Seimo rinkimai 2008
Suvalkijos rinkimų apygarda Nr. 63
Gerbiami Suvalkijos krašto gyventojai!
Artėja spalio 12-oji – rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą diena. Praėjusiuose rinkimuose į Seimą dalyvavo tik 48% į sąrašus įrašytų rinkėjų.
Tai reiškia, kad 48 % aktyviai rinkimuose dalyvavusių rinkėjų išrinko aukščiausią Lietuvos valdžią 52 % rinkimų balsavime nedalyvavusiems rinkėjams.
Suvalkijos apygardos Nr. 63 rinkimų komisija ragina, kad visi Suvalkijos rinkimų apygardos teritorijoje gyvenantys piliečiai būtų aktyvūs
rinkimų į Seimą dalyviai, neleistų, kad mažesnė pusė rinkėjų visiems Suvalkijos krašto gyventojams išrinktų atstovus darbui Seime.
Mieli Suvalkijos krašto gyventojai!
Būkite tikri Lietuvos patriotai. Aktyviai dalyvaukite rinkimuose ir balsuokite už Jums labiausiai patikusį kandidatą, kuris galėtų tinkamai
atstovauti Jūsų interesams Seime. Nuo Jūsų aktyvumo, pilietiškumo, pasirinkimo priklauso, kaip mes gyvensime artimiausius ketverius metus.
Atlikdami savo pilietinę pareigą, išreikškite savo proto ir sąžinės troškimą ir tuo prisidėkite, kad Lietuva palaipsniui taptų įtakinga ir turtinga
valstybė.
Suvalkijos apygardos Nr. 63
rinkimų komisija

Suvalkijos apygardos Nr. 63 rinkimų komisijos kontaktiniai duomenys
Suvalkijos rinkimų apygardos Nr. 63 komisija
Vytauto g. 17, Marijampolė
Pirmininkas Jonas MENKEVIČIUS
tel. (8 655) 28 510, (8 611) 40 602

Pavaduotoja Rasa MOCEVIČIŪTĖ
tel. (8 614) 67 053

Sekretorė Erika SKYSTIMAITĖ
tel. (8 620) 74 809

Suvalkijos apygardos Nr. 63 rinkimų apylinkių kontaktiniai duomenys
Kalvarijos savivaldybė
Kalvarijos Vakarinė rinkimų apylinkė Nr. 1
J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija
Pirmininkė Nijolė Marijona VEKTERIENĖ
tel. (8 343) 21 100, (8 606) 75 180
Kalvarijos Rytinė rinkimų apylinkė Nr. 2
Ugniagesių g. 1, Kalvarija
Pirmininkė Renata SINKEVIČIŪTĖ
tel. (8 671) 53 943
Jungėnų rinkimų apylinkė Nr. 3
Jungėnų k., Kalvarija
Pirmininkė Janina AUGULEVIČIENĖ
tel. (8 610) 45 267
Brukų rinkimų apylinkė Nr. 4
Brukų k., Kalvarija
Pirmininkė Romualda VASIKONIENĖ
tel. (8 687) 45 938
Sūsninkų rinkimų apylinkė Nr. 5
Sūsninkų k., Kalvarija
Pirmininkė Liuda BUČINSKIENĖ
tel. (8 652) 84 183
Mockų rinkimų apylinkė Nr. 6
Mockų k., Kalvarija
Pirmininkė Regina KLIMAITIENĖ
tel. (8 678) 20 829

Jusevičių rinkimų apylinkė Nr. 7
Jusevičių k., Kalvarija
Pirmininkė Jūratė PAZNIOKIENĖ
tel. (8 650) 89 276
Sangrūdos rinkimų apylinkė Nr. 8
Sangrūdos k., Kalvarija
Pirmininkė Angelė BAPKAUSKIENĖ
tel. (8 690) 25 189
Radiškės rinkimų apylinkė Nr. 9
Radiškės k., Kalvarija
Pirmininkė Zita GRIMALAUSKIENĖ
tel. (8 658) 41670
Salaperaugio rinkimų apylinkė Nr. 10
Salaperaugio k., Kalvarija
Pirmininkė Albina ABUKAUSKIENĖ
tel. (8 343) 61711
Liubavo rinkimų apylinkė Nr. 11
Liubavo k., Kalvarija
Pirmininkė Laima Vida ŠIPŠINSKIENĖ
tel. (8 614) 42 792
Brazavo rinkimų apylinkė Nr. 12
Brazavo k., Kalvarija
Pirmininkė Rita BUČIONIENĖ
tel. (8 600) 90 685

Jurgežerių rinkimų apylinkė Nr. 13
Jurgežerių k., Kalvarija
Pirmininkė Vilma MIKULSKIENĖ
tel. (8 615) 49 416
Tarprubežių rinkimų apylinkė Nr. 14
Tarprubežių k., Kalvarija
Pirmininkė Aldutė ZAVICKIENĖ
tel. (8 652) 84 148
Akmenynų rinkimų apylinkė Nr. 15
Akmenynų k., Kalvarija
Pirmininkė Alė Marija SIDARIENĖ
tel. (8 631) 58 207
Kampinių rinkimų apylinkė Nr. 16
Trakiškių k., Kalvarija
Pirmininkė Virginija PAVADAITIENĖ
tel. (8 620) 73 670
Aistiškių rinkimų apylinkė Nr. 17
Aistiškių k., Kalvarija
Pirmininkė Marija MURAUSKIENĖ
tel. (8 685) 24 112

Kazlų Rūdos savivaldybė
Kazlų Rūdos rinkimų apylinkė Nr. 1
Daukanto g. 19, Kazlų Rūda
Pirmininkė Elena MIKOČIŪNIENĖ
tel. (8 622) 30 756
Pušų rinkimų apylinkė Nr. 2
M. Valančiaus g. 12, Kazlų Rūda
Pirmininkė Ingrida ČERNIAUSKIENĖ
tel. (8 686) 67 438
Mindaugo rinkimų apylinkė Nr. 3
Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda
Pirmininkė Rasa ŽEMAITIENĖ
tel. (8 615) 65 813
Liepų rinkimų apylinkė Nr. 4
Miškininkų g. 1, Kazlų Rūda
Pirmininkė Leonora OTIENĖ
tel. (8 682) 50 504
Bagotosios rinkimų apylinkė Nr. 5
Bagotosios k., Kazlų Rūda
Pirmininkė Romualda GRIKIETIENĖ
tel. (8 613) 85 311

