja gerą gyvenimą tik
mažai visuomenės daliai ir pradėti
kurti valstybę, grindžiamą socialinio teisingumo ir visuomenės solidarumo principais.
Dabar valstybėje turime tokią
unikalią padėtį, kuomet ne Socialdemokratų sąjungai reikia valdžios,
o Lietuvos žmonėms reikia, kad
LSDS būtų išrinkta į valdžią, kad
galėtų įgyvendinti savo idėjas ir
rinkimų programą „Lietuvos ateitį
giname šiandien“.

Pažadai gerai, darbai geriau

lykų (programinio valdymo, biudžetavimo, paskirstyto mokymo,
kompiuterinio įstatymų vertinimo)
Lietuvoje pradininkas, dalis kurių
veiksmingai naudojami daugelyje
valstybių, bet ne Lietuvoje.
1992-1996 m. darbavausi Seimo
“belangėje”. Mano pastangos joje
atstovauti ne grupių, o daugumos
Lietuvos piliečių interesus, atžymėtos pasauliniu mastu vardu, kuris suteiktas tik vienam Didžiosios
Britanijos Premjerui ir JAV Prezidentui. Lietuvoje už šias pastangas,
stabdant aferas, vienas valdančios
partijos vadovų man pasakė, kad jie
svarsto, ar mane skandinti, ar nušauti. Atsakiau, kad tokiu atveju jų bus
dešimt paklota. Po Seimo su bendraminčiais referendumu stengėmės
panaikinti balsavimus už partinius sąrašus, bet surinkom tik du
trečdalius reikalingų parašų - apie
du šimtus tūkstančių.
2001-2002 m. stabdžiau Mažeikių naftos aferą, siekdamas, kad
teismas įpareigotų Vyriausybę pakeisti sutartis su Wiljams, kad jos
neprieštarautų Konstitucijai, nes

teismas nurodė, kad keturios įstatymų nuostatos, kuriomis vadovaujantis sudarytos sutartys, prieštarauja
Konstitucijai. Deja, apylinkės, apygardos, Apeliacinis ir Aukščiausiasis teismai aiškino, kad neturiu teisės ginti Lietuvą nuo plėšikų.
2008 m. savo raštais prisidėjau
stabdant nuostolių Lietuvai didinimą alkoholio reklama. Jie padėjo
laimėti du balsavimus Seime.
Išsamiau minėta veikla aprašyta
knygoje LAŠAS PO LAŠO 2008,
kurią padovanojau visų Marijampolės mokyklų, viešajai bibliotekoms
ir visoms rinkiminių apylinkių komisijoms. Dabar siekiu, kad pirmo
būtinumo prekėms antkainiai neviršytų dvidešimties procentų, nes dabar jie siekia ir šimtą procentų. Taip
dirbtinai maisto kainos padidinamos iki dviejų kartų.
Kitas siekis, kad šilumos išlaidas,
kurios susidaro dėl pasenusių šilumos tinklų, padengtų valdžia, nes ji
sudarė sutartis su šilumos tiekėjais
ir turėjo numatyti, kad jie sumažintų
šias išlaidas. Estijoje seniai iš esmės
sumažinti šilumos praradimai tin-

kluose ir todėl kuro kainų kilimas
mažiau skausmingas.
Siekiai visą gyvenimą tie patys. Ir vienas svarbiausių, kad
Lietuva išliktų, kad augtų ne tik
stambieji miestai, bet ir kraštų sostinės, tame tarpe ir Marijampolė.
Minėtoje knygoje nurodžiau kelias
dešimtis priežasčių, kurios verčia
lietuvius išvykti iš tėvynės ir kurias
Seimas privalo panaikinti, keisdamas įstatymus.
Vienais laikotarpiais minėto
siekiau eilinio piliečio galiomis.
Kitais - Seimo nario galimybėmis.
Kaip bus ateinančiais metais – Jūsų
tėviškėnai valioje.
Visą gyvenimą aš kaip mano
motina ir tėtis (nuo gimimo marijampoliečiai) siekėme teisingumo,
mylėjome tėviškę ne tik žodžiais,
bet ir darbais.
Pagarbiai,
Jūsų Antanas Baskas
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Tautos prisikėlimo partijos
kandidatė į LR Seimą

Asta Baukutė
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GRĄŽINKIME
VALSTYBĘ ŽMONĖMS !
Tautos prisikėlimo partijos kandidato (-ės)
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.
Tautos prisikėlimo partijos
atstovas rinkimams prie LR VRK				

Valdemaras Stančikas

Lietuvos laisvės sąjungos
kandidatė į LR Seimą

Teresė Gaidienė

rinkiminė programa
Didžioji dalis Lietuvos žmonių
gyvena gana skurdžiai, o dabartinė
valdžia “sugeba” išlaidauti, didinti
valdininkų skaičių, didinti “savų”
žmonių atlyginimus. Seimo nariai
priima tokius įstatymus, kurie palankūs tik jiems, jų partijoms, draugams, bičiuliams ar tiems, kurie
daug užmoka.
Europarlamentarė Dalia Grybauskaitė atvirai perspėjo, kad negalima taip beatodairiškai švaistyti valstybės lėšas, kad tai panašu į

puotą bado metu. O kas atkreipė į tai
dėmesį?
Piliečių lygybė užtikrinta tik Lietuvos konstitucijoje, o faktiškai yra
daug pažeidimų. Argi normalu, kad
atlyginimų skirtumas yra net 20 – 30
kartų?
Būtina keisti esamą padėtį. Norėjau rinkti parašus, savarankiškai
kandidatuoti į Seimą, tačiau buvęs mano studentas, dabar turintis
aukštąjį teisinį išsilavinimą, pasiūlė
kandidatuoti remiant Lietuvos laisvės sąjungai (toliau LLS), pažadėjęs
konsultuoti visais teisiniais klausimais. Nei LLS, nei jokiais kitai partijai nepriklausiau ir nepriklausau
šiuo metu.
Jeigu būsiu išrinkta, privalėsiu
atsiskaityti tik savo rinkėjams, o ne
vykdyti partijų nurodymus, galėsiu
dirbti savarankiškai Marijampolės ir
visų Lietuvos gyventojų labui.
Esu daugiavaikė mama, išauginusi 5 vaikus, dirbusi visą laiką, dabar gaunanti pensiją. Darbo metais
prisidėjau prie daugiau kaip 4000
specialistų paruošimo, todėl gerai
žinau jaunimo, dirbančiųjų, bedarbių, pensininkų problemas.

