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Seimo rinkimai 2008
Lazdijų - Druskininkų 71-oji rinkimų apygarda

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJA
4 straipsnis
Aukščiausią suverenią galią
Tauta vykdo tiesiogiai ar per
demokratiškai išrinktus savo
atstovus.
5 straipsnis
Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
Valdžios galias riboja Konstitucija.
Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
34 straipsnis
Piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, turi rinkimų teisę.
Teisę būti išrinktam nustato
Lietuvos Respublikos Konstitucija ir rinkimų įstatymai.
Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais.

Lazdijų – Druskininkų
rinkimų apygarda Nr. 71
Adresas: Vilniaus g. 1, LT-67106,
Lazdijai
Telefonas: (8 318) 51156
Faksas: (8 318) 51351
El. paštas: rinkimai@lazdijai.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO
RINKIMŲ ĮSTATYMAS

1 straipsnis.
Seimo narių rinkimų pagrindai
Lietuvos Respublikos Seimo
(toliau - Seimo) nariai renkami ketveriems metams vienmandatėse ir daugiamandatėje
rinkimų apygardose, remiantis
visuotine ir lygia rinkimų teise,
slaptu balsavimu tiesioginiuose
mišrios sistemos rinkimuose.
2 straipsnis.
Visuotinė rinkimų teisė
1. Rinkimų teisę turi Lietuvos
Respublikos piliečiai, kuriems
rinkimų dieną yra sukakę 18
metų. Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais.
3 straipsnis.
Lygi rinkimų teisė

VIDMANTAS PILVINIS pirmininkas
GINTAUTAS JONAS JUŠKYS
pavaduotojas
RAMUTĖ SUBAČIENĖ sekretorė
ONA BALIUKONYTĖ narys
ALDONA BURBIENĖ narys

Kiekvienas turintis teisę rinkti
Lietuvos Respublikos pilietis
rinkimuose turi po vieną balsą
vienmandatėje ir daugiamandatėje rinkimų apygardose, o
šie balsai yra lygiaverčiai kiekvieno kito, turinčio teisę rinkti, piliečio balsams. Kiekvienas
rinkėjas turi lygią teisę pareikšti savo nuomonę dėl kandidatų,
įrašytų į tą kandidatų sąrašą,
už kurį jis balsuoja daugiamandatėje rinkimų apygardoje, o ši nuomonė yra lygiavertė
kiekvieno kito balsavusio už šį
sąrašą rinkėjo nuomonei.
4 straipsnis.
Tiesioginiai rinkimai
Seimo narius rinkėjai renka be
tarpininkų.
5 straipsnis.
Slaptas balsavimas
1. Rinkėjai balsuoja asmeniškai ir slaptai. Draudžiama

ONA DAUGĖLIENĖ narys
VITALĖ GRĖBLIŪNIENĖ narys
KĘSTUTIS JASIULEVIČIUS narys
KAZYS JAUTAKIS narys
VAIVA KIRKAUSKIENĖ narys

balsuoti už kitą asmenį arba
pavesti kitam asmeniui balsuoti už save. Rinkėjas, kuris dėl fizinių trūkumų negali
pats balsuoti, gali balsuoti padedamas kito asmens, kuriuo
jis pasitiki, kaip tai nustatyta
šio įstatymo 66 straipsnio 6
dalyje. Jeigu kam nors tapo
žinoma kito asmens balsavimo paslaptis, draudžiama ją
atskleisti.
2. Kontroliuoti rinkėjų valią rinkimuose draudžiama.
Balsavimo metu draudžiama
paveikti rinkėjo valią balsuoti
arba nebalsuoti už kurį nors
kandidatą ar kandidatų sąrašą. Rinkėjui turi būti sudarytos sąlygos slaptai ir netrukdomam užpildyti biuletenį. Su
biuleteniu draudžiama atlikti
tokius veiksmus, kurie galėtų
atskleisti balsavimo paslaptį.

JŪRATĖ LADAUSKAITĖ narys
ALYTĖ MEDIŠAUSKIENĖ narys
DALIUS MOCKEVIČIUS narys
RAMUTĖ PAPLAUSKIENĖ narys
ALVYDAS ŠKARNULIS narys
VITAS VAŠKELIS narys

VITAS BUTRIMAS
Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr.71)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

TAVO GALIMYBIŲ LIETUVA
I. Užtikrinti žmogaus saugumą.
1.Užkirsti kelią net ir smulkioms nusikalstamoms veikoms, nukreiptoms
prieš žmogų, – chuliganizmui, smurtavimui, vagystėms. Užtikrinti, kad
nė vienas nusikaltimas neliktų nepastebėtas ir neužregistruotas siekiant
„geresnės“ statistikos.
2.Policija privalo dirbti arčiau žmonių, apylinkių įgaliotiniai privalo
būti žinomi ir visą parą pasiekiami
žmonių bei realiai atsakingi ir įgalinti palaikyti tvarką. Numatyti jų
atskaitomybę vietos bendruomenei.
II. Šalies ūkis – kiekvieno žmogaus
turtėjimo labui.
1.Būtina supaprastinti verslą reguliuojančias teisės normas, įvedant
įstatymų pakeitimus. Reikia stengtis įvesti naujai susikūrusių verslo
įmonių atleidimą nuo mokesčių 2–3
metams, nustatyti Sodros įmokos
„lubas“, mažinti verslą kontroliuojančių institucijų skaičių, lanksčiau
reglamentuoti darbo santykius.
2.Užtikrinti alternatyvių verslų kaime bei ekologinės žemdirbystės plėtrą, teikiant valstybės paramą, taip

