2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Gerbiami klaipėdiečiai,
Štai ir vėl artėja visiems mums svarbus ruduo - spalio 9 d. vyks Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimai 2016.
Marių apygardos Nr. 21 rinkimų komisija yra pasiruošusi padėti rinkėjams, kad
rinkimai įvyktų tinkamai bei sklandžiai.
Tikime, kad kiekvienam iš Jūsų rūpi, kokioje Lietuvoje gyvensite Jūs, Jūsų
vaikai ir vaikaičiai.
Kviečiame Jus š. m. spalio 9 d. atvykti į rinkimų apylinkes ir pareikšti savo
valią. Kartu išrinkime tuos, kurie per ateinančius ketverius metus sukurs tokią
Lietuvą, kurioje gyventi gera.
Kiekvienas balsas yra labai svarbus mums, Jums ir Lietuvai.
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Marių apygardos Nr. 21
rinkimų komisija
Statybininkų pr. 2, Klaipėda
VARDAS PAVARDĖ

PAREIGOS

Karolina Pavlovskaja

Pirmininkė

Ramunė Riaukė

Pirmininkės pavaduotoja

Rasa Narbutienė

Sekretorė

Andreanas Chariutinas

Narys

Kristina Gavrilenko

Narys

Viktoras Greičius

Narys

Jolanta Limontienė

Narė

Laima Lukauskienė

Narė

Raminta Rodinė

Narė

Lina Tamošaitienė

Narė

KONTAKTAI
865622766
karolina.pavlovskaja@gmail.com
867798155
ramune.juskaite@gmail.com
868751171
rasa.narbutiene@klaipeda.lt
864830853
andrchar@gmail.com
860164355
kristina.gavrilenko05@gmail.com
867049966
20klaipeda@gmail.com
868895448
jolantux@inbox.lt
860967779
lukauskiene.l@gmail.com
863600666
raminta.grygaliute@gmail.com
868216688
lina.tamosaitienee@gmail.com

Rinkimų apylinkės:
Nr.
47
48
49
54
55
56
57
58
67
68

Pavadinimas
Versmės
Vakarų
Aukuro
Želmenėlio
Brožynų
Laukininkų
Budelkiemio
Berželio
Volungėlės
Bandužių

Adresas

Tel. Nr.

I. Simonaitytės g. 2,Klaipėda
I. Simonaitytės g. 24, Klaipėda
Statybininkų pr. 7, Klaipėda
Vingio g. 14, Klaipėda
Laukininkų g. 30, Klaipėda
Laukininkų g. 28, Klaipėda
Budelkiemio g. 7, Klaipėda
Mogiliovo g. 2, Klaipėda
Varpų g. 3, Klaipėda
Bandužių g. 4, Klaipėda
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868545467
861020581
865080308
869808792
867758200
867599885
860087502
865287119
867054776
868976096

Apylinkės
pirmininkas
Sigita Jurgaitienė
Liudmila Samoliuk
Elena Povilaitienė
Saulius Palukaitis
Remigijus Buožius
Olga Žiaukienė
Rasa Paukšto
Tomas Jankauskas
Mindaugas Patlaba
Olga Pavliukovec

Tomas Burkauskas
Darbo partija
Tai, ko negali kiti!
Darbo partijos prioritetas – GYVENTOJŲ PAJAMŲ
DIDINIMAS
PASIEKSIME, KAD LIETUVOJE BŪTŲ:
 vidutinis darbo užmokestis - 1110 eurų;
 minimali mėnesinė alga (MMA) - 656 eurų;
 vidutinė pensija - 422 eurų;
 neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD)
prilygintas MMA.