Sieksiu, kad Lietuvos valdžia:
o užtikrintų darbą visų amžiaus
grupių žmonėms, nebūtų diskriminacijos dėl amžiaus, išvaizdos, politinių pažiūrų;
o apsaugotų žmones nuo infliacijos pasekmių;
o užtikrintų socialines garantijas visiems žmonėms (darbo
užmokesčio, pensijų didinimas, pajamų mokesčio mažinimas);
o skatintų gimstamumą, kad
Lietuva neliktų be lietuvių;
o vystytų būsto kreditavimo
sistemą, sudarant normalias
sąlygas jaunimui gyventi Lietuvoje;
o tobulintų įstatymus stabdančius nusikalstamumą, narkomaniją, alkoholizmą, korupciją, žmogaus orumo žeminimą;
o išgyvendintų dvigubą galimybę patekti į Seimą kandidatuojant ir partijų sąrašuose, ir
vienmandatinėse apygardose;
o pakeistų įstatymus, kad politinės partijos iš biudžeto būtų
remiamos tik minimaliai, o ne

o

o

o
o
o

dešimtimis milijonų litų (per
metus stambiosios partijos išsidalina 40 milijonų litų);
sumažintų biurokratinį valdančiųjų aparatą, suryjantį
žymią dalį mokesčių mokėtojų pinigų;
mažintų atlyginimų skirtumą
tarp atskirų grupių žmonių,
t.y. gaunančių minimalią algą
ir tų, kurie gauna 20-30 kartų
daugiau;
tinkamai būtų finansuojamos
medicinos, švietimo, kultūros sritys;
sumažintų vaistų kainas, leistų prekiauti pigesniais bet kokybiškais rusiškais vaistais;
švietimą laikytų valstybės
prioritetu, panaikintų mokestį už mokslą.

Siekiant tvarkos Lietuvoje, visų
pirma būtina įvesti tvarką Seime,
valstybinėse įstaigose, kur turėtų
būti laikomasi moralės, padorumo,
sąžiningumo principų.
Teresė Gaidienė
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Leiboristų partijos
kandidatė į LR Seimą

Vaida GIRAITYTĖ

Lietuvos žmonių gyvenimas priklauso nuo to, kokios sąlygos sudarytos kiekvienam efektyviai dirbti, užsidirbti sau ir valstybei. Šios sąlygos yra
reglamentuojamos Lietuvos įstatymų.
Įstatymų daug, o nei vieno tokio, kuris iš tikrųjų skatintų žmogų atskleisti
savo galimybes.
Darbo partijos žmonės apvažiavo
visą Lietuvą, ir atsižvelgdama į žmonių siūlymus ir pageidavimus sukūrė programą. Pagrindinės programos
nuostatos yra:
- efektyvinti valdymą, optimizuoti
valstybės tarnautojų skaičių ir valdymo išlaidas, sugriežtinti valstybės pareigūnų ir tarnautojų atsakomybę;
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Mano programa –
Darbo partijos programa, tai visų
Lietuvos žmonių programa

- parengti ir įgyvendinti regioninės
politikos reformą, kurios svarbiausias
tikslas – išlyginti didėjančius teritorinius ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumus;
- supaprastinti Europos Sąjungos
struktūrinių ir kitų paramos fondų paramos naudojimo mechanizmą;
- mažinti jaunimo ir kvalifikuotų
specialistų migraciją (teikti jaunimui
lengvatinius kreditus būstui, kompensuoti studijų išlaidas);
- probleminės teritorijos statusą taikyti ir savivaldybių seniūnijoms, suteikiant joms didesnį ūkinį savarankiškumą ir finansinę pagalbą;
- remianti mokslinėmis analizėmis
peržiūrėti mokesčių politiką (subalansuoti mokesčių naštą sukuriant palankias sąlygas verslo plėtrai, apribojant
šešėlinę ekonomiką, skatinant inovacijų diegimą);
- sukurti stiprų šalies ūkį, kuris galėtų sėkmingai plėtotis ir konkuruoti
pasaulio rinkose, laikytis nuostatos,
kad SVV yra valstybės ekonomikos pagrindas;
- skatinti žemės ūkio konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose;
- siekti, kad ūkio plėtra būtų vykdoma išsaugant sveiką ir švarią aplinką
visuomenei;
- modernizuoti švietimo ir mokslo
sistemą, derinti ją prie kintančių vi-

Partijos Tvarka ir teisingumas
kandidatas į LR Seimą

Rolandas JONIKAITIS

PROGRAMA
Rolando Jonikaičio pagrindinės
vertybės grindžiamos:
TAUTIŠKUMU- kalba, papročiais, tradicijomis,nes tai Lietuvos
valstybės gyvavimo šaltinis. Čia šimtmečiais puoselėta lietuvybė ir žmonių
krauju rašyta istorija. Pasaulinės globalizacijos verpetuose privalome išlikti savimi.
PATRIOTIŠKUMU- Lietuva –
mūsų tėvynė, mūsų namai. Čia mūsų
protėviai įkūrė valstybę. Ir protėviai,
ir mes ją gynėme, todėl Lietuva yra
ir bus ne tik žodis. Tai – mūsų tautos
dvasia.  

