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Kiekvieno rinkėjo balsas rinkimuose yra svarbus

Kandidatai į Seimą
Vilkaviškio
vienmandatėje
rinkimų apygardoje

Dileta KVIESULAITIENĖ
Apygardos rinkimų
komisijos pirmininko
pavaduotoja

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai įvyks 2008 m.
spalio 12 d. Bus renkamas 141
Seimo narys. 70 Seimo narių
bus išrinkti daugiamandatėje apygardoje (pagal partijų
ir koalicijų sąrašus), dar 71
parlamentaras bus išrinktas
vienmandatėse apygardose.
Daugiamandatėje apygardoje teks rinktis iš 16 politinių
partijų ar rinkimų koalicijų.
Vienmandatėje Vilkaviškio rinkimų apygardoje Nr.
68 rinksime parlamentarą iš
8 kandidatų, kurių rinkimų
programos pristatomos šiame
leidinyje.

Rinkėjų sąrašai

Rinkimų teisę turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų.
Rinkimuose nedalyvauja
piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais.
Į Lietuvos Respublikos
rinkėjų sąrašą įrašomi visi
rinkimų teisę turintys Lietuvos Respublikos piliečiai pagal pilietybę patvirtinančio
dokumento (paso ar asmens
tapatybės kortelės) išdavimo
duomenis ir Lietuvos Respublikos gyventojų registrą,
t. y. į rinkėjų sąrašą patenka
Lietuvos Respublikos piliečiai
ir leidimus nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje turintys

Algimantas
BIRBILAS

Tėvynės sąjungosLietuvos krikščionių
demokratų partija

Algirdas
BUTKEVIČIUS

Lietuvos
socialdemokratų partija

Gytautas
DAMIJONAITIS,

Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis
Vilkaviškio rinkimų apygardos rinkimų komisijos posėdis kartu su kandidatais į Seimo
narius ir jų atstovais.
asmenys, deklaravę gyvena- arba rinkėjas pateikia kitus kės rinkimų komisijos nariui
įrodymus, kad jis gyvena šios rinkėjo pažymėjimą, pasą ar
mąją vietą.
Rinkėjas gali būti perke- rinkimų apylinkės teritorijoje. kitą dokumentą, patvirtinantį
liamas iš vieno rinkėjų sąrašo Apylinkės rinkimų komisija jo asmens tapatybę.
į kitą, jeigu paaiškėja, kad iš- duoda rinkėjui užpildyti VyKomisijos narys, nustatęs,
ankstiniame sąraše buvo klai- riausiosios rinkimų komisijos kad rinkėjas atvyko į tą rinkidingai nurodytas jo gyvena- nustatytos formos prašymą mų apylinkę, į kurios rinkėjų
mosios vietos adresas arba jis įrašyti rinkėją į šios rinkimų sąrašus jis yra įrašytas, įteikia
pasikeitė po sąrašo sudarymo. apylinkės rinkėjų sąrašą.
rinkėjui rinkimų apylinkės
Rinkėjų sąrašai tikslinami
antspaudu antspauduotą atrinkėjų pažymėjimo įteikivykimo lapelį, kuriame yra
Balsavimas
mo metu, taip pat rinkėjams
nurodyta, kelintas rinkėjas
rinkimų dieną
kreipiantis į rinkimų apylinBalsavimas vyks spalio 12 atvyko balsuoti, ir nurodo, į
kę dėl įrašymo ar įrašymo į
kurį komisijos narį kreiptis
rinkimų apylinkės rinkėjų d. nuo 7 iki 20 valandos apy- rinkimų biuletenio.
sąrašus patikslinimo. Rinkė- linkių rinkimų komisijų paDraudžiama vienam rinjas neįrašytas į rinkimų apy- talpose. Rinkėjas balsuoja toje kėjui išduoti kelis atvykimo
linkės rinkėjų sąrašą, pateikia rinkimų apylinkėje, į kurios lapelius arba išduoti kitam
rinkimų apylinkės komisijai rinkėjų sąrašus yra įtrauktas. rinkėjui skirtą lapelį.
Prie įėjimo į balsavimo padokumentus, patvirtinančius
talpą
rinkėjas pateikia apylin(Nukelta į 7 p.)
deklaruotą gyvenamąją vietą

REFERENDUMAS

Spalio 12 d. kartu su Seimo rinkimais vyks referendumas
dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo.
Atsižvelgdamas į šiandieninę energetikos ūkio situaciją
vertinant specifinius rizikos veiksnius ir grėsmes valstybės
energetiniam saugumui, konstatuodamas, kad iki 2009 m.
gruodžio 31 d., kai Lietuvos Respublika privalo uždaryti Ignalinos atominę elektrinę, taip netekdama pagrindinio
elektros energijos generatoriaus, nebus spėta pastatyti naujos
atominės elektrinės ir elektros perdavimo jungčių su Švedijos
Karalyste ir Lenkijos Respublika ir pabrėždamas, kad Lietuva
neturi garantijų, jog po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo galės tiesiogiai įsigyti elektros energijos, o tai lems didelį
elektros kainų šuolį ir sustiprins valstybės priklausomybę nuo
gamtinių išteklių importuotojų, Lietuvos Respublikos Seimas
paskelbė konsultacinį (patariamąjį) referendumą dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo iki techniškai saugių
terminų, bet ne ilgiau, negu kol bus pastatyta nauja atominė
elektrinė.
Referendumo biuletenyje bus įrašytas kreipimosi į pilietį
tekstas: „Pritariu, kad Ignalinos atominės elektrinės darbas
būtų pratęstas iki techniškai saugių terminų, bet ne ilgiau,
negu kol bus pastatyta nauja atominė elektrinė“. Referendumo biuletenyje pilietis pagal nurodytą užpildymo pavyzdį
pažymi vieną iš biuletenyje įrašytų atsakymų. Referendumo
biuletenis bus išduodamas kartu su Seimo rinkimų biuleteniu
ir balsuojama ta pačia tvarka.
Išreikškite savo nuomonę šiuo svarbiu Valstybės ir Tautos
gyvenimo klausimu.

Česlovas JEZERSKAS
Partija „Tvarka ir
teisingumas“

Aivaras
KRIAUČIŪNAS
Tautos prisikėlimo
partija

Mindaugas
MATULIONIS

Leiboristų partija.

Reda ŽEMAITYTĖ
„Fronto“ partija

Kęstutis ŽIEMYS
Liberalų ir centro
sąjunga

APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJA
Algimantas SIMANYNAS, pirmininkas, tel. 8 615 35 892.
Dileta KVIESULAITIENĖ, pavaduotoja, tel. 8 610 22 810.
Ona SLAVINSKIENĖ, sekretorė, tel. 8 610 04 205.
Komisijos nariai:
Dalytė BIRGIOLIENĖ, tel. 8 612 12 098.
Vilija ČIUPLIENĖ, tel. 8 612 81 756.
Evaldas JANULIONIS, tel. 8 687 57 612.
Saulius KINDERIS, tel. 8 656 58 151.
Vilma KOLPAKOVIENĖ, tel. 8 687 78 330.
Rigonda NAUJOKIENĖ, tel. 8 636 77 678.
Vidutė PETRAUSKIENĖ, tel. 8 671 01 456.
Ligita SAUDARGIENĖ, tel. 8 611 74 136.
Janina CIBORIENĖ, tel. 8 689 05 975.
Lolita ŠĖPORAITIENĖ, tel. 8 642 22 943
Eugenija Dalė VENDRIKIENĖ, tel. 8 610 35 939.

Rinkimų apygardos
komisijos adresas:
S.Nėries g. 1, Vilkaviškis,
tel. (8 342) 60 022.

Apygardos rinkimų komisija iki spalio 11 d. kiekvieną darbo dieną budės
nuo 17 iki 19 val., šeštadieniais – nuo 10 iki 12 val.

2

2008 m. SPALIO 12 d. seimo rinkimai

Algimantas BIRBILAS – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija
Vadovaukimės nuostata – tebūnie tarp lietuvių Darna!

Esu trečias vaikas šeimoje, todėl mano mama, lietuvių kalbų mokytoja, vis pajuokaudavo,
kad mane pagimdė tarnauti Lietuvai. Dabar, jau pragyvenęs 48 metus, suprantu, kokia ji buvo
teisi, – geriausiai jaučiuosi tada, kai dirbu savo tautai.
Esu Algimantas Birbilas, tautininkas, žurnalistas, politikas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų Prezidiumo narys, lietuviškų šachmatų kūrėjas. Tautinėje veikloje man
daug padeda žmona Žydrūnė, su kuria auginame dukterį Austėją ir sūnų Alantą.
Dažnai, kai būna sunku, pagalvoju apie Lietuvą, ir man palengvėja: tokios istorijos ir tiek
netekčių, problemų, kiek patyrė mūsų Tėvynė Lietuva, mes tikrai neturime – tad nėra ko daug
ir aimanuoti. Vadovaukimės savo gyvenime nuostata – tebūnie tarp lietuvių Darna!
Mano tel. 8 682 04 808; el.p. birbilas@gmail.com. Kreipkitės į mane!