DARBO PARTIJA GALI IR ŽINO, KAIP VISIEMS ŽENKLIAI PADIDINTI
PAJAMAS IR SUSTABDYTI SOCIALINĘ EMIGRACIJĄ:











Įgyvendinsime gerai apmokamų darbo vietų kūrimo programą, neapmokestindami
įmonių investuojamo pelno ir skirdami ES struktūrinę paramą.
Remsime jaunimo įdarbinimą, juos pirmuosius dvejus metus atleisdami nuo pajamų
mokesčio.
Padėsime jaunoms ir remtinoms šeimoms apsirūpinti būstu - savivaldybių socialinių
būsto statybai per 4 metus skirsime 1 milijardą eurų iš ES ir šalies fondų.
Kiekvienam šalies piliečiui, sulaukusiam 18 metų, gyvenimo pradžiai skirsime 2000
eurų paramą.
Būtiniausiems maisto produktams ir vaistams taikysime 5 % lengvatinį PVM tarifą.
Įvesime mokytojams papildomas socialines garantijas, sudarysime palankias sąlygas
mokytis, naudojantis modernia mokymo įstaigų infrastruktūra. Sieksime, kad
švietimo finansavimas sudarytų 6% BVP.
Įvykdysime Konstitucijos 41 straipsnį dėl nemokamo aukštojo mokslo visiems gerai
besimokantiems, aukštąsias mokyklas finansuodami pagal gerai besimokančių, šalies
ūkio plėtrai būtinų studentų skaičių.
Sumažinsime Seimo narių skaičių nuo 141 iki 111, ministerijų tarnautojų skaičių, o
ūkio subjektus kontroliuojančių institucijų skaičių – nuo 58 iki 29.
Padarysime Lietuvą saugiu ir patikimu gyvenimui ir investicijoms kraštu,
įgyvendindami privalomąją krašto gynybą.
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Evaldas Jurkevičius
Lietuvos centro partija
Kovosiu prieš politikus, kurie vagia ir ima
kyšius! Už didesnes algas ir pensijas
eiliniams žmonėms!
5 smūgiai politinei korupcijai, emigracijai, turtinei
nelygybei ir skurdui
1. Panaikinsime Seimo narių neliečiamybę ir kitas
valdžios privilegijas. Apklausai, įtarimų
pateikimui ir sulaikymui nereikės Seimo
leidimo. Kyšininkai turi sėdėti kalėjime, o ne
atsipirkti bauda. Už korupciją teisti politikai
negalės dalyvauti rinkimuose. Sumažinsime
Seimo narių ir valstybės tarnautojų skaičių,
proporcingai gyventojų skaičiui. Įsteigsime
Antikorupcijos biurą, kuris prižiūrės, kad
valdžios sprendimai būtų nekorupciniai, sustiprinsime STT galias ir finansavimą,
kovai su valstybine korupcija pasitelksime geriausias ES praktikas;
2. Sustabdę didžiąją politinę korupciją, sutaupytais milijardais, išspręsime didžiausias
Lietuvos problemas – sustabdysime emigraciją ir gyventojų mažėjimą, nes įsteigsime
naujas darbo vietas, padidinsime algas ir pensijas iki Estijos vidurkio, sudarysime
palankias sąlygas jaunoms šeimoms susilaukti ir auginti vaikus, iki ES vidurkio
sumažinsime savižudybes, žūtis, ankstyvas mirtis, ligas, padidinsime gyvenimo
trukmę;
3. Internete skelbsime kiekvieną gautą ir išleistą centą, visą viešų pirkimų
dokumentaciją;
4. Atkursime žemutinę savivaldos grandį, sumažinsime referendumo iniciatyvos kartelę
iki 50 000 piliečių, kad susigrąžintume demokratišką ir socialiai jautrią valstybę;
5. Atkursime socialinį teisingumą tam skirdami 1/3 valstybės biudžeto. Per mokesčius
sumažinsime algų skirtumus, jas ir pensijas indeksuosime pagal būtinąsias išlaidas
vienam šeimos nariui. Grąžinsime pensijas, atkursime nemokamą sveikatos apsaugą
ir nemokamą mokymą iki 18 metų.
N. Puteikio ir K. Krivicko komandos narys
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Dainius Kepenis
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Orus žmogus – stipri valstybė!
Per 26 metus Lietuva pasiekė įspūdingų
laimėjimų: atkūrėme valstybės Nepriklausomybę;
įtvirtinome gyvybiškai svarbią Lietuvos narystę NATO
bei Europos Sąjungoje ir Lietuvos, kaip Vakarų pasaulio
dalies, statusą; įveikėme pereinamojo laikotarpio, o vėliau
– netvarios ūkio plėtros ir globalios ekonomikos
svyravimų sukeltus išbandymus.
Vis dėlto daug Lietuvos gyventojų savo šalyje
nesijaučia laimingi. Tą liudija ir savižudybių,
priklausomybių,
smurto
bei
skurdo
mastai.
Grėsmingiausia nepasitenkinimo gyvenimu Lietuvoje
išraiška – nedidelis gimstamumas bei masinė emigracija.
LVŽS yra tvirtai įsitikinusi, kad žmogus jaustųsi
laimingas ir orus, kad valstybė būtų stipri, bendro
gyvenimo rūmas turi būti renčiamas įtvirtinant pamatinį
gėrį: saugant žmogaus gyvybę ir sveikatą, užtikrinant
sambūvį su gamta, puoselėjant darnią šeimą ir bendruomenę, kuriant darnią ekonominę ir
politinę aplinką. Šie pamatiniai gėriai neatsiranda savaime: jų nekuria nematoma rinkos ranka
nei viską kontroliuojanti valstybė. Juos kuria asmenų ir bendruomenių sąmoningi veiksmai,
kylantys iš bendrų vertybių bei valios pastangų.
LVŽS vizija ir siūlomi sprendimai paremti penkių darnų (5D) – darnaus žmogaus,
darnios visuomenės ir aplinkos, darnaus švietimo ir kultūros, darnios ekonomikos ir finansų
bei darnaus valstybės valdymo – strateginėmis nuostatomis.
Mūsų programoje, skelbiamoje tinklapyje www.darniLietuva.lt, rasite išsamius pasiūlymus,
kaip Lietuvoje sukurti šias penkias darnas. Rengdami programą vadovaujamės dviem
esminiais principais: profesionalumu ir tikslų įvairiose srityse suderinimu, darna.
Neabejojame: pamatinio gėrio – darnos – kūrimas padarys Lietuvą šalimi, kurioje gera
gyventi. Tikimės Jūsų palaikymo LVŽS programai ir kviečiame ją įgyvendinti kartu!
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Edmundas Kvederis
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Edmundas Kvederis – Mokytojas vertas
Seimo!
Jei patikėtumėte man savo balsą spalio 9 d., aš pažadu:
 Ginti kiekvieno Lietuvos piliečio asmens laisves ir
nuosavybės teises;
 Siekti, kad mokesčių politika tarnautų Jums, o ne Jūs
tarnautumėte mokesčiams;
 Kurti švietimo sistemą, kuri turėtų ilgalaikę strategiją,
o ne trumpalaikes vizijas;
 Skirti maksimalų dėmesį jaunimui ir jaunoms
šeimoms, nes Jie, yra Valstybės ateitis!

