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INFORMACIJA RINKĖJAMS
Spalio 12 d. vyks Lietuvos Respublikos Seimo narių rinkimai ir Referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo.
Balsavimas rinkimų apylinkėse vyks spalio 12 d. nuo 7 iki 20 val. Jei rinkimų dieną ketinate išvykti, paskutinį trečiadienį ir ketvirtadienį iki
rinkimų dienos galite balsuoti nuo 12 iki 20 val. savivaldybės administracijos patalpose. Jei nesate įsitikinęs, kad Jūs įtraukti į rinkėjų sąrašus ar
iki rugsėjo 22 d. negavote rinkėjo pažymėjimo, kreipkitės į apygardos ar apylinkių rinkimų komisijas. Rinkėjo pažymėjimą Jūs galite atsispausdinti
ir internete – VRK svetainėje www.vrk.lt.
Galite balsuoti pagal gyvenamąją vietą, net jei nesate įtrauktas (-a) į rinkėjų sąrašus. Rinkimų dieną iki 18 val., atvykę į savo rinkimų apylinkę,
pateikite pasą ar dokumentą, nurodantį Jūsų gyvenamąją vietą, ir galėsite pasinaudoti savo teise balsuoti.
Telefonu 1855 galite pasitikslinti, kurioje rinkimų apylinkėje Jūs esate įrašytas į rinkėjų sąrašą.

APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJOS
Rinkimų apylinkės Nr. ir pavadinimas, balsavimo patalpos, kontaktinis telefonas, komisijos narių
budėjimo laikas, pirmininko vardas, pavardė.
3 Trakų m., Vytauto g. 69, Trakai, tel. 8 608 10281. Pirmadieniais ir trečiadieniais17-19 val., Asta Levickienė
5 Auseniškių-Semeliškių g. 38, Vievis, tel. 8 650 34381. Antradieniais ir ketvirtadieniais 17-19 val., Algis Klimas
6 Balceriškių-Trakų g. 7, Vievis, tel. 8 679 11701-Antradieniais ir ketvirtadieniais 17-19 val., Aldona Sinkevičienė
7 Beižonių-Beižionių k., Elektrėnų sav., tel. 8 650 32218. Pirmadieniais ir trečiadieniais 17-19 val.-Algis Ališauskas
8 Daugirdiškių-Daugirdiškių k., Elektrėnų sav., tel. 8 654 54613. Pirmadieniais ir sekmadieniais 9-16 val., Meilė Dulkienė
9 Kazokiškių-Kazokiškių k., Elektrėnų sav., tel. 8 613 09975. Pirmadieniais ir trečiadieniais 17-19 val. Antanas Babilius
10 Pastrėvio-Pastrėvio k., Elektrėnų sav., tel. 8 680 91461. Antradieniais ir ketvirtadieniais 17-19 val., Nijolė Kanapeckienė
10 Ismonių-Ismonių k., Trakų r., tel. 8 618 68144. Antradieniais ir ketvirtadieniais 17-19 val., Jelena Ignatovič
11 Tiltų-Tiltų k., Trakų r., tel. 8 689 33343-Darbo dienomis 8-14 val., Vida Kupinienė
11 Semeliškių-Semeliškių k., Elektrėnų sav., tel. 8 685 86116. Pirmadieniais ir trečiadieniais 17-19 val., Angelė Budėnienė
12 Rūdiškių-Trakų g. 67, Rūdiškės, tel. 57214. Darbo dienomis 8-17 val., Rima Meškutienė
12 Vievio-Šviesos g. 4A, Vievis, tel. 8 620 63876. Pirmadieniais ir trečiadieniais 17-19 val., Aldona Kirkiliauskienė
13 Šklėrių-Šklėrių k., Trakų r., tel. 8 623 74550. Pirmadieniais ir penktadieniais 17-19 val., Stanislava Jankauskienė
14 Aukštadvario-Technikumo g. 1, Aukštadvaris, tel. 8 618 12825. Ketvirtadieniais ir penktadieniais 16-18 val., Vytautas Zabarauskas
15 Čižiūnų-Čižiūnų k., Trakų r., tel. 8 601 06410. Darbo dienomis 8-14 val., Vanda Mazuronienė
16 Karapolio-Karapolio k., Trakų r., tel. 8 620 20728. Šeštadieniais ir sekmadieniais 10-12 val., Gediminas Pociūnas
17 Grendavės-Grendavės k., Trakų r., tel. 42475. Antradieniais ir ketvirtadieniais 17-19 val., Aleksandras Abeciūnas
21 Rykantų-Rykantų k., Trakų r., tel. 8 694 30224. Antradieniais ir ketvirtadieniais 17-19 val., Liudmila Dubinskaja
22 Dusmenų-Dusmenų k., Trakų r., tel. 8 612 17354. Antradieniais ir ketvirtadieniais 17-19 val., Danguolė Čiupalienė
23 Onuškio-Daugų 2, Onuškis, tel. 8 618 27978. Antradieniais ir ketvirtadieniais 17-19 val., Vydas Kasparavičius
24 Vaickūniškių-Vaickūniškių k., Trakų r., tel. 8 618 27976. Antradieniais ir ketvirtadieniais 17-19 val., Jelena Andrulionienė
25 Paluknio-Paluknio k., Trakų r., tel. 61233. Antradieniais ir ketvirtadieniais 17-19 val., Liudmila Maksimec
25 Kauno Vokės-Vilniaus g. 12, Grigiškės, tel. 8 652 54760. Pirmadieniais ir sekmadieniais 18-20 val., Dainius Valčiukas
26 Kunigiškių-Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, tel. 8 694 10734. Pirmadieniais ir trečiadieniais 17-19 val., Rita Veselgaitė
27 Bijūnų-Bijūnų k., Trakų r., tel. 8 685 07965. Pirmadieniais ir penktadieniais 8-17 val., Milė Blaževičienė
27 Šviesos-Šviesos g. 16, Grigiškės, tel. 8 646 82202. Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 18-20 val, Margarita Grybauskienė
33 Bražuolės-Bražuolės k., Trakų r., tel. 8 682 34318. Pirmadieniais ir trečiadieniais 18-20 val., Stasys Karpičius
34 Žaizdrių-Žaizdrių k., Trakų r., tel. 8 618 52380. Pirmadieniais ir trečiadieniais 17-19 val., Leonardas Sadzevičius
35 Jovariškių-Jovariškių k., Trakų r., tel. 8 687 88172. Antradieniais ir ketvirtadieniais 17-19 val., Nijolė Zavadzkienė
40 Salkininkų-Salkininkų k., Trakų r., tel. 8 687 55258. Antradieniais ir ketvirtadieniais 17-19 val., Vaclava Monkevič
41 Birutės-Birutės g. 48, Trakai, tel. 8 620 12169. Antradieniais ir ketvirtadieniais 17-19 val., Nijolė Dočkuvienė
42 Bagdanonių-Bagdanonių k., Trakų r., tel. 44540. Darbo dienomis 14-16 val., Daiva Šareikienė