pat iš ES žemės ūkiui gaunamas lėšas skirti konkurencingumui didinti,
į jų valdymą įtraukti žemdirbių organizacijas.
3.Būtina spręsti didėjančios energijos kainos problemą naikinant monopolines privilegijas, užtikrinti,
jog būtų laikomasi konkurencijos
principų ir drausti dirbtiną kainų
kėlimą. Sudaryti palankias sąlygas
daugiabučių namų renovacijai, panaudojant 2007–2013 m. ES paramos lėšas.
III. Išsilavinęs žmogus geriausiai užtikrins savo ir visuomenės gerovę.
1.Sieksiu, jog mokytojų atlyginimai
būtų 1/10 didesni už šalies vidurkį,
sieksiu mažinti mokymosi krūvius
mokyklose. Sieksiu sparčiau įgyvendinti nuotolinio mokymo sistemą.
2.Būtina užtikrinti studijų ir mokslo
kokybę, studijų krepšelio ir skaidrių
konkursų principais pagrįsti jų finansavimą, sudaryti palankias sąlygas norintiems ir gebantiems įgyti
išsilavinimą.
3.Sieksiu, jog būtų sudarytos vienodos sąlygos nevalstybinėms mo-

kykloms, sieksiu sumažinti „popierizmą” visose švietimo įstaigose bei
sparčiai renovuoti mokyklas.
IV. Kokybiška sveikatos apsauga visiems.
1.Sieksiu, jog medikai gautų jų
darbo vertą atlyginimą, kuriam lėšas galima nukreipti iš savanoriško
sveikatos draudimo ir kitų įteisintų
mokėjimų už medicinos paslaugas.
2.Skatinsiu nevyriausybinių organizacijų veiklą, nukreiptą sveikos gyvensenos formavimui.
V. Nėra išeivijos – yra viena Tauta.
1.Sieksiu, kad daugiau Lietuvos piliečių išsaugotų savo pilietybę įgiję
kitos šalies pilietybę.
2.Sieksiu įteisinti elektroninį balsavimą, remsiu lietuvybės išlaikymą
išeivijoje.
VI. Valstybės valdymas tarnaus visiems žmonėms.
1.Sieksiu, jog merus ir seniūnus
rinktų žmonės, o apskritys būtų panaikintos.
2.Siūlysiu įteisinti „vieno langelio“
įvedimą, daugelį viešųjų paslaugų
teikti internetu.

didžiausios vertybės ir svarbiausias
politikos tikslas.
1. Pirmieji mūsų sprendimai naujos
kadencijos Seime:
a. pavesime Specialiųjų tyrimų tarnybai ištirti visus privatizavimo sandorius.
b. 2009-jų biudžeto įstatyme numatysime lėšas nemokamam aukštajam
mokslui ir nemokamam internetui
kiekvienai Lietuvos šeimai, gaunančiai mažas ir vidutines pajamas.
c. 2009-jų biudžeto įstatyme numatysime per pusę mažesnes valstybės
reprezentacines išlaidas.

ir parengsime Seimo nario atšaukimo
įstatymą.
c. panaikinsime apskritis ir įteisinsime Lietuvos regionus (žemes) - Žemaitiją, Aukštaitiją, Dzūkiją ir Suvalkiją- pagrindinius Lietuvos ūkio,
švietimo ir kultūros branduolius.
d .ištirsime visus skandalingus privatizavimo sandorius, bei panaikinsime senaties terminą sunkiems nusikaltimams.
e. taikysime žymiai griežtesnes
bausmes už sunkius nusikaltimus,
apsvarstysime mirties bausmės sugrąžinimo tikslingumą.
f .įteisinsime tiesioginius mero rinkimus, bei maksimalią piliečių įtaką
teisėjų, prokurorų bei policijos vadovų skyrimui.
g. apšiltinsime daugiabučius namus
ir pastatysime socialinius būstus.
h. sieksime, kad Ignalinos Atominės
elektrinės blokas veiktų tol, kol Lietuva pastatys naują atominę jėgainę.
n. sugrąžinsime į Lietuvą svetur išvykusį jaunimą.