Marių apygardoje didžiulės problemos dėl automobilių parkavimo kiemuose, taršos,
nemalonių kvapų. Už įmonių taršos reguliavimą atsakinga Aplinkos ministerija. Todėl tapęs
Seimo nariu reikalausiu didesnės kontrolės ir ataskaitų, susijusių su aplinkos tarša. Asmeniškai
tai kontroliuosiu ir informuosiu Marių apygardos gyventojus.
Automobilių parkavimo problemas būtų galima sumažinti sprendžiant kiemų nuosavybės
klausimą. Įstatymuose sieksiu įtvirtinti, jog daugiabučio namo gyventojas turėtų teisę į kiemo
nuosavybės dalį, kurioje jis galėtų būti sau šeimininkas.
Pietinėje miesto dalyje gana skurdus kultūrinis gyvenimas ir mažai erdvių jaunimo
laisvalaikiui. Kartu su miesto savivaldybe sieksiu, kad erdvės jaunimo laisvalaikiui atsirastų
artimiausiu metu, pietinėje miesto dalyje daugėtų renginių.
Seimo narys privalo nuolat bendrauti su savo rinkėjais. Būsiu tas Seimo narys, kuris
apygardoje dirbs nuolat, o ne pasirodys tik kitų rinkimų pradžioje.
Esu „Smeltės“ progimnazijos vadovas, gerai žinau pietinės miesto dalies problemas ir turiu
idėjų, kaip jas spręsti. Marių apygardos žmonių gyvenimą padarysiu komfortiškesniu!
Daugiau informacijos apie mane – edmundaskvederis.lt
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Gediminas Onaitis
Partija Tvarka ir teisingumas
Ekonomika, energetika, ekologija