ALGIMANTAS ADOMAITIS
Partija Tvarka ir teisingumas
Kandidatuodamas į Seimą, įsitikinęs, kad dešimt didžiausių Lietuvos blogybių yra:
Visuotinis nusivylimas savo valstybe;
Masinė jaunimo emigracija;
Didėjanti praraja tarp turtingųjų ir skurstančiųjų;
Valdininkų savivalė ir korupcija;
Augantis nusikalstamumas ir nebaudžiamumas;
Sužlugdyta sveikatos apsauga ir švietimo sistema;
Plintantis alkoholizmas ir narkomanija;
Rekordinis savižudybių skaičius;
Nuvertinta šeimos, kaip valstybės pagrindo, institucija;
Žmonių ir valstybės labui neišnaudota ES parama.
Jei tapčiau Seimo nariu, mano tikslas būtų:
Lietuva – be šių blogybių;
Lietuva – turtinga, atsakinga, įtakinga, visiems vienodai teisinga žmonių gerovės valstybė;
Lietuvoje – žemas nedarbo bei skurdo lygis, didelė darbo vertė ir tvirtos socialinės garantijos;
Lietuva – valstybė, kurios pagrindas tvirta, darni, visokeriopai valstybės remiama šeima;
Lietuvos kelias – investicijos į žmones, viduriniosios klasės sukūrimas;
Žmogus ir tauta – didžiausios vertybės ir svarbiausias politikos tikslas. Tai esmių esmė, kalbant apie Lietuvos vietą Europos šalių bendrijoje, apie Lietuvos vietą žiniomis pagrįstoje pasaulio ekonomikoje.
Būdamas Seimo nariu siekčiau:
Konstitucijos reformos, siūlant Lietuvos piliečiams apsispręsti, kokia Lietuva turi būti: prezidentinė ar parlamentinė respublika;
Įteisinti Seimo narių atšaukimą;
Panaikinti apskritis;
Ištirti visus skandalingus privatizavimo sandorius bei panaikinti senaties terminą sunkiems nusikaltimams;
Taikyti žymiai griežtesnes bausmes už sunkius nusikaltimus;
Įteisinti tiesioginius merų rinkimus bei maksimalią piliečių įtaką teisėjų, prokurorų bei policijos vadovų skyrimui;
Apšiltinti daugiabučius namus, statyti socialinius būstus;
Kad Ignalinos atominės elektrinės antrasis blokas veiktų tol, kol Lietuvoje bus pastatyta nauja atominė jėgainė;
Sugrąžinti į Lietuvą svetur išvykusį jaunimą.
Šiuo tikslu inicijuosiu įstatymų projektus, jų pataisas:
Dėl biudžeto formavimo griežtai laikantis principų, užtikrinančių optimalų ir efektingą pajamų paskirstymą tarp valstybės ir savivaldybės
biudžetų, jų administravimą, savivaldybėms priskirtų funkcijų finansavimą ir jų vykdymą;
Dėl galimybės piliečiams rinkti visų lygių teisėjus;
Dėl Konstitucijos pataisos, kurioje būtų įtvirtinta piliečių teisė, surinkus 100 000 parašų, inicijuoti referendumą visuomenei svarbiais
klausimais;
Dėl abejotinų valstybinio turto privatizavimo, žemės nuosavybės atkūrimo sandorių peržiūrėjimo;
Dėl elektros energijos ir šilumos kainų nustatymo metodikos optimizavimo, pirmiausia atsižvelgiant į gyventojų interesus;
Dėl mokesčių sistemos tobulinimo, siekiant sumažinti mokesčių naštą piliečiams ir verslui;
Dėl racionalaus tarpininkų mažinimo importuojant energetines žaliavas;
Dėl žemės ūkio produktų perdirbimo sektoriaus demonopolizavimo ir vidutinių regioninių tokių įmonių rėmimo;
Dėl lengvatinių mokesčių arba visiško atleidimo nuo jų jaunoms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų;
Dėl visos pensijos mokėjimo asmenims likus 5 metams iki pensijinio amžiaus, jei asmuo neteko darbo ir turi visą reikalingą darbo stažą;
Dėl sveikatos apsaugos sistemos restruktūrizacijos, atskiriant sveikatos apsaugos sistemos funkcijas – teisės aktus ir metodinį vadovavimą
nuo disponavimo lėšomis, skirtomis piliečių gydymui. Dalimi šių lėšų galėtų savo nuožiūra disponuoti pats pilietis.
Dėl visuotino pajamų ir turto deklaravimo bei turto apmokestinimo nuo tam tikro visuotinai priimtino lygio.

SERGEJ DMITRIJEV
LIETUVOS RUSŲ SĄJUNGA
MŪSŲ PRINCIPAI:
Besąlygiškas visų Lietuvos Respublikos piliečių lygiateisiškumo, nepriklausomai nuo jų tautybės, tikėjimo ir
bendruomenės gausumo, užtikrinimas.
Palankių sąlygų visiems piliečiams realizuoti savo politines, ekonomines, socialines ir pilietines teises bei laisves
Lietuvos Respublikos labui, galimybės puoselėti ir turtinti kiekvienos etninės grupės, gyvenančios Lietuvos teritorijoje, tautiškumą, kultūrą, kalbą ir papročius, sudarymas.
MES:
- aktyviai kovojame ir kovosim prieš ekstremizmą, nacionalizmą, rasizmą.
- pasisakome už normalius, draugiškus santykius su kaimyninėmis valstybėmis.
- pasisakome už plačią visų Lietuvos pažangių, demokratinių jėgų koaliciją;
- įsitikinę, jog prieš priimant Lietuvos Respublikos įstatymus būtina atlikti jų ekspertizę teisės, mokslo ir praktinio įgyvendinimo požiūriais, atsižvelgti į šalies gyventojų interesus;
- ryžtingai ir aktyviai kovosim su korupcija, kadangi šie reiškiniai destabilizuoja šalies ūkio plėtrą ir kenkia tarptautiniam Lietuvos autoritetui.
EKONOMIKOS POLITIKA

„TIK MES KARTU SU JUMIS“
„KAS DAR - BE MŪSŲ IR JŪSŲ“

Lietuvos nacionalinis ūkis turi būti plėtojamas pagal visapusiškai apgalvotą, pasvertą ir ekonomiškai pagrįstą
valstybės ūkio vystymo koncepciją, numatančią būdus ir priemones ekonominei krizei stabilizuoti, ją įveikti bei
užtikrinančią ūkio tolesnę plėtrą. Būtina nustatyti Lietuvos valstybės ūkinės, ekonominės raidos prioritetines kryptis.
Rinkos santykių formavimąsi turi lydėti platus spektras socialinių priemonių, užtikrinančių labiausiai pažeidžiamų
visuomenės sluoksnių ekonominę padėtį.
Būtina aktyviau remti smulkiojo ir vidutiniojo verslo plėtrą, suteikiant jiems lengvatinius kreditus, 5-erius metus
atleidžiant nuo pelno mokesčio. Ypatingą dėmesį skirti investicijų plėtrai, glaudžiam ekonominiam ir ūkiniam
bendradarbiavimui su kaimyninėmis valstybėmis, sudarant palankią ekonominę erdvę nuo Baltijos iki Juodosios
jūros.