TEISINGUMU. Žmogui iš prigimties būdingas ir svarbus teisingumo
jausmas. Kiekvienas žmogus nori, kad
su juo būtų elgiamasi teisingai. Ir kiekvienas žmogus su kitu privalo elgtis
tik teisingai.
Numatomi darbai:
VALSTYBĖS VALDYME siūlysiu
per pusę sumažinti Seimo narių skaičių
ir priimti Seimo nario atšaukimą, sieksiu , kad merus, seniūnus, miestų policijos vadovus išsirinktų patys vietos gyventojai; kaip atskirą teritorinį vienetą
siūlysiu panaikinti apskritis, įteisinant
Lietuvos regionus (kraštus) – Žemaitiją,
Aukštaitiją, Dzūkiją ir Suvalkiją – kaip
pagrindinius Lietuvos ūkio, švietimo ir
kultūros branduolius.
TEISINGUMAS IR TEISĖSAUGA. Sieksiu, kad būtų užkirstas kelias
narkomanijos plėtrai ir būtų efektyviai
kovojama su narkomanija, bausmių už
sunkius nusikaltimus (ginkluoti plėšimai, narkotikų platinimas) griežtinimo, taikant netgi laisvės atėmimą iki
gyvos galvos; abejotinų valstybinio
turto privatizavimo, žemės nuosavybės
atkūrimo sandorių peržiūrėjimo; kad
būtų panaikinta senatis už didelę žalą,
padarytą Valstybei, jos ekonominiams
interesams.
ŪKIS IR ENERGETIKA. Rengsiu
Valstybinę daugiabučių namų renovavi-

suomenės poreikių, užtikrinti švietimo
ir mokslo prieinamumą visiems visuomenės sluoksniams, mažinti pernelyg
didelį moksleivių mokymosi krūvį,
ypatingą dėmesį skirti vaikų sveikatos
apsaugai, pozityviam laisvalaikio užimtumui, pasiekti, kad vidurinės ir pagrindinės mokyklos taptų gyvenviečių
švietimo, kultūros bei socialiniais centrais;
- tobulinti nedarbo draudimo sistemą, kad ji būtų patikimą darbo netekusių asmenų apsaugos priemonė, mažas
senatvės pensijas gaunantiems asmenims gerokai jas padidinti, sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems integruotis į darbo rinką;
- priartinti sveikatos stiprinimo ir
sveikatos priežiūros paslaugas prie paciento, ypač stiprinant šeimos gydytojų
instituciją, likviduoti eiles pas gydytoją;
- sudaryti valstybėje palankias sąlygas aktyviai dalyvauti kultūriniame
gyvenime ir naudotis kultūrinėmis vertybėmis, toleruoti pažiūrų ir tradicijų
įvairovę, gerbti žmogaus orumą;
- propaguoti sportą ir sveiką gyvenseną tarp įvairių socialinių sluoksnių;
- ugdyti jaunimo pilietiškumą, skatinti jaunimo dalyvavimą valstybės valdyme ir savivaldoje;
- skatinti informacinės visuomenės
kūrimą, kad informacinės technologijos
taptų prieinamos visiems gyventojams

darbe, buityje, mokymo įstaigose;
- spartinti teisinės sistemos reformą, tobulinti įstatymų ir jų įgyvendinimo mechanizmą, suformuoti aiškesnę
baudžiamąją politiką ir teisėsaugos
institucijų uždavinius;
- siekti viešo įstatymo projektų
svarstymo;
paprasti administracines procedūras priimant sprendimus dėl įvairių
leidimų ar licencijų išdavimo;
- dažniau taikyti tarnautojų rotacijos principą tose institucijose, kuriose
yra dažniau aptinkama korupcijos faktų;
- vykdyti tęstinę užsienio politiką,
užtikrinant gerus kaimyninius santykius su užsienio valstybės, veiksmingą valstybės dalyvavimą ES ir NATO
struktūrose.
Pritariu DP programai ir būdama
seime, kartu su partijos frakcija, siektume, kad ji būtų vykdoma.
Negailėdama jėgų sieksiu, kad Marijampolė išliktų Sūduvos krašto sostine, nes nuo to priklausys mūsų miesto
ir Sūduvos regiono plėtra bei čia gyvenančių žmonių gyvenimo kokybė.
Būčiau nesąžininga jeigu sakyčiau,
kad tai galėsiu padaryti aš viena. Tam
reikia kad žmonės į Seimą išrinktų
daugumą Darbo partijos kandidatų.
Nuoširdžiai tikiu teisingu mano kraštiečių pasirinkimu.

Aš įsitikinęs:
LIETUVAI REIKIA
TVARKOS IR TEISINGUMO!
mo programą. Siūlysiu peržiūrėti elektros energijos, šilumos kainų nustatymo
metodiką. Sieksiu, kad svarbiausi Lietuvos transporto infrastruktūros projektai
– automobilių magistralė „Via Baltica“
ir geležinkelio magistralė „Rail Baltica“ būtų įgyvendinti. Sieksiu peržiūrėti
mokesčių sistemą, ieškosiu galimybių
sumažinti mokesčių naštą kiekvienam
piliečiui ir verslui.
Ypač rūpinsiuosi, kad Lietuva išliktų saugios branduolinės energetikos šalimi: sieksiu, kad iki naujos atominės elektrinės statybos pabaigos
veiktų antrasis Ignalinos AE blokas.
Stengsiuosi, kad būtų modernizuotos kitos veikiančios elektrinės bei pagaliau įgyvendinti elektros jungčių su
Vakarų valstybėmis, kiti Europos Sąjungos lėšomis remiami infrastruktūriniai projektai.
ŽEMĖS ŪKIS. Gerinsiu kaimo gamybinę infrastruktūrą, ypač kaimo kelius, kitų kaime būtinų paslaugų tinklą.
Sieksiu, kad būtų mažinama priešprieša
tarp žemės ūkio produkcijos gamintojų,
perdirbėjų ir supirkėjų, nepriklausomai
nuo ūkio dydžio žemdirbiams būtų garantuotos vienodos žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos.
DARBAS IR SOCIALINĖ APSAUGA. Sieksiu, kad mažėtų praraja
tarp 10 proc. turtingiausių ir 10 proc.