Atsinaujinantys energijos ištekliai, efektyvus energijos
naudojimas ir kitos energetikos rūšys, kurias taikant
naudojama mažiau išteklių ir mažiau teršiama aplinka, leis ne
tik pertvarkyti energetikos ūkį, bet ir suteiks naujų galimybių
Lietuvos ekonomikai.
REZULTATAI:
 Naujos įmonės ir gerai mokamos darbo vietos;
 Didesnis viešojo sektoriaus finansavimas;
 Solidžios pensijos;
 Kokybiškas švietimas, sveikatos priežiūra, viešoji tvarka
ir kt.;
 Naujas ekologiškas viešasis transportas;
 Atnaujinti daugiabučių kvartalai;
 Švaresnis oras ir aplinka;
 Užsienio investicijos ir nauji užsakymai Lietuvos verslui;
 Augantis gyventojų skaičius – augantis paslaugų ir prekių poreikis.
PRIEMONĖS:
Pažangiąją energetiką paversti prioritetine ekonomikos sritimi:
 Klaipėdos mieste plėsti mokslinę gamybinę bazę;
 Rengti ir perkvalifikuoti reikalingus specialistus;
 Prioriteto tvarka padėti plėtoti eksportą, užmegzti santykius su užsienio valstybėmis ir
skatinti kooperaciją;
 Plėtoti reikiamą infrastruktūrą.
Lietuvoje plėtoti energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos
efektyvumą:
 Skatinti privačius asmenis užsiimti smulkiąja energijos gamyba iš atsinaujinančių
išteklių;
 Plėtoti pastatų renovaciją, naudojant ir šilumos tiekėjų investicijas;
 Valstybės poreikiams naudoti energiją taupančius ir švarią energiją naudojančius
pastatus, viešąjį transportą pakeisti nauju ir ekologišku, atnaujinti gatvių apšvietimą ir t.
t.;
 Remti bendruomenes, energija apsirūpinančias iš atsinaujinančių išteklių.
Priimti skaičiavimais grįstą, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategiją
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Kristina Paulikė
Politinė partija „Lietuvos sąrašas“
Ne žadu, o darau!
Metas keisti esamą valstybės valdymo politiką, kuri
stiprintų tautą ir Lietuvai padėtų išlikti savimi:
1.

Sieksime, kad švietimas ir mokslas taptų prioritetu,
nes tik išsilavinusi visuomenė gali būti savarankiška
ir demokratinė. Nuo šių sričių plėtros priklauso
piliečių kūrybinės galios, sąmoningumas, tautos
laisvė, jos tapatybė, išlikimas ir gyvenimo prasmė.
2. Imsimės priemonių, kurios iš esmės gerintų šeimų
padėtį, skatintų susilaukti vaikų, kurtų šeimoms
palankią aplinką, užtikrintų orią senatvę ir mažintų
emigracijos srautus. Situaciją gali keisti tik
nuoseklus ekonominių, socialinių, vertybinių
priemonių kompleksas.
3.