TĖVYNĖS SĄJUNGA- LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI
(konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, tautininkai)
PRADĖKIME
KARTU KURTI GERESNĘ LIETUVĄ,
VADOVAUKIMĖS NUOSTATA –
TAUTOS JĖGA – VIENYBĖJE!

Mūsų, susijungusių trijų
partijų – Tėvynės sąjungos, Lie
tuvių tautininkų sąjungos ir Lie
tuvos krikščionių demokratų,
vienybė ir veikla grindžiama mo
ralinėmis vertybėmis ir padorios
politikos principais, tikėjimu,
kad žmogišką, gyvybingą mora
linį klimatą ir kur kas geresnes
gyvenimo sąlygas Lietuvos pilie
čiai gali ir turi susikurti ne kituo
se kraštuose, ne ateityje, bet čia

ir dabar.
Šiandien aš, Algimantas Bir
bilas, matau vieną tikslą – kurti
geresnę, sąžiningą Lietuvą, kurio
je valstybė gerbtų savo piliečius,
o piliečiai gerbtų savąją valstybę.
Tam reikalingos drąsios permai
nos, tarpusavio pasitikėjimas ir
susitarimas dėl tokių permainų
įgyvendinimo.
Mes – aš ir mano partija Tė
vynės sąjunga-Lietuvos krikščio

nys demokratai (konservatoriai,
politiniai kaliniai ir tremtiniai,
tautininkai) – išskiriame tris
svarbiausias šalies bėdas, kurios
ateityje tik stiprės, jeigu jau šian
dien nesiimsime jų spręsti: tai
tautos erozija, ekonominis ne
toliaregiškumas ir valstybės ne
veiksnumas.
Visus darbus pradėsime nuo
radikalių pertvarkų valstybės
valdyme, nuo to, ką vadiname
“valstybės rekonstrukcija”, kad
galėtume tinkamai spręsti tautos
erozijos ir ekonomikos nuosmu
kio bėdas.
Tokios permainos reikalin
gos Lietuvos ūkyje, kuris pasta
ruoju metu išgyvena nelengvą
laikotarpį. Žmonės nerimauja
dėl ateities. Vyriausybė blaško

si, ieškodama sprendimų krizei
energetikos sektoriuje spręsti,
griebiasi pavėluotų priemonių
bandydama suvaldyti kylančias
kainas.
Todėl ruošdamiesi šiems rin
kimams ypač didelį dėmesį sky
rėme aiškiam ir tiksliam ūkio
vystymo ir valstybės valdymo
planui parengti. Parengėme šį
planą dirbdami kartu su finansų,
ekonomikos ir vadybos eksper
tais, šių sričių autoritetais. Mes
žinome, ką daryti, kad parašyti
planai neliktų ant popieriaus, o
būtų įgyvendinti.
Visiškai pagrįstai ir atsakin
gai pareiškiame, kad pagal mūsų
planą Lietuva gali vystysis kryp
tingai ir nuosekliai. Žinome,
kaip išvedus ūkį iš bėdų tiesti ke

lią Lietuvos proveržiui į ilgalaikę
sėkmę.
Ypač didelį dėmesį skiriame
šeimai, švietimui, bendruome
nei. Mums rūpi, kad Lietuvoje
gyventų protingi, sąžiningi ir pi
lietiški žmonės.
Esame pajėgūs geresnės Lietu
vos projektą įgyvendinti bendru
ryžtu, susitelkimu ir kryptingu
darbu. Jos labui darbuotis įsipa
reigojame patys, drauge siekda
mi mūsų skelbiamiems tikslams
visuomenės palaikymo bei tal
kos.
Mes turime aiškų ir ryžtingą
planą, kaip sukurti geresnę Lie
tuvą.
Mūsų planą rasite www.tsa
junga.lt.

Algirdas BUTKEVIČIUS – Lietuvos socialdemokratų partija

Mano planuose – gerieji pokyčiai. Turiu ir jėgų,
ir ryžto, ir idėjų. Žinau,
ko reikia, ir tikiuosi man
pavyks įgyvendinti savo
planus ir sumanymus. Žinoma, tai priklauso ir nuo
mane supančių žmonių supratimo bei palaikymo.
Juk valdžia yra ne tikslas,
o tik priemonė kurti gerovę
visiems, visada atsimenant,
kad žmogus – didžiausia
vertybė.
Manau, kad svarbiausias
bet kokios politikos tikslas
– būti arčiau žmogaus, kad
kiekvienas galėtų pasisakyti, išreikšti savo nuomonę,
pasiūlyti savo problemų
sprendimo būdus ir būtų
išgirstas.
Kaip ir anksčiau glaudžiai bendradarbiausiu su
Vilkaviškio rajono savivaldybe, kaimo bendruomenių

Mielieji,
Kasdien aplink mus, rodos, vis daugiau nepasitenkinimo. O juk yra ir gerų pokyčių. Tik apėmus
masiniam nusivylimui viskuo, gerieji dalykai lyg ir
lieka nuošaly. Tiesa, išgyvename nelengvą laikotarpį
dėl spartaus kainų augimo, infliacijos ir kitų priežasčių. Norėtųsi to išvengti. Deja, kai kurių dalykų
negalima suplanuoti, jie tiesiog nutinka. Tada tenka
tik dar labiau susitelkti ir kibti į darbus, kad gyvenimas pagerėtų. Bet tam reikia pasitikėjimo, palaikymo ir bendradarbiavimo. Tam reikia ir investicijų, jėgų, nemažai ryžto ir naujų idėjų.
sąjunga, nevyriausybinėmis
organizacijomis, Vilkaviškio krašto žmonėmis.
Šis bendravimas leidžia
man išgirsti opiausias Jūsų
problemas:
• Gražiškių, Virbalio,
Vištyčio ir Vilkaviškio seniūnijoms reikalinga vandens kanalizacija;
• Virbalio, Bartninkų,
Vilkaviškio bei Gižų seniūnijų jaunimui trūksta
darbų, veiklos ir pramogų
vietų, svarbu skatinti jaunuolių užimtumą;
• Šeimenos seniūnijoje,
Alvite, reikia atstatyti gražiąją Šv. Onos bažnyčią;
• Antupiuose ir Keturvalakiuose atėjo metas plėsti
kapinaites;

• Vištyčio seniūnijoje reikia įkurti laidojimo namus;
• Keturvalakiuose ir Pilviškiuose reikia įrengti gatvių apšvietimą;
• Kybartuose griūna senieji pastatai, juos būtina
tvarkyti;
• Visose seniūnijose reikia tvarkyti kelius ir šaligatvius.
Visa tai girdžiu, žinau,
daug galvoju ir tikiu, jog
bendradarbiaudami viską
įveiksime.
Apie tai, kad galime daug
pasiekti, liudija ir jau kartu
nuveikti darbai bei aktyvėjančios Virbalio, Klausučių
bendruomenės,
sparčiai
gražėjanti Bartninkų seniūnija ir kita.

Kontaktai:
LSDP būstinė J.Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis
• LSDP Vilkaviškio r. rinkimų štabo pirmininkas Algirdas Bagušinskas, tel. 8 687
29 570.
• LSDP atstovas rinkimams Vilkaviškio
apygardoje Algirdas Neiberka, tel. 8 620
50 075.
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G ytauta s DA M IJONA IT IS – Liet uvos R e s publik os libe ral ų są jū di s
Teisininkas, politologas, žmogus pasirengęs dirbti Jums

Rinkimų programa
Tavo galimybių Lietuva ir Vilkaviškio kraštas
Užtikrinsime žmogaus saugumą

Policija dirbs taip, kad žmonės būtų saugūs nuo smurtavimo, vagysčių,
plėšikavimo ir kitų nusikaltimų. Policijoje dirbs motyvuoti, gerai pasirengę darbuotojai, kurie tarnaus žmonėms ir bus arčiau jų.