KULTŪROS POLITIKA
MES:
- pasisakom už visų tautybių, gyvenančių Lietuvoje, kultūros, kalbos, religijos ir papročių išsaugojimą bei vystymą lygiateisiškumo ir savitarpio pagarbos sąlygomis;
- esame prieš istorijos ir nacionalinių kultūros vertybių konjunktūrišką perkainojimą politikos sumetimais;
- esame už tai, kad būtų griežtai laikomasi Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos garantuotos teisės rusų kilmės Lietuvos gyventojams gauti informaciją per Rusijos spaudą, radijo ir televizijos programas;
- esame už tai, kad būtų sudarytos realios sąlygos kiekvienam rusakalbiui Lietuvos gyventojui siekti žinių ikimokyklinio ugdymo, viduriniojo bei specialiojo mokymo įstaigose gimtąja
kalba;
- sieksime sukurti rusų tautinės mokyklos koncepciją, orientuotą į gimtosios kalbos bei tautinės savimonės puoselėjimą ir ugdymą, kartu išsamiai studijuojant valstybinę kalbą.
SOCIALINĖ POLITIKA
MŪSŲ PRINCIPAS: valstybė tarnauja žmonėms. Sveiki, pasiturintys piliečiai – stiprios demokratinės valstybės pagrindas.
Didinti pensijų cenzą įmanoma tik didėjant daugumos gyventojų realioms pajamoms.
MES: siekiam ir sieksim, kad daugiau valstybės biudžeto lėšų būtų skiriama Lietuvos švietimo, mokslo ir kultūros, sveikatos apsaugos reikmėms;
- pasisakom prieš Lietuvos kultūrinės erdvės užpildymą menkaverčia pseudokultūra, propaguojančia smurtą, seksą, neapykantą;
- pasisakom už kiekvienos tautybės žmonių kultūrinių ryšių su savo etnine tėvyne puoselėjimą, stiprinimą ir plėtojimą.

Jadvyga Dzencevičienė
NAUJOJI SĄJUNGA (SOCIALLIBERALAI)
Devizas:
Siekime, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų priklausytų vidurinei klasei!
Mano programa, su kuria aš einu į 2008m. LR Seimo rinkimus:
Tapusi Seimo nare, aš rūpinsiuosi kiekvienu Lietuvos piliečiu ir dėsiu visas pastangas, kad:
• Mūsų vaikai gautų kokybišką išsilavinimą, atitinkantį Europos Sąjungoje pripažįstamas e-studijas;
• Lietuvos žmonės turėtų geras galimybes kurti bei plėsti smulkų ir vidutinį verslą;
• Būtų sukurtas aiškus mokesčių kodeksas, užtikrintas mokesčių stabilumas;
• Būtų skiriamas ypatingas dėmesys jaunoms šeimoms, kad jose augtų sveiki ir laimingi vaikai;
• Gyventojai jaustųsi visapusiškai saugūs, žvelgdami į savo ir savo vaikų ateitį.
• Kad Lietuvos Valstybė taptų savarankiška, stipria ir turtinga Europos šalimi;
• Kad Lietuvos piliečiai būtų pasiturintys, išsilavinę, laisvi ir atsakingi, puoselėjantys lietuvišką kultūrą ir tradicijas, siekiantys
išsaugoti Lietuvą ateities kartoms.
Iš kur žinau Jūsų problemas?
Daug bendrauju su žmonėmis. Turiu didelę pedagoginio darbo bei verslumo ugdymo patirtį. 27 metus
dirbau Aukštadvario žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja, dėsčiau ekonomines disciplinas. Nuo 1994 m. esu
individualios įmonės savininkė. Nuo 2004 m. - Trakų kredito unijos steigėja ir valdybos pirmininkė. Nuo 2005 m.
Trakų rajono savivaldybės administracijos Aukštadvario seniūnijos seniūnė. O svarbiausia, esu trijų vaikų mama,
visuomet pasiruošusi padėti šeimoms, ypatingai jaunoms, auginančioms vaikus. Esu įsitikinusi, kad šiandieną
Lietuvai reikia pokyčių, kuriais turi rūpintis ekonomiką išmanantys specialistai. Matau šalies problemas ir žinau
kaip jas spręsti.
Kodėl verta balsuoti būtent už mane?
Esu vietinė, gimiau ir užaugau Aukštadvario seniūnijos Krunio kaime. Baigusi Lietuvos žemės ūkio universiteto ekonomikos fakultetą, nuolat esu susijusi su ekonomika. Man gerai žinomos gyventojų problemos.
Esu kaimo žmonių konsultantė ir patarėja, Aukštadvario seniūnijos gyventojai mane vadina „Mūsų Jadvyga“. Pagrindinės asmeninės savybės – lyderiavimas bendruomenės tarpe, reiklumas sau ir kitiems, didelis
atsakomybės jausmas kiekvienoje veiklos srityje.
Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje 2006m. Vilniaus apskrities administracija apdovanojo
Kunigaikščio Gedimino nominacija. 2006m. tapau „Valstiečio laikraščio“ konkurso „Kaimo lyderis – mūsų
sodžiaus šviesa“ nugalėtoja. 2007m. Aukštadvario seniūnija pripažinta švariausia Trakų rajono seniūnija.
Būdama Seimo nare, visapusiškai ginsiu žmonių interesus. Balsuodami už mane, įpareigosite dar atsakingiau dirbti Lietuvos žmonių labui ir pateisinti jūsų lūkesčius.
Mano šeima.
Esu ištekėjusi, gyvenu Aukštadvaryje. Turiu tris vaikus. Dukra Lina gyvena JAV. Sūnus Vytautas ir jo
žmona Ingrida yra policininkai, gyvena Aukštadvaryje. Turime 3-jų metukų anūkėlę Gabrielę. Sūnus Marius
- Aukštadvario vidurinės mokyklos 11 klasės moksleivis.
Mano mėgstamiausia veikla – bendruomenės aktyvinimas, naujų projektų paieška. Asmeniniai pomėgiai
– automobilio vairavimas, žurnalistika, kelionės.

HENRIK JANKOVSKI
LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA
Brangūs rinkėjai, kandidatuodamas į Lietuvos Seimą tikiuosi panaudoti ilgametę savo ūkinę ir politinę patirtį,
kad Jūs manyje surastumėte jautrų ir nuoširdų patarėją bei pagalbininką. Negailėsiu jėgų dėl Jūsų gerovės, padėsiu
įgyvendinti Jūsų viltis ir siekius.
Manau daugelį metų dirbdamas Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoju pateisinau gyventojų, kurie
patikėjo man Trakų rajono savivaldybės tarybos nario mandatą, lūkesčius. Gyventojai, kurie kreipėsi pas mane,
sulaukė dėmesio ir paramos.
Išrinktas į Seimą savo patirtį galėčiau plačiau panaudoti ir padėti didesniam ratui gyventojų.
Atstovaudamas Lietuvos lenkų rinkimų akciją vykdyčiau šios partijos programą ir savo įsipareigojimus
rinkėjams: švietimo, kultūros, socialinės paramos, sveikatos apsaugos, žemdirbystės ir tautinių santykių srityse.
Labiausiai trokštu padėti mažas pajamas turintiems gyventojams, darbštiesiems žemdirbiams, ūkininkams. Esu
rūpesčių slegiamų, skriaudžiamų žmonių užtarėjas. Mano durys atviros visiems.