Užtikrinsime žmonių, turinčių negalią, teises į savarankišką gyvenimą. Mūsų šalyje
aiškiai juntama paramos šeimai, kurioje gyvena neįgalusis, stoka ir bendruomeninių
paslaugų trūkumas.
4. Sukursime veiksmingą dalyvaujamosios valdysenos mechanizmą. Valdžios
institucijos turi sudaryti visas sąlygas, kurios leistų piliečiams dalyvauti sprendimų
priėmime.
5. Skatinsime tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Daugelis valdžios institucijų dubliuoja
funkcijas, nėra linkusios bendradarbiauti.
6. Siūlysime įstatymų pataisas, kad LR Seimo nariams galiotų terminuotos darbo
sutartys 4 metams be jokių išeitinių.
7. Sieksime, kad trečdaliu būtų sumažintos išlaidos biurokratiniam aparatui.
8. Sudarysime teisines galimybes rinkėjams atšaukti išrinktuosius LR Seimo,
savivaldybių tarybų narius.
9. Stiprinsime viešųjų pirkimų kontrolę.
10. Griežtinsime valstybės tarnautojų asmeninę atsakomybę.
11. Inicijuosime viešųjų paslaugų kokybės ir efektyvumo tyrimus, vertinimą ir
stebėseną, kas žymiai pagerins viešojo sektoriaus paslaugų kokybę.
12. Daugiau dėmesio skirsime Lietuvos emigrantų susigrąžinimui.
Daugiau apie mano rinkiminę programą: www.paulike.lt
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Lilija Petraitienė
Lietuvos socialdemokratų partija
Socialinis teisingumas ir pagarba žmogui!
Tai mano, kaip žmogaus svarbiausios nuostatos.
To labiausiai šiandien Lietuvai trūksta.
Tik tai sustabdys visuomenės nusivylimą viskuo, o
svarbiausia - emigraciją.
Visada buvau aktyvi ir pilietiška, su stipriai išreikštu
teisingumo jausmu. Tai mane ir atvedė į politiką, į
Socialdemokratų partiją.
Patirtis, įgyta dirbant su įstatymais, darbas profsąjungose,
nevyriausybinėse organizacijose bei nuolatinis žmonių
atstovavimas Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje drąsiai
ginant viešąjį interesą padės dirbant LR Seime Jums!