Antanavo rinkimų apylinkė Nr. 6
Antanavo k., Kazlų Rūda
Pirmininkė Reda KNEIZEVIČIENĖ
tel. (8 611) 21 453
Višakio Rūdos rinkimų apylinkė Nr. 7
Višakio Rūdos k., Kazlų Rūda
Pirmininkė Marija KLIMAVIČIENĖ
tel. (8 614) 89 431
Jūrės rinkimų apylinkė Nr. 8
Jūrės k., Kazlų Rūda
Pirmininkė Raimonda MATUKYNIENĖ
tel. (8 686) 63728
Jūrės rinkimų apylinkė Nr. 9
Stoties g. 1, Jūrės mstl., Kazlų Rūda
Pirmininkė Vitalija RAULYNAITIENĖ
tel. (8 616) 53 092
Plutiškių rinkimų apylinkė Nr. 10
Plutiškių k., Kazlų Rūda
Pirmininkė Laimutė VILČINSKIENĖ
tel. (8 616) 53 094

Ąžuolų Būdos rinkimų apylinkė Nr. 11
Ąžuolų Būdos k., Kazlų Rūda
Pirmininkė Ilona MAKAUSKIENĖ
tel. (8 674) 62 762
Bebruliškės rinkimų apylinkė Nr. 12
Bebruliškės k., Kazlų Rūda
Pirmininkė Rima GRUODIENĖ
tel. (8 612) 83 220
Būdos rinkimų apylinkė Nr. 13
Būdos k., Kazlų Rūda
Pirmininkė Rita ŽEMBIENĖ
tel. (8 615) 83 682
Jankų rinkimų apylinkė Nr. 14
Jankų k., Kazlų Rūda
Pirmininkas Vitalius BALICKAS
tel. (8 616) 11 683

Marijampolės savivaldybė
Mokolų kaimo rinkimų apylinkė Nr. 16
Mokolų k., Marijampolės sav.
Pirmininkas Gintautas DZINGA
tel. (8 699) 52 864
Šunskų rinkimų apylinkė Nr. 17
Šunskų k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Ilona JURGILEVIČIENĖ
tel. (8 614) 62 723
Sasnavos rinkimų apylinkė Nr. 18
Sasnavos k., Marijampolės sav.
Pirmininkas Romualdas Juozas AIDAS
tel. (8 615) 56 025
Puskelnių rinkimų apylinkė Nr. 19
Puskelnių k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Irena MARKSIENĖ
tel. (8 651) 42 265
Smilgių rinkimų apylinkė Nr. 20
Smilgių k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Janina DEREŠKEVIČIENĖ
tel. (8 686) 38 230
Baraginės rinkimų apylinkė Nr. 21
Baraginės k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Irena MAZILIAUSKIENĖ
tel. (8 618) 30 140
Patašinės rinkimų apylinkė Nr. 22
Patašinės k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Kazimiera SPŪDIENĖ
tel. (8 683) 80 616
Igliškėlių rinkimų apylinkė Nr. 23
Igliškėlių k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Lilijana ISODIENĖ
tel. (8 650) 34 125
Igliaukos rinkimų apylinkė Nr. 24
Igliauka, Marijampolės sav.
Pirmininkė Danutė RAKAUSKIENĖ
tel. (8 618) 72 958
Šventragio rinkimų apylinkė Nr. 25
Šventragio k., Marijampolės sav.
Pirmininkas Jonas MIKNEVIČIUS
tel. (8 688) 26 025

Gudelių rinkimų apylinkė Nr. 26
Gudeliai, Marijampolės sav.
Pirmininkė Rimalda MAŠČINSKIENĖ
tel. (8 615) 65 792
Daugirdų rinkimų apylinkė Nr. 27
Daugirdų k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Milda ZABILAVIČIENĖ
tel. (8 682) 24 121
Daukšių rinkimų apylinkė Nr. 28
Daukšiai, Marijampolės sav.
Pirmininkė Zinaida BAKELIENĖ
tel. (8 682) 44 014
Padovinio rinkimų apylinkė Nr. 29
Padovinio k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Genutė VIDRIENĖ
tel. (8 606) 04 259
Liepynų rinkimų apylinkė Nr. 30
Liepynų k., Marijampolės sav.
Pirmininkas Vaidas DUMBLIAUSKAS
tel. (8 650) 35 342
Želsvos rinkimų apylinkė Nr. 31
Želsvos k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Lina KVEDEREVIČIENĖ
tel. (8 612) 02 039
Liudvinavo rinkimų apylinkė Nr. 32
Liudvinavas, Marijampolės sav.
Pirmininkas Sigitas ŠUMSKAS
tel. (8 680) 20 647
Netičkampio rinkimų apylinkė Nr. 33
Netičkampio k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Audrutė TREČIOKIENĖ
tel. (8 690) 15 325
Valavičių rinkimų apylinkė Nr. 34
Valavičių k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Daiva KRAMPIENĖ
tel. (8 614) 95 995
Balsupių rinkimų apylinkė Nr. 35
Balsupių k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Violeta Emilija PLEČKAITIENĖ
tel. (8 603) 29 523

Varnupių rinkimų apylinkė Nr. 36
Varnupių k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Dalytė LUCKUVIENĖ
tel. (8 650) 28 458
Liucinavo rinkimų apylinkė Nr. 37
Liucinavo k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Renata GECEVIČIENĖ
tel. (8 686) 63 761
Meškučių rinkimų apylinkė Nr. 38
Meškučių k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Dalia KIELIUVIENĖ
tel. (8 699) 85 506
Kūlokų rinkimų apylinkė Nr. 39
Kūlokų k., Marijampolės sav.
Pirmininkas Jonas AKSTINAVIČIUS
tel. (8 675) 24 349
Dženčialaukos rinkimų apylinkė Nr. 40
Tautkaičių k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Marija Leonė RUSECKIENĖ
tel. (8 343) 63 223, (8 694) 56 547
Gavaltuvos rinkimų apylinkė Nr. 41
Gavaltuvos k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Rita GRINIUVIENĖ
tel. (8 682) 24 654
Naujienos rinkimų apylinkė Nr. 42
Naujienos k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Inesa LUKAŠINSKIENĖ
tel. (8 650) 24 053
Užgirių rinkimų apylinkė Nr. 43
Užgirių k., Marijampolės sav.
Pirmininkė Marija KAUŠILIENĖ
tel. (8 613) 10 550

Gerbiami rinkėjai, jeigu rinkimų dieną negalėsite atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, galite balsuoti iš anksto Kalvarijos (Laisvės g. 2), Kazlų
Rūdos (Atgimimo g. 12) ir Marijampolės (J. Basanavičiaus a. 1) savivaldybėse spalio 8 d. (trečiadienį) arba spalio 9 d. (ketvirtadienį) nuo 12 iki 20
valandos.