Išsilavinęs žmogus geriausiai užtikrins savo ir visuomenės gerovę

Mokytojų atlyginimai bus 10 proc. didesni už šalies vidurkį. Sumažinsime mokymosi krūvius mokyklose,
ugdysime gebėjimus, kritinį mąstymą ir vertybines nuostatas. Aukštajame moksle ir profesiniame ugdyme
supaprastinsime valstybės reguliavimą, užtikrindami studijų ir mokslo kokybę, studijų krepšelio ir skaidrių konkursų principais pagrįsime jų finansavimą, visiems norintiems ir gebantiems sudarysime sąlygas
įgyti išsilavinimą. Sudarysime vienodas sąlygas nevalstybinėms mokykloms, 30 proc. sumažinsime „popierizmą” visose švietimo įstaigose, sparčiai renovuosime mokyklas.

Šalies ūkis – kiekvieno žmogaus turtėjimo labui

Sustabdysime infliaciją, sukursime geriausias sąlygas žmonėms dirbti ir užsidirbti. Tai pasieksime apribodami valdžios išlaidavimą, atsisakydami perteklinių funkcijų, mažindami valdymo išlaidas. Valstybės
biudžetas bus be deficito.
Iki 18 proc. suvienodinsime gyventojų pajamų, pelno ir PVM mokesčių tarifus, nustatysime „Sodros“
įmokos „lubas“, atsisakysime daugumos lengvatų.
20 proc. sumažinsime verslą kontroliuojančių institucijų skaičių, lanksčiau reglamentuosime darbo santykius. Mažiausias elektros bei šildymo kainas užtikrins atominės elektrinės veiklos pratęsimas, sparti būsto
renovacija ir konkurencija. Vilkaviškyje atgaivinsime geoterminių vandenų panaudojimą.

Kokybiška sveikatos apsauga visiems

Skatinsime žmones rūpintis savo sveikata, užtikrinsime kokybiškas ir prieinamas gydymo paslaugas. Medikai gaus jų darbo vertą atlyginimą, kuriam lėšas nukreipsime iš savanoriško sveikatos draudimo ir kitų
įteisintų mokėjimų už medicinos paslaugas. Nebus diskriminuojamos privačios gydymo įstaigos.

Kodėl LR Liberalų sąjūdis?
Tai jauni ir kartu brandūs politikai, kurių akyse dega
idėjos, o ne pinigai, tai žmonės,
kuriuos vienija atsakomybė Lietuvai
Mūsų žmonės – E. Masiulis, G. Steponavičius,
P. Auštrevičius, E.Gentvilas
Vilkaviškio rajone – G. Plečkaitis, S.Gustaitis,
J.Mačys, R.Žvirblis ir kiti.
Skambinkite, susitikime,
tel. 8 652 44 270, 8 685 49 403.

Nėra išeivijos – yra viena Tauta

Sieksime, kad daugiau Lietuvos piliečių išsaugotų savo pilietybę įgiję kitos šalies pilietybę, įteisinsime
elektroninį balsavimą, remsime lietuvybės išlaikymą išeivijoje.

Valstybės valdymas tarnaus visiems žmonėms

Įgyvendinsime šiuolaikinius vadybos principus, sumažinsime biurokratizmą, aiškiai apibrėšime valdžios
institucijų tikslus, įgaliojimus ir atsakomybę. Merus ir seniūnus rinks žmonės, panaikinsime apskritis.
Mes už valstybę, kuri pasitiki savo piliečiais, vertina žmonių gebėjimą savarankiškai spręsti svarbiausius
gyvenimo klausimus.
Pilna LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO programa ir G. DAMIJONAIČIO autobiografija
www.liberalusajudis.lt, el. p.: gytautas.damijonaitis@liberalusajudis.lt.

Česlovas JEZERSK AS – partija „Tvarka ir teisingumas“
Esu gimęs 1949 m. Lazdijų raj. 1967 m. baigiau vid.
mokyklą. Esu Europos ir 3 kartus pasaulio imtynių čempionas. Baigiau karo akademiją, NATO Gynybos koledžą.
Dirbau lauko kariuomenės brigados „ Geležinis vilkas „
vadu , Ginkluotų pajėgų gen. inspektoriumi, 2002 m. LR
KAM gen. inspektoriumi. Apdovanotas ordinu už nuopelnus Lietuvai Komandoro didžiuoju kryžiumi, Vyčio
Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi, Geležinio vilko garbės
ženklu, Sausio 13-osios ordinu ir kt. Baigęs karinę tarnybą
į atsargą išėjau turėdamas Lietuvos kariuomenės brigados
generolo laipsnį.

Rinkimų programa

Eina devyniolikti metai
nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Mes džiaugiamės, kad mūsų valstybė yra
nepriklausoma, kad seniai
griuvo mus nuo civilizuoto
pasaulio skyrusi, geležinė uždanga. Eilinių piliečių teisių
nepaisymas, valdžios savanaudiškumas ir korupcija, siauro
rato asmenų prabanga, o daugelio skurdas. Visa tai byloja, kad ligi šiol Lietuvą valdę
Seimo nariai nesilaikė duotos
priesaikos ištikimai tarnauti
Lietuvos Respublikos interesams, gerbti ir vykdyti jos
Konstituciją, visomis išgalėmis dirbti žmonių gerovei.
Aš iki šiol galėjau stebėti
kas vyksta Lietuvoje, bet kaip
kariškis negalėjau dalyvauti
politinėje veikloje. Todėl išėjau į atsargą ir atsisakiau kai
kurių aukšto rango kariškiui
siūlomų privilegijų.
Jeigu būsiu išrinktas į LR
Seimą aš visuomet pasiryžęs
stoti silpnesnio pusėje ir apginti jį nuo dabar vyraujančios neteisybės.
Aš visada eisiu savo pasirinktu keliu ir neišduosiu tų

idėjų, kurių įgyvendinimui
skiriu savo likusį gyvenimą.
Siekdamas šių tikslų aš
įsipareigoju atlikti žemiau išvardytus darbus, kurie pakeis
žmonių požiūrį į valdžios paskirtį, prisidės prie įgyvendinimo taip trokšdamos tvarkos
ir teisingumo, ne tik Vilkaviškio rajone, kur aš keliu savo
kandidatūrą į Seimą, bet ir

visoje šalyje vardan to, kad
būtų sudarytos žmonėms sąlygos geresniam ir saugesniam
gyvenimui.
Išnaudoti maksimaliai visas Konstitucijos suteiktas
Seimo nariui galias, ryžtingai tarnauti žmonių gerovei,
siekti pakeisti jau priimtus žalingus įstatymus. Dėsiu visas
pastangas, kad visos valdžios

grandys priartėtų prie eilinių
žmonių. Reikalausiu, kad kiekvienas ekonominis nusikaltimas būtų išaiškintas ir jie
neturėtų senaties.
Sieksiu, kad mūsų partijos programoje įtvirtintos
vertybės kaip tautiškumas,
patriotiškumas, teisingumas,
moralinis atgimimas taptų
valstybės galios šaltiniu.
Savo programoje pasisakau gerbti kiekvieno žmogaus
orumą, ginti žmogaus teises ir
laisves į demokratiją ir teisingumą. Sieksiu, kad būtų mažinama priešprieša tarp žemės
ūkio produkcijos gamintojų
perdirbėjų ir supirkėjų.
Sieksiu, kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų kokybiškos ir visiems prieinamos.
Sieksiu, kad būtų visiems
prieinamas aukštasis mokslas,
o studijos būtų nemokamos.
Sieksiu, kad Lietuvos kariai aktyviai bendradarbiautų
tarptautinėse taikos palaikymo ir saugumo misijose, plėtotų partnerystę Europos są-

jungos ir NATO šalimis. Kad
Lietuvos kariai dalyvautų tik
tokiose tarptautinėse misijose,
dėl kurių JT priėmusias rezoliucijas bei sankcijas ir griežtai atitiktų tarptautinės teisės
normoms.
Aš už tai, kad Lietuvos karinių pajėgų branduolį sudarytų profesionalūs kariai. Kaip
buvęs pasaulio čempionas
stengsiuosi, kad būtų sudarytos kuo palankiausios sąlygos
Lietuvoje plėtotis sportui.
Sieksiu, kad Lietuvos žmonės išvykę į užsienį turėtų
galimybę išlikti Lietuvos piliečiais, jaustų konkretų valstybės rūpestį ir globą. Seimo
nario autoritetą ir visuomenės
paramą panaudosiu tam, kad
valstybėje įsivyrautų daugelio
piliečių trokštama tvarka, besiremianti ne tik Konstitucijos
ir įstatymų galia, bet ir tradicinėmis krikščioniškomis etinėmis vertybėmis.
Visada Jūsų –
Česlovas JEZERSKAS
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A i v a r a s K R I AU Č I Ū N A S – Ta u t o s p r i s i k ė l i m o p a r t i j a
Tautos prisikėlimo partijos kandidato
į Seimą 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 rinkimų šūkis: GRĄŽINKIME VALSTYBĘ ŽMONĖMS!