Tapęs Seimo nariu sieksiu padėti grąžinti žemę teisėtiems šeimininkams ir siūlysiu įstatymų pataisas, kad be svarbių priežasčių nebūtų varžomas jos naudojimas.
Rūpinsiuos, kad darbo užmokestis didėtų ne Seimo nariams, o mažiausiai uždirbantiems darbininkams ir tarnautojams. Minimalus atlyginimas turėtų padidėti iki 1000 - 1200
litų.
Sieksiu mažinti fizinių asmenų pajamų mokestį iki 22 procentų, įvedant mokesčių įvairovę: mažinant mokesčius mažiau už šalies vidurkį uždirbantiems asmenims, įvedant
mokesčių lengvatas mokytojams, jaunoms šeimoms, bei šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų.
Siūlysiu mokesčių lengvatas ūkio subjektams, sukuriantiems naujas darbo vietas.
Stengsiuosi, kad būtų sugrąžintos PVM lengvatos žemės ūkyje ir nustatytos intervencinės pieno supirkimo kainos, rinkos disbalanso atveju.
Pritariu šeimos rėmimo politikai, todėl remsiu visas iniciatyvas jai stiprinti bei šeimų auginančių vaikus materialinei padėčiai gerinti.
Prisidėsiu prie iniciatorių, kurie ragina moteris atsisakyti abortų, kai užsimezgusi nauja gyvybė negresia moters gyvybei.
Sieksiu pakelti vidutines senatvės bei invalidumo pensijas iki 50 – 60 procentų vidutinio darbo užmokesčio.
Siūlysiu išlaikyti ligšiolinį rajoninių ligoninių bei kitų sveikatos priežiūros įstaigų tinklą, padidinti darbo užmokestį gydytojams bei medicinos personalui.
Sieksiu, kad gydymo įstaigose daugiau dėmesio sulauktų vieniši, socialiai remtini ligoniai.
Manau, kad turi būti nustatytas tautinių mažumų mokyklų finansavimo koeficientas, palikta ligšiolinė valstybinės kalbos egzamino tvarka.
Pritariu, kad mokytojams, bibliotekininkams, kultūros darbuotojams būtų didinamas darbo užmokestis.
Prisidėsiu prie įstatymų, kurie numatys finansines lengvatas studentams, kūrimo.
Sieksiu, kad būtų ratifikuota Europos Regioninių bei Mažumų kalbų chartija.
Manau, kad pastatai, žemė bei kitas nekilnojamas turtas, kuris buvo lenkų, rusų, baltarusių, žydų (ar kitų tautinių mažumų), visuomeninių organizacijų ir religinių bendruomenių, turi
būti nedelsiant jiems grąžinta.
Už pažangą, nuoširdų bendradarbiavimą!

JONAS LIESYS
LIBERALŲ IR CENTRO SĄJUNGA
Atkurta Lietuvos nepriklausomybė atvėrė didžiules galimybes žmonėms, tačiau Lietuvoje dar daug
neteisybės ir nusivylimo, daug žmonių gyvena skurdžiai.
Piliečių nusivylimas ir netikėjimas valdžia stiprėja ir gali grėsti pačiai demokratinei valstybės santvarkai.
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. 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.
Aš sieksiu:
- kad mūsų valstybėje Jūs galėtumėte dirbti savo mėgiamą darbą ir užsidirbti tam, kad gyventumėte oriai,
turėtumėte padorų gerbūvį ir saugią aplinką sau, savo vaikams ir anūkams;
– pajamų mokesčio tarifą sumažinti iki 20 procentų, padarant šį tarifą vieninteliu. Iš šių mokesčių išskirti
sveikatos draudimo mokestį, kuris leistų kompensuoti visų ligų gydymą ir vaistus, o gydytojai galėtų daugiau laiko
skirti pacientams, o ne popieriams ir gautų jų darbo vertą atlyginimą;
– kad kokybišką, o ne didžiuliais krūviais parenmtą bendrąjį vidurinį išsilavinimą gautų kiekvienas, kuris jo
siekia, o mokytojų atlyginimai būtų didesni už šalies vidutinį mėnesinį darbo užmokestį;
– kad pensijos siektų 1500 litų ir leistų gyventi, o ne tik išgyventi;
– sukurti ar atnaujinti kultūros ir sporto infrastruktūrą, didinti šiai sferai skiriamų lėšų aiškumą ir
skaidrumą;
– supaprastinti reikalavimus verslui, ypač taikomus smulkiam ir vidutiniam;
– vykdyti pastatų renovavimo programą, vertinant ją kaip pagrindinį valstybės investicinį projektą, efektyviai spręsti atliekų tvarkymo problemas, skatinti asbestcemenčio stogų keitimo programą iš ES fondų;
– baigti žemės ūkio reformą, skiriant būtiną finansavimą ir užtikrinant nuosavybės teisių neliečiamumą, ES
paramos tęstinumą;
– kad aplinkos apsauga būtų derinama su darnia urbanistine plėtra, būtų panaikinti nepagrįsti veiklos apribojimai saugomose teritorijose, peržiūrėti saugomų teritorijų kiekiai ir statusas, o Trakams būtų suteiktas kurortinio miesto statusas;
– skatinti jaunimo kūrybines iniciatyvas, ugdyti juos aktyviais visuomenėje vykstančių procesų dalyviais;
– išskirtinį dėmesį skirti kompleksinėms socialinėms, ekonominėms, teisinėms ir organizacinėms
priemonėms kovai su organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis, nelegalia migracija, narkotikų ir ginklų
prekyba ir t. t. bei stiprinti savivaldybių vaidmenį viešosios tvarkos apsaugos ir saugios gyvenamosios aplinkos
kūrime;
– kad mokant socialinę paramą būtų taikomas ,,vieno langelio“ principas, susumuojant socialines išmokas į
vieną ir atliekant pajamų bei turto testavimą;
– kad būtų mažinama neįgaliųjų asmenų socialinė atskirtis, pereinama prie bendruomeninių paslaugų ir socialinės
paramos bendruomenėje modelio;
– remti bendruomenių ir vietos gyventojų iniciatyvas;
suteikti savivaldybėms didesnį finansinį savarankiškumą, mažinti biurokratizmą ir perdėtą reguliavimą;
– valstybės biudžetą formuoti be deficito, nes nėra valstybės biudžeto, o tik mokesčių mokėtojų biudžetas.