MANO ĮSIPAREIGOJIMAI JUMS!
 Valstybės prioritetas – investicijos į žmogų – nemokamas aukštasis bakalauro
išsilavinimas. Parama jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą, auginant vaikus, verslui
kurti.
 Teisingesni ir skaidresni mokesčiai:
 mažinamas darbo apmokestinimas, peržiūrimas kapitalo pajamų apmokestinimas –
turtingesni moka daugiau.
 mažinantys socialinę atskirtį ir skatinantys kurtis verslams, darbo vietoms.
 Pensijų ir socialinių išmokų indeksavimas, įvertinant infliacijos lygį, kad Lietuvoje
žmogus galėtų gyventi saugiai, oriai.
 Didesnis ir efektyvesnis valstybės vaidmuo ekonomikoje:
 Reguliuojama monopolinių paslaugų - elektros, šilumos energijos - tiekėjų kainų
politika, ribojant jų pelnus. Komunaliniai mokesčiai turi būti pagrįsti būtinomis
sąnaudomis, neskurdinantys gyventojų.
 Išlaikoma Valstybės nuosavybė strateginiuose energetiniuose objektuose.
ĮSIPAREIGOJIMAI MIESTUI!
Istorinės šv. Jono bažnyčios Klaipėdoje atstatymo projekto įgyvendinimas siekiant
valstybinės finansavimo programos patvirtinimo.
Jūsų palaikymas man labai svarbus!
Plačiau: www.lsdpklaipeda.lt
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Andrius Petraitis
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Metas keistis. Metas keisti!
Atstovauju kartai, užaugusiai kartu su pirmus
Nepriklausomybės žingsnius žengusia Lietuva. Esu tarp
tų laimingųjų, kurie Laisvę gavo tarsi dovaną, tačiau dar
pamena gyvenimo pagal primestas taisykles realybę.
Jaučiu gilią pagarbą žmonėms, kurie prieš 26-erius
metus drįso ištarti: „gana!“. Šiandien reikia kitokio, bet
ne mažiau ryžtingo „gana!“. Gana gręžiotis atgal, gana
trypčioti, gana tuščių rietenų. Metas keistis, metas
keisti!
Prioritetas - šeimos gerovei
Valstybės pagalba pirmam būstui įsigyti, įvairiapusiškai
saugi aplinka, į gimstamumo didinimą orientuoti
sprendimai, pagarba motinystei ir tėvystei, nemažėjanti valstybės parama dirbantiems kūdikių
tėvams ir pensininkams, socialinės politikos pertvarkymas oriai senatvei užtikrinti.
Švietimas - Valstybės ateičiai
Kūrybiškumas ir dėmesys technologijoms, vertybiškumo diegimas, mokytojo specialybė –
prestižinė ir gerbiama, visapusiškas asmenybės ugdymas, skiriant pakankamai dėmesio tiek
sveikų įpročių, tiek sveiko psichologinio klimato formavimui.
Logiška ekonomikos politika
Greitas darbo jėgos perkvalifikavimas į perspektyvias specialybes, gerai apmokamų darbo
vietų kūrimo skatinimas, perteklinės kontrolės ir reglamentavimo atsisakymas, palankaus
investicinio klimato užtikrinimas, nuolatinė naujų rinkų paieška šalies eksportui.
Valstybės valdymo modernizavimas
Valstybės tarnautojų skaičiaus mažinimas, orientuojantis į profesionalumą ir užtikrinant darbo
rezultatus atitinkantį atlygį, skaidrios ir efektyvios valstybės įmonių veiklos siekimas,
e-paslaugų plėtros skatinimas, atsakomybės už korupcinius nusikaltimus griežtinimas,
savivaldos funkcijų vietos bendruomenėms delegavimas.
Patys esame Lietuvos ateities architektai, tad kartu kurkime mūsų visų Namus, iš kurių
nesinori išvykti, o išvykus – gera sugrįžti.
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Rimantas Petrikas
„Drąsos kelias“ politinė partija
Svarbiausia – išdrįsti!
Jeigu įgysiu Jūsų pasitikėjimą, mano visas dėmesys
bus sutelktas į Lietuvos valstybės stiprinimą, kad
Lietuva taptų stipria, garbinga, taikinga valstybe tarp
pasaulio valstybių.
JEIGU ĮGYSIU JŪSŲ PASITIKĖJIMĄ,
UŽSIBRĖŠIU TRIS TIKSLUS:
Sieksiu peržiūrėti Lietuvos, kaip teisinės valstybės,
esminius teisėtvarkos darbo principus, kurie kliudo
teisėjams vykdyti teisingumą ir pelnyti visuomenės
pagarbą.
1. Sieksiu, kad valstybėje būtų atstatyta keturių pakopų
teismų sistema, kad pirmos instancijos teisme
išnagrinėta byla galėtų būti nagrinėjama apygardos
teisme, Apeliaciniame teisme, Aukščiausiajame teisme. Sieksiu įstatymu įpareigoti
Aukščiausiąjį teismą išnagrinėti visas jį pasiekusias bylas.
2. Sieksiu įstatymais įtvirtinti nuostatą, kad kiekvienos sekančios instancijos teismas civilines
bylas nagrinėtų iš esmės.
3. Sieksiu, kad antstolių kontorų funkcijos būtų perduotos Valstybinei mokesčių inspekcijai
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Valstybei perėmus šias funkcijas, lengviau
bus peržiūrimos Civilinio proceso kodekso nuostatos, liečiančios skolų išieškojimo terminus.
Tokių veiksmų pasėkoje ženkliai sumažėtų emigruojančių žmonių, Lietuva taptų saugi,
pasiturinti, jauki Europos valstybė, kurioje žmogus norėtų gyventi, dirbti, auginti vaikus.
Taip pat ieškočiau galimybės, kaip atstatyti mūsų tautos valią ženklinančias pilis, kad
piliakalniai pasipuoštų tviskančiais bokštais, o mes galėtume atsivesti vaikus ir pasakyti:
ŠTAI ČIA – MŪSŲ TĖVYNĖ.
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Valdemaras Puodžiūnas
Lietuvos laisvės sąjunga
Už laimingą ir turtingą Lietuvą!
Nors Lietuva tampa visaverte europietiška šalimi, yra
svarbiausių tarptautinių organizacijų narė, gyventojai gali
laisvai keliauti, po truputį kyla gyvenimo kokybė, tačiau
ne visi čia gali jaustis laimingi ir saugūs.

Ilgametis laikraščio „Klaipėda“
vadovas, dabar – Socialinių mokslų
kolegijos ir Klaipėdos universiteto
dėstytojas.