MindaugasM ATULIONIS – Leiboristų partija
SEIMO RINKIMŲ
PROGRAMA
Siekiant užtikrinti stabilų
ekonomikos augimą, būtina
sudaryti galimybes verslo
plėtrai ir investicijų skatinimui, sukurti paramos sistemą įmonėms, kuriančioms
aukštos pridėtinės vertės
produktus, efektyviai naudoti ES lėšas.
Finansų ir mokesčių
srityje sieksime teisingo ir
tolygaus biudžeto pajamų
paskirstymo,
racionalios
mokesčių naštos ir teisingo
mokesčių administravimo.
Mažinsime valstybės valdymo išlaidas. Taikysime mokesčių lengvatas, valstybės
paramą pradedantiesiems
verslininkams.
Sumažinsime gyventojų
pajamų mokesčio tarifą nuo
24 iki 20 proc. Mažinsime
pridėtinės vertės mokesčio
tarifą šildymui ir dujoms.
Atnaujinsime švietimo ir
mokslo sistemą, stengsimės
sukurti optimalų ugdymo
įstaigų tinklą, didinti valstybės investicijas šių įstaigų
renovavimui ir aprūpinimui
šiuolaikiškomis mokymo
priemonėmis. Sudarysime
geresnes sąlygas mokyto-

Gimiau 1975 m. liepos 13 d. Vilniuje. Vaikystė prabėgo
Suvalkijoje, tėvų gimtinėje, Vilkaviškio rajone, Gižų kaime.
Baigęs mokslus 3 metus dirbau AB “Lietuvos radijo ir televizijos centras“. 1999 m. įkūriau UAB “Nauja elektronikos
karta“, kur iki šiol dirbu direktoriumi. 2004 m. pradėjau
studijuoti teisę Lietuvos teisės universitete. Nuo 2004 m. dirbu Europos Parlamente, europarlamentarės Jolantos Dičkutės padėjėju.

jams, dirbantiems kaime.
Didinsime pedagogų ir kitų
švietimo darbuotojų atlyginimus.
Skatinsime mokymąsi
visą gyvenimą.
Jaunimas turi kurti naują
Lietuvą. Gerinsime jaunimo
apsirūpinimo būstu sąlygas.
Sieksime palengvinti socialinio draudimo naštą įmonėms, įdarbinančioms jaunimą. Sieksime suteikti teisę
jaunimui nuo 21 m. kandidatuoti į Seimą.
Socialinės apsaugos srityje numatome vidutinę pensiją padidinti iki 1500 Lt,
minimalią mėnesinę algą iki
1800–2000 Lt, pagrindinį
neapmokestinamųjų pajamų
dydį padidinti iki 800 Lt per
mėnesį. Valstybės remiamas
pajamas didinti nuo 350 iki
550 Lt. Didinti pašalpas už
kiekvieną auginamą vaiką ir
išmokas, gimus vaikui.
Sveikatos apsaugos srityje skirsime ypatingą dėmesį

sveikatos išsaugojimui, ligų
profilaktikai. Šios srities finansavimą didinsime ne mažiau kaip 20 proc., sieksime
sukurti sveikatos ugdymo
sistemą, prieinamą kiekvienam gyventojui, atkursime
kaimo felčerinius-akušerinius punktus seniūnijose.
Narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės
srityje sieksime steigti naujus ir stiprinti veikiančius
narkotikų kontrolės policijos
padalinius, stiprinti policijos, prokuratūros, muitinės
ir teisminį bendradarbiavimą šioje srityje.
Žemės ūkio srityje sieksime iki 2010 m. užbaigti nuosavybės teisių į žemę ir miškus atkūrimą, remti mažojo
ir vidutinio verslo įmonių
kūrimąsi kaime, tradicinės
ir netradicinės žemdirbystės ir alternatyvaus verslo
plėtros. Sudarysime sąlygas
jaunimui kurtis kaime.
Valstybės valdymo, savi-

valdos srityje sieksime, kad
Seimo nariai būtų renkami
tik vienmandatėse apygardose, tiesioginių savivaldybių merų ir seniūnų rinkimų, panaikinti apskričių
viršininko administracijas.
Teisės ir teisėtvarkos srityje sieksime teismų nešališkumo, greito ir efektyvaus
bylų nagrinėjimo, asmeninės

pareigūnų atsakomybės už
tyrimo kokybę. Stiprinsime
prevencines priemones kovai
su nusikalstamumu, korupcija ir šešėline ekonomika.
Vykdysime tęstinę valstybės užsienio politiką, veiksmingą Lietuvos atstovų veiklą ES institucijose, NATO
ir kitose tarptautinėse organizacijose.
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R e d a Ž E M A I T Y T Ė – „ F r o n t o“ p a r t i j a

Kandidatė nuotraukos nepateikė.

Kokia yra pagrindinė „Fronto“ žinia žmonėms?
Frontininkai sako:
mums įgriso melagiai
ir vagys, susėdę valdžios kėdėse. Mums
atsibodo partijų be-

jėgiškumas.
Mums
atgrasi korupcija ir
socialinė
neteisybė,
mums atsibodo politikų melas ir tautos
mulkinimas. Mums
gana valdininkų ir oligarchų įsigalėjimo bei

laukinio kapitalizmo,
teisinio nihilizmo.
Todėl arba dabar,
jau šį rudenį, mes sustabdysime šalies degradaciją, arba bus
vėlu. Vienintelė išeitis
yra balsuoti už „Frontą“.
„Frontas“ atstovauja
žmonėms, o ne siauroms kapitalo grupuotėms.
„Frontas“
sustabdys
valstybės
privatizavimą ir išvogimą. „Frontas“ grąžins valstybei tai, kas
pavogta. „Frontas“ teisingai perskirstys valstybės pajamas taip,
kaip Lietuvoje smarkiai sumažėtų skirtumai tarp turtingų ir
vargšų, tarp pseudoelito ir paprastų žmonių,
tarp privilegijomis ir
naudingais ryšiais apaugusiu aukštų valdininkų ir žmonių, kuriems šie valdininkai
turės realiai tarnauti.

Todėl mes – už valdininkų skaičiaus sumažinimą, politikų
ir aukštų valdininkų
besaikiai išpūstų algų
ir priedų sumažinimą.
Seimo narių, kurie susikompromituoja, atšaukimą piliečių parašų keliu.
Mes – už visaapimančią Konstitucijos
reformą, po kurios Seimą bus galima paleisti
jo neįgalumo atveju,
o piliečiai referendumo keliu labiau įtakos
valstybės reikalus. Mes
– už reformą, pensijų ir mažiausių algų
padidinimą, griežtą
valstybių monopolijų
kontrolę, ypač už pirmo būtinumo prekių
ir paslaugų kainų kontrolę, už progresinius
mokesčius, viršpelnių
apmokestinimą, Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimą,
žemės ūkio perdirbejų

monopolizacijos kontrolę, duodant galimybę lietuviškos ir kitų
tautų kultūros puoselėjimą.
Lietuvoje tiek privatizuota – ir beveik
niekas nenubaustas.
„Frontas“ su tuo nesitaikys. Kai tik „Frontas“ turės valdžią Seime, bus atšauktas
senaties terminas ekonominiams nusikaltimams.
Štai tokia yra mūsų
pagrindinė žinia Lietuvos žmogui.

