https://rinkejopuslapis.lt
2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos rinkėjai rinks Seimą,
tai yra 141 Seimo narį.
Rinkimų teisę galima įgyvendinti keliais būdais:
1. Rinkimų dieną balsuojant rinkimų apylinkėje nuo 7 iki 20 val.;
2. Balsuojant iš anksto spalio 5–6 dienomis savivaldybėse nuo 8 iki 20 val.;
3. Balsuojant namuose spalio 7–8 dienomis. Namuose balsuoti gali tik šie rinkėjai:
neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai, sulaukę 70 metų ir
vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti rinkimų dieną
į rinkimų apylinkę ir yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus.
4. Balsuojant specialiuose paštuose (sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ar globos
įstaigose, areštinėse ar kalėjimuose esantys rinkėjai) spalio 5–7 dienomis.
Informacija rinkėjui - trumpasis numeris 1855
Kviečiame naudotis Vyriausiosios rinkimų komisijos informaciniu telefono
numeriu 1855. Informacinė paslauga veiks nuo 2016 m. rugsėjo 14 d. iki 2016
m. spalio 23 d. Informacinės linijos darbo laikas – 07:00 - 20:00 val.
Trumpuoju numeriu 1855 galima skambinti iš „Bitės”, „Omnitel”, „Tele2” ir
„TEO” tinklų. Skambučio kaina – kaip į savo tinklą pagal plano tarifus.
Rinkėjo kortelės spaudinimo paslauga VRK tinklapyje bus aktyvuota
nuo 2016 m. rugsėjo 13 d.
www.vrk.lt

ARTAS BRASAS

Lietuvos liaudies partija
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 čia ir dabar.
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. ŠEIMOS samprata.
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.

ALFONSAS BUTĖ

Lietuvos centro partija

Strateginiai tikslai:
• atkurti socialinį teisingumą, žmonių pasitikėjimą savo
valstybe, tikėjimą savimi ir savo ateitimi;
• kartu su N. Puteikio ir K. Krivicko antikorupcine koalicija
kovoti su korupcija, jos priežastimis bei pasekmėmis;
• sudaryti verslui visas sąlygas iš pagrindų atnaujinti gamybinių pajėgumų techninį ir technologinį lygį visose gamybos
srityse;
• sukurti daug gerai apmokamų darbo vietų, kurios tenkintų
vietinius potencialius darbuotojus ir iš užsienio grįžtančius;
• sudaryti visas sąlygas emigracijoje esantiems Lietuvos
gyventojams sugrįžti į Tėvynę ir kurti savo verslą;
• skatinti smulkių vidutinių žemės ūkio žaliavinės produkcijos ir perdirbamosios pramonės įmonių kūrimąsi;
• sudaryti sąlygas visose apdirbamosios pramonės šakose įsigyti pačias naujausias,
ekonomiškiausias technologijas;
• sudaryti visas sąlygas tarptautiniam kapitalui ir Lietuvos gyventojams nekliudomai
investuoti Lietuvoje pirmus du metus atleidžiant naujai įsikūrusias įmones nuo pelno
mokesčio;
• sudaryti sąlygas turizmo infrastruktūros plėtimuisi, kad šį ūkio šaka kurtų vis didesnę
pridedamąją vertę;
• sudaryti sąlygas bankams teikti lengvatines paskolas Lietuvos įmonių techniniam ir
technologiniam atnaujinimui, naujų gamybinių pajėgumų kūrimuisi;
• reorganizuoti teisėsaugos ir teisinę sistemas, kad jos tarnautų teisingumo Lietuvoje
atkūrimui, korupcijos ir kontrabandos likvidavimui;
• didėjant šalies BVP proporcingai mažinti PVM maisto produktams;
• skirti ypatingą dėmesį šalies gynybai, sveikatos apsaugai, švietimui ir kultūrai.
Mokytojų, kultūros ir medicinos darbuotojų atlyginimų kėlimui iki išsivysčiusių kaimyninių šalių lygio.

Už Dievą, už Tėvynę, už kitokią Lietuvą

RYTIS JANKAUSKAS

Partija Tvarka ir teisingumas

Lietuvių tautos likimas yra svarbiausias mūsų rūpestis.
Tai, ką ir kaip padarysime šiandien, bus svarbu rytoj po metų
ir dešimtmečių Tautai, Tėvynei, jos Žmogui.
Norėdamas užtikrinti orų žmonių gyvenimą sieksiu, kad:
• Valstybės lėšos būtų naudojamos racionaliai ir skaidriai.
• Vienkartinė pašalpa šeimai už kiekvieną gimusi vaiką
siektų 3000 eurų ir kas mėnesį būtų mokama 100 eurų „vaiko“
pinigų .
• Valstybės šimtmečio proga būtų pastatyta ir jaunoms
šeimoms paremti skirta 100 naujų