Valstybės pamatai turi būti stiprinami atsigręžiant į
žmogų, konkrečiomis priemonėmis gerinant jo gyvenimo
kokybę. Drauge su Lietuvos laisvės sąjunga prisiimu
atsakomybę ir įsipareigoju panaudoti sukauptą patirtį ir
energiją, kad laisvos Lietuvos vaisiais galėtų džiaugtis visi
Lietuvos žmonės.

Pagrindiniai prioritetai:
Didėjančios pajamos ir gyventojų gerovė: vidutinių pajamų augimas – efektyviausia
priemonė ir skurdui, ir emigracijai stabdyti. Vidutinis atlyginimas 2020 m. turi pasiekti
bent 1450 eurų, o minimalus 2017 m. – 450 eurų. Jokių naujų mokesčių.
Lietuvos išsaugojimas: esame sukūrę programą, kurios pagrindas – 3 vaikų politika:
nemokami darželiai, valstybinio būsto nuoma jaunoms šeimoms, PVM lengvatos vaikų
prekėms, o šeimoms, auginančioms du ir daugiau vaikų, - ir buitinei technikai.
Gydanti sveikatos sistema: vaistai Lietuvoje turi būti pigesni, eilės gydymo įstaigose –
trumpesnės, o sveikatos sistema turi būti paremta ne „gaisrų gesinimo“ principu,
o metodiškumu ir žiniomis.
Kokybiškas švietimas ir ugdymas: švietimo įstaigose turime auginti ne „darbo jėgą“,
o savarankišką ir išsilavinusią asmenybę, pasirengusią kurti savo laimę Lietuvoje, o
žiniomis konkuruoti globaliame pasaulyje; būtina atkurti mokytojo profesijos autoritetą.
Moderni ir sąžininga valdžia: Seimo narių skaičius turi būti sumažintas iki 101,
politikų ir valdininkų algos turi priklausyti nuo darbo rezultatų, biurokratinis aparatas
sumažintas.
MES GALIME GYVENTI GERIAU!
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Irina Rozova
Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų
šeimų sąjunga
Pagrindinės programos kryptys:
Socialinis teisingumas
Ekonominių pasiekimų rezultatai neturėtų būti
priskiriami atskiroms grupėms bei klanams. Dirbantis
žmogus turi turėti saugias darbo sąlygas bei teisingą
apmokėjimą už atliktą darbą.
Pensijos nuolat tūrėtų būti indeksuojamos. Tuo pačiu
metu, minimalios pensijos dydis netūri būti mažesnis
negu Valstybėje nustatytas minimalus pragyvenimo
lygis.
Ekonominis vystymasis
Būtina skatinti naujų darbo vietų sukūrimą. Taip pat
būtina ginti smulkaus ir vidutinio verslo teises bei
saugumą, kurie yra
„spaudžiami“ ir „stumiami“
stambių monopolistų.

Gynybos ir saugumo politika
Lietuvos gynybos politika tūri būti grindžiama atsakingu dalyvavimu jau esančiose gynybos
struktūrose, bei profesionalios Kariuomenės vystymusi. Artimiausiu metu būtina išlaikyti
savanoriškumo pagrindu formuojamą šauktinių Kariuomenę. Ypatingas dėmesys turi būti
skiriamas gynybos rezervo ruošimui bei teritorinės gynybos sistemos kūrimui.
Kokybiškas švietimas
Vykdant švietimo reformas būtina vadovautis mokinių, jaunimo gerove, įsiklausyti į jų
poreikius ir lūkesčius. Aukštosios mokyklos turi rengti būtent tuos specialistus, kurie
reikalingi Lietuvai, orientuotis į šalies darbo rinką.
Užsienio politika
Valstybės užsienio politika tūri būti pasverta, pragmatiška, grindžiama Valstybės
geopolitiniais interesais bei lygia partneryste. Palaikant ir vystant santykius su Europos
Sąjungos bei NATO šalimis, būtina ypatingą dėmesį skirti visokeriopų santykių stiprinimui su
mūsų kaimynais – Lenkija, Rusija, Baltarusija.
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