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Romualdas
DUMČIUS

Partija Tvarka ir teisingumas
TESPRENDŽIA TAUTA
Esu Romualdas Dumčius, šiuo metu dirbu Lietuvos Respublikos Seimo
nario padėjėju bei seniūnaičio pareigomis atstovauju Kauno m. Centro seniūnijos
Karmelitų seniūnaitijai. Kiekvieną dieną susiduriu su politika, tai man suteikia
neįkainojamos patirties. Manau, kad Kaunui turi atstovauti žmonės, kurie išmano
savo darbą ir turi ką pasakyti. Esu jaunas kandidatas, tačiau jau sukaupęs politinės
patirties, kurią tikuosi pritaikyti atstovaudamas Jus.
Turėdamas noro ir prisiimdamas atsakomybę kurti geresnę Lietuvą,
aš sieksiu:
• Pastoviai kelti minimalų mėnesinį atlyginimą;
• Užtikrinti darbo vietas ir oriai pragyventi leidžiantį darbo užmokestį;
• Senjorams pastoviai didinti pensijas;
• Inicijuoti daugiabučių statybas jaunoms šeimoms su mažomis paskolų
palūkanomis;
• Skatinti užsienio investicijų pritraukimą, šitaip išlaikant specialistus su
konkurencingomis algomis, taip mažinant protų nutekėjimą;
• Suteikti daugiau teisių ir pareigų vietos bendruomenėms, sprendžiant
aktualius vietos klausimus;
• Kurti palankesnes jaunimo įsidarbinimo galimybes Lietuvoje.

4

2016 M. RINKIMAI Į SEIMĄ

Arūnas
GELŪNAS

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
UŽ LIETUVĄ, KURIOJE NORISI GYVENTI
Esu Žaliakalnio vaikas, Kauno centre pažįstu kiekvieną gatvelę. Tikiu Kaunu,
nes jis yra išskirtinis Europos miestas.
Kaunas – kultūros židinys
Išnaudosime Kauno kūrybinį ir intelektinį potencialą. Pakviesime
žmones bendrai veiklai, sujungsime universitetus, kūrybines industrijas, politiką
ir nevyriausybinių organizacijų entuziastus didiesiems Kauno projektams
įgyvendinti. Kaunas privalo tapti Europos kultūros sostine, Kauno modernizmo
architektūrą, tikrą Europos perlą, įtrauksime į UNESCO pasaulio paveldo
sąrašą, užtikrinsime jos restauravimui ir priežiūrai būtinus finansinius išteklius.
Prisidėsime prie kauniečiams ir miesto istorijai reikšmingų viešųjų erdvių, tokių
kaip Dainų slėnis, Kauko laiptai, Santakos parkas, Vytauto parkas, Žaliakalnio žydų
kapinės, Ramybės parkas, jautraus ir atsakingo sutvarkymo, Lietuvos Zoologijos
sodo Kaune esminės rekonstrukcijos. Kaunas ir kauniečiai bus aktyvūs valstybės
istorijos, laisvės ir kultūros šventės – valstybės Šimtmečio sukakties 2018 m.
minėjime!
Lietuvą paversime talentų traukos centru
Sudarysime puikias sąlygas jauniems žmonėms gyventi, dirbti ir užsidirbti
Lietuvoje. Tapsime pirmaujanti regiono šalis gabiems žmonėms čia kurti ir
eksperimentuoti. Mūsų valstybę paversime kvalifikuotų profesionalų, gabių
mokslininkų ir jauno verslo traukos centru. Prisidėsime prie sėkmingo Mokslo ir
inovacijų centro „Mokslo sala“ Kaune projekto įgyvendinimo.
Supermokytojai mūsų mokyklose išugdys supermokinius
Lietuvos mokyklos taps jaunųjų talentų kalvėmis. Jos bus savarankiškesnės,
o vaikų mokymas atitiks šiuolaikinius poreikius. Vaikus ugdys kūrybiški, iniciatyvūs
ir nuolat tobulėjantys pedagogai. Mokytojo profesija pagaliau taps prestižine, o
atlyginimas bus orus.
Susisiekime:
arunas.gelunas@liberalai.lt / Facebook: arunas.gelunas
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Audronė
JANKUVIENĖ