Kęstutis ŽIEMYS – Liberalų ir centro są junga
Gimiau Vilkaviškyje. 1990 baigiau Kauno politechnikos
institutą. 1997 VDU įgijau biznio ir vadybos magistro laipsnį. 2004 m. VDU įgijau teisės magistro laipsnį, o 2004 m.
– transnacionalinės teisės sertifikatą Michigan State University (JAV), Detroit college of law.
Šiuo metu studijuoju doktorantūroje. Esu auditorius, registruotas lobistas, Lietuvos teisininkų draugijos Marijampolės apskrities skyriaus pirmininkas. Dirbu Marijampolės
advokatų kontoroje ir dėstau Marijampolės kolegijoje.
Šeimoje auga sūnūs Dovydas, Mantas, dukra Marija.
didesnę privačios iniciatyvos
laisvę, geresnes galimybes dirbti
ir užsidirbti. Mūsų siekis – jau
2015 metais matyti Lietuvą tarp
15 laimingiausių valstybių pasaulyje. Tokią, kokia yra laimingiausia pasaulio valstybė Danija.
Lietuvą 2015 metais matome ir
pagal korupcijos suvokimo indeksą tarp 10 skaidriausių pasaulio valstybių.
Mūsų didžiausia bėda Lietuvoje, kad mes esame maži. Maži
ne pagal teritoriją ar gyventojų
skaičiumi, maži, nes turime mažas svajones ir mažus iššūkius.
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.
Geresnės Lietuvos programoje LiCS ir toliau nuosekliai pasisako už mažesnius mokesčius,

Pagrindiniai pokyčiai,
kuriuos inicijuosime:

Mokesčių srityje:
– sumažinsime gyventojų pajamų mokestį iki 20 procentų;
– pensija sieks 1500 litų, ji
leis gyventi, o ne išgyventi.
Energetikos srityje: svarbiausias iššūkis – energetinė Lietuvos
nepriklausomybė: reorganizuodami esamas ministerijas ir departamentus įkursime veiksmo
ministeriją – Energetikos ir būsto modernizavimo ministeriją,
atsakingą už konkrečių strateginių tikslų įgyvendinimą.
Valstybės valdymo srityje:
– siekdama esminės žinių
ekonomikos įtakos bendrojoje
šalies ekonomikoje, inovatyvu-

mo ir konkurencingumo globaliame pasaulyje didinimo, valstybė privalo pasirinkti strateginę
Lietuvos specializaciją naujausių
technologijų ir fundamentalių
tyrimų srityse ir joms skirti prioritetinį dėmesį ir finansavimą;
– peržiūrėsime ministerijų,
pirmiausia Ūkio, Susisiekimo ir
Aplinkos, funkcijas ir skaičių.
Viešojo sektoriaus srityje:
– reorganizuodami esamas
ministerijas ir departamentus,
nedidindami jų skaičiaus, įkursime Ateities ministeriją, kuri būtų
atsakinga už žinių ekonomikos ir
žinių visuomenės plėtrą, mokslo
technologijų ir telekomunikacijų
raidą bei inovacijas;
– subursime mokslo, verslo ir
visuomenės ekspertus Lietuvos
ateities vizijai sukurti ir organizuosime jos įgyvendinimą;
– visuotinai bus pereita prie
„vieno langelio“ principo taikymo, atsisakyta perdėto reguliavimo, daugelio viešojo administravimo funkcijų perteklinio
dubliavimosi, viešosios paslaugos bus perkeltos į elektroninę
erdvę.
Mūsų programoje – mokesčių ir finansų politika, kultūra,

socialinė rūpyba, verslo sąlygos
ir švietimas, sveikatos apsauga
ir regionų plėtra, užimtumas ir
socialinės atskirties mažinimas,
kokybiškos valstybės viešosios
paslaugos, teisingumas ir žmogaus bei valstybės saugumas.
Pasiūlyti sprendimai visose svarbiausiose žmogaus ir Lietuvos

valstybės gyvenimo srityse, Liberalų ir centro sąjunga kiekvienoje iš jų prisiima konkrečius ir
aiškius įsipareigojimus.
Laikas permainoms – kviečiame kartu kurti geresnę Lietuvą!
Išsami LiCS programa –
www.lics.lt.

6

2008 m. sPALio 12 d. SEIMO rinkimai

V I L K AV I Š K I O R A J O N O R I N K I M Ų A P Y G A R D A N R . 6 8
Rinkimų apylinkės
pavadinimas

Apylinkės
Nr.

Vilkaviškio rytų

1

Vilkaviškio pietų

2

Vilkaviškio vakarų

3

Vilkaviškio šiaurės

4

Kybartų rytų

5

Kybartų vakarų

6

Virbalio

7

Rimavičių

8

Bartninkų

9

Lakštučių

10

Pašeimenių

11

Piliakalnių

12

Gižų

13

Bačkiškių

14

Karklinių

15

Keturvalakių

16

Gudkaimio

17

Lauckaimio

18

Matlaukio

19

Šiaudiniškių

20

Vilkupių

21

Virbalio kaimiškoji

22

Klausučių

24

Karalkrėslio

26

Pajevonio

27

Alksnėnų

28

Opšrūtų

29

Paežerių

30

Pilviškių

31

Ramoniškių

32

Alvito

33

Karalių

34

Klampučių

35

Serdokų

36

Uosių

37

Gražiškių

38

Kaupiškių

39

Vištyčio

40

Vartų

41

Pūstapėdžių

42

Stirniškių

44

Būstinė
Vilkaviškio pagrindinė m-kla
J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškis
Vilkaviškio kultūros centras,
Vytauto g. 28, Vilkaviškis
S. Nėries vidurinė m-kla
Vienybės g. 1, Vilkaviškis
„Aušros“ vidurinė m-kla
Vienybės g. 52, Vilkaviškis
Kybartų pagrindinė m-kla
J. Basanavičiaus g. 90, Kybartai
Kybartų kultūros centras
J. Basanavičiaus g. 40, Kybartai
Virbalio vidurinė m-kla
Vilniaus g. 17, Virbalis
Soc. paslaugų centras
Rimavičių k., Gižų sen.
Bartninkų seniūnija,
Bartninkų mstl., Bartninkų sen.
Lakštučių biblioteka,
Lakštučių k., Bartninkų sen.
Pašeimenių pradinė m-kla
Pašeimenių k., Bartninkų sen.
Piliakalnių pradinė m-kla
Piliakalnių k., Bartninkų sen.
Gižų pagrindinė m-kla
Gižų k., Gižų sen.
Bačkiškių pradinė m-kla
Bačkiškių k., Keturvalakių sen.
Karklinių bendruomenės patalpos,
Karklinių k., Keturvalakių sen.
Keturvalakių pagrindinė m-kla
Keturvalakių mstl., Keturvalakių sen.
Senelių globos namai,
Gudkaimio k., Kybartų sen.
Lauckaimio pradinė m-kla,
Keturkaimio k., Kybartų sen.
Matlaukio pradinė m-kla,
Matlaukio k., Kybartų sen.
Šiaudiniškių pradinė m-kla,
Šiaudiniškių k., Kybartų sen.
Vilkupių pradinė m-kla
Vilkupių k., Kybartų sen.
Virbalio kultūros namai,
Vilniaus g. 26, Virbalis
Klausučių seniūnija
Klausučių k., Klausučių sen.
Karalkrėslio pradinė m-kla
Užbalių k., Pajevonio sen.
Pajevonio seniūnija
Pajevonio k., Pajevonio sen.
Alksnėnų pradinė m-kla
Alksnėnų k. Pilviškių sen.
Opšrūtų biblioteka
Opšrūtų k., Pilviškių sen.
Paežerių pagrindinė m-la
Paežerių k., Pilviškių sen.
Pilviškių seniūnija
Mokyklos g. 1, Pilviškiai
Kultūros namai (buvę)
Ramoniškių k., Pilviškių sen.
Alvito pagrindinė m-kla
Alvito k., Šeimenos sen.
Giedrių pagrindinė m-kla
Karalių k., Šeimenos sen.
Klampučių pagrindinė m-kla
Klampučių k., Šeimenos sen.
Serdokų bendruomenės namai
Serdokų k. Šeimenos sen.
Paežerių m/d „Ežerėlis“
Paežerių k., Šeimenos sen.
Gražiškių seniūnija
Gražiškių mstl., Gražiškių sen.
Girėnų kultūros namai
Kaupiškių k., Vištyčio sen.
Vištyčio kultūros namai
Vištyčio mstl. Vištyčio sen.
Vartų pradinė m-kla
Vartų k., Bartninkų sen.
Pūstapėdžių m-kla
Pūstapėdžių k., Šeimenos sen.
Stirniškių m-kla
Stirniškių k., Šeimenos sen

Telefonas
(8 342) 20 103
(8 342) 20 778
(8 342) 20 845
(8 342) 20 951
(8 342) 30 145
(8 342) 30 635
(8 342) 61 601
8 687 12 091
(8 342) 43 315
8 600 30 966
(8 342) 49 232
8 656 31 726
(8 342) 42 643
8 682 42 618
8 682 59 762
8 342 41 616
8 342 47 266
(8 342) 45 700
8 615 75 714
(8 342) 44 659
8 674 34 274
(8 342) 61 605
(8 342) 49 482
8 620 57 142
(8 342) 40 631
(8 342) 44 212
8 613 79 424
8 647 32 155
(8 342) 45 216
(8 342) 67 666
8 641 99 739
(8 342) 60 452
(8 342) 31 112
(8 342) 47 640
8 635 42 966
(8 342) 46 281
(8 342) 43 790
8 616 40 912
(8 342) 63 437
8 615 78 173
(8 342) 69 124
8 652 98 094