JONAS DAILYDĖ
Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr.71)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Nenugalėtos partijos Tvarka ir
Teisingumas programa, kaip V. Kudirkos gaudžiantis tautinis varpas
raginantis vienytis į kovą tvarkai ir
teisingumui. Mūsų , R. Pakso suburta
nenugalima komanda sako: Valstybėje reikia tvarkos ir teisingumo. Išgyvenusi nežabotą ekspansiją ji visose
gyvenimo srityse, kartu su tautiečiais
įgyvendins pagrindinį liberalios demokratijos principą: tvarka- visiems,
teisingumas- kiekvienam. Šis principas leis realiai sukurti neagresyvią
visuomenę, kurioje nebus pralaiminčiųjų, nes pats teisingumas- tai ne tik
nubausti nusikaltėlį, bet ir būtinybė
atlyginti žalą nukentėjusiam. Amoraliems įstatymams priešpastatysime
tiktai moralius įstatymus ir tai bus
visų mūsų tikslas: Lietuva-turtinga,
atsakinga, įtakinga, visiems vienodai
teisinga žmonių gerovės valstybė.
Lietuvoje – žemas nedarbo, bei skurdo lygis, didelė darbo vertė ir tvirtos
socialinės garantijos. Mūsų kelias –
investicijos į žmones, viduriniosios
klasės sukūrimas. Žmogus ir tauta –

2. Ką mes padarysime, siekdami,
kad sugrįžtų žmonių pasitikėjimas
valstybe – 9 žingsniai link geresnės
Lietuvos:
a. įgyvendinsime Konstitucijos reformą, pasiūlę Lietuvos piliečiams
apsispręsti kokia turi būti Lietuva:
prezidentinė ar parlamentinė valstybė.
b. sumažinsime Seimo narių skaičių

Mes siekiame valdžios tam, kad sugrąžintume žmonėms valstybę,
kurią iš jų išplėšė „valstybininkų“ klanas.
puslapis 2

JUSTINAS KAROSAS
Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr.71)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Mielieji lazdijiečiai ir druskininkiečiai,
jau trečią kartą stoju prieš Jūsų teismą. Būtent todėl, kad daugelis Jūsų mane pažįstate ir
žinote, ką esu padaręs ir ko nepadaręs Lazdijų ir Druskininkų krašto žmonėms. Tik keletu
žodžių noriu pasakyti, ką darysiu Jūsų ir visų Lietuvos žmonių labui, jeigu būsimuose
Seimo rinkimuose pasitikėsite manimi, balsuodami už mane ir Lietuvos socialdemokratų
partiją (sąrašą Nr. 1):
pirma, sieksiu, kad toliau augtų vidutinis atlyginimas (2012 metais jis būtų 3 500 litų),
o vidutinė pensija 1 500 litų, minimali mėnesinė alga ne mažesnė kaip 1 400 litų;
antra, dėsiu visas pastangas, kad Lazdijų ir Druskininkų savivaldybėms didėtų asignavimai, skiriami iš valstybės investicijų programos infrastruktūrai gerinti. Visomis išgalėmis stengsiuosi, kad žymiai sparčiau negu iki šiol, vyktų kaimų žvyrkelių asfaltavimas
ir turizmo objektų plėtra, o žemdirbiams būtų normaliomis kainomis apmokama už jų
pagamintą produkciją. Rūpinsiuosi, kad mokestis už visas komunalines paslaugas būtų
pagrįstas realiomis sąnaudomis. Kiek galėdamas prisidėsiu prie buvusios „Nemuno“ sanatorijos bei K. Dineikos parko atgaivinimo, slidinėjimo trasos bei naujo tilto per Nemuną statybos, kurorto gatvių sutvarkymo;
trečia, kaip ir iki šiol, nuoširdžiai stengsiuosi būti su kiekvienu Jūsų ir bėdoje, ir
džiaugsme.
Tikėdamasis Jūsų prielankumo
bei palaikymo Prof. Justinas Karosas

RAIMUNDAS MARKAUSKAS
Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr.71)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

1. Nepaisydamas politinių pažiūrų, savo rinkimų apygardoje rūpinsiuosi kiekvienu žmogumi, ginsiu jo teises.
2. Sieksiu, kad įstatymai būtų vykdomi, o atsakomybė už jų nesilaikymą būtų neišvengiama.
3. Kursiu galimybes kiekvienam žmogui Lietuvoje gyventi ir dirbti
europietiškai - 70-80 proc. gyventojų turi būti vidutinio sluoksnio
atstovai.
4. Sieksiu šalinti ekonomines, politines, socialines ir psichologines
emigracijos priežastis.
5. Sieksiu, kad mažesniuose miesteliuose netrūktų gydytojų.
6. Sieksiu palengvinti verslo sąlygas mažesniuose miesteliuose kurtis įmonėms.
7. Inicijuosiu suprantamą, teisingą, viešą šildymo kainų nustatymą.
8. Išrinktas Seimo nariu dirbsiu su asmenine atsakomybe prieš savo
rinkėjus.
3 puslapis

DMITRIJUS MELNIČENKO
Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr.71)
Iškėlė: „Fronto” partija

Dmitrijus Melničenko sako: man įgriso melagiai ir vagys valdžios kėdėse!
Man atgrasi korupcija ir socialinė neteisybė! Man koktus politikų melas ir
tautos mulkinimas! Man gana valstybininkų ir oligarchų įsigalėjimo ir laukinio kapitalizmo!

Todėl Dmitrijus Melničenko UŽ:
►už nemokamą (valstybės lėšomis finansuojamą) sveikatos apsaugą ir mokslą;
►už valdininkų skaičiaus sumažinimą;
►už smulkaus ir vidutiniojo verslo, smulkių ūkininkų rėmimą;
►už socialinį teisingumą visiems Lietuvos gyventojams;
►už progresinius mokesčius ir viršpelnių apmokestinimą;
►už garbingą ir orų pensininkų gyvenimą su europine pensija;
►už visokeriopą lietuvių ir kitų tautų kultūros puoselėjimą;
Dmitrijus Melničenko atstovauja žmones, o ne kapitalo grupuotes.