labiausiai skurstančių piliečių, kad
žmonėms, gaunantiems mažas ir vidutines pajamas, 5–10 procentų būtų sumažintas gyventojų pajamų mokestis,
kad valstybė, taikydama pajamų mokesčio lengvatas, remtų jaunas šeimas
– taikytų nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tėvams, šeimoje auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 18 metų.
SVEIKATOS APSAUGA. Sveikatos priežiūra privalo būti kokybiška
ir prieinama visoje šalyje.
Sveikatos apsaugos darbuotojų atlyginimas turi atitikti jų kvalifikaciją ir
jų darbo reikšmę visuomenei. Sveikatos priežiūrai skiriamos lėšos turi būti
naudojamos skaidriai, viešai ir efektyviai, turi būti užkirstas kelias korupcijai rengiant viešuosius pirkimus, valstybei skelbiant konkursus medicinos
įrangai ir priemonėms įsigyti, taip pat
paslaugų ir vaistų sektoriuje.
ŠVIETIMAS, MOKSLAS, KULTŪRA Sieksiu, kad būtų įgyvendintas
valstybės visiškai finansuojamas visuotinis vidurinis išsilavinimas. Lietuvoje turi būti nemokamas aukštasis
išsilavinimas. Ypatingą dėmesį skirsiu
tam, kad mokytojo atlyginimas būtų
ne mažesnis, negu Seimo nario atlyginimas, o kiekvienas mokytojas turėtų
galimybę po dvidešimt penkerių metų
darbo mokykloje išeiti į pensiją.
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Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į LR Seimą

Aloyzas Jurdonas

Neretai bendrauju su žurnalistais,
tad pateikiu atsakymus į dažniausiai
jų užduodamus klausimus:
Svarbiausi darbai, kuriuos noriu nuveikti tapęs Jūsų atstovu
Seime.
Inicijuosiu įstatymus, užtikrinančius jaunų šeimų įsitvirtinimą socialinėje aplinkoje. Kursiu įstatymines
sąlygas ugdyti smulkų ir vidutinį
verslą, skatinant valstybės bei savivaldybių tarnautojus betarpiškai dalyvauti šiame procese.
Iš kur tai žinau.
Daugiau kaip 15 metų esu verslininkas ir puikiausiai išmanau smulAnketa:
kų ir vidutinį verslą, jo vystymosi
Aloyzas Jurdonas
sąlygas ir poreikius plėtrai. Lygiai
Gimimo metai: 1958 – 11 – 29
tiek pat metų samdau darbuotojus ir
Šeimyninė padėtis: vedęs, žmo- žinau ko reikia jaunoms šeimoms,
na farmacininkė, sūnus 20 metų
nes suprantu, kad už darbuotojų soAdresas: Tarpučių g. 49 A, Ma- cialinę aplinką atsakingas tik valstyrijampolė
bės paliktas jų darbdavys.
UAB „Ugira“, „Užvadas“, „UgiKokios mano savybės įrodo,
ros turtas“ savininkas, Lietuvos kad galiu tai nuveikti.
statybos inžinierių sąjungos MariPatirtis, išsilavinimas, atkaklujampolės bendrijos tarybos pirmi- mas.
ninkas.
Ką apie mane sako kiti.

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos
kandidatas į LR Seimą

Almantas MATUSEVIČIUS

Skatinsime Lietuvos verslo dalyvavimą ES mokslinių tyrimų programose. Ypatingą dėmesį skirsime
smulkiam ir vidutiniam verslui. Mažinsime biurokratinius suvaržymus.
Ir toliau užtikrinsime efektyvų
ES paramos panaudojimą. Tęsime
ES paramos procedūrų supaprastinimą, taisyklių viešinimą didinant paramos prieinamumą ir efektyvesnį
įsisavinimą.
Dirbsime, kad Lietuvos energetika veiktų efektyviai, kad būtų
pastatyti nauji atominiai reaktoriai
ir sistema integruota į ES. Sieksime
pratęsti veikiančio IAE reaktoriaus
LVLS programos 2008 m. Seimo eksploatavimą. Skatinsime atsinaujinančių energijos išteklių naudojirinkimams pagrindinės nuostatos
mą ir energijos vartojimo efektyvuLVLS nuosekliai vadovaujasi mą.
Sieksime darnaus ir efektyvaus
demokratijos, socialinio teisingumo ir socialiai orientuotos rinkos valstybės finansų valdymo. Mažinekonomikos principais. Mūsų sime neefektyvias valdžios išlaidas,
prioritetai: rūpinimasis žmonė- tobulinsime mokesčių sistemą.
Užtikrinsime darnią regionų
mis, socialiai atsakingos reformos
plėtrą tolygiai ir racionaliai skirsir ekonomikos augimas.
tant lėšas.
Dirbdami Seime:
Stiprinsime į vartotoją orienDėsime pastangas, kad būtų stiprinama teisėtvarka ir įgyvendi- tuotą maisto sektorių, kad būtų
namas teisingumas, veiksminga tiekiami saugūs, kokybiški maisto
produktai palankiomis kainomis.
kova su korupcija.
Modernizuosime kaimiškųjų
Nuosekliai kursime kuo palankesnes sąlygas verslui Lietuvoje. vietovių infrastruktūrą. Skatinsi-

Aplinka tiek mano verslą, tiek visuomeninę veiklą vertina palankiai.
Kodėl verta balsuoti būtent už
mane.
Balsuodami už mane, Jūs turėsite pastovų kontaktą su energingu,
išprususiu savo srities specialistu,
galinčiu inicijuoti įstatymus ir juos
apginti Jums aktualia linkme. Na o
jei nebūsiu išrinktas, tai tiesiog atsakysiu į savo sąžinės priekaištą: „Ar
tu bandei ką nors pakeisti?“.
Mano „autoportretas“
Mano gyvenimas – ištisinis kūrybos procesas. Visada sau sakiau ir
kartosiu, kad ne vieta puošia žmogų,
o žmogus vietą.
Mano gyvenimas susijęs su amžina kova dėl geresnės gyvenimo ir
darbo kokybės, aplinkos ir žmonių
santykių gerinimo.
Mano šeima yra negausi, bet
nuostabi. Žmona medikė, visada
santūri, rūpestinga ir teisinga. Turime 21 metų sūnų – gabų, kūrybingą
ir gerbiantį suaugusius jaunuolį.
Asmeniškai remiu ir remsiu jaunimo iniciatyvas.