Pirmininkas
Aldona Akucevičienė
8 652 92 257
Aldona Žemaitaitienė
8 687 19 380
Gintas Mindaugas Tamulis
8 699 38 551
Renata Kailiuvienė
8 614 34 456
Algirdas Kučinskas
8 623 56 693
Laimutė Stelmokaitienė
8 611 47 082
Giedrius Kurtinaitis
8 618 04 467
Lina Viltrakienė
8 687 12 091
Violeta Raulinaitienė
8 687 25 133
Elena Zorubienė
8 600 30 966
Visvaldas Kalinauskas
8 658 96 536
Ona Kotkienė
8 656 31 726
Loreta Štrimaitienė
8 650 13 988
Regina Skinkienė
8 682 42 618
Zita Galeckienė
8 682 59 762
Asta Šnipaitienė
8 686 60 623
Rimutė Vasiliauskienė
8 652 79 591
Algimanta Kabišaitienė
8 613 71 523
Rimantas Liepuonius
8 615 75 714
Aneta Čižauskienė
8 650 33 685
Lilija Margevičienė
8 674 34 274
Liudmila Antanavičienė
8 618 04 780
Danutė Saldukaitienė
8 614 11 208
Vilma Kojutienė
8 620 57 142
Laimutė Šatienė
8 622 85 542
Regina Marija Valaitienė
8 613 79 424
Algimantas Jonas Sagatauskas
8 647 32 155
Rimas Mockeliūnas
8 686 45 022
Kęstutis Brazys
8 670 62 995
Jonas Plioplys
8 641 99 739
Juozas Totoraitis
8 610 01 084
Roma Ona Mačienė
8 611 18 879
Dana Didvalienė
(8 342) 47 694
Irena Teresė Vainauskienė
8 635 42 966
Kęstutis Grėbliūnas
8 614 89 626
Antanas Zenonas Berenta
(8 342) 43 722
Nomeda Klimauskienė
8 616 40 912
Vilma Menčinskienė
8 615 84 567
Eugenija Lenzienė
8 615 78 173
Vytautas Lekešius
8 682 15 851
Lina Vilčinskienė
8 652 98 094

Vilkaviškio šiaurės rinkimų apylinkė Nr. 4, yra apylinkė, kurioje gali balsuoti rinkėjai, įtraukti į nedeklaravusių gyvenamosios vietos
apskaitą, t. y. asmenys, kurie nedeklaravę gyvenamosios vietos arba įtraukti į asmenų, neturinčių nuolatinės gyvenamosios vietos
(gyvenamoji vieta nurodyta rajono Savivaldybė, adresas: S.Nėries g. 1, Vilkaviškis) sąrašą.
Rinkimų apylinkės iki spalio 11 d. kiekvieną darbo dieną budės nuo 17 iki 19 val., šeštadieniais – nuo 10 iki 12 val.
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Kiekvieno rinkėjo balsas rinkimuose yra svarbus

rinkimų biuletenį (biuletenius) draudžiama. Komisijos
Jeigu asmuo, atvykęs į narys, pažeidęs šį reikalavimą,
balsavimo patalpą, neturi rei- atsako pagal Lietuvos Respukalingų dokumentų arba ne- blikos įstatymus.
aišku, ar jis yra įrašytas į šios
rinkimų apylinkės rinkėjų sąBiuletenio pildymas
rašą, komisijos narys jam atGavęs rinkimų biuletenius,
vykimo lapelio neišduoda, bet rinkėjas eina į balsavimo kabiįteikia svečio lapelį ir pasiunčia ną ir joje biuletenius užpildo.
jį pas komisijos pirmininką ar Pildyti biuletenius ne balsavijo pavaduotoją išsiaiškinti dėl mo kabinoje draudžiama.
balsavimo.
Vienmandatės
rinkimų
Komisijos narys, kuriam apygardos biuletenyje rinkėjas
pavesta išduoti rinkimų biule- pažymi to kandidato į Seimo
tenius, iš pateiktų dokumentų narius pavardę, už kurį jis balnustatęs, kad atvykęs balsuoti suoja „už“.
asmuo tikrai yra į rinkėjų sąDaugiamandatės rinkimų
rašą įrašytas pilietis, arba jei- apygardos biuletenyje rinkėjas
gu rinkimų komisijos pirmi- pažymi tą kandidatų sąrašą,
ninkui raštu tai paliudija du į už kurį jis balsuoja „už“, ir, patos rinkimų apylinkės rinkėjų reikšdamas nuomonę dėl sąsąrašą įrašyti Lietuvos Respu- rašo kandidatų, specialiai tam
blikos piliečiai, rinkėjų sąraše skirtuose biuletenio laukeliuosuranda rinkėjo pavardę, pai- se įrašo penkių pasirinktų šio
ma iš asmens rinkėjo pažymė- sąrašo kandidatų rinkimų nujimą ir atvykimo lapelį.
merius. Tuo būdu paduodami
Po to, kai rinkėjas ir rin- už šiuos kandidatus pirmumo
kimų biuletenius išduodantis balsai. Jeigu biuletenyje to
komisijos narys pasirašo rin- paties kandidato rinkimų nukimų apylinkės rinkėjų sąraše, meris įrašytas du ar daugiau
rinkėjui išduodami rinkimų kartų, šiam kandidatui pabiuleteniai – vienas vienman- gal šį biuletenį įskaitomas tik
datės rinkimų apygardos ir vienas pirmumo balsas. Jeigu
vienas daugiamandatės rin- pagal padarytas žymas negakimų apygardos. Rinkėjo lima nustatyti rinkėjo valios
pažymėjimas ir atvykimo la- dėl vieno ar daugiau kandidapelis rinkėjui negrąžinami. tų rinkimų numerių, laikoma,
Balsuojant paštu, iš anksto ar kad rinkėjas nepareiškė jokio
namuose, rinkėjo pažymėjime vertinimo dėl tų kandidatų.
pažymima apie biuletenių išUžpildytus rinkimų biudavimą ir rinkėjo pažymėji- letenius rinkėjas pats įmeta į
mas grąžinamas rinkėjui.
balsadėžę.
Išduoti rinkėjui kito asmens
Jeigu rinkėjas prašo, su(Atkelta iš 1 p.)

gadintas rinkimų biuletenis
pakeičiamas nauju. Rinkimų
komisijos narys sugadintą
biuletenį perbraukia, ant jo
pasirašo ir išduoda naują biuletenį. Sugadinti biuleteniai
laikomi atskirai.
Rinkėjas, kuris dėl fizinių
trūkumų negali pats rinkimų
biuletenio užpildyti ir įmesti
į balsadėžę, gali pasikviesti
kitą asmenį (išskyrus rinkimų
komisijos pirmininką, narį ar
rinkimų stebėtoją), kuris už jį
atliktų šiuos veiksmus. Rinkėjas, neturintis fizinių trūkumų, kurie trukdytų užpildyti
rinkimų biuletenius, turi balsuoti pats.

Balsavimas paštu

Balsuoti paštu gali rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos
priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar
globos įstaigose arba atlieka
privalomąją karo tarnybą ir
todėl negali atvykti balsuoti į
rinkimų apylinkę, arba atlieka
tikrąją karo tarnybą, valstybės
tarnybą ar dirba pagal darbo
sutartis tarptautinėse karinėse
operacijose užsienyje, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo
bausmę. Balsuoti paštu galima
specialiai balsavimui sudarytuose paštuose – specialiuose
paštuose jų darbo valandomis paskutinį trečiadienį, ketvirtadienį ar penktadienį iki
rinkimų dienos, t. y. 2008 m.
spalio 8-10 d.
Rinkėjai atliekantys arešto

ar laivės atėmimo bausmę, turi
teisę balsuoti savo bausmės
vykdymo įstaigoje, ten sudarytuose specialiuose paštuose.

Balsavimas namuose

Balsuoti namuose gali tik
šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai, sukakę 70 metų ir vyresni
rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos
būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų
apylinkę ir jeigu jie pateikė
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo
prašymą balsuoti namuose.