Todėl Dmitrijus Melničenko PRIEŠ:
▼prieš didžiulę turtinę Lietuvos gyventojų diferenciaciją ir socialinę atskirtį;
▼prieš valstybės privatizavimą ir išvogimą;
▼prieš įsikerojusią korupciją ir oligarchų kontroliuojamą valdžią;
▼prieš laukinės rinkos ir monopolijų diktatą;
▼prieš žemės grobimą ir spekuliavimą šiuo visų žmonių turtu;
▼prieš valdininkų savivalę ir teisėsaugos bejėgystę;
▼prieš beviltišką politiką, skatinančią emigravimą ir tautos nykimą.

Kandidato šūkis:
„Pilieti, nelipk ant to paties grėblio penktą kartą iš eilės, balsuok už
jaunimą, jis mūsų ateitis“

RASA PETRAUSKIENĖ
Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr.71)
Iškėlė: Tautos prisikėlimo partija

Tautos prisikėlimo partijos rinkimų šūkis:

GRĄŽINKIME VALSTYBĘ ŽMONĖMS !
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.
puslapis 4

BENIUS RŪTELIONIS
Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr.71)
Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

AŠ NORIU PADĖTI KIEKVIENAM ŽMOGUI!
Mano prioritetai:
rūpinimasis žmonėmis, socialiai
atsakingos reformos ir ekonomikos augimas.
Dirbdamas Seime, stengčiausi,
kad būtų:
• Vertinamas ir teisingai atlyginamas žmogaus darbas, didinamas minimalus atlyginimas ir
pensijos. Minimali alga neturi
būti apmokestinama.
• Užtikrinamas kokybiškų ir laiku medicinos paslaugų teikimas, kuriamos prielaidos mokslo
ir studijų prieinamumui ir kokybiškam išsilavinimui, stabdomas
kaimo mokyklų, kultūros ir sveikatos objektų uždarymas.
• Sudaromos sąlygos jaunimui
gyventi ir dirbti Lietuvoje.
• Įgyvendinamos realios priemonės skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti.
• Stiprinama teisėtvarka ir įgyvendinamas teisingumas.

• Užtikrintas darnus ir efektyvus
valstybės ir jos finansų valdymas, mažinamos neefektyvios
valdžios išlaidos, tobulinama
mokesčių sistema, stiprinama savivalda.
• Kuriamos kuo palankesnes sąlygos verslui Lietuvoje, ypatingą dėmesį skiriant smulkiam ir
vidutiniam verslui, biurokratinių
suvaržymų mažinimui.
• Užtikrinta darni regionų plėtra, tolygiai ir racionaliai skirstant lėšas.
• Rūpinamasi Lietuvos kaimo ūkine ir socialine plėtra, konkurencingu žemės ūkiu, kaimo verslais.
• Užtikrinamas efektyvus ES
paramos, ypač žemės ūkiui,
panaudojimas, tęsiamas ES paramos procedūrų supaprastinimas.

• Stiprinamas į vartotoją orientuotas maisto sektorius, tiekiami saugūs, kokybiški maisto produktai palankiomis kainomis.
• Mažinama aplinkos tarša, racionaliai tvarkomos atliekos.
• Efektyviai tvarkomi miškai,
skatinama šalies miškingumo
plėtra.
• Modernizuojama kaimiškųjų
vietovių infrastruktūra, remiama kaimo bendruomenių veiklos
geroji patirtis.
• Rūpestingai
puoselėjamas
tautinis paveldas ir tradicinių
amatų plėtra.
Kad galėčiau įgyvendinti šias rinkimines nuostatas, būsimuose Seimo
rinkimuose
kviečiu balsuoti už mane ir Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos sąrašą Nr. 12.

ZYGMUNT SENKEVIČ
Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr.71)
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija

Rūpinsiuosi, kad būtų:
1. Sukurta lengvesnė jaunimo ir nepilnamečių įdarbinimo sistema, panaudojant užsienio investicijas;
2. Gerinamos gyvenimo sąlygos keliant minimalų atlyginimą nuo 1000 iki
1200 litų ir mažinant fizinių asmenų pajamų mokestį iki 22%, o tai pat didinama bazinė pensija. Švietimo ir sveikatos priežiūros finansavimas didinimas panaudojant lėšas, skirtas kariuomenei ir jos aparato išlaikymui;
3. Mokesčių lengvatų taikymas jaunoms šeimoms ir šeimoms auginančioms
tris ir daugiau vaikų iki 18 metų;
4. Europos regioninių ir nacionalinių mažumų kalbos ratifikuojamos ir kiekvienas LR pilietis turėtų teisę ir galimybę naudoti savo pavardę taip, kaip ji
yra tariama ir rašoma gimtąja kalba;
5. Visos tarptautinės problemos sprendžiamos pagal tarptautinius standartus;
6. Atgaivinta Lenkų sąjungos kultūrinė veikla Druskininkuose ir jų
apylinkėse;
7. Įteisinti tiesioginiai mero rinkimai;
8. Lenkų ir kitų tautybių vaikai ir jaunimas galėtų mokytis tėvų gimtosios
kalbos ir kultūros, tobulinti kalbos įgūdžius vasaros stovyklose.
5 puslapis