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
ORUS ŽMOGUS – STIPRI VALSTYBĖ!
LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS PROGRAMA KAUNUI IR LIETUVAI:
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) ir aš, kaip jos narys, esame įsitikinę, kad
kiekvienas žmogus Lietuvoje turi jaustis laimingas, saugus ir orus, o valstybė – stipri.
TODĖL VALSTYBĖS GYVENIMĄ KURSIME:
• puoselėdami tradicinę šeimą ir kurdami jai palankią aplinką derinti darbą
ir šeimos pareigas;
• saugodami žmogaus gyvybę nuo jos pradėjimo momento ir užtikrindami
rūpestingą sveikatos apsaugą, ligų prevenciją, sveiką gyvenseną;
• išsaugodami gyvybingą kaimą, žmogaus ir gamtos darną, padėdami
bendruomenėms;
• panaikindami regioninę ir socialinę atskirtį ir smurtą;
• išsaugodami ir puoselėdami mūsų tautos tapatumą – lietuvių kalbą, kultūrą
ir papročius;
• skatindami kūrybiškumą ir pilietiškumą;
• kurdami darnią ekonominę aplinką, pertvarkydami pensijų, išmokų
sistemą;
• užtikrindami vertybėmis, idėjomis ir teisingumu grįstą valstybės valdymą;
• vykdydami skaidrią, profesionalią, atsakingą, žmonėms tarnaujančią
politiką.
LVŽS VIZIJA bei siūlomi sprendimai paremti penkių darnų – darnaus žmogaus,
darnios visuomenės ir aplinkos, darnaus švietimo ir kultūros, darnios ekonomikos ir
finansų bei darnaus valstybės valdymo – strateginėmis nuostatomis ir esminiais principais:
profesionalumu ir tikslų įvairiose srityse suderinimu – darna.
TIKIME, kad pamatinio gėrio – darnos – kūrimas padarys Lietuvą šalimi, kurioje
bus gera gimti, augti, tobulėti, gyventi, kuri bus kupina veiklos galimybių ir verta kiekvieno
žmogaus pasitikėjimo bei pasididžiavimo, kurią nuolat stiprins visų Lietuvos piliečių meilė
Tėvynei, noras dėl jos dirbti, kurti, ją garsinti, o emigravusiems – sugrįžti.
Mes – sutelkę profesionalią komandą ir pasirengę atsakingam darbui, tikimės Jūsų
palaikymo ir kviečiame veikti kartu!
Platesnę informaciją rasite tinklapyje www.darniLietuva.lt
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Kęstutis
JUKNIS

Lietuvos centro partija
„KOVOSIU PRIEŠ POLITIKUS, KURIE VAGIA IR IMA KYŠIUS!
UŽ DIDESNES ALGAS IR PENSIJAS EILINIAMS ŽMONĖMS!“
Žaliakalnio ir Centro gyventojams:
• Teiksime nemokamą profesionalią teisinę pagalbą Žaliakalnio ir Centro
rajonų gyventojams dėl gyvenamųjų namų renovavimo, finansavimo
ypatumų; teiksime pagalbą gyventojams teisiniams dokumentams
parengti;
• Sieksiu, kad Žaliakalnio ir Centro mikrorajonų žaliosios miesto erdvės
liktų gyventojams, taptų šeimų poilsio zonomis, nebūtų privatizuotos ir
užstatomos;
• Užtikrinsiu Žaliakalnio ir Centro rajonų saugumą, skatindamas saugios
kaimynystės programą bei stiprindamas vaizdo kamerų stebėjimo zonas.
Jaunoms šeimoms:
• Skatinsiu jaunas šeimas, sustiprindamas jaunų šeimų rėmimo, pagalbos ir
vaikų užimtumo gerinimo programas;
• Skirsiu ypatingą dėmesį Moterų ir vyrų krizių centrų veiklos kontrolei
dirbant su šeimomis, kurios yra Smurto artimoje aplinkoje rizikos grupėje.
Studentams:
• Sieksiu Lietuvos aukštojo mokslo reformos;
• Sieksiu, kad studentams aukštojo mokslo bakalauro studijos taptų
nemokamos.
Senjorams:
• Įgyvendinsiu, kad pensijų dydis būtų prilygintas Estijos vidurkiui bei
indeksuojamas pagal infliaciją.
Visiems Lietuvos žmonėms:
• Sieksiu mažinti Seimo narių skaičių;
• Inicijuosiu teisės aktų pataisas, kuriomis būtų sumažintos Seimo narių
teisinės neliečiamybės ribos ir kitos privilegijos;
• Pasieksiu, kad už korupcinius nusikaltimus nuteisti politikai negalėtų
dalyvauti rinkimuose;
• Sumažinsiu referendumo iniciatyvos kartelę iki 50 tūkstančių Lietuvos
Respublikos piliečių ir taip susigrąžinsiu demokratišką, atsakingą valstybę.
2016 M. RINKIMAI Į SEIMĄ
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Ramunė
JURKUVIENĖ