Balsavimas iš anksto

Balsuoti iš anksto gali rinkėjai, kurie rinkimų dieną negali atvykti balsuoti į rinkimų
apylinkę. Rinkėjų balsavimą
iš anksto organizuoja apygardos rinkimų komisija. Balsavimas iš anksto turi vykti nuo
12 iki 20 valandos paskutinį
trečiadienį ir ketvirtadienį iki
rinkimų dienos, t. y. 2008 m.
spalio 8-9 d. iš anksto parengtose ir balsavimui tinkamose
patalpose, esančiose pastate, kuriame yra Savivaldybė,
adresu S.Nėries g. 1, Vilkaviškyje, pirmame aukšte, Civilinės metrikacijos skyriaus
patalpose.
Balsuojant paštu, namuose
ar iš anksto rinkėjas balsuoja
asmeniškai ir slaptai: užpildo
rinkimų biuletenius; užpildytus rinkimų biuletenius įdeda
į vidinį balsavimo paštu voką;
užklijuoja vidinį balsavimo

paštu voką; vidinį balsavimo
paštu voką kartu su rinkėjo
pažymėjimu įdeda į išorinį
balsavimo paštu voką; užklijuoja išorinį balsavimo paštu
voką.
Šiuos veiksmus rinkėjas atlieka pats. Jeigu rinkėjas dėl
fizinių trūkumų šių veiksmų
pats atlikti negali, jo prašymu
juos atlieka rinkėjo pasirinktas asmuo. Šis asmuo rinkimų
biuletenius privalo užpildyti
rinkėjo akivaizdoje pagal jo
nurodymą ir išsaugoti balsavimo paslaptį.
Seimo rinkimai nėra vien
politikų ar politinių partijų varžybos dėl valdžios. Tai
mūsų bendros gyvenimo
krypties pasirinkimas. Nuo to,
kaip apsispręsime spalio 12ąją priklausys, kokia kryptimi
artimiausius ketverius metus
suks mūsų Tautos ir Valstybės
kelias. Siekime kartu, kad šie
Seimo rinkimai būtų svarbūs,
sąžiningi ir sąmoningi.
Rinkėjai atminkite, kad
Jūsų balsas rinkimuose svarbus. Jei Jūs jo atsisakote, laimi
tie, kurie tikisi Jūsų pilietinio
abejingumo. Susipažinkite su
partijų ir kandidatų sąrašais,
pasisakymais, programomis.
Jūsų balsas gali keisti padėtį
šalyje, gali pakeisti politikų
pozicijas rinkimų sąrašuose.
Nepamirškite, jog turite teisę reitinguoti partijų sąrašus.
Prieš rinkimus ir ypač rinkimų dieną paraginkite balsuoti
šeimos narius, kaimynus, bendradarbius.

Rinkėjo, kuris gyvena rinkimų apylinkės teritorijai priskirtu adresu, tačiau
neįrašyto į apylinkės rinkėjų sąrašą, balsavimo Seimo rinkimuose taisyklės
1. Šiose taisyklėse nustatyta
tvarka gali balsuoti tik tas rin
kėjas, kuris atitinka Seimo rin
kimų įstatymo (Žin., 1992, Nr.
22-635; 2000, Nr. 59-1760)
35 str. numatytas sąlygas:
a) neįrašytas į galutinį apy
linkės rinkėjų sąrašą;
b) į apylinkės rinkimų ko
misiją kreipiasi po galutinių
rinkėjų sąrašų patvirtinimo,
bet ne vėliau kaip iki balsavimo
rinkimuose dienos 18 val.;
c) raštu patvirtina, kad nėra
balsavęs paštu ar balsavęs kitoje
rinkimų apylinkėje;
d) pateikia piliečio pasą
su jame įrašytu gyvenamosios
vietos adresu arba pasą ar as
mens tapatybės kortelę ir pa
žymą apie deklaruotą gyvena
mąją vietą rinkimų apylinkei
priskirtu adresu.
2. Patikrinama, ar gyvena
mosios vietos adresas (įrašytas į
piliečio pasą, nurodytas pažy
moje apie deklaruotą gyvena
mąją vietą) tikrai yra priskirtas
šios rinkimų apylinkės teritori
jai.
3. Patikrinama, ar rinkė
jas nėra įrašytas į kurios nors
rinkimų apylinkės galutiniuos
rinkėjų sąrašus. Tam tikslui
galima pasinaudoti telefonu
1855 (Pastaba. Telefonu 1855
neteikiama informacija apie

rinkimų dieną į papildomus
rinkimų apylinkės sąrašus įra
šytus rinkėjus) arba susiekti su
rinkimų apygarda.
4. Nustačius, kad pilietis
atitinka 1 punkte nurodytas są
lygas, ir atlikus 2 punkte nuro
dytus veiksmus, jis yra įrašomas
į papildomą rinkimų apylinkės
rinkėjų sąrašą ir jam išrašomas
rinkėjo pažymėjimas (vietoj
rinkėjo pažymėjimo numerio
nurodoma „įrašytas papildo
mai“). Papildomame rinkėjų
sąraše nurodoma: rinkėjo as
mens kodas, asmens dokumen
to numeris, pavardė, vardas
(vardai), gyvenamosios vietos
adresas, komisijos nario, kuris
rinkėjui išduoda rinkimų do
kumentus (rinkėjo pažymėjimą
ir rinkimų biuletenius), pavar
dė, taip pat yra vieta piliečiui
pasirašyti. Kartu su rinkimų
biuleteniu (biuleteniais) pilie
čiui išduodamas vokas. Slapto
balsavimo kabinoje pilietis už
pildo rinkimų biuletenį (biule
tenius), įdeda jį (juos) į voką,
voką užklijuoja. Užklijuotą
voką pilietis įteikia apylinkės
rinkimų komisijos pirminin
kui, o šis voką antspauduoja
apylinkės rinkimų komisijos
antspaudu ir priklijuoja prie jo
rinkėjo pažymėjimą.
5. Komisijos pirmininkas

nedelsdamas telefonu praneša
apygardos rinkimų komisijai šio
rinkėjo pavardę, vardą, asmens
kodą, paso numerį ir pase ar
pažymoje apie deklaruotą gyve
namąją vietą įrašytą adresą.
6. Apygardos rinkimų ko
misija patikrina, ar rinkėjas
yra įrašytas į apygardos rinkė
jų sąrašą, ir apylinkės, į kurios
rinkėjų sąrašą įrašytas šis rinkė
jas, rinkimų komisijai praneša,
kad jis balsavo kitoje rinkimų
apylinkėje. Gavusi pranešimą,
apylinkės rinkimų komisija
tai pažymi rinkėjų sąraše („iš
braukia“). Jeigu rinkėjas yra
balsavęs, apie tai nedelsiant
pranešama apygardos rinkimų
komisijai, kuri apie tai pra
neša tai rinkimų apylinkei,
kurioje rinkėjas buvo įrašytas
į papildomą apylinkės rinkėjų
sąrašą ir balsavo šio sprendimo
4 punkte nustatyta tvarka. Tai
nurodoma ant rinkėjo pateikto
voko. Rinkėjo balsas šiame voke
neskaičiuojamas. Jeigu rinkėjas
toje rinkimų apylinkėje, į ku
rios rinkėjų sąrašą buvo įrašy
tas, nėra balsavęs (jeigu šio rin
kėjo balsas vėliau šioje rinkimų
apylinkėje būtų gautas paštu,
tai šio rinkėjo balsas, gautas
paštu, neskaičiuojamas, ir tai
nurodoma ant vidinio voko),
rinkėjų skaičius šioje rinkimų

apylinkėje mažinamas vienetu.
Tai taip pat pranešama apy
gardos rinkimų komisijai, kuri
apie tai praneša tai rinkimų
apylinkei, kurioje rinkėjas buvo
įrašytas į papildomą rinkėją
sąrašą ir balsavo šio sprendimo
4 punkte nustatyta tvarka. Tai
nurodoma ant rinkėjo palikto
voko. Rinkėjo balsas šiame voke
skaičiuojamas.
7. Jeigu apygardos rinkimų
komisija nustato, kad rinkėjas
nėra įrašytas į apygardos rinkė
jų sąrašą, jo duomenys perduo
dami Gyventojų registro tarny
bai prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos.
Gyventojų registro tarnyba prie
Lietuvos Respublikos vidaus rei
kalų ministerijos išsiunčia atsa
kymą apygardos rinkimų komi
sijai apie tai, kuriame apylinkės
rinkėjų sąraše rinkėjas įrašytas,
arba apie tai, kad rinkėjas nėra
įrašytas į jokios apylinkės rin
kėjų sąrašus. Apygardos rinki
mų komisija susisiekia su kitos
apygardos rinkimų komisija
(apylinkės rinkimų komisija)
ir praneša, kad šis rinkėjas yra
įrašytas į papildomus apylin
kės rinkėjų sąrašus (nurodoma
apygarda ir rinkimų apylinkė).
Rinkėjo balsas voke skaičiuo
jamas nustačius, kad rinkėjas
nėra balsavęs kitos apygardos