TOMAS STASKEVIČIUS
Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr.71)
Iškėlė: Darbo partija

MIELI ŽMONĖS ! GERAI ŽINAU, KAD JŪS NORITE

1. Palengvinti savo socialines problemas.
2. Mokėti mažesnius mokesčius.
3. Gauti didesnes pensijas ir pašalpas.
4. Sulaukti lengvatų ir paramos jūsų verslui.
5. Nepatirti kylančių kainų ir infliacijos.
6. Gauti kiekvienam prieinamą sveikatos priežiūrą.
7. Matyti laimingus ir išsimokslinusius savo vaikus.
8. Užbaigti teisių į žemę ir miškus atkūrimą.
9. Gyventi teisinėje ir demokratinėje valstybėje.
10. Pasitikėti politikais ir valstybės vadovais.
PATIKĖKITE, ŠIS NAUJAS VEIDAS POLITIKOJE
SIEKS PERMAINŲ !

ALGIRDAS ŠAKALYS
Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr.71)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Gerbiami Dzūkijos žmonės pradėkime su Tėvynės sąjunga!

Man, kaip Vilniaus Gedimino technikos universiteto padalinio vadovui,
kelia didžiulį nerimą vis didėjanti turtinė nelygybė ir socialinė atskirtis.
Keletą metų augant šalies ekonomikai, tais augimo vaisiais, deja, labiausiai pasinaudojo pasiturintys žmonės, o skurdžiau gyvenančių nesumažėjo. Ypač tai palietė paprastus, darbščius ir nuoširdžius žmones. Nepaisant
to, ar balsuodami rinkimuose pasirinksite mane, ar kitą kandidatą, vis vien
sieksiu, kad socialinė atskirtis tarp atskirų visuomenės sluoksnių mažėtų.
Atstovauju Tėvynės sąjungai, todėl pabrėžiu, kad mes, krikščioniškų bei
demokratiškų pažiūrų žmonės, negalime taikstytis su tokia socialinį teisingumą šiurkščiai pažeidžiančia situacija. Todėl mes užsibrėžiame tikslą – socialinį teisingumą. Pasisakydami už laisvosios rinkos ekonomiką,
kartu pasisakome ir už konkurencinėje rinkos kovoje susiformuojančias
socialines ir turtines nelygybes sušvelninimo priemones.
Pradėkime kurti gyvenimą vertą Jūsų. Tai galite padaryti
rinkimų metu balsuodami už sąrašą Nr. 5
Taigi, pradėkime.
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JUOZAS ŠARKUS
Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr.71)
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga

Laikas permainoms – kviečiu kurti kartu geresnę Lietuvą !
Visi svajojame apie geresnę Lietuvą,
visi suprantame, kad tik mes patys
galime ją tokią sukurti. Geresnėje Lietuvoje bus gerbiamas senas ir
jaunas, nereikės laimės ieškoti toli
nuo namų. Geresnė Lietuva – tai garbinga ir stipri valstybė, kurioje valdžia – efektyvi ir sąžininga. Valdžia
privalo greitai ir efektyviai spręstų
Jums rūpimas problemas, todėl būtina kurti ir vykdyti naują ekonominę
, kultūrinę, socialinę, regioninę politiką, atitinkančią žmonių lūkesčius:
· Užtikrinti sparčią daugiabučių namų
renovaciją ir apšiltinimą, taupant šilumą. Skirti šiam tikslui reikiamą valstybės paramą
· Užtikrinti, kad žymiai daugiau Europos Sąjungos fondų ir valstybės
investicijų lėšų būtų nukreipiama ne į
didmiesčius ,o į regionus socialinio –
ekonominio išsivystymo skirtumams
mažinti.
· Užtikrinti mūsų kaimo atgimimą,
saugant, vystant ir puoselėjant etninę
specifiką, sveikatos, kultūros ir švieti-

mo židinius, teikiant valstybės paramą
lietuviškų kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai ir realizavimui, ekologinei žemdirbystei, alternatyvių verslų
plėtrai.
· Užtikrinti, kad būtų žymiai padidintos lėšos vietinės reikšmės kelių tvarkymui ir asfaltavimui.
· Užtikrinti spartų šiferinių stogų pakeitimo valstybinės programos vykdymą.
· Užtikrinti žemės paskirties keitimo bei
detaliojo plano rengimo procedūrų bei
kitų dokumentų, skirtų planavimui ir
statybai, reikalavimų supaprastinimą.
· Užtikrinti europietiškos infrastruktūros smulkiam bei vidutiniam verslui
plėtoti stiprinimą ir vystymą. Žymiai
sumažinti verslo kontrolierių skaičių ir
įvairius biurokratinius suvaržymus.
· Užtikrinti jaunųjų verslininkų ir jaunųjų ūkininkų paramos programų parengimą ir įgyvendinimą, valstybės paramą jaunoms šeimoms įsigyjant būstą
bei auginant vaikus..
· Užtikrinti kad mūsų šalies gyventojai
gautų kokybišką išsilavinimą, atstatyti