Politinė partija „Lietuvos sąrašas“
TE ŽODŽIAI IR DARBAI SUTAMPA!
PRAŠAU, BALSUOKIT PAGAL SĄŽINĘ. JEI MUMS PAKELIUI – UŽ MANE.
NUOSEKLIAI DIRBKIME KARTU.
KANDIDATUOJU Į LR SEIMĄ Partijos ,,Lietuvos Sąrašas “ gretose
http://lietuvossarasas.lt
Mano programa ir nuostatos
1. Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas. Visos institucijos turi tarnauti
prigimtinei šeimai, o ne atvirkščiai. Siekinys: prevencinė pagalba šeimoms, vaiko
pinigai iki pilnametystės, būstas jaunoms šeimoms, sąlygos derinti šeimą ir
darbą, žymus NPD kėlimas šeimoms, visoms šeimoms prieinamas ikimokyklinis
ugdymas, nemokamos studijos Lietuvoje. Vaikai turi augti šeimoje – veiksminga
institucijų pertvarka.
2. Efektyvus jaunimo problemų sprendimas, suvokiant, kad pensininkai
ne našta, jie – mūsų turtas. Siekinys: demografinę krizę paversti galimybe –
Lietuva turi tapti rūpinimosi senjorais pavyzdžiu, kai puikios paslaugos seniems
kuria naujas pelningas darbo vietas jauniems. Sveikatos apsaugoje – dėmesys
pirminiam lygiui.
3. Bendruomenė – valstybės išteklius. Siekinys: investuoti į bendruomeniškumo auginimą. Perkamos socialinės paslaugos pagal jų kokybę, sudarant
vienodas sąlygas biudžetiniam, NVO bei privačiam sektoriui.
4. Teisingumas – įmanomas. Siekinys: kryptingai mažinti socialinę nelygybę, atskirtį ir skurdą. Apjungiant ministerijas mažinti jų skaičių. Visiems Lietuvos
piliečiams – vienodą bazinę algą! Pašalpos neturi daryti žmonių pasyviais.
5. Siekinys: atstatyti pasitikėjimą Lietuvos valstybe; kurti efektyvius
grįžtamojo ryšio mechanizmus.
6. Su kitomis šalimis rasti, kas mus jungia, o ne skiria, išlaikant tautą ir jos
savitumą, išmokus 1940 ir 1990 metų pamokas.
Pozicija: turime būti jautrūs pasaulio problemoms, bet pabėgėlių klausimo
sprendime neignoruokim priežasčių.
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Gabrielius
LANDSBERGIS