Visada skyriau ir skirsiu savo
darbinės veiklos pajamų dalį jaunimo kūrybinei veiklai skatinti
(literatų konkursams, jauniesiems
sportininkams, kino kūrėjams, istorinių, biografinių, poezijos rinkinių
ir knygų leidybai).
Naujosios sąjungos 2008 metų
rinkiminė programa pažymėta laisvės ženklu. Ji vadinasi „Galimybių
visuomenės programa“. Mes sukursime visas galimybes kiekvienam
žmogui Lietuvoje gyventi ir dirbti
europietiškai – didžioji dalis Lietuvos piliečių turi būti vidutiniojo
sluoksnio atstovai:
Geresnės sąlygos auginti vaikus,
kokybiškas išsilavinimas, geros galimybės kurti verslą, sveikas žmogus, saugus gyvenimas, švari aplinka, efektyvus valstybės valdymas
– svarbiausi mūsų prioritetai.
Skirkite savo balsą Naujajai sąjungai (socialliberalams, kad mes
kartu galėtume nuosekliai įgyvendinti kiekvieną šios programos
nuostatą. ATSAKINGAI.

KARTU MES GALIME!
me kooperacijos plėtrą.
Remsime kaimo bendruomenių
veiklos gerąją patirtį.
Dėsime realias pastangas skurdo ir socialinės atskirties mažinimui, apsirūpinimui gyvenamuoju
būstu, efektyviam būstų modernizavimui.
Toliau didinsime minimalų atlyginimą ir pensijas, užtikrinsime
teisingesnę pensijų ir socialinių išmokų sistemą. Minimali alga neturi būti apmokestinama.
LVLS pabrėžia prioritetinę
sveikatos apsaugos svarbą Lietuvos valstybei ir jos žmonių gerovei. Teisinėmis ir ekonominėmis
priemonėmis sieksime, kad žmonių
sveikatos priežiūra būtų vienodai
prieinama mieste ir kaime. Lėšos,
skirtos žmonių sveikatai, turi būti
valdomos skaidriai ir efektyviai.
Kursime prielaidas mokslo ir
studijų prieinamumui ir kokybiškam išsilavinimui, stabdysime kaimo mokyklų, kultūros ir sveikatos
objektų uždarymą.
Kultūra ir sportas neturi likti
be deramo valstybės dėmesio ir
paramos.
Ir toliau rūpestingai puoselėsime tautinį paveldą ir tradicinių
amatų plėtrą.

Ekologinę darną ir žmogaus
gyvenimo kokybę skelbiame
svarbiu politiniu tikslu. Pasitelkdami visas įmanomas priemones,
stengsimės mažinti aplinkos taršą.
Sieksime, kad miškų sektorius
būtų tvarkomas efektyviai derinant ekonominį ir aplinkosauginį
kriterijus. Skatinsime apleistų žemių apželdinimą, šalies miškingumo plėtrą.
Laikydamiesi pozityviai aktyvios pozicijos ES atžvilgiu, sieksime, kad Lietuvos interesai būtų
geriau atstovaujami.
LVLS pabrėžia Europinės ir transatlantinės užsienio politikos krypčių suderinamumo svarbą ir teikia
prioritetą konfliktų prevencijai
bei taikiam krizių valdymui nemilitaristinėmis priemonėmis.
Sieksime, kad ES - Rusijos dialogas sąlygotų Lietuvai priimtinus sprendimus.
Sieksime, kad kiekvienas lietuvis turėtų teisę būti Lietuvos Respublikos piliečiu.
LVLS siekia konkrečių rezultatų gerinant Lietuvos piliečių gyvenimą ir užtikrinant patikimą ateitį.
Kartu mes galime sukurti saugią
gerovę visiems.
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Lietuvos socialdemokratų partijos
kandidatas į LR Seimą

Algis RIMAS

Veiklos kryptys 2008-2012m.
laikotarpiui
Mieli marijampoliečiai,
prieš keturis metus, balotiruodamasis į LR Seimą, vienmandatėje
Marijampolės apygardoje buvau paruošęs ir pateikęs visuomenei savo
programą įvairiose gyvenimo srityse. Tas laikas prabėgo akimirksniu.
Ir šiandien, kai LSDP Marijampolės
skyrius vėl iškėlė mano kandidatūrą į
LR Seimo narius, aš, peržvelgdamas
nuveiktus darbus, supratau, kad be
Jūsų ryžto, tvirto nusiteikimo, noro

dirbti kartu ir matyti kitokį mūsų miesto ir šalies gyvenimą, būtų sunku tuos
darbus atlikti. Esu giliai įsitikinęs,
kad būdami drauge ir dalindamiesi
savo patirtimi, galime kurti ir gyventi
brandžios visuomenės gyvenimą.
Įgyvendindamas 2008 m. Lietuvos socialdemokratų partijos rinkimų programą ir vadovaudamasis
ja, marijampoliečių naudai LR Seime sieksiu:
• kad būtų sukurta ir įvesta progresinių mokesčių sistema - mažas
pajamas gaunantys asmenys mokėtų
mažiau;
• kad mažėtų administracinė ir
valstybės užvaldymo korupcija, kyšininkavimas;
• inicijuoti naujų dujotiekio, vandentiekio ir kitų inžinerinių tinklų
išplėtimą į miesto gyvenamuosius
kvartalus;
• kad būtų skiriamas užtikrintas finansavimas tilto, sujungsiančio
Aušros ir Vokiečių gatves, statybos
darbams atlikti;
• inicijuoti įstatymų pataisas, kad
savivaldybės įgautų didesnį finansinį
savarankiškumą;
• inicijuoti teisės aktų pataisas,
kurios leistų sumažinti naujų elektros
vartotojų prisijungimo prie elektros
tinklų kaštus;