Priverskime valdžią tarnauti žmonėms!
Balsuokite už mane ir sąrašą Nr. 14

mokyklos ir mokytojo autoritetą, nuosekliai vykdyti pedagogų ir kitų švietimo darbuotojų atlyginimų kėlimo
politiką, didinti investicijas mokyklų
ir ikimokyklinių įstaigų atnaujinimui,
sukurti modernią profesinio mokymo
sistemą.
· Užtikrinti pensinio amžiaus žmonėms
visavertį gyvenimą, Nustatyti , kad vidutinė senatvės pensija pagal Europos
Sąjungos praktiką turi sudaryti iki 60 %
vidutinio šalies uždarbio. Didinant ekonomikos efektyvumą pasiekti vidutinės
pensijos dydį 1500 Lt.
· Užtikrinti informacinių technologijų
prieinamumą kiekvienam Lietuvos piliečiui, sudaryti galimybes kompiuterį
įsigyti kiekvienai šeimai.
· Užtikrinti efektyvios, gyventojams
patogios , europietiškus standartus atitinkančios sveikatos apsaugos sistemos
sukūrimą, subalansuojant sveikatai skiriamas lėšas ne tik ligoms gydyti, bet
ir ligų prevencijai, sveikos gyvensenos
ugdymui, didinti sveikatos apsaugos
darbuotojų atlyginimus .

RENALDAS ŽILINSKAS
Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr.71)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų sąjunga

Lietuvos socialdemokratų sąjunga,
kurios ištakos siekia 1896 metus yra
seniausiai veikianti Lietuvos politinė
organizacija. Dalis LSDS narių savo
politinę veiklą pradėjo nuo 1989 metų
atkurtoje Lietuvos socialdemokratų
partijoje (LSDP). 1999 metų antroje
pusėje tuometinei partijos vadovybei
dirbtinai suskaldžius LSDP, ta socialdemokratų dalis, kuri nesutiko jungtis
su buvusia komunistų (LDDP) partija
ir siekė savarankiškos socialdemokratijos raidos Lietuvoje, susibūrė po
dabartine Lietuvos socialdemokratų
sąjungos vėliava. Sąjunga biudžetinių
dotacijų negauna, išsilaiko iš rėmėjų
kuklių aukų bei nario mokesčio.
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
SĄJUNGOS
PROGRAMOS PAGRINDINIAI
PRINCIPAI
• Strateginiu tikslu laiko gausaus ir socialiai stipraus viduriniojo visuomenės
sluoksnio, kaip pagrindinio pirkėjo ir
mokesčių mokėtojo, kaip valstybės politinio, ekonominio, socialinio stabilumo garanto suformavimą.
• Gins viešąjį visuomenės interesą ir
jam atstovaus.
• Stabdys strateginių valstybės objek-

tų privatizaciją, peržiūrės valstybės ir
žmonių atžvilgiu neteisingai ir neteisėtai įvykdytą privatizaciją.
• Neleis savintis Lietuvos natūralių
gamtos turtų, vandens telkinių - ežerų,
upių pakrančių, garantuos laisvą priėjimą ir poilsį gamtoje.
• Neleis diskriminuoti silpnesnių ar tų
kuriems pasisekė mažiau.
• Sutvarkys įstatymus taip, kad neliktų galimybės valstybės, visuomeninio
turto grobstymams, žemgrobystei.
• Reikalaus griežtos atsakomybės už
nusižengimus ar pažeidimus. Didelio
masto ekonominiams, finansiniams nusikaltimams nebus senaties termino.
• Privers valdininkus sąžiningai atlikti
savo pareigas, neatsakingai, aplaidžiai
dirbantys ar nusižengę pareigūnai bus
atleidžiami.
• Priims visą apimantį Liustracijos įstatymą.
• Korupcijai įveikti pirmiausia įves visuotinį pajamų, išlaidų ir turto deklaravimą.
• Suteiks galimybę piliečiams dirbti,
sąžiningai užsidirbti, o pašalpos tik
garantuos galimybę išgyventi kritiniu
momentu.
• Skatins profesinių sąjungų judėjimą,
jų stiprėjimą, kad darbo žmogus visa-

dos galėtų būti apgintas nuo darbdavio
savivalės.
• Kaip pirmutinę priemonę socialinei
atskirčiai mažinti įves gyventojų pajamų progresinius, turto mokesčius,
įgyvendins principą daugiau gauni,
daugiau turi – daugiau moki.
• Pateisins nuostatą, kad sveikata –
brangiausias žmogaus turtas, žmogus
nebus kankinamas eilėse, gyvybiškai
būtinas medicinos paslaugas gaus nedelsiant ir nemokamai.
• Apgins ir išlaikys nemokamo mokslo
principą.
LSDS, kritiškai vertindama realią
šalies padėtį, teikia siūlymus, nubrėžiančius strateginius valstybės tikslus
ir priemones jiems įgyvendinti. Viena
paskutinių Socialdemokratų sąjungos
iniciatyvų – referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo bei galimybės piliečiams patiems
paleisti Seimą ir skelbti pirmalaikius
rinkimus.
2008 m. spalio 12 d. įvyksiantys rinkimai suteikia jums ir tik jums, mieli rinkėjai, realų šansą pasukti Lietuvą Gerovės valstybės link. Tik nepainiokite
socialdemokratinės LSDS su LSDP!
Rinkitės.
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Seimo rinkimai 2008
Rinkimų apylinkės:
Avižienių rinkimų apylinkė Nr. 1
Rinkėjų skaičius: 720
Adresas: Avižienių k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 610 39648
STEPONAS JURČIUKONIS
pirmininkas