Suvalkijos vienmandatės rinkimų apygardos Nr. 63 kandidatai ir jų programos
ALVYDAS DIRSĖ
Lietuvos socialdemokratų sąjunga
DIDŽIAUSIA VERTYBĖ PASAULYJE – ŽMOGUS
Aš, Alvydas Dirsė, gydytojas, gim. 1950 m. Alytaus r. Daugų ap., Korliškių k. darbštaus žemdirbio
daugiavaikėje (8 vaikai) pokario šeimoje. Vedęs, žmona teisininkė, išauginau dvi dukras – abi teisininkės. Dirbu
VSDFV (Sodra) Marijampolės sk. vyr. specialistu (gyd.).
Gerai žinau duonos skonį ir kainą.
Žinau įvairių sluoksnių problemas ir dar daugiau sužinau susitikdamas su Jumis ir supranti, kad valstybė
valdoma ne taip. Žmogus valdžios paliekamas likimo valiai.
Todėl sakau, kaip socialdemokratas (nuo 1989 m.) užteks nesąmonių:
- politikoje, – kai valdžia tampa gyvenimo būdu.
- valstybės valdyme, – kuomet valdžios atstovai, prisiekę tarnauti Lietuvai ir jos žmonėms, atstovauja tik
grupinius, klaninius, partinius ar asmeninius interesus;
- sveikatos apsaugoje, – reformas vykdo medikų klano statytiniai, o medicinos paslaugos brangsta ir tampa
vis sunkiau prieinamos;
- švietimo ir mokslo srityje – mokslas brangsta, studentu gali būti – kas turi pinigų;
- kultūroje –kuomet „elito“ koncertui – milijonai, o bibliotekose nėra knygų, spaudos, kultūros namuose
švilpauja vėjai, varganas kultūrininkų atlyginimas. Propaguojamas jaunimo laisvalaikis – baruose, kavinėse;
- darbo užmokesčio srityje – darbdavys skaičiuoja milijonus pelno, o samdinys centus;
- mokesčių politikoje – milijonus gaunančių pelną-15 %, darbo pajamoms-24 %. mokestis;
- valstybės turto privatizavimas. Pardavė monopolinį objektą „elito“ ratui, girdi – paslauga pabrango 20-30
%. Valdantieji rėkia laisva rinka, ką pasakys Briuselis;
- žemės ūkis – produkcijos supirkimo ir pardavimo kainos. Už litrą pieno – centai, o 1 kg. varškės sūrio už 1
bidoną pieno. Su valdžios palaiminimu gerai veikia perdirbėjų-prekybininkų tandemas;
- smulkus verslas – valdžios atstovauja tik stambiajam kapitalui. Vidutinio sluoksnio nebuvimas ir t.t..
Sakau ir sieksiu:
- Valstybė gali mokėti bazinę pensiją 500-550 Lt., senatvėje žmogus turi būti išdidus ir saugus.
- įvesti progresinius darbo mokesčius, jų naštą perkelti ant kapitalo,
visuotinį turto ir išlaidų deklaravimo įstatymą, turto, skirtingą gamybos ir ne
gamybos pelno mokestį, žemės ūkio produkcijos supirkimo ir pardavimo
kainos nesiskirtų 1,5-2 kartus, ypač pieno produktų, švietimas ir sveikatos
apsauga būtų nemokami, parengti ir įgyvendinti kaimo gyventojų pajamų
palaikymo sistemą: smulkusis verslas, kreditų unijų finansinis rėmimas, ES
lėšos, kultūros namų, bibliotekų, mokyklų, ikimokyklinių įstaigų,
ambulatorijų išlaikymas ir remontas, kaimo bendruomenių kūrimas ir
finansinis rėmimas, seniūnų tiesioginis rinkimas ir t.t..
Valdininkai už savo veiklą atsakytų baudžiamąja ir materialine

atsakomybe. Valdininkas iš tikro tarnautų žmogui.
Kai po sunkių dienos darbų rūpesčių, susėsite prie stalo, lyg prie Didžiosios
Vakarienės, apžvelgsite nuveiktus darbus ir rytdienos rūpesčius, apmąstysite savo,
vaikų, anūkų ateitį ir kam atiduosite savo vienintelį balsą, Aš sakau savo ese:
ŽODIS, ŠEIMA, GIMTINĖ-tai VALSTYBĖ ir yra LIETUVA ir AMŽINO
poilsio vieta.
Šiuose ŽODŽIUOSE sutelpa viskas ir dėl šių ŽODŽIŲ, Aš - žemdirbio
sūnus - gydytojas ateinu pas Jus prašyti mandato į Lietuvos Seimą.
Kviečiu balsuoti už LSDS - Nr. 16 sąrašą.
Lietuvos ateitį giname šiandien.