„FRONTO“ partijos
kandidatas į LR Seimą

Zurab Sopromadze
Galime rinktis – bėgti svetur;
pasyviai stebėti, kaip saujelė turčių
privatizuoja visą valstybę arba petys
petin stoti į vieningą Frontą ir sugražinti Lietuvą jos žmonėms.
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 stengsimes panaikinti �����
senaties terminą sunkiems ekonomini2008 metų rinkimų į LR Seimą
ams nusikaltimams.
Programinės nuostatos
Mes stengsimes sugriežtinti
bausmes už korupcinius nusikaltiKasdien auga praraja tarp tur- mus, sieksime, kad politikai būtų
tingųjų ir neturtingųjų. Pagrindinės įvertinti pagal savo nuopelnus.
partijos į politiką žiūri kaip į verslą.
Mes stengsimes įgyvendinti
Įstatymai yra perkami ir parduoda- struktūrinę visaapimančią policijos
mi. Valstybės turtą pasisavino sau- reformą, ir sieksime, kad vienkiemių,
jelė išrinktųjų. Šalies Prezidentas kaimų ir miestų gyventojai pasijustų
valstybės valdyme atlieka tik sim- saugiai, kad būtų sustabdytas kelių
bolinį vaidmenį.
teroristų siautėjimas.
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Gili upė
teka tyliai...
• kad savivaldybėms būtų skiriama ne mažiau 35 proc. lėšų vietiniams keliams ir gatvėms taisyti iš
valstybinės kelių priežiūros ir plėtros
programos;
• inicijuoti gyvenamųjų kvartalų
detaliųjų planų rengimą, siekiant išplėsti esamas automobilių stovėjimo
aikšteles arba įrengti naujas;
• inicijuoti poįstatyminės bazės
pertvarkymą, kad Marijampolės savivaldybė turėtų teisę savarankiškai
reguliuoti mokesčius (verslo liudijimo (patento) įsigijimo mokesčius ),
atsižvelgdama į verslo specifiką toje
vietovėje;
• kad nebūtų beatodairiškai nutraukiama laikinųjų prekybinių paviljonų veikla;
• kad būtų tęsiami atnaujinimo
darbai mokyklų atvirosiose sporto
aikštelėse bei gyvenamųjų kvartalų,
sporto aikštynuose;
• kad būtų padidintas finansavimas socialiniam būstui įsigyti;
• skatinti ir remti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, ypatingą
dėmesį skiriant visuomeninės aplinkos
pritaikymui, neįgaliųjų įdarbinimui;
• prisidėti prie teisinės bazės tobulinimo, inicijuojant įstatymų pataisas,
kad būtų sukurta efektyvi parama našlaičiams įsikurti;

• kad būtų įkurtas socializacijos
centras nepilnamečiams, turintiems
elgesio problemų;
• kad mokyklose nuolat būtų tikrinama ir stebima moksleivių sveikata ir užtikrinta saugi aplinka jų
vystymuisi;
• gerinti mokyklų sporto aikštynų bazę, efektyviai ją panaudoti bendruomenės poreikiams, užtikrinant
viešąją tvarką ir švarą;
• inicijuoti teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ir mokytojų
saugumo klausimus mokykloje;
•
visapusiškai remti Marijampolės TAU (Trečiojo amžiaus
universiteto) veiklą. Būti įvairių
šio universiteto klausytojams skirtų akcijų iniciatoriumi ir globėju;
kad kultūros centre būtų įkurta šiuolaikiška muzikos įrašų studija muzikuojančių vaikų ir jaunimo kūrybiškumui skatinti;
• inicijuoti turizmo informacinio
centro įkūrimą Marijampolėje.
• kad valstybės ir savivaldybės
pastangomis būtų teikiamos jaunimui reikalingos lengvatos būstui
įsigyti;
• kad jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos būtų aprūpinamos patalpomis ir priemonėmis,
reikalingomis veiklai.

UŽ Frontą!
UŽ teisingą valstybę!
UŽ teisingą gerovės
valstybę
Mes sieksime, kad visos būtinos
medicininės paslaugos piliečiams
būtų nemokamos.
Mes stengsimes įvesti perteklinio turto mokestį daug nekilnojamojo turto sukaupusiems savininkams,
atsižvelgiant į jo dydį ir naudojimo
efektyvumą.
Mes stengsimes įvesti padidintą
pridėtinės vertės mokestį prabangos
prekėms (limuzinams, jachtoms ir
pan.), kurias išgali įsigyti tik daug
uždirbantys asmenys.
Mes stengsimes pasiekti, 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.
Mes visokeriopai skatinsime
profsąjungų gausėjimą bei sąžiningų kolektyvinių darbo sutarčių sudarymą.
Mes skatinsim subalansuoti žemės ūkio politiką, paramą teikiant

smulkiems ir vidutiniams šeimos
ūkiams. Visuotinai skatinsime kooperaciją, kad žemdirbiai nepriklausytų nuo perdirbėjų diktato.
Mes sieksime, kad aukštasis
mokslas būtų nemokamas ir prieinamas visiems.
UŽ valdžios demokratizavimą
Mes visokeriopai skatinsime
įvesti prisiekusiųjų teismus, nagrinėjant sunkių nusikaltimų bylas.
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. Aš FRONTE. Balsuok už FRONTĄ ir TU!
Visi už FRONTĄ!
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Liberalų ir centro sąjungos
kandidatas į LR Seimą

Paulius ULECKAS
•
•

•
•
•

•

Drąsus ir ryžtingas naujosios kartos politikos bei vi
suomenės veikėjas.
Trečios kartos marijampolietis, gerai žinomas visuomenei.
15 metų efektyvios lyderystės
patirtis viešajame administravime, savivaldoje ir valstybės
darbe.
Reikšmingi darbai savivaldoje ne tik Marijampolėje,
bet ir Lietuvoje, tarptautinis
įvertinimas.

Mūsų dienų disidentas ir politinis tremtinys. Niekada
nepriklausė TSKP.
Gyvenimo kredo: „ Nenusilenkti prieš netiesą“.