DANGUTĖ MIKUTIENĖ
Koalicija „Darbo partija + jaunimas“
„Atsakomybė už Jus.
Atsakomybė už Lietuvą“
Siekdama Jūsų pasitikėjimo trečiajai LR Seimo kadencijai pasisakau už tai, ko trūksta politikams.
Kas man yra politika:
- Tai sugebėjimas profesionaliai atstovauti mane išrinkusiems žmonėms.
- Tai atsakingi, drąsūs ir ryžtingi sprendimai vykdant įsipareigojimus.
- Tai nuoširdus, pagarbus ir atviras bendravimas.
- Tai su meile, viltimi ir tikėjimu sprendžiamos Jūsų problemos.
- Tai pagarba Jums ir atsakomybė už Jus, suteikusius pasitikėjimo mandatą.

Susitikimuose Jūs išsakėte savo pageidavimus ir nuomonę, kaip turėtų keistis mūsų visų gyvenimas, kaip tinkamai turėtų dirbti seniūnai, savivaldybės administracija, kokia turėtų būti
socialinė aplinka, ką mes kiekvienas galime padaryti dėl savo Tėvynės. Jūsų mintis sudėjau į šią programą.
Svarbiausi įsipareigojimai Jums:
- Siekti, kad visi Seimo nariai būtų renkami vienmandatėse apygardose.
- Tiesiogiai rinkti merus ir seniūnus.
- Panaikinti apskričių viršininko administracijas.
- Suteikti teisę jaunimui nuo 21 metų kandidatuoti į LR Seimo narius.
- Imtis neatidėliotinų priemonių jaunimo aprūpinimo būstu sąlygoms gerinti.
- Sumažinti gyventojų pajamų mokesčio tarifą nuo 24 iki 20 procentų.
- Siekti, kad minimali mėnesinė alga sudarytų 1800-2000 litų.
- Padidinti 40 proc. išmoką šeimai už kiekvieną gimusį vaiką.
- Remti kaimo bendruomenių, kaip svarbios savivaldos formos, kūrimąsi ir plėtrą.
- Sukurti ir įgyvendinti mokytojų, kultūros, socialinių ir kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą.
- Tobulinti sveikatos apsaugos valdymo sistemą.
- Patvirtinti ilgalaikę sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo ir atlyginimų didinimo programą.
- Siekti įkurti pacientų teisių kontrolieriaus instituciją.
- Priartinti medicinos pagalbos teikimą prie paciento stiprinant šeimos gydytojo instituciją, ypač kaimo vietovėse.
- Sukurti nacionalinę onkologinių ligų prevencijos, gydymo ir stebėsenos sistemą.
- Sudaryti sąlygas pigesniems vaistams patekti į rinką.
- Plėtoti įvairias sveikatos draudimo formas, skatinti savanoriškąjį sveikatos draudimą.
- Ypatingą dėmesį skirti sveikai gyvensenai ugdyti.
- Tęsti pradėtus darbus vaikų mitybos problemoms mokyklose spręsti.
- Kovojant už sveiką Jūsų aplinką toliau tobulinti teisės aktus aplinkos apsaugos srityje dėl tinkamo ir savalaikio visuomenės informavimo, kad būtų pakankamai dideli ir saugūs atstumai
– sanitarinės zonos – nuo ūkinės veiklos objektų iki Jūsų namų, kad būtų parengtos metodinės rekomendacijos elektromagnetinės spinduliuotės poveikio Jūsų sveikatai įvertinimui.
Ir toliau aktyviai dirbti, pritraukiant biudžeto lėšas į apygardą:
- Kuo skubiau baigti dviejų inicijuotų projektų – Trakų ligoninės renovacijos ir Rūdiškių kultūros rūmų statybos – įgyvendinimą.
- Nedelsiant pradėti Vievio kultūros centro rekonstrukciją.
- Sutelkti visų pastangas dėl Onuškio bendruomenės namų.
- Rūpintis ir palaikyti bendruomenių aprūpinimą patalpomis jų poreikiams tenkinti.
- Ypatingą dėmesį skirti Grigiškių kultūros centro, meno mokyklos, darželių ir kitų objektų renovacijos projektams.
- Nuolat remti kultūros ir sporto projektus, bendruomenių švietėjišką veiklą.
- Įkurti Trakų krašto moterų veiklos centrą.
Dėkoju Leiboristų partijos jaunimui, kuris teigiamai įvertino mano veiklą LR Seime ir parėmė mano kandidatūrą Koalicijoje „Darbo partija + jaunimas“.
MEILĖ, VILTIS IR TIKĖJIMAS TELYDI MŪSŲ DARBUS!

KĘSTUTIS RUPULEVIČIUS
TAUTOS PRISIKĖLIMO PARTIJA
TAUTOS PRISIKĖLIMO PARTIJOS 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.

GRĄŽINKIME VALSTYBĘ ŽMONĖMS!

„Tautos prisikėlimo partija neskuba dalyti tuščių pažadų pažadų vien tam, kad prisiviliotų rinkėjų, todėl savo programą sutraukė į 10 trumpų,
bet universalių priesakų, kurių niekam neduos užginčyti ir tvirtai laikysis pati.“ A. Valinskas

JONAS SADOVSKIS
„FRONTO“ PARTIJA

UŽ socialinės
teisinės valstybės,
už gerovės
valstybės visiems
sukūrimą!
UŽ teisingą
valstybę!
UŽ Frontą!