VALDAS KAZLAS
Liberalų ir centro sąjunga
„KVIEČIU KAZLŲ RŪDOS, KALVARIJOS IR MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBIŲ
GYVENTOJUS KARTU PAKOVOTI UŽ TEISĖTUS SUVALKIJOS ŽMONIŲ LŪKESČIUS IR KARTU
KURTI GERESNĘ LIETUVĄ“
Pirmasis Kazlų Rūdos savivaldybės meras VALDAS KAZLAS ryžtingai nusiteikęs pakovoti už
Suvalkijos krašto žmonių socialinę, ekonominę ir kultūrinę gerovę.
Pažadų nedalijantis politikas savo veiklą grindžia konkrečia veikla, atliktais darbais. Būtent Valdo
Kazlo rankomis dar 2000 metais ir buvo suformuoti, kaip dabar matome, ypač tvirti naujai įsteigtos Kazlų
Rūdos savivaldybės kūrimosi, augimo ir plėtros pamatai.
Strategiškai efektyvūs gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo infrastruktūros kūrimo Kazlų Rūdos
savivaldybėje pokyčiai nelieka nepastebėti ne tik savivaldybės, regiono, šalies ir netgi užsienio mastu.
Aukščiausiąjį vietos gyventojų pasitikėjimo reitingą nuo 2000 metų išlaikantis politikas viešojo
administravimo patirties, sprendžiant opiausias gyventojų problemas, semiasi nuo 1997 metų.
1997 m. Marijampolės tarybos sprendimu pradėjo eiti Kazlų Rūdos seniūnijos seniūno pareigas; 2000 m.,
gavęs didžiausią savivaldybės gyventojų ir tarybos narių pasitikėjimą, tapo pirmuoju naujai įsteigtos Kazlų Rūdos
savivaldybės meru. 2004 m. Kazlų Rūdos savivaldybės meru buvo perrinktas antrosios tarybos kadencijai. Nuo
2007 m. balandžio 16 d. paskirtas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriumi.
„11 metų tiesiogiai su vietos gyventojų problemų sprendimu susijęs darbas, aiškiai atskleidė Šalies valdymo
negatyvias apraiškas provincijos regionuose. Be socialinių problemų, tokių kaip nedarbas, migracija, išsilavinimo ir
kvalifikacijos stoka, egzistuoja daugybė kitų reiškinių, stabdančių kaimiškųjų regionų konkurencingumą ir
efektyvaus žemės ūkio formavimąsi. Siekiant sumažinti ekonominę, socialinę ir kultūrinę periferinių šalies vietovių
atskirtį, būtina sudaryti palankias sąlygas gamybinei ir socialinei kaimiškųjų regionų infrastruktūrai, kuo skubiau
mažinti regioninį atotrūkį tarp miesto ir kaimo gyventojų pajamų. Valstybės pareiga rūpintis ne tik miesto
gyvenimo perspektyvomis. Kaimo gyventojai turi gauti tokias pačias ir tiek pat kokybiškas paslaugas, jiems turi
būti užtikrintos, kuo artimesnės vidutiniam šalies lygiui, verslo, darbo ir buities bei
socialinės sąlygos. Dabartiniu metu daugelis socialinių, ekonominių, kultūrinių,
aplinkosauginių ir kitų Suvalkijos regione vyraujančių problemų dar laukia savo
sprendimo, nacionalinio ar Europos Sąjungos kapitalo investicijų į švietimą,
lavinimą ir sveikatos apsaugą,“ – sakė LiCS kandidatas į Seimą Valdas Kazlas,
kurio nuomone, žmogaus galių stiprinimą, net ir pats depresiškiausias Šalies
regionas gali tapti visapusiškai integralus, vietos bendruomenės gali atlikti

didelius ir labai svarbius gyvenimo kokybės gerinimo darbus, tereikia
geranoriško vietos gyventojų, Valstybės ir savivaldybės bendradarbiavimo.
PAŽYMĖKITE LAIMINGĄJĮ SKAIČIŲ 14 IR KARTU SU MUMIS
PRADĖKITE KURTI GERESNĘ LIETUVĄ, KURIOS PILIEČIAMS
NEREIKĖS BIJOTI SĄSKAITŲ UŽ DUJAS, ŠILUMĄ AR ELEKTRĄ,
NEGĄSDINS MAISTO PRODUKTŲ, DEGALŲ, SVEIKATOS IR
ŠVIETIMO PASLAUGŲ KAINOS...

BIRUTĖ KAŽEMĖKAITĖ
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
PRADĖKIME PERMAINAS NUO SAVĘS
Gimiau ir augau Aukštaitijos kaime, Rokiškio rajone, gausioje aštuonių vaikų šeimoje. Nuo pat mažens
dirbau įvairius darbus, nesirinkdama sunkūs jie ar lengvi. Mokiausi Brizgių pradinėje mokykloje, o vėliau –
Juodupės vidurinėje mokykloje. Jau būnant moksleive teko dirbti kolūkyje. Iki studijų Kauno medicinos institute
vienerius metus dirbau fabrike ričiuotoja. Baigusi Kauno medicinos institutą, nuo 1988 m. dirbu Kalvarijos
ligoninėje ir poliklinikoje gydytoja terapeute. Nuo 2001 m. esu Kalvarijos PSPC šeimos gydytoja, o nuo tų pačių
metų vasario mėnesio - Kalvarijos ligoninės vyriausioji gydytoja. Nuo 1998 m. įsijungiau į Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių veiklą, esu LPKTS valdybos ir tarybos narė. 2000-2003 m. Kalvarijos savivaldybės tarybos
narė, socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkė. 2003-2004 m. Kalvarijos savivaldybės tarybos
narė, socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Pakeitus įstatymą, atsisakiau mandato. 2004 m. Tėvynės sąjungos
Kalvarijos skyriaus pirmininkė. Gyvendama 20 metų Kalvarijoje, įsijungiau į Kalvarijos bendruomenės gyvenimą,
esu Kalvarijos bendruomenės steigėja. Neprailgo ir vienuolika metų kovojant už Kalvarijos ligoninės išlikimą.
Šiandien aš, Birutė Kažemėkaitė matau vieną tikslą – kurti geresnę, sąžiningą Lietuvą, kurioje valstybė
gerbtų savo piliečius, o piliečiai gerbtų savąją valstybę. Tam reikalingos drąsios permainos, tarpusavio
pasitikėjimas ir susitarimas dėl tokių permainų įgyvendinimo.
Mes, aš ir mano partija – Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (konservatoriai, politiniai kaliniai ir
tremtiniai, tautininkai), išskiriame tris svarbiausias šalies bėdas, kurios ateityje tik stiprės, jeigu jau šiandien
nesiimsime jų spręsti: tai tautos erozija, ekonominis netoliaregiškumas ir valstybės neveiksnumas. Visus darbus
pradėsime nuo radikalių pertvarkų valstybės valdyme. Tokios permainos reikalingos Lietuvos ūkyje, kuris išgyvena
nelengvą laikotarpį. Žmonės pergyvena dėl ateities. Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai paruošė
aiškų ūkio vystymo ir valstybės valdymo planą. Lietuva gali ir turi vystytis kryptingai ir nuosekliai.
Ypatingą dėmesį skiriame šeimai, švietimui, bendruomenei. Mums rūpi, kad Lietuvoje gyventų protingi, sąžiningi ir pilietiški žmonės.
Esame pajėgūs geresnės Lietuvos projektą įgyvendinti bendru ryžtu, susitelkimu ir kryptingu darbu.
Mes turime aiškų ir ryžtingą planą, kaip geresnę Lietuvą sukurti.
Pradėkime kartu kurti geresnę Lietuvą !
Mūsų planą rasite :www.tsajunga.lt