... Lietuvos politikoje vyraujantis
kalbėjimas ir nieko neveikimas labai
blogai atrodo sąžiningų ir veiklių
žmonių fone. Reikalingi politikai,
kurie vadovaujasi sveiku protu ir visada atsižvelgia į paprasto žmogaus
interesą. Štai to dabartiniam Seimui
labiausiai trūksta – paprastos sveiko proto politikos! Suprantamos ir
aiškios. Atvirai deklaruojamos ir
ryžtingai vykdomos. Dabar reikia
konkrečių ir visiems suprantamų
sprendimų, o ne suveltų koncepcijų
ir darbo grupių.
Gimiau 1959 m. Marijampolės mieste. Baigiau Marijampolės
4–ąją vidurinę mokyklą. 1980-1982
m. tarnavau sovietų kariuomenėje.
Kauno politechnikos instituto inžinieriaus diplomą gavau 1985m.,
o 2003 m. baigiau studijas Kauno
technologijos universitete, įgydamas Viešojo administravimo magistro kvalifikaciją. 1985 - 1994 metais

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių
demokratų kandidatas į LR Seimą

Arvydas VIDŽIŪNAS

Niekada Tėvynės Sąjungos nesu
iškeitęs į kitą, nes į ją mane nuvedė
vertybės, o ne išskaičiavimas. Šiandien���������������������������������
džiaugiuosi, kad su šia europietiška ir pažangia partija susijungė
Lietuvos krikščionys demokratai.
Mūsų vienybė ir veikla grindžiama
moralinėmis vertybėmis ir padorios
politikos principais bei nuostatomis,
kurios įtvirtintos bendrojoje jungtinės partijos programoje.
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Už geresnę Lietuvą!
dirbau Marijampolės AB ,,FASA”
meistru, vyr. meistru, cecho viršininko pavaduotoju. 1990 m. išrinktas į Marijampolės miesto savivaldybės tarybą ir iki 1995 m. dirbau
Marijampolės savivaldybės Tarybos
pirmininko pavaduotojo darbą. Nuo
1995 m. iki 2003m. Marijampolės
savivaldybės administracijos vadovas. 2004 – 2008m. dirbau UAB
Mantinga eksporto vadybininku.
2008m. balandžio mėn. paskirtas
eiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje
pareigas.
Esu stažavęsis bei mokęsis administravimo darbo Danijoje, Vengrijoje, JAV, Vokietijoje, Suomijoje.
Lenkijoje, Norvegijoje, Švedijoje. Du metus studijavau politikos
mokslus Robert Schuman Institute
Vengrijoje.
1996m. Lietuvos krikščionių demokratų partija mane buvo pasiūliusi kandidatu eiti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro pareigas,
o 1998 m. buvo išrinkusi kandidatu
eiti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro pareigas.
Jau 20 metu esame laimingai

vedę. Mūsų šeima - žmona Jūratė,
dukra Ieva ir sūnus Jurgis.
RINKIMŲ PROGRAMOS
TEIGINIAI
• Išsilavinimas, mokslas ir
mokslo kokybė – Lietuvos
prioritetas NR. 1
• Pensijos ne mažesnės kaip
1500 litų
• Tiesioginiai merų rinkimai
savivaldybėse, mažesnis ren
kamų seimo ir savivaldybių
tarybų narių skaičius,
• Lengvatos
pradedantiems
verslą, mažesni mokesčiai,
energetikos rinkos liberalizavimas, gyvenamų pastatų renovacija, parama šilumos taupymo priemonių diegėjams.
• Asmenų, o ne ligų gydymas.
Marijampoliečiai turi realią galimybę rinkti TIKRĄ savo miesto
žmogų. Ne ateivį ar praeivį, bet
savą, vietinį ir gerai žinomą , subrendusį ir patyrusį. Tokį ,kuris nebijo, kuris neapvils, kuriuo galima
pasitikėti.
Daugiau informacijos apie mane
rasite: www.uleckas.lt

kurkime geresnę
Marijampolę ir Lietuvą
tvirtai ir saugiai
Marijampoliečiams siūlau politiką, remiamą krikščioniškomis
vertybėmis, išmanymu ir profesionalia patirtimi. Žinau, to reikia ir
Marijampolei, ir Sūduvai, ir visos
Lietuvos žmonėms. TS–LKD komanda turi aiškų veiksmų planą,
kuris gali pakeisti Lietuvą. Tai būtinų reformų, seniai vėluojančių darbų planas, kurį aš ir mano komanda
Marijampolėje ir visoje Lietuvoje
įgyvendins tvirtai ir saugiai
– darysime konkrečius, strategiškai
suplanuotus, bet socialiai atsakingus veiksmus. Tik tokie žingsniai
uždegs visų širdis ir protus kurti ir
puoselėti savo Tėvynėje turtingą
ir modernią Valstybę, tvirtą bendruomenę ir saugią šeimą. Tik tai
leis Lietuvos piliečiams pasijusti
TVIRTAI ir SAUGIAI savo Valstybėje ir savo mieste. Tik tai leis
sukurti kitokią, ryžtingą ir sąžiningą Lietuvą, kurioje valstybė gerbtų
savo piliečius, o piliečiai – savąją
valstybę.

Mano vertybės yra padorumas,
ištikimybė, šeima, tėviškė, pilietiškumas, sutarimas, atlaidumas, optimizmas, tolerancija. Galėčiau kieĮ politiką esu atėjęs iš Sūduvos, kvienam iš Jūsų žiūrėdamas į akis
iš Universiteto ir iš Kultūros. Buvę pasakyti, kad jomis savo veikloje
studentai prisimena mano paskai- rėmiausi, remiuosi ir remsiuosi.
tas ir seminarus Vilniaus universitete, televizijos žiūrovai – turbūt
Turiu dukrą, ir man ne tas pats,
sėkmingiausią kalbos ir kultūros kokioje Lietuvoje ji gyvens, mokypopuliarinimo laidą „Moki žodį sis, dirbs, kurs šeimą ir augins savo
– žinai kelią“, Lietuvos piliečiai vaikus. Nei aš, nei mano žmona
– mano darbą Šakių apygardoje ir Asta nenorime, kad mūsų Kotryna
visoje Lietuvoje, o valstybės dar- išvažiuotų iš Lietuvos dėl to, kad čia
bų bendražygiai – dvi kadencijas gyventi sunku ir nesaugu. Lietuva
Seime, Seimo pirmininko pava- turi �����������������������������������
atsitiesti�������������������������
. Jos valdžia turi vykdyB��������������������������������
ūtiniausių darbų����������������
kryptys ir sriduotojo, pirmojo pavaduotojo par- ti ryžtingą, švarią ir protingą politi- tys, kurioms dirbdamas Marijameigose.
ką. Žinau, taip pat mąstote ir Jūs.
polės miesto atstovu Seime skirsiu

didžiausią savo dėmesį, išmanymą
ir laiką:
• ryžtingai, bet apgalvotai stabdyti ūkio ir socialinę krizę;
• rekonstruoti valstybės val
dymą ir įveikti korupciją;
• ypatingą dėmesį skirti švie
timui ir aukštajam mokslui;
• įgyvendinti visą paketą eko
nominių, finansinių, socia
linių priemonių šeimos institucijai stiprinti;
• skatinti piliečių atsakomybę,
bendruomenes ir padėti Baž
nyčiai;
• Marijampolės miestą paversti moderniu Lietuvos ūkio,
verslo ir kultūros centru, o jo
žmonių gyvenimą padaryti
kokybišką, turtingą ir saugų.
Visą Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų rinkimų programą galite rasti www.tsajunga.lt
arba mano štabe – Vytauto g. 32.
Mes norime ir galime imtis atsakomybės neatidėliojant kurti geresnę Lietuvą.
Arvydas VIDŽIŪNAS
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Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
kandidatas į LR Seimą