Kokia ateitis laukia visuomenės, kurioje jau kelinti metai maždaug penktadalis piliečių įklimpę skurde ar prie jo ribos, kur taip ir
nesusikuria bent kiek gausesnis vidurinysis sluoksnis, o dauguma baimingai balansuoja, stengdamiesi sudurti galą su galu, kur
dešimtadalio „elito“ pajamos 8-9 kartus pranoksta kitame socialinės neteisybės rikiuotės gale atsidūrusiųjų pajamas? Pagrindinės
partijos į politiką žiūri kaip į verslą: įstatymai perkami ir parduodami. Valstybės turtą pasisavino saujelė išrinktųjų. Šalies prezidentas valstybės valdyme atlieka tik simbolinį vaidmenį.
Lietuva ištikta valdymo krizės! Galime rinktis – bėgti svetur, pasyviai stebėti, kaip saujelė turčių privatizuoja visą valstybę
arba petys petin stoti į vieningą Frontą ir sugrąžinti Lietuvą visiems Jos žmonėms.
Mes – Frontas. Atstovaujame ir atstovausime ne kapitalo oligarchų ir ne aukštosios valdininkijos korupciniams interesams, o protinį ir fizinį darbą dirbančiųjų interesams.
Mes – Frontas. Mes kovosime:
PRIEŠ KORUPCIJĄ IR TEISĖSAUGOS NEGALIĄ
Mes ne tik už efektyvius antikorupcinius veiksmus, bet ir už neišvengiamos atsakomybės užtikrinimą. Korupcija – ne pramogos
ir politikavimo objektas, o nusikalstama veika valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. Mes sugriežtinsime bausmes už
korupcinius nusikaltimus, pasieksime, kad dabartiniai politikai būtų įvertinti pagal nuopelnus.
Mes sieksime įstatymuose ir realybėje įtvirtinti praktiką, kad valdžios institucijos, valstybės pareigūnai nuo žmonių negalėtų
dangstytis kolektyvine atsakomybe.
Mes panaikinsime senaties terminą sunkiems ekonominiams nusikaltimams, užtikrinsime bausmės neišvengiamumo principą.
Mes susigrąžinsime neteisėtai įgytą valstybės turtą arba išreikalausime jį kompensuoti.
Mes įgyvendinsime efektyvią struktūrinę visaapimančią policijos reformą, ir pasieksime, kad pasirinkdami vidaus tarnybą,
pareigūnai neabejotų, jog valstybė užtikrins savo pačios nustatytas pareigūnų teises ir socialines garantijas, kurios užtikrintų
orumo ir pagarbos vertą jų egzistavimą, tuo pačiu sieksime, kad vienkiemių, kaimų ir miestų gyventojai pasijustų dar saugiau...
UŽ GEROVĖS VALSTYBĘ
Mes pasieksime, kad sveikatos, švietimo, kultūros paslaugų srityse dirbančių žmonių padėtis būtų ženkliai gerinama. Sieksime,
kad biudžeto ir socialinių fondų lėšomis būtų tinkamai finansuojamos prioritetinės: sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros sritys.
Mes pasieksime, kad visos būtinos medicininės paslaugos piliečiams būtų nemokamos.
Mes užtikrinsime, kad aukštasis mokslas būtų nemokamas.
Mes pasieksime, kad socialinio draudimo vidutinė pensija būtų ne mažesnė kaip pusė vidutinio darbo užmokesčio, o minimalus
mėnesio darbo užmokestis būtų ne mažesnis kaip 60 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio.
Mes skatinsime profsąjungų gausėjimą bei sąžiningų kolektyvinių darbo sutarčių sudarymą.
Mes įvesime perteklinio turto mokestį daug nekilnojamojo turto sukaupusiems savininkams, atsižvelgdami į jo dydį ir naudojimo
efektyvumą.
Mes įvesime padidintą pridėtinės vertės mokestį prabangos prekėms (limuzinams, jachtoms ir pan.).
Mes subalansuosime žemės ūkio politiką, paramą teikiant smulkiems ir vidutiniams šeimos ūkiams. Visuotinai skatinsime
kooperaciją, kad žemdirbiai nepriklausytų nuo perdirbėjų diktato.
Iš kur Frontas paims lėšų? Atsakymas paprastas: pinigus turėsime sustabdę stambias valstybines vagystes, griežčiau kontroliuojant ekonominius procesus, sumažinę nepagrįstai didelius darbo užmokesčius valdininkams ir politikams, sumažinę
biurokratų skaičių bei išvedę mūsų karius iš Irako ir Afganistano...
Be korupcijos pažabojimo ir socialinio teisingumo įtvirtinimo, be solidarumo ir pasitikėjimo tarp įvairių visuomenės sluoksnių,
valdžios ir žmonių, neįmanoma sukurti šiuolaikinės visuotinės gerovės valstybės – Lietuvos, kuri visiems jos piliečiams būtų
jaukūs ir saugūs bendri namai. Todėl iš savo bendrosios programos artimiausiems ketveriems metams FRONTO partija
išskiria ir akcentuoja išvardintus tikslus bei uždavinius, kurie bus tarsi svertas išjudinti kitiems procesams.

Jurgis Samulevičius
LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGA
I
Mūsų tikslai ir priemonės (Ekonomikos ir socialinėje sferose):
1. Lietuvos žmonės, norintys dirbti, darbą, atitinkantį jų poreikius, savo gyvenamoje vietoje
galėtų susirasti greitai.
2. Siekti kainų stabilumo. Vartotojiskų kainų augimas privalo koreliuoti su darbo pajamų
didėjimu. Siekiant Lietuvai laiku pereiti į Euro erdvę aktyvinti ir plėsti antiinfliacinę politiką.
3. Siekti teisingo pajamų paskirstymo ir perskirstymo. Privalu, kad Lietuvoje butų perskirstoma
40 proc. metinio šalies biudžeto pajamų.
4. Siekti gamtos teršimo mažinimo, tam aktyviau naudojant ES skiriamas lėšas ir ekonomines taršos
prevencijos priemones, skatinant įmones – pirmūnes ir baudžiant atsiliekančias, naudojant principą
„teršėjas moka“.
5. Užtikrinti didesnį šalies gyventojų ekonominį ir socialinį saugumą. Demokratinėje gerovės valstybėje
neturėtų būti skurdą kenčiančių žmonių (šiuo metu 20 procentų Lietuvos šeimų gyvena žemiau skurdo ribos).
5.1 Įgyvendinant gyventojų ekonominį saugumą, siekti didesnio darbo apmokėjimo skaidrumo
ir tiesioginio ryšio tarp gaunamų pajamų ir įmonės veiklos rezultatų.
5.2 Įgyvendinant gyventojų socialinį saugumą palaipsniui mažinti kategorines išmokas (gimus
vaikui) su tikslu padėti toms šeimoms, kurioms tos pagalbos labiausiai reikia. Plėtoti mūsų
visuomenėje realų socialinį solidarumą.
5.3 Privalu plėtoti ne tiek socialinę paramą, kiek socialinę integraciją (vaizdžiai sakant duoti
ne žuvį, o meškerę), tuo užtikrinant socialiai integruojamam piliečiui pilnavertes gyvenimo sąlygas
(visų pirma-užimtumą), garantuojant užimtumo programų ir įsidarbinimo rėmimą, atsižvelgiant į
tai, kad šiuo metu efektyvus užimtumas yra labiausiai pageidaujama socialinė garantija, užtikrinanti
pakankamas pajamas ir pilnai atitinkanti žmonių poreikius.

KARTU MES GALIME Kurti
saugią gerovę visiems!

II

Numatomos priemonės Lietuvos gyventojų verslumui ugdyti:

1. Ypatingas dėmesys privalo būti skiriamas suaugusių ir ypač jaunimo verslumui ugdyti ir skatinti. Tam reikia:
a) Lietuvos universitetuose diegti tarpfakultetines verslumo ugdymo programas
b) Kurti ir įgyvendinti verslumo studijų programas vadovaujantis pažangiausia pasauline praktika. Stanfordo (JAV) Arhus‘o (Danija) South Hampton (UK) ir kt. vedančiųjų
tos srities universitetų pavyzdžiu.
2. Įtraukti į verslo bendruomenę jau dirbančius verslininkus, tam panaudojant naujai besikuriančius ir jau egzistuojančius Verslo Slėnius („Nemunas“, „Saulėtekio slėnis“ ir kt).
3. Prisijungti ir aktyviai dalyvauti ES verslumo ugdymo ir konsultavimo programose.
4. Tiesti tiltus tarp verslo praktikos ir mokslo pasiremiant Žinių ekonomika ir verslumu siekiant užtikrinti betarpiškumą ir tamprų ryšį tarp kūrybinės idėjos, verslo plano
ir verslo minties įgyvendinimo bei įdiegimo praktikoje.