VIDUTIS JONAS MICKEVIČIUS
„Fronto“ partija
UŽ Frontą! UŽ teisingą valstybę!
Kasdien auga praraja tarp turtingųjų ir neturtingųjų. Pagrindinės partijos į politiką žiūri kaip į verslą.
Įstatymai yra perkami ir parduodami. Valstybės turtą pasisavino saujelė išrinktųjų. Šalies Prezidentas valstybės
valdyme atlieka tik simbolinį vaidmenį.
Galime rinktis – bėgti svetur; pasyviai stebėti, kaip saujelė turčių privatizuoja visą valstybę arba petys petin
stoti į vieningą Frontą ir sugrąžinti 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 stengsimės panaikinti senaties terminą sunkiems ekonominiams nusikaltimams.
Mes stengsimės sugriežtinti bausmes už korupcinius nusikaltimus, sieksime, kad politikai būtų įvertinti pagal
savo nuopelnus.
Mes stengsimės įgyvendinti struktūrinę visaapimančią policijos reformą, ir sieksime, kad vienkiemių, kaimų
ir miestų gyventojai pasijustų saugiai, kad būtų sustabdytas kelių teroristų siautėjimas.
UŽ TEISINGĄ GEROVĖS VALSTYBĘ
Mes sieksime, kad visos būtinos medicininės paslaugos piliečiams būtų nemokamos.
Mes stengsimės įvesti perteklinio turto mokestį daug nekilnojamojo turto sukaupusiems savininkams,
atsižvelgiant į jo dydį ir naudojimo efektyvumą.
Mes stengsimės įvesti padidintą pridėtinės vertės mokestį prabangos prekėms (limuzinams, jachtoms ir pan.),
kurias išgali įsigyti tik daug uždirbantys asmenys.
Mes stengsimės 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!
MŪSŲ SĄRAŠO Nr.3

ALBINAS MITRULEVIČIUS
Lietuvos socialdemokratų partija
Tikėdami ir pasitikėdami vieni kitais, kurkime ateitį kartu
Kandidato į Lietuvos Respublikos Seimą Suvalkijos rinkiminėje apygardoje Nr. 63 Albino Mitrulevičiaus
veiklos gairės 2009-2012 metams.
Būdamas LSDP frakcijos nariu aktyviai prisidėčiau ruošiant priemones, kurios mažintų skirtumus tarp
didžiausias ir mažiausias pajamas gaunančių Lietuvos gyventojų. Kad būtų įgyvendintas šis tikslas, kartu su
bendraminčiais aktyviai siekčiau:
- kad būtų priimti progresiniai mokesčiai: mažas pajamas gaunantys žmonės turi mokėti mažiau;
- kad būti įvestas nekilnojamo turto mokestis turtingiesiems.
- Sieksiu, kad kuo greičiau būtų mažinamas atotrūkis tarp regionų ir didmiesčių. Tam pasiekti turime ieškoti
galimybių pasinaudoti ES struktūrinių paramos fondų lėšomis. Projektai turi apimti visas mūsų gyvenimo sritis:
kultūrą, švietimą, sveikatos apsaugą, interneto prieigų sukūrimą ir kt. Sieksiu, kad ne tik miestuose, bet ir
kaimuose, gyvenvietėse būtų šiuolaikiškai sutvarkyta komunalinio aptarnavimo sistema: vandentiekis, nuotekų
sistema, apšvietimas. Būtina daugiau lėšų skirti vietinės reikšmės keliams, gyvenviečių ir miestų gatvėms
remontuoti bei padengti kieta danga.
Skatinti kaimų ir gyvenviečių bendruomenių iniciatyvą, jų veiklą, kad jos dalyvautų priimant sprendimus
bendruomenes liečiančiais klausimais, ugdytų kiekvieno gyventojo pilietiškumą. Bendruomenių veiklai būtina
ženklesnė valstybės ir savivaldybių finansinė parama.
Rinkimų sėkmės atveju su kolegomis socialdemokratais Seime sėkmingai dirbdami užtikrinsime
efektyvesnės sveikatos apsaugos sistemos įgyvendinimą. Paruošime ir įgyvendinsime ilgalaikes kultūros, švietimo,
meno darbuotojų, policijos ir gaisrininkų, kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo
programas.
Tikiu, kad partijos programoje numatyti kai kurie rodikliai iki 2012 metų bus
sėkmingai įgyvendinti:
- vidutinis mėnesinis atlyginimas bus ne mažesnis, kaip 3500 litų;
- minimali mėnesio alga bus 1400 litų;
- vidutinė pensija pasieks 1500 litų, o kainų augimas tuo laiku neviršys ES
valstybinių vidutinių kainų pokyčių.
Ypatingas mano rūpestis būtų žemdirbių gyvenimas, nes visą gyvenimą

praleidau kartu su jais ir man gerai žinomi ir suprantami jų rūpesčiai.
Būtina priimti sprendimus, kad su žemdirbiais būtų savalaikiai atsiskaitoma
už parduotą produkciją, ieškoti būdų sureguliuoti žemės ūkio produkcijos supirkimo kainas. Pagaliau reikia apskaičiuoti ir įtvirtinti norminiais dokumentais, kiek
lėšų turi gauti žemdirbys, pagaminęs produkciją, perdirbėjas, ją paruošęs parduoti,
ir kiek jų tektų prekybininkams. Žemdirbys turi būti lygiavertis partneris.