Eglės rinkimų apylinkė Nr. 6
Rinkėjų skaičius: 1736
Adresas: Eglės g. 1, Druskininkai
Telefonas: 60208
VIDA MARYTĖ URBONIENĖ
pirmininkas

Kučiūnų rinkimų apylinkė Nr. 12
Rinkėjų skaičius: 677
Adresas: Kučiūnų k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 318 43441
PRANCIŠKUS KUNDROTAS
pirmininkas

Senamiesčio rinkimų apylinkė Nr. 1
Rinkėjų skaičius: 1642
Adresas: Klonio g. 2, Druskininkai
Telefonas: 53072
JULIJA PETRAUSKIENĖ
pirmininkas

A.Kirsnos rinkimų apylinkė Nr. 7
Rinkėjų skaičius: 603
Adresas: A.Kirsnos k ., Lazdijų r.
Telefonas: 8 318 41554
RAMUTĖ ALEKSANDRAVIČIENĖ
pirmininkas

Leipalingio rinkimų apylinkė Nr. 12
Rinkėjų skaičius: 2005
Adresas: Alėjos 3, Liepalingis,
Druskininkų sav. Telefonas: 43280
BIRUTĖ ONA ZUZEVIČIENĖ
pirmininkas

Bartelių rinkimų apylinkė Nr. 2
Rinkėjų skaičius: 173
Adresas: Barčių k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 616 31032
ALDONA MARIJA GIEDRAITIENĖ
pirmininkas

Ratnyčios rinkimų apylinkė Nr. 7
Rinkėjų skaičius: 1116
Adresas: M.K. Čiurlionio g. 115,
Druskininkai Telefonas: 51743
ALFREDAS JASIULEVIČIUS
pirmininkas

Vytautų rinkimų apylinkė Nr. 13
Rinkėjų skaičius: 303
Adresas: Vytautų k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 318 54531
ALGIMANTAS RADZEVIČIUS
pirmininkas

Naujamiesčio rinkimų apylinkė Nr. 2
Rinkėjų skaičius: 1634
Adresas: Vytauto g. 23, Druskininkai
Telefonas: 53311
RIMA DAILYDIENĖ pirmininkas

Grūto rinkimų apylinkė Nr. 8
Rinkėjų skaičius: 275
Adresas: Grūto k., Druskininkų sav.
Telefonas: 47915
ELVYRA ČESNULEVIČIENĖ
pirmininkas

Lipliūnų rinkimų apylinkė Nr. 13
Rinkėjų skaičius: 201
Adresas: Gerdašių k., Druskininkų
sav. Telefonas: 69122
AUGUSTINAS GEDIMINAS
RADZEVIČIUS pirmininkas

Kirsnos rinkimų apylinkė Nr. 8
Rinkėjų skaičius: 412
Adresas: N. Kirsnos k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 618 46656
JUOZAS MIKELIONIS pirmininkas

Ricielių rinkimų apylinkė Nr. 14
Rinkėjų skaičius: 967
Adresas: Ricielių k., Druskininkų sav.
Telefonas: 44349
PETRONĖ SIGITA
RADVILAVIČIENĖ pirmininkas

Atgimimo rinkimų apylinkė Nr. 3
Rinkėjų skaičius: 2102
Adresas: M.K. Čiurlionio g. 92,
Druskininkai Telefonas: 52270
AUDRIUS NORKŪNAS pirmininkas
Bugiedos rinkimų apylinkė Nr. 3
Rinkėjų skaičius: 98
Adresas: Bugiedos k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 318 59703
LORETA ŠARAKAUSKIENĖ
pirmininkas

Krikštonių rinkimų apylinkė Nr. 9
Rinkėjų skaičius: 349
Adresas: Krikštonių k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 318 47831
GITANA ČIURLIONIENĖ
pirmininkas

Lazdijų rinkimų apylinkė Nr. 14
Rinkėjų skaičius: 4818
Adresas: Vilniaus g. 6, Lazdijai
Telefonas: 8 318 51023
ASTA PILVINIENĖ pirmininkas

Būdviečio rinkimų apylinkė Nr. 4
Rinkėjų skaičius: 342
Adresas: Būdviečio k ., Lazdijų r.
Telefonas: 8 318 41689
JOLANTA ČERNIAUSKIENĖ
pirmininkas

Švendubrės rinkimų apylinkė Nr. 9
Rinkėjų skaičius: 375
Adresas: Švendubrės k., Druskininkų
sav. Telefonas: 48623
ZOSĖ SMALIUKIENĖ pirmininkas

Metelių rinkimų apylinkė Nr. 15
Rinkėjų skaičius: 291
Adresas: Metelių k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 687 72357
JUOZAS VABUOLAS pirmininkas

Kloniškių rinkimų apylinkė Nr. 4
Rinkėjų skaičius: 2206
Adresas: Gardino g. 45, Druskininkai
Telefonas: 51677
ROBERTAS RAZGUS pirmininkas