AUDRIUS SKAISTYS
TĖVYNĖS SĄJUNGA – LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI
Jūs gyvenat įvairiose Trakų, Aukštadvario, Elektrėnų, Grigiškių, Onuškio, Rūdiškių, Paluknio, Semeliškių ir kitose
nuostabiose vietovėse. Esame Lietuvos vaikai, besidalinantys tais pačiais rūpesčiais ir džiaugsmais. Aš žinau Jūsų
lūkesčius, nes gyvenu tarp jūsų, su jumis kalbuosi ir pasiryžęs jums padėti. Mes visi trokštame geresnio gyvenimo
savo gimtinėje, o ne svetur.
Todėl kreipiuosi į Jus.
Aš, Audrius SKAISTYS, esu pasirengęs Jums tarnauti, kad per artimiausius metus galėtume siekti mūsų visų
gyvenimo pagerėjimo.
Gyvenime vadovaujuosi šiomis vertybėmis: kiekvienas žmogus yra asmenybė, gerbiu jo orumą; reikalauju kiekvienam laisvės ir iš kiekvieno atsakomybės; rūpinuosi šeima ir bendruomene; ginu teisinę lygybę, teisingumą ir solidarumą.
A. Skaisčio programinės nuostatos Trakų-Elektrėnų apygardos gyventojams
• Nėra ir negali būti svarbesnių tikslų už žmogų. Privalome pradėti ginti ir saugoti kiekvieną Lietuvos pilietį.
• Šeima, švietimas, bendruomenė - sritys, kurioms aš skirsiu ypatingą dėmesį. Man rūpi, kad Lietuvoje gyventų
protingi, sąžiningi ir pilietiški žmonės.
• Lietuvos jaunimas turi gauti tinkamą išsilavinimą ir jį atitinkantį darbą savo valstybėje.
• Tautai ir valstybei reikalingos tvirtos tradicinės šeimos. Jei mūsų vaikai augs laimingose šeimose, o mes skirsime jiems pakankamai laiko, meilės ir gerumo, jie išaugs dorais žmonėmis. Gėdinga situacija valstybėje, kai vaikai
auga pas senelius, nes jų tėvai negali uždirbti pragyvenimui čia ir jie vyksta į užsienį. Rūpinsiuos, kad tėveliams
netektų vykti svetur ir galėtų auginti laimingus vaikus.
• Mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų naikinimui kaimiškose vietovėse tvirtai sakau – NE! Visi Lietuvos vaikai
turi mokytis kuo arčiau gimtųjų namų. Geltonieji autobusiukai neatstos mielos kaimiškos mokyklos, kuri dažnai yra ir
kultūros židinys bei bendruomenės centras.
• Žinau, kaip žmonėms susigrąžinti pasitikėjimą savimi ir valstybe – valdžia privalo tarnauti jiems.

Vertinkime tai, kas sukurta,
kurkime tai, kas vertinga!

Apie mano pasirengimą Jums padėti galite spręsti susipažinę su mano biografija.
Gimiau prieš 34 metus tremtinių šeimoje Vilniuje. Su žmona Gintare auginame dukrelę Henrietą, kuriamės Vilniaus ir Trakų rajonų sandūroje.
1998 m. baigiau Lietuvos teisės akademijos (dabar – Mykolo Romerio universitetas) magistrantūrą. Čia dirbau
Teisės filosofijos katedros dėstytoju ir studijuoju teisės krypties doktorantūroje.
1995 m. pradėjau savo darbinę karjerą Vidaus reikalų ministerijos Štabe. Įgijęs sunkaus analitinio darbo patirties
1998 m. laimėjau konkursą į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto patarėjo pareigas. Esu iki šiol
vienintelis Seimo darbuotojas patikrintas melo detektoriumi, 1999 m. buvau paskirtas šio komiteto vyresniuoju
patarėju. Rengiau ir tobulinau įstatymus Lietuvos ir jos žmonių saugumo labui.
2001-2004 m. dirbau Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT). Kūriau Nacionalinę kovos su korupcija programą, Korupcijos prevencijos įstatymą, kitus antikorupcinius teisės aktus. Įvertinau virš 150 teisės aktų antikorupciniu požiūriu,
atlikau pirmąją Lietuvoje korupcijos rizikos analizę. Tačiau, daug mano pasiūlytų veiksmingų ir vakarų demokratijose patikrintų kovos su korupcija priemonių ir pastabų nebuvo realizuota, nes iki šiol nėra pakankamai politinės
valios pasiekti esminį persilaužimą mažinant korupciją Lietuvoje. Esu įsitikinęs, kad ši mano darbo patirtis ir žinios
yra reikalingos Seime.
2004 m. vasarą tapau Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėju eurointegracijai. 2006 m. atstovavau
Seimui ir laimėjau bylą Lietuvos Konstituciniame Teisme; esu parengęs virš 100 įstatymų ir kitų teisės aktų
projektų, teikęs pastabas daugiau nei 300 teisės aktų.
Nuo 1989 m. dalyvavau Sąjūdžio veikloje. 1990 m. įstojau į Lietuvos šaulių sąjungą (LŠS), 1991 m. sovietų
agresijos prieš Lietuvą metu gyniau Lietuvos Parlamentą. Šiuo metu esu LŠS Centro valdybos narys, Atlanto
sutarties Lietuvos bendrijos pirmininkas ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus vicepirmininkas. Nuo 2006 m. esu
Tėvynės Sąjungos (dabar – Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) narys.
Esu apdovanotas „Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių”, „Sausio 13-osios”, „Šaulių žvaigždės”, „3-ojo laipsnio už nuopelnus Šaulių sąjungai”, „Parlamento gynėjo”, „3-ojo laipsnio Specialiųjų tyrimų tarnybos garbės ženklo”,
„Stojimo į NATO” medaliais, kitais apdovanojimais.
Moku anglų, lenkų, rusų kalbas.
Daugiau informacijos www.skaisciai.lt

RomAS StumbrYS
LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS
Išrinktas LR Seimo nariu padarysiu viską, kad valdžios įtaigos tikrai tarnautų žmonėms, o ne išrinktųjų
ratui.
- Valdžios institucijose atstovausiu piliečiams, kad būtų užtikrintas teisingumas, ginsiu jų teises ir
žmogiškąjį orumą.
- Spręsiu klausimus, susijusius su skurdo mažinimu. Rūpinsiuosi vaikų problemomis, kurios yra
nesprendžiamos.
- Stengsiuosi neleisti valdžios institucijoms laužyti savo įsipareigojimų, gaišinti, klaidinti ar kitaip nesiskaityti su žmogumi, sieksiu, kad valdžios institucijos nebūtų stabdžiu žmonių veiklai.
- Sieksiu įgyvendinti Konstitucijoje deklaruojamą piliečių teisę dalyvauti valdant šalį tiesiogiai,
pakeičiant painius LR referendumo, piliečių leidybos iniciatyvos, peticijų įstatymus.