Algis ŽVALIAUSKAS

janti energetinė krizė kelia grėmę ne
tik verslui, bet ir pilnaverčiam eilinių šalies piliečių gyvenimui. Tam,
kad pagerinti esamą politinę-ekonominę situaciją Lietuvoje, būtina:
1. Pasiekti, kad Seimas užuot
klimpęs į tarpusavio rietenas, efektyviai dirbtų visų Lietuvos žmonių
labui.
2. Siekiant užtikrinti piliečių saugumą, užkirsti kelią nusikalstamoms
veikoms, nukreiptoms prieš žmogų,
įstatymų garantuojančių visapusišką žmonių saugumą priėmimas turėtų tapti viena iš prioritetinių ateiGerbiami Marijampoliečiai,
nančios kadencijos Seimo veiklos
krypčių, nes tik saugiai savo šalyje
Palaikomas Lietuvos Respubli- besijaučiantis orus žmogus gali pilkos Liberalų Sąjūdžio ir pritarda- navertiškai dalyvauti kuriant šiuomas jo rinkimų programai „Tavo laikinę visuomenę.
galimybių Lietuva“, bei gavęs Jūsų
3. Gerai išsilavinusio žmogaus,
pritarimą, esu pasiryžęs dirbti Lie- sugebančio užtikrinti savo ir visuotuvos, mūsų miesto ir Jūsų labui.
menės gerovę, ugdymas turi tapti
Nesibaigiantys politiniai ir ko- Valtybės prioritetu. Visiems norinrupciniai skandalai užgožė valdžios tiems ir gebantiems piliečiams turi
dėmesį pagrindinėms šalies proble- būti sudarytos vienodos sąlygos įgymoms. Didėjanti infliacija ir artė- ti išsilavinimą tiek valstybinėse, tiek

ir privačiose mokslo įstaigose.
4. Užtikrinti nacionalinės valiutos lito stabiluma iki euro įvedimo.
Siekiant panaikinti valstybės biudžeto deficitą, peržiūrėti valstybės
išlaidas, numatant sumažinti kontroliuojančių valstybės institucijų skaičių, taip pat sumažinti valdininkų
etatų skaičių valstybinėse institucijose, sutvarkant jų darbo apmokėjimo sistemą, panaikinus visas priemokas, premijas ir panašiai. Tam,
kad išvengti socialinių neramumų,
būtina išspręsti mokytojų, gydytojų, kultūros darbuotojų atlyginimų
klausimą.
5. Vienu iš pagrindinių Seimo ir
Vyriausybės veiklos tikslų turi tapti
veiksmų, padėsiančių sumažinti ateinačios energetinės krizės padarinius planas.
Pagrindinis akcentas – Ignalinos
atominės elektrinės darbo pratęsimo
klausimas.
6. Valstybė turi užtikrinti efektyvią sveikatos apsaugos sistemos
veiklą. Kiekvienas pilietis, esant

reikalui, turi gauti kokybiškas ir
prieinamas gydymo paslaugas. Dėmesys sportui ir sveikam gyvenimo
būdui turi tapti norma.
7. Valstybės ir tautos saugumą
užtikrinti aktyviai dalyvaujant kuriant bendrą Europos Sąjungos ir
NATO saugumo sistemą. Lietuvos
ir jos piliečių gerovė turi tapti pagrindiniu kiekvieno politiko siekiu.
Atstovaudamas Marijampolės
bendruomenės interesus sieksiu,
kad būtų įgyvendinti Marijampolės
ateičiai svarbūs Valstybės ir miesto
infrastruktūros projektai – Rail Baltica, geležinkelio, tilto per Šešupę,
miesto gatvių renovacijos ir kiti.
Visokeriopai remsiu sporto
komplekso išplėtimo idėją, siekiant
įrengti modernią krepšinio salę.
Ginsiu Marijampolės bendruomenės ir įmonių interesus Respublikos
valdžios įstaigose.
Algis Žvaliauskas

Gerbiami rinkėjai, jeigu Jus nežinote kurioje apylinkėje jums balsuoti, paskambinkite nemokamu telefonu 1855, pasakykite savo deklaruotos gyvenamosios vietos adresą ir sužinosite.
Jeigu jus neturite rinkėjo pažymėjimo. Galite jį gauti interneto pagalba, įeikite į interneto svetainę www. vrk.lt ir išsispausdinsite. Šis pažymėjimas jums tiks balsuojant iš anksto.
Jeigu dėl kažkokių tai priežasčių negalėsite balsuoti rinkimų dieną, Jums bus sudarytos sąlygos balsuoti Marijampolės
savivaldybėje, trečiadienį ir ketvirtadienį prieš rinkimus nuo 12 iki 20val. Šiomis dienomis balsuoti gali ir Marijampolės
svečiai, kurie neturi galimybės parvykti balsuoti rinkimų dieną į namus.
Jeigu namuose turite neįgalių ar sergančių žmonių, kreipkitės nurodytais rinkimų apylinkių telefonais ir jums bus sudarytos sąlygos balsuoti namuose. Balsavimas namuose vyks 10-11dienomis nuo 8 iki 20val.

Už rinkimų programų turinį
atsako jas pateikę kandidatai.

Išleido Marijampolės rinkimų apygarda Nr. 29.
Tiražas 14 000. Maketavo Saulius Svilius.