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Šiandien labai svarbu, kad mūsų Lietuva stiprėtų, būtų saugi ir auganti,
teisingesnė ir verta pasididžiavimo. Čia gyvenantys žmonės būtų laimingi: vaikai
turėtų gražią vaikystę, jaunuoliai įgytų gerą išsilavinimą, senjorai būtų gerbiami, kad kiekvienas turėtų galimybę įgyvendinti savo prasmingas idėjas, sąžiningai dirbti ir užsidirbti. Mūsų visų Lietuva turėtų būti vedama ne žmonių, vis dar
besilaikančių nomenklatūrinių įpročių, o tų, kurie savo veiklą grindžia patriotizmu, skaidrumu, atsakomybe ir profesionalumu.
2016 metų Seimo rinkimus pasitinkame atsinaujinę žmonėmis ir idėjomis.
Puikiai suprantame dabartines ir šalies, ir Kauno miesto problemas. Esame parengę konkrečius atsakymus, kaip jas spręsti. Šie sprendimai virs tikrove tik tada, kai
Lietuvos žmonės patikės, kad jų valstybė bei miestas gali ir turi keistis į gerą.
Kaunas yra didingas miestas, buvusi Lietuvos sostinė, išskirtinis savo
architektūra, prie kurios ir mano šeima yra prisidėjusi. Tačiau Kaunas ne tik gali
didžiuotis šlovinga praeitimi, bet šiandien tai yra miestas, turintis nepaprastai
didelį potencialą. Daug universitetų, didžiulės verslo galimybės, logistikos centras, transporto mazgas su oro uostu, keliais ir geležinkelio linijomis, turistams
patrauklūs objektai.
Tačiau akivaizdu, kad iki šiol trūko strateginio matymo ir strateginių investicijų. Ir tai ne vien Kauno valdžios reikalas. Ar savivalda turi pakankamai instrumentų, kad galėtų sutvarkyti Kauną, kaip pavyzdžiui, patrauklų Europos logistikos
centrą? Tai yra Seimo, ministerijų ir vyriausybės uždavinys. Iki šiol trūko strateginės vizijos, kad Kaunui būtų suteikta ypatingo dėmesio. Todėl kviečiame visus ir
kiekvieną atskirai jungtis prie naujojo valstybės atgimimo darbų ir kartu kurti
naujas galimybes Lietuvai ir Kaunui.

2016 M. RINKIMAI Į SEIMĄ

9

Rolandas
PAULAUSKAS
Kovo 11-osios Akto
Signataras, Lietuvos liaudies
partijos pirmininkas.

Lietuvos liaudies partija
PASIRINKIMAS YRA
Pagrindiniai prioritetiniai 15 punktų, kurie man, ir tikiuosi Jums, yra svarbūs:
1. Išlikime šiandien, kad būtume rytoj. Daugiau vaikų, mažiau tankų!
2. Tautinio santykio išsaugojimas.
3. Valstybės žemė – tautos namai. Lietuvos ŽEMĖ – Lietuvos piliečių.
4. Kieno įstatymai, tas ir šeimininkas.
5. Nei į Rytus, nei į Vakarus, o į Lietuvą dabar ir visada.
6. Lietuva yra Lietuvos piliečių, o ne visų norinčių joje gyventi.
7. Pirma lietuvis, o paskui savo religijos atstovas.
8. Pirma lietuvis, o tik paskui savo partijos atstovas.
9. Pirma lietuvis, o tik paskui europietis.
10. Pirma Lietuvos kitatautis, o ne kitatautis Lietuvoje.
11. Tik iš dviejų, vyro ir moters, gimsta trečias.
12. Vaikai yra tautos tąsa amžinybėje ne tik su teisėmis, bet ir su pareigomis.
13. Kalba – pagrindinė tautos savimonės dedamoji.
14. Gyvybiškai svarbios ūkio šakos turi priklausyti valstybei.
15. MES svarbiau už AŠ.
Rolandas Paulauskas
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Prof. Dainius
PAVALKIS