rinkimų apylinkėje, į kurios
rinkėjų sąrašus jis buvo įrašy
tas.
Jei rinkėjas niekur nebu
vo įrašytas, tuomet apygardos
rinkimų komisija toliau nieko
pranešti neturi, o Gyventojų
registro tarnyba prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų mi
nisterijos laikys, kad rinkėjas
jau yra įrašytas į papildomus tos
apylinkės rinkėjų sąrašus.
Gyventojų registro tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vi
daus reikalų ministerijos teikia
Lietuvos Respublikos vyriausia
jai rinkimų komisijai ataskaitą
apie visų šiame punkte nurody
tų veiksmų atlikimą.
8. Šios taisyklės netaikomos,
jei:
a) rinkėjas nedeklaravęs
savo gyvenamosios vietos (pa
siūlyti deklaruoti gyvenamąją
vietą seniūnijoje);
b) rinkėjas deklaravęs gy
venamąją vietą kitos rinkimų
apylinkės teritorijoje (pasiūlyti
eiti į tą rinkimų apylinkę, ku
rioje deklaravęs gyvenamąją
vietą);
Pastaba. Jei rinkėjo pase
yra įrašas apie panaikintą jo re
gistraciją, tuomet laikoma, kad
rinkėjas nėra deklaravęs gyve
namosios vietos.
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Rinkėjo pažymėjimo atsispausdinimo pasinaudojant
elektroninėmis ryšio priemonėmis taisyklės
1. Šios taisyklės patvirtintos vadovaujantis
Seimo rinkimų įstatymo (Žin., 1992, Nr. 22-635;
2000, Nr. 59-1760) 30 straipsniu ir nustato, ko
kia tvarka pats rinkėjas gali išsispausdinti rinkėjo
pažymėjimą pagal Lietuvos Respublikos rinkėjų
sąrašo duomenis, gautus elektroninėmis ryšio prie
monėmis.
2. Rinkėjas Vyriausiosios rinkimų komisijos
interneto tinklalapyje www.vrk.lt gali sužinoti
apygardos, kurioje turi balsuoti, apylinkę, į kurios
rinkėjų sąrašą yra įrašytas, ir (ar) atsispausdinti
rinkėjo pažymėjimą
3. Rinkėjas, norėdamas sužinoti apygardos,
kurioje turi balsuoti, apylinkę, į kurios rinkėjų są
rašą yra įrašytas, apylinkės pavadinimą, numerį ir
balsavimo būstinės adresą, turi nurodyti (įrašyti)
savo vardą, pavardę ir asmens kodą (pagal pasą,
asmens tapatybės kortelę), paso arba asmens tapa
tybės kortelės numerį.

4. Rinkėjas, norėdamas atsispausdinti rinkėjo
pažymėjimą, turi nurodyti (įrašyti) savo asmens
kodą, vardą, pavardę (pagal pasą, asmens tapa
tybės kortelę), paso arba asmens tapatybės kortelės
numerį.
Patikrinus, ar įrašyti duomenys atitinka Gy
ventojų registro duomenis, rinkėjui suteikiama ga
limybė atsispausdinti rinkėjo pažymėjimą. Jei nu
rodomi nepilni ar neteisingi duomenys, duomenis
pakartotinai galima įrašyti tris kartus.
Atsispausdintą rinkėjo pažymėjimą rinkėjas pa
sirašo pats.
5. Informacija apie atliktas užklausas ir apie
rinkėjų pažymėjimų duomenų siuntimą yra kau
piama Vyriausiojoje rinkimų komisijoje.
6. Rinkėjas su atsispausdintu ir pasirašytu rin
kėjo pažymėjimu gali balsuoti paštu arba rinkimų
dieną balsuoti šiame rinkėjo pažymėjime nurody
toje rinkimų apylinkėje.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIMU VILKAVIŠKIO
RINKIMŲ APYGARDOJE NR. 68 NUSTATYTOS VIETOS IŠORINEI POLITINEI REKLAMAI
Rinkimų apylinkės pavadinimas
Vilkaviškio rytų
Vilkaviškio pietų
Vilkaviškio vakarų
Vilkaviškio šiaurės
Kybartų rytų
Kybartų vakarų
Virbalio
Rimavičių
Bartninkų
Lakštučių
Pašeimenių
Piliakalnių
Gižų
Bačkiškių
Karklinių
Keturvalakių
Gudkaimio
Lauckaimio
Matlaukio
Šiaudiniškių
Vilkupių
Virbalio kaimiškoji
Klausučių
Karalkrėslio
Pajevonio
Alksnėnų
Opšrūtų
Paežerių
Pilviškių
Ramoniškių
Alvito
Karalių
Klampučių
Serdokų
Uosių
Gražiškių
Kaupiškių
Vištyčio
Vartų
Pūstapėdžių
Stirniškių

Apylinkės
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44

Vieta išorinei politinei reklamai
Rimgaudo – J.Basanavičiaus g. sankryžoje
Prie Vilkaviškio kultūros centro
Maironio – Vienybės g. sankryžoje
Prie „Iki“ parduotuvės, prie įvažiavimo į mokyklą
Prie stadiono tvoros
Prie miesto parko pakraštyje esančių kioskų
Prie pašto, Vilniaus g. 28
Sankryžoje prie Rimavičių k. kryžiaus
Prie R. Lukoševičienės parduotuvės pastato sienos
Prie parduotuvės pastato sienos
Prie bendruomenės namų pastato
Prie buvusio vaikų darželio pastato
Aikštelėje prie seniūnijos
Bačkiškių gyv., skelbimų lentoje
Stende prie parduotuvės
Stende prie seniūnijos (apie 150 metrų nuo seniūnijos)
Pagrindinėje gatvėje prie priėjimo prie parduotuvės
Keturkaimio gyv. centre prie 4 butų gyvenamojo namo
Žvejų gatvėje, prie įvažiavimo į parduotuvę
Prie pagrindinės gatvės ir įvažiavimo į pagrindinę mokyklą
Prie pieno surinkimo punkto
Prie autobusų stoties, Vilniaus g. 7
Prie Rumokų b. st. pastato
Prie Užbalių parduotuvės
Prie prekybos centro „Jevonis“
Prie autobusų stotelės
Prie pieno surinkimo punkto
Aikštelėje prie parduotuvės
Aikštelėje prie seniūnijos, prie pagrindinio kelio
Aikštelėje prie kultūros namų
Ežero g., prie M. Žaliabarštienės parduotuvės
Prie bendruomenės namų
Prie Micutienės parduotuvės
Pagrindinėj gatvėj prie buvusios parduotuvės
Prie UAB „Mevilsta“ pastato
Prie pieno supirkimo punkto, Sūduvos g. 19
Gyvenvietės centre, prie pieninės
Miestelio skvere, prie pagrindinės gatvės
Prieš mokyklą, prie kelio
Aikštelėje prie medicinos punkto
Prie pieno surinkimo punkto

Gerbiami Vilkaviškio
rajono gyventojai
Kviečiame aktyviai dalyvauti Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimuose ir referendume dėl Ignalinos atominės
elektrinės darbo pratęsimo.
Jeigu Jūs neišreikšite savo
nuomonės už Jus tai padarys
kiti!
Vilkaviškio rinkimų
apygardos Nr. 68 komisija

Rinkėjo atmintinė

Atmintinėje skelbiami devyni
priminimai Lietuvos rinkėjui,
besiruošiančiam atlikti savo pilietinę pareigą:
• primenama kiekvieno balso
svarba;
• kviečiama apsvarstyti, ar partija, už kurią balsavo prieš ketverius metus, pateisino lūkesčius;
• siūloma apdairiai rinktis kitą
partiją;
• raginama susipažinti su partijų programomis ir kandidatų
pasisakymais;
• kviečiama aptarti partijas ir
kandidatus namuose, darbo vietoje ir su kaimynais;
• kviečiama dalyvauti susitikimuose su kandidatais, kelti rūpimus klausimus;
• primenama, jog rinkėjo balsas gali keisti ne tik padėtį valstybėje, bet ir politikų pozicijas
rinkimų sąrašuose;
• siūloma skatinti balsuoti šeimos narius, kaimynus ir bendradarbius;
• primenama savo pareigą atlikti tik gerai susipažinus su biuleteniu;
• raginama pranešti apie pastebėtus rinkimų pažeidimus.
Jeigu matote, kad rinkėjai ar
balsavimo stebėtojai elgiasi nesąžiningai, pažeidžia taisykles,
netylėkite. Apie tai praneškite
Apygardos rinkimų komisijai tel.
(8 342) 60 022, Vyriausiajai rinkimų komisijai tel. 1855 ar bendruoju Policijos departamento
tel. 112.
Paruošė organizacija
„Piliečių santalka“

Už rinkimų programų
turinį atsako jas
pateikę kandidatai.

Vilkaviškio rinkimų apygardos Nr. 68 rinkimų komisijos leidinys. Leidinį parengė UAB „Santakos laikraštis“.