Krosnos rinkimų apylinkė Nr. 10
Rinkėjų skaičius: 809
Adresas: Krosnos k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 686 76220
LINA MARGELIENĖ pirmininkas

Nemajūnų rinkimų apylinkė Nr. 16
Rinkėjų skaičius: 320
Adresas: Nemajūnų k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 318 52760
DANUTĖ MITKUVIENĖ
pirmininkas

Dumblio rinkimų apylinkė Nr. 5
Rinkėjų skaičius: 447
Adresas: Dumblio k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 672 16283
KRISTINA KANDRATAVIČIŪTĖ
pirmininkas

Viečiūnų rinkimų apylinkė Nr. 10
Rinkėjų skaičius: 1482
Adresas: Viečiūnų k., Druskininkų sav.
Telefonas: 47979
GITANA SVIRSKAITĖ pirmininkas

Kalviškės rinkimų apylinkė Nr. 5
Rinkėjų skaičius: 3414
Adresas: Ateities g. 13, Druskininkai
Telefonas: 45891
VILHELMAS GARUCKAS
pirmininkas
Kapčiamiesčio rinkimų apylinkė Nr. 6
Rinkėjų skaičius: 919
Adresas: Kapčiamiesčio k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 698 79552
BIRUTĖ DAMBRAUSKIENĖ
pirmininkas

Noragėlių rinkimų apylinkė Nr. 17
Rinkėjų skaičius: 316
Adresas: Noragėliu k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 698 52035
OKSANA ULERIENĖ pirmininkas

Seiliūnų rinkimų apylinkė Nr. 20
Rinkėjų skaičius: 342
Adresas: Seiliūnų k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 698 49331
DANUTĖ GRUBIENĖ pirmininkas
Seirijų rinkimų apylinkė Nr. 21
Rinkėjų skaičius: 1327
Adresas: Vytauto g. 44, Seirijai,
Lazdijų r. Telefonas: 8 318 58273
VLADAS LEPEŠKA pirmininkas
Stebulių rinkimų apylinkė Nr. 22
Rinkėjų skaičius: 365
Adresas: Stebulių k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 318 54831
ARTŪRAS ČIURLIONIS
pirmininkas
Šeštokų rinkimų apylinkė Nr. 23
Rinkėjų skaičius: 1064
Adresas: Dzūkų g. 7, Šeštokai, Lazdijų
r. Telefonas: 8 318 47218
MEILUTĖ JANUŠKEVIČIENĖ
pirmininkas
Šventežerio rinkimų apylinkė Nr. 24
Rinkėjų skaičius: 849
Adresas: Šventežerio k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 318 44745
INGRIDA MALINAUSKIENĖ
pirmininkas
Teizų rinkimų apylinkė Nr. 25
Rinkėjų skaičius: 537
Adresas: Teizų k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 318 45823
ROMAS DABRAVOLSKAS
pirmininkas
Verstaminų rinkimų apylinkė Nr. 26
Rinkėjų skaičius: 400
Adresas: Verstaminų k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 612 75426
AUKSĖ STIRBIENĖ pirmininkas
Veisiejų rinkimų apylinkė Nr. 27
Rinkėjų skaičius: 2141
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 23,
Veisiejų, Lazdijų Telefonas: 8 318
56690
DANUTĖ FOMINIENĖ pirmininkas
Viktarinos rinkimų apylinkė Nr. 28
Rinkėjų skaičius: 345
Adresas: Viktarinos k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 698 78258
VILMA PRAPIESTIENĖ pirmininkas

Kuklių rinkimų apylinkė Nr. 11
Rinkėjų skaičius: 536
Adresas: Kuklių k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 687 42625
ASTUTĖ RAVINSKIENĖ
pirmininkas

Petroškų rinkimų apylinkė Nr. 18
Rinkėjų skaičius: 235
Adresas: Petroškų k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 615 12483
BIRUTĖ BUOŽELIENĖ pirmininkas

Žagarių rinkimų apylinkė Nr. 29
Rinkėjų skaičius: 275
Adresas: Žagarių k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 670 61960
GENOVAITĖ KOLKIENĖ
pirmininkas

Neravų rinkimų apylinkė Nr. 11
Rinkėjų skaičius: 847
Adresas: Neravų k., Druskininkų sav.
Telefonas: 48449
LAIMUTĖ MALDUTIENĖ
pirmininkas

Rudaminos rinkimų apylinkė Nr. 19
Rinkėjų skaičius: 444
Adresas: Rudamina, Lazdijų r.
Telefonas: 8 685 83822
ASTA GADLIAUSKIENĖ
pirmininkas

Varnėnų rinkimų apylinkė Nr. 33
Rinkėjų skaičius: 372
Adresas: Varnėnų k., Lazdijų r.
Telefonas: 8 318 46337
ONUTĖ STALAUSKIENĖ
pirmininkas

Spaudė AB „Spauda”
Išsamesnė informacija apie Seimo rinkimus 2008 www.vrk.lt
Spaudai parengė Lazdijų - Druskininkų 71-oji rinkimų apygarda
Nemokamas informacinis leidinys. Tiražas 14000 egzempliorių.

Už rinkimų programų turinį
atsako jas pateikę kandidatai.