Lietuvos socialdemokratų partija
SVARBIAUSIA – ŽMOGUS
Kaunas, mano gimtasis miestas, kuriame aš užaugau, sukūriau šeimą
ir gyvenu, visada bus mano tiesioginis darbas. Mano atsidavimą miestui rodo
nuveikti darbai einant Kauno mero patarėjo pareigas: inicijuotas „Mokslo salos“
centras, įgyvendinamas mokyklų stambinimas, leisiantis pagerinti mokymo
kokybę ir mokytojų socialinę padėtį, vykdomas universitetų jungimas. Toliau
visais būdais palaikysiu Kauno didžiąją idėją tapti mokslo ir inovacijų miestu
ir prisidėsiu prie mūsų miesto plėtros.
Savo darbais esu įrodęs, kad žinau kelią, kuriuo turi eiti mūsų šalies švietimas – mano inicijuoti švietimo sistemos pokyčiai buvo nukreipti į veiksmingą ir
rezultatus orientuotą mokymo modelį. Todėl toliau sieksiu švietimo ir aukštojo
mokslo kokybės. Įsipareigoju:
• Didinti švietimo ir mokslo finansavimą.
• Skatinti švietimo prieinamumą ir stambinti mokyklas teritoriniu pagrindu.
• Remti profesinį mokymą ir siekti, kad 50% abiturientų įgytų „gyvenimišką“
profesiją.
• Du kartus padidinti pedagogų algas.
Svarbiu prioritetu laikau sveikatos apsaugos sistemos tobulinimą. Turėdamas ilgametę gydytojo patirtį žinau būdus, kaip įveikti didžiausias sveikatos
sektoriaus problemas. Sutvarkę neveiksmingą resursų panaudojimą ir sureguliavę
vaistų rinką, sutaupysime daug lėšų, kurios leis daugiau mokėti medicinos
darbuotojams ir užtikrinti efektyvesnę sveikatos apsaugą. Numatau:
• Siekti, kad gydymo standartai taptų nacionalinio lygio ir gyventojai gautų
kokybišką gydymą nepriklausomai nuo jų gyvenamos vietos.
• Atidaryti kelius papildomam sveikatos draudimui.
• Pasiekti sutarimą, kiek ir kokias sveikatos priežiūros paslaugas turime
finansuoti iš Privalomo sveikatos fondo lėšų.
Svarbiausias mano prioritetas – investicijos į žmogų, kuriant palankią
gyvenimo bei darbo aplinką šalyje.
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Algimantas
SABALIAUSKAS