VYTAUTAS NARUŠIS
Partija Tvarka ir teisingumas
Lietuvoje – žemas nedarbo ir skurdo lygis, didelė darbo vertė ir tvirtos socialinės garantijos. Žmogus ir tauta –
didžiausios vertybės ir svarbiausias politikos tikslas. Tai mano programos esmė.
Valstybės valdyme būtina racionaliai mažinti sprendimų priėmimo pakopų skaičių ir griežtai apibrėžti
asmeninę valstybės pareigūnų atsakomybę už priimtus sprendimus.
Skurdo ir neteisybės išgyvendinimas – esminis demokratijos požymis ir svarbiausia Valstybės pareiga.
Rūpinsiuosi, kad vaikų teisių apsauga, parama jaunoms ir vargstančioms šeimoms, vienišoms motinoms būtų reali,
pagrįsta konkrečiomis programomis.
Valstybė ir jos piliečiai privalo būti apginti nuo neteisingumo, valdžios ir valdininkų korupcijos bei
savivalės. Sieksiu, kad būtų panaikinta senatis už didelę žalą, padarytą Valstybei, jos ekonominiams interesams.
Lietuvos žemės ūkis – strateginis šalies interesas, neatsiejamas nuo gyvybinių ir gamybinių šalies, jos
savasties, etninių, nacionalinės kultūros ir savimonės poreikių. Būtina gerinti ir plėsti kaimo gamybinę
infrastruktūrą, ypač kaimo kelius, kitų kaime būtinų paslaugų tinklą. Sieksiu, kad būtų mažinama priešprieša tarp
žemės ūkio produkcijos gamintojų, perdirbėjų ir supirkėjų, kad nepriklausomai nuo ūkio dydžio žemdirbiams būtų
garantuotos vienodos žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos. Būtina skatinti ekologinę žemdirbystę, lietuviškų
kokybiškų žemės ūkio produktų gamybą ir vartojimą, remti žemės ūkio produktų eksportą. Sieksiu, kad Lietuvos
kaimas atgimtų, išsaugotų savo etninę specifiką, sveikatos, kultūros ir švietimo židinius.
Būtina užtikrinti kiekvieno žmogaus galimybę laisvai pasirinktu darbu užsidirbti pragyvenimą sau ir
savo šeimai. Sieksiu, kad valstybė, taikydama pajamų mokesčio lengvatas, remtų jaunas šeimas – taikytų nulinį
gyventojų pajamų mokesčio tarifą tėvams, šeimoje auginantiems tris ar daugiau vaikų iki 18 metų, taip pat, kad
žmonėms, netekusiems darbo, likus 5 ir mažiau metų iki pensijos bei turintiems pakankamą darbo stažą, būtų
mokama visa pensija. Pensijos turi atitikti realų pragyvenimo lygį, turi būti parengta konkreti programa, skatinanti
išvykusį svetur jaunimą grįžti į Lietuvą.
Saugi, efektyvi ir visiems prieinama sveikatos apsauga – sveikos valstybės požymis. Būtina užtikrinti
kokybiškų, saugių, veiksmingų bei įperkamų vaistinių preparatų buvimą Lietuvos rinkoje. Taip pat būtina užtikrinti
pacientų teises į saugią, kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą; sudaryti sąlygas medicinos darbuotojams dirbti
Lietuva – tutringa, atsakinga, įtakinga,
visiems vienodai teisinga žmonių gerovės valstybė.
saugioje aplinkoje ir gauti jų kompetenciją bei darbo svarbą atitinkantį atlyginimą;
Laisvas žmogus yra kuriantis žmogus. Tradicinė ir moderni kultūra –
Tautos siela, laiduojanti Tautos gyvastį, jos išlikimą. Sieksiu, kad Lietuvoje būtų
nemokamas aukštasis išsilavinamas. Taip pat sieksiu, kad mokytojo atlyginimas

būtų nemažesnis negu Seimo nario atlyginimas, o kiekvienas mokytojas turėtų
galimybę po 25 metų darbo mokykloje išeiti į pensiją.
Aš sakau: Lietuvai labiausia trūksta tvarkos ir teisingumo

ALGIMANTA PABEDINSKIENĖ
Darbo partija + jaunimas
Pagarba žmogui – stiprios valstybės pamatas
Esu „DARBO PARTIJOS“ narė ir koalicijos „DARBO PARIJA + JAUNIMAS“ kandidatė į Lietuvos
Respublikos seimą. Didžiuojuosi, kad jaunų žmonių išreikšta valia, man suteikta galimybė kandidatuoti į seimą po
šios koalicijos vėliava.
Išminčiai sako, kad „ateitis slypi dabartyje“. Nereikia būti išminčiumi, kad suprastum šių žodžių gilią
prasmę....Niekas kitas, tik mes patys, jau šiandien, savo kasdieniais darbais ir drąsiai išreikšta valia, galime dėti
tvirtus pamatus mūsų ateičiai. Tik kartu ir siekdami tų pačių tikslų, suprasdami ir girdėdami, gerbdami vieni kitus,
galime turėti tą rytojų, kuris mums leis jaustis saugiai, oriai, sveikai ir ekonomiškai stabiliai. Šiandien Lietuvai
reikia naujo požiūrio į valstybės valdymą, kūrybingų ir energingų, strategiškai mąstančių, esančių idealistais,
mylinčiais žmones ir turinčių ne siaurus asmeninius interesus, o valstybinius tikslus, žmonių. Supraskime pagaliau,
kad laikas keistis ir keisti tai, kas mums nepadeda kokybiškai gyventi, dirbti ir kurti.
Todėl aš pasisakau:
Už perspektyvią ateitį jauniems.
Už stiprų šalies ūkį.
Už deramą dėmesį kaimui.
Už konkurencingą verslą.
Už saugią ir sveiką aplinką .
Už sąžiningą politiką ir valstybės tarnautojų darbą.
Už mūsų visų garantuotą ateitį Lietuvoje.
Pagrindinės rinkiminės nuostatos:
SOCIALINĖ APSAUGA. Vidutinę pensiją padidinti iki 1500 litų ir minimalią mėnesinę algą iki 2000 litų
per mėnesį. Vykdyti šeimą palaikančią politiką.
JAUNIMO POLITIKA. Gerinti jaunimo apsirūpinimo būstu sąlygas.
EKONOMIKA. Įstatymiškai sureguliuoti gamintojų, perdirbėjų ir
prekybininkų ekonominius santykius. Skatinti mokestinėmis ir kitomis
priemonėmis MVĮ kūrimąsi. Teisės aktais reglamentuoti energijos iš
atsinaujinančių šaltinių gamybą ir skatinti jos plėtrą.
FINANSAI IR MOKESČIAI. Subalansuoti šalies biudžetą, mažinti
valstybės valdymo išlaidas. ES lėšas paskirstyti ten, kur sukuriama didžiausia
pridėtinė vertė.
ŽEMĖS ŪKIS. Iki 2010 m. užbaigti nuosavybės teisių į žemę ir miškus
atkūrimą. Sudaryti palankiausias sąlygas kurtis kaimo vietovėse jaunimui.
ŠVIETIMAS IR MOKSLAS. Sudaryti patrauklias darbo, buities ir kitas
sąlygas mokytojams, dirbantiems kaime. Skatinti mokymąsi visą gyvenimą visiems
gyventojams.
SVEIKATOS APSAUGA. Priartinti medicinos pagalbos teikimą prie
paciento stiprinant šeimos gydytojo instituciją, ypač kaimo vietovėse.