- Reikalausiu, kad būtų didinamas seniūnijų savarankiškumas, seniūnijoms ir bendruomenėms perduotos ūkinės funkcijos ir atitinkamas finansavimas, seniūnus rinktų patys žmonės. Įvairių lygmenų bendruomeninėms organizacijoms būtų suteikta daugiau galios sprendžiant vietos gyventojams aktualius klausimus.
Asmens ir visuomenės saugumo srityje sieksiu, kad būtų įgyvendinamas viešosios tvarkos užtikrinimas – saugus žmogus savo namuose, gatvėje,
kaime, mieste, kad policija užkirstų kelią net ir smulkioms nusikalstamoms veikoms, nukreiptoms tiesiogiai prieš žmogų – chuliganizmui, smurtavimui, vagystėms. Sieksiu, kad dirbtų daugiau tinkamai aprūpintų policijos pareigūnų, atsiskaitančių vietos bendruomenei už savo veiklą.
Sveikatos apsaugos srityje dėsiu pastangas, kad valstybė užtikrintų gydymo įstaigų darbo kokybę. Stengsiuosi, kad pirminės sveikatos priežiūros
įstaigose būtų panaikintos eilės pacientams, apsidraudusiems privalomuoju sveikatos draudimu. Sieksiu, kad Sveikatos apsaugos ministerija gydymo
metodikas parengtų pagal pacientų reikalavimus per trupiausią laikotarpį.
Švietimo ir mokslo srityje sieksiu, kad iš valstybės biudžeto mokamas mokinio krepšelis apimtų ir mokyklų ūkinio aprūpinimo finansavimą,
kad tėvai būtų pagrindiniai švietimo sistemos užsakovai, kurie turėtų sprendimo teisę priimant mokyklai svarbius klausimus, kad būtų įgyvendintos
programos, mažinančios smurtą ir patyčias Lietuvos mokyklose. Sieksiu, kad būtų užtikrintas mokytojo ir mokinio fizinis saugumas mokykloje ir jos
prieigose, kad būtų sumažintas „popierizmas“ ikimokyklinėse ir bendrojo ugdymo įstaigose.
Saugodamas žmogaus orumą ne tik įstatymais, bet ir kasdieniame gyvenime ginsiu kiekvieno žmogaus teisę būti savimi, išpažinti tikėjimą,
puoselėti tradicijas ir vertybes.
Finansų politikoje reikalausiu, kad būtų apribotas valdžios išlaidavimas, atsisakant nereikalingų jos funkcijų ir iš esmės peržiūrint valstybės
valdymo išlaidas.
Verslo plėtrai gerinti, remdamasis pirmaujančių pasaulio valstybių patirtimi, teiksiu teisės aktų projektus, kad būtų supaprastintos verslą
reguliuojančios teisės normos.

KĘSTUTIS VILKAUSKAS
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA
Lietuvos socialdemokratai siekia sukurti gerovės visiems valstybę. Tokioje valstybėje nėra vietos skurdui, nedarbui.
Joje klesti ekonomika, žmonių darbas gerai atlyginimas. Gerovės valstybę kuria kūrybinė ir žinių visuomenė, todėl
švietimui ir mokslui skiriamas didžiulis dėmesys. Mūsų kuriamos valstybės modelis – tai didelių galimybių visiems
Lietuvos žmonėms šalis, joje geros socialinės garantijos ir mažėja skirtumai tarp turtingų ir neturtingų. Tokioje šalyje
vystomas socialiai atsakingas verslas. Siekiame, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas mūsų valstybėje jaustųsi saugus
ir užtikrintas.
Socialdemokratų pagrindinis tikslas - pasiekti, kad valstybė galėtų skirti žymiai daugiau lėšų mokslo, švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros sričių ir paramos šeimai finansavimui. Tam būtina, kad didesnė negu dabar bendrojo vidaus
produkto dalis mokesčiais būtų perskirstoma per biudžetą ir nacionalinius fondus.
Mes, socialdemokratai, atsakingai vertiname šalies galimybes ir sieksime stabilios, ilgalaikės ir užtikrintos plėtros, nebijodami nei laikmečio iššūkių, nei atsakomybės.
Lietuvos socialdemokratai prisiima labai konkrečius įsipareigojimus, kuriuos pasižadame įvykdyti per naują kadenciją. Jei
mums bus patikėtas tolesnis šalies valdymas, pažadame Lietuvos žmonėms, kad iki 2012 metų:

UŽ IDĖJAS, PAVERSTAS
DARBAIS!


Vidutinis atlyginimas sieks 3500 litų;

Minimali mėnesinė alga bus ne mažesnė kaip 1400 litų;

Vidutinė pensija sieks 1500 litų;

Kainų augimas neviršys Europos Sąjungos vidutinio kainų pokyčio;

Bus sukurta virš 100 tūkstančių naujų darbo vietų;

Įvesime progresinių mokesčių sistemą, kad mažas pajamas gaunantys asmenys mokėtų mažiau, dėl to sumažės socialiniai skirtumai;

Turtingieji mokės turto mokestį, tačiau mokesčių našta nepadidės vidutines ir mažas pajamas gaunantiems
žmonėms;

Išskirtinį dėmesį skirsime regioninei politikai, kad kuo greičiau nyktų atotrūkis tarp didmiesčių ir regionų;

Visiškai patenkinsime vaikų lopšelių ir darželių poreikį, didinsime išmokas vaikui;

Bus plėtojama socialinio būsto programa, kiekvienais metais tam tikslui skirsime ne mažiau kaip po 200 mln. Lt, valstybė teiks paramą
būsto renovacija, modernizuosime daugiau nei trečdalį daugiabučių namų;

Pasieksime, kad švietimui būtų skirta ne mažiau kaip 6 proc. bendrojo vidaus produkto, o mokslinių tyrimų ir taikomosios
mokslo veiklos finansavimas padidės iki 2 proc. nuo BVP į skaitant verslo indėlį, dėl to kils mokytojų ir dėstytojų atlyginimai, gerės
švietimo ir mokslo kokybė;

Jaunimui bus sudarytos geros sąlygos siekti aukštojo išsilavinimo, jį įgijusių žmonių dalis padidės ne mažiau kaip
trečdaliu;

Bus įgyvendinta ilgalaikė kultūros darbuotojų atlyginimų kėlimo strategija, bus tinkamai finansuojamas profesionalus ir mėgėjų menas;

Efektyviai veikianti sveikatos apsaugos sistema ir susirgimų profilaktika užtikrins, jog vidutinė Lietuvos gyventojų
gyvenimo trukmė priartės prie Europos Sąjungos šalių vidurkio (78 m.);

Žemdirbių pajamos toliau augs ir priartės iki Europos Sąjungos šalių vidurkio;

Aktyviai skatinsime smulkaus ir vidutinio verslo, kaip pagrindinės šalies ekonomikos sudėtinės dalies, plėtrą Lietuvoje,
remsime tausojančios ekonomikos plėtrą;

Mūsų energetika nepriklausys vien tik nuo Rusijos – turėsime energetinius tiltus su Vakarų Europa, vystysime
atominę energetiką;

Bus išasfaltuota daugiau kaip 1300 km žvyrkelių, rekonstruoti magistraliniai ir krašto keliai, tiesiami nauji;

Atsisakysime šauktinių ir sukursime profesionalią kariuomenę, kartu plėtosime savanorišką krašto gynybą;

Spaudai parengė UAB „Trakų žemė“. Tiražas 14000

„Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.“