Tautininkų sąjunga
Tautinkų sąjungos kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius.
Išrinktas į Seimą dėsiu visas pastangas kad:
• Korumpuotą politiką ar valstybės tarnautoją būtų galima sutikti tik
kalėjime.
• Skurdžiai gyvenantys Lietuvos piliečiai valstybės remiamų ir skatinamų
programų dėka būtų apsaugoti nuo orumą žeminančio nepritekliaus.
• Lietuva lietuviams (net globalizacijos ir laisvo judėjimo sąlygomis) būtų
geriausia vieta gyventi.
• Lietuvių gyvenamoji erdvė Lietuvoje nebesiaurėtų nei kalbiniu, nei
kultūriniu, nei ūkiniu, nei teritoriniu požiūriu.
• Į Seimą galėtų patekti tik tie tautos atstovai, už kuriuos asmeniškai ir
tiesiogiai balsavo rinkėjai.
• Ekonominiai nusikaltėliai ir sukčiai nebūtų kalėjime išlaikoma visuomenės
našta, o lanksčiomis priemonėmis suvaržius laisvę keliariopai atlygintų
padarytą žalą.
• Atgyvenusi ir susikompromitavusi laisvosios rinkos ir konkurencijos
ekonomika laipsniškai būtų valstybės varžoma ir keičiama į šiuolaikišką
laimės ekonomiką.
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,,Drąsos kelias‘‘ politinė partija
SVARBIAUSIA – IŠDRĮSTI
Mūsų dėmesio centre – ŽMOGUS, jo problemos, dvasinė būsena, materialinė gerovė, jo šeima, santykiai su kitais žmonėmis.
Mūsų tikslas – garbinga, be monopolistų ir oligopolijos viršpelnių, skaidri ir
teisinga Lietuva, kurioje teisinės valstybės principai taptų visų piliečių gerbiamu
bendro gyvenimo pamatu. Teisingumas turi įsivyrauti visose gyvenimo srityse.
Mūsų šūkis: svarbiausia išdrįsti – atvirai ir drąsiai pasakyti karčią tiesą, iškelti
visuomenei skaudžias problemas ir pasiūlyti jų sprendimo būdus.
Mūsų uždaviniai:
• skatinti papildomų investicijų į šalies ekonomiką pritraukimą;
• skatinant inovacijas ir aukštųjų technologijų vystymą;
• skirti paramą smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti;
• vidutinis darbo užmokestis turi užtikrinti žmogaus socialinę gerovę;
• minimalus atlyginimas turi būti indeksuojamas;
• vidutinė pensija nuolat indeksuojama;
• skatinti kurti kaimą su tradicinių amatų, verslų ir užsiėmimų įvairove
patraukliam gyvenimui;
• visuomenės ir aplinkosaugos interesų darna;
• valstybė ir valdžia be korupcijos, socialinio neteisingumo, su skaidria ir
sąžininga finansų politika, aiškia valstybės raidos vizija;
• dėmesys ir parama šeimai, vaikams, sąmoningo piliečio ugdymas,
išsilavinusi visuomenė;
• Lietuva – krikščioniška šalis su savo kultūra, tradicijomis, papročiais, šeimos
suvokimu, krikščioniškos moralės normomis;
• efektyvi, teisinga socialinė rūpyba;
• sveika gyvensena, visiems prieinamos medicinos paslaugos;
• iš esmės reformuota, piliečių pasitikėjimo verta teisėsauga;
• saugi Lietuva Europoje ir pasaulyje;
• globali Lietuva – emigracijos stabdymas, dviguba pilietybė, balsavimas
internetu;
• skaidrus, atsakingas, subalansuotas valstybės biudžetas.
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Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
UŽ LAIMINGĄ IR TURTINGĄ LIETUVĄ!
Nors Lietuva pamažu tampa visaverte europietiška šalimi, esame visų
svarbiausių tarptautinių organizacijų nariais, po truputį kyla gyvenimo kokybė,
tačiau ne visi Lietuvoje gali jaustis laimingi ir saugūs. To priežastys – nepriteklius,
nepasitikėjimas savimi, aplinkiniais, valstybės ateitimi. Negalime pateisinti
situacijos, kad esame viena labiausiai nykstančių Europos tautų, kad mūsų gretas
retina alkoholis, savižudybės, emigracija.
Lietuvos valstybės pamatai turi būti stiprinami konkrečiomis priemonėmis
gerinant žmonių gyvenimo kokybę. Ateinantys 4 metai Seime turi tapti juodo
darbo metai, kitaip amžiams liksime užribyje. Įsipareigojame panaudoti sukauptą
patirtį ir energiją, kad nepriklausomos Lietuvos vaisiais galėtų džiaugtis daugiau
Lietuvos žmonių.
Pagrindiniai mūsų prioritetai:
1. Didėjančios pajamos ir gerovė – nes gyventojų pajamų augimas –
efektyviausia priemonė skurdui ir emigracijai stabdyti. Vidutinis atlyginimas 2020 m. turi pasiekti bent 1450 eurų, o minimalus 2017 m. – 450
eurų.
2. Lietuvos išsaugojimo programa – nes demografinėms problemoms
spręsti reikia drąsių priemonių šeimos politikos ir ryšių su užsienio lietuviais srityse.
3. Moderni ir sąžininga valdžia XXI amžiui – nes valdžia ir valstybinės
institucijos turi tapti draugiškos piliečiams ir gebančios prisitaikyti prie
nuolat besikeičiančio pasaulio.
4. Kokybiškas švietimas ir ugdymas – nes švietimo įstaigose turime
auginti ne „darbo jėgą“, o savarankišką ir išsilavinusią asmenybę, kuri būtų
pasirengusi kurti savo laimę Lietuvoje, o žiniomis konkuruoti globaliame
pasaulyje.
5. Gydanti sveikatos sistema – nes vaistai Lietuvoje turi būti pigesni, eilės
gydymo įstaigose – trumpesnės, o sveikatos sistema paremta ne „gaisrų
gesinimo“ principu, o metodiškumu ir žiniomis.
2016 M. RINKIMAI Į SEIMĄ
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