VALSTYBĖS
VALDYMAS,
REGIONINĖ
POLITIKA
IR
SAVIVALDA. Seimo nariai renkami tik vienmandatėse apygardose. Įtvirtinti
tiesioginę galimybę LR piliečiams ir nevyriausybinėms organizacijoms kreiptis į
Konstitucinį Teismą dėl išaiškinimo įstatymų ir kitų teisės aktų atitikimo LR
Konstitucijai.
TEISĖS IR TEISĖTVARKA. Siekti teismų nešališkumo. Sugriežtinti
valstybės pareigūnų ir tarnautojų atsakomybę už neteisingais veiksmais ar
sprendimais padarytą žalą.
Pažadų nebus, tačiau nuoširdžiai sakau – sąžiningai ir atsakingai
dirbsiu, stengdamasi pateisinti Jūsų pasitikėjimą, lūkesčius ir viltis.
Pagarbiai,
Algimanta Pabedinskienė

GEDIMINAS RADZEVIČIUS
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
KARTU MES GALIME!
LVLS nuosekliai vadovaujasi demokratijos, socialinio teisingumo ir socialiai orientuotos rinkos
ekonomikos principais. Mūsų prioritetai: rūpinimasis žmonėmis, socialiai atsakingos reformos ir
ekonomikos augimas.
Dirbdami Seime:
- Dėsime pastangas, kad būtų stiprinama teisėtvarka ir įgyvendinamas teisingumas, veiksminga kova
su korupcija.
- Nuosekliai kursime kuo palankesnes sąlygas verslui Lietuvoje. Ypatingą dėmesį skirsime smulkiam ir
vidutiniam verslui. Mažinsime biurokratinius suvaržymus.
- Ir toliau užtikrinsime efektyvų ES paramos panaudojimą. Tęsime jos 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 darbą. Skatinsime atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimą ir energijos vartojimo efektyvumą.
Sieksime darnaus ir efektyvaus valstybės finansų valdymo. Mažinsime
neefektyvias valdžios išlaidas, tobulinsime mokesčių sistemą.
Užtikrinsime darnią regionų plėtrą tolygiai ir racionaliai skirstant lėšas.
Stiprinsime į vartotoją orientuotą maisto sektorių, kad būtų tiekiami
saugūs, kokybiški maisto produktai.
Modernizuosime kaimiškųjų vietovių infrastruktūrą. Skatinsime
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 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.
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.

JONAS ŠČEPONIS
Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Mieli rinkėjai,
Sukursime naujas galimybes kiekvienam žmogui Lietuvoje gyventi pagal Europos gerovės standartus.
LIETUVOS PILIEČIAMS SUDARYSIME GERESNES SĄLYGAS AUGINTI VAIKUS:
- Sumažinsime mokesčius dirbantiems ir vaikus auginantiems tėvams, padidindami neapmokestinamą
pajamų minimumą už pirmą vaiką nuo dabar esančių 20 iki 100 proc.;
- Pasirūpinsime, kad vaikams lopšeliuose ir darželiuose netrūktų vietų;
- Padėsime šeimoms įsigyti būstą, nauja paskolų sistema leis kiekvienai šeimai apsirūpinti tinkamu būstu.
LIETUVOS PILIEČIAI GAUS KOKYBIŠKĄ IŠSILAVINIMĄ:
- Sugrąžinsime mokytojo ir dėstytojo profesijos prestižą – dvigubai padidinsime jų atlyginimus, užtikrinsime
socialines garantijas, aprūpinsime nešiojamaisiais kompiuteriais;
- Sukursime skaidrią ir patikimą brandos egzaminų sistemą;
- Akademinių skolų neturintys studentai nemokės už mokslą;
LIETUVOS PILIEČIAI TURĖS GERAS GALIMYBES KURTI VERSLĄ:
- Sumažinsime mokesčius naujai įsikūrusioms įmonėms;
- Užtikrinsime mokesčių stabilumą, priimdami mokesčių kodeksą;
LIETUVOS PILIEČIAI GAUS KOKYBIŠKAS SVEIKATOS PASLAUGAS:
- Pertvarkysime sveikatos priežiūros sistemą taip, kad dėmesys būtų koncentruojamas ligų prevencijai ir
sveikai gyvensenai;
- Apribosime vaistų kainų didėjimą. Kompensuojamuosius vaistus atpiginsime 20 proc., o skirtus
onkologinėms ligoms gydyti – 30 proc.
Lietuvoje visi gyvens saugiai:
- Užtikrinsime efektyvų įstatymų veikimą ir atsakomybės už jų nesilaikymą neišvengiamumą;
- Stiprinsime STT pajėgumus, atskleidžiant ir tiriant korupcinius nusikaltimus;
- Stiprinsime policiją, kad ji profesionaliai, sąžiningai ir atsidavusiai tarnautų
žmogui.
Lietuvos aplinka bus švaresnė:
- Renovuodami senos statybos daugiabučius, perpus sumažinsime išlaidas
šildymui;
- Išplėsime energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių;
Lietuva bus valdoma efektyviau:
- Padidinsime valstybės tarnautojų atskaitomybę ir atsakomybę;
- Valstybės ir savivaldybių institucijoje visuotinai įdiegsime „vieno langelio“
principą.
Naujoji sąjunga (socialliberalai) jau veikia, kad Lietuva dar greičiau taptų
stipria ir klestinčia Europos šalimi, kurios:
piliečiai – pasiturintys, išsilavinę, kritiškai mąstantys, laisvi ir atsakingi,
tolerantiški kitai nuomonei, puoselėjantys lietuvišką kultūrą ir tradicijas, siekiantys
išsaugoti Lietuvą ir jos identitetą ateities kartoms;

valdžia – tarnaujanti gyventojų gerovei, ugdanti intelektą ir tautinį tapatumą,
atverianti visuomenei telkiančią ir vienijančią darnios raidos perspektyvą, dirbanti
skaidriai ir atskaitingai, su asmenine valstybės politikų ir tarnautojų atsakomybe už
veiklos rezultatus;
valstybė – savarankiška, demokratiška, socialiai atsakinga, su stipriu
viduriniuoju sluoksniu, stabilumo ir gerovės garantu, saugi, lygiateisė ES ir NATO
narė, pagarbiai ir abipusiai naudingai bendraujanti su kaimynais.
Skirkite savo balsą Naujajai sąjungai (socialliberalams) Nr.6,
kad mes kartu galėtume nuosekliai įgyvendinti kiekvieną šios programos
nuostatą.
Mano numeris sąšare 31-as
Pagarbiai,
Kandidatas į Seimo narius Jonas Ščeponis

REGINA ŠIMANAUSKIENĖ
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Gerbiami rinkėjai, esu įsitikinusi, kad mano sukaupta 10 metų finansų analitiko darbo patirtis Kauno
apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijoje audito skyriuje ir darbo patirtis Kauno miesto savivaldybės
administracijos Finansų skyriuje, bei įgytas išsilavinimas (vadybos mokslų magistro laipsnis), leistų efektyviai
dalyvauti bei tinkamai atstovauti Lietuvos žmonėms ir savo rinkėjams.
Dabartinė valdžia neatstovauja Lietuvos piliečių, neįsisavinami didžiuliai Europos Sąjungos struktūrinių
fondų pinigai, klesti šešėlinė ekonomika. Visi mes jau pavargome nuo politinio cinizmo, korupcijos ir nuo mūsų
pačių priklauso ką išsirinksime.
Balsuodami už mane, Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdžio kandidatą, jūs atiduodate balsą už
žmogiškąsias vertybes, kurių kaina nepamatuojama ir kurių šiandien labai trūksta. Jūs atiduodate balsą už Lietuvos
ateitį, už asmens ir visuomenės saugumą, už išsilavinusį žmogų – savo gerovės kūrėją, už ekonomikos augimą.
Atiduodami balsą už mane Jūs užsitikrinsite:
•
atominės elektrinės veiklos pratęsimą, energetinį saugumą ir mažiausias elektros bei šildymo kainas;
•
realų mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratorių lygiateisiškumą;
•
kokybiškas ir prieinamas gydymo paslaugas.
•
vienodas sąlygas nevalstybinėms mokykloms,
•
sumažintus mokymosi krūvius mokyklose, gebėjimų ugdymą, kritinį mąstymą ir vertybines nuostatas;
•
lietuvybės išlaikymą išeivijoje.
•
šiuolaikinius vadybos principus, daugelį viešųjų paslaugų teikimą internetu;
•
tikslius valdžios institucijų įgaliojimus ir atsakomybę.
Sakau “Ne” – naujiems mokesčiams ir “Taip” – elektroniniam balsavimui.

Jeigu priimtinos šios idėjos, balsuokite už mane ir Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdžio kandidatus!
Regina Šimanauskienė

MANTAS VARAŠKA – nepriklausomas kandidatas
Kilmė ir socialinė padėtis
Gimiau 1979-05-26 Kazlų Rūdoje;
Esu nevedęs;
Išsilavinimas
1997 m. baigiau Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnaziją;
2003 m. Lietuvos teisės universitete įgijau teisės magistro laipsnį
Profesinė veikla
Dėstau ir rengiu teisės disertaciją Mykolo Romerio universitete;
Dirbu LR Teisingumo ministro patarėju;
Visuomeninė veikla
Kartu su asociacija “Jaunoji Sūduva” vykdoma veikla Suvalkijoje;
Kodėl kandidatuoju į Seimą?
Jaunystė. Esu jaunas politikas. Neturiu sąsajų su sovietinėmis struktūromis, bankų, bendrovių griūtimis,
privatizacijų klystkeliais. Pirmyn valstybę turi vesti pažangi ir išprususi jaunoji karta.
Kvalifikacija. Esu diplomuotas teisininkas, Mykolo Romerio universiteto teisės mokslų doktorantas,
dėstytojas. Mano žinios Seime tarnaus žmonių teisių apsaugai.
Patirtis. 2003-2005 m., dirbdamas Seimo narės N.Steiblienės patarėju, išmokau naudoti Seimo nario galias
ginant žmonių teises ir kuriant įstatymus. Nuo 2006-ųjų dirbdamas LR Teisingumo ministro

P. Baguškos patarėju, padėjau įvykdyti notarų, antstolių, Registrų centro
veiklos reformas.
Politinė nepriklausomybė. Nesu ir nebuvau jokios politinės partijos nariu.
Būdamas politiškai nešališkas, galėsiu spręsti savivaldybės gyventojų klausimus
nesidairydamas į politinių pažiūrų skirtumus.
Kokius svarbiausius klausimus kelsiu Seime?
Valstybės energetika ir ūkis
Ignalinos AE veiklos tęstinumas.
Atsinaujinančios energijos gamybos skatinimas.
Produkcijos perdirbėjų ir perpardavėjų viršpelnių apribojimas.
Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas. Pareikštinės verslo steigimo
tvarkos įteisinimas.
Valstybės mokesčiai ir akcizai
Progresyviųjų mokesčių turtui ir pajamoms įvedimas.
Kietojo ir skystojo kuro akcizų mažinimas. Alkoholio ir tabako gaminių
akcizų didinimas.
Nekilnojamojo turto metinių ir perleidimo mokesčių įvedimas, kai turtas yra
brangesnis nei 0,5 mln. Lt.
Gyventojo pajamų mokesčio už nekilnojamojo turto perleidimą
panaikinimas.
Mokesčių lengvatos įsigyjant naujas transporto priemones iki 100000 Lt.
Socialinė politika

Dvigubai padidintas minimalus atlyginimas ir senatvės pensija. Socialinių
darbingo amžiaus žmonėms lengvatų mažinimas ar panaikinimas. Valstybės ateitis
- žmonių darbštumas už teisingą atlyginimą.
Vyrų ir moterų pensinio amžiaus suvienodinimas pagal dabartinį moterų
pensijos amžių.
Valstybės parama Suvalkijos kraštui:
a)gerinant vietos ir tolimąjį susisiekimą bei kelių būklę;
b)modernizuojant švietimo įstaigas, kultūros ir sporto objektus;
c)gerinant kultūrinio paveldo, aplinkosaugos, poilsio ir turizmo objektų
būklę;
d)išsaugojant ir gerinant vietos sveikatos priežiūros įstaigų būklę;
e)sutvarkant ir įregistruojant visą savivaldybėms priklausantį nekilnojamąjį
turtą.
Savivalda
aktyvus darbas vietos žmonių naudai visus ketverius metus. Mano padėjėjų
komanda veiks tuo pačiu principu.
Nuolatinis gyventojų konsultavimas ir tarpininkavimas ginčuose su vietos
savivaldos ar valdžios institucijomis.
Nuolatinė vietos savivaldos organų veiklos stebėsena. Prireikus ginti
savivaldybės bendruomenių interesus, aktyviai kelsiu tokių sprendimų teisėtumo
klausimus.
Teisinių ir valstybinių institucijų savivaldybėse plėtra.

Vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 63 į vieną Seimo nario vietą kandidatuoja net 11 kandidatų. Rinktis yra iš ko Suvalkijos
vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 63. Tad gero Jums pasirinkimo.
Už rinkimų programų turinį atsako
jas pateikę kandidatai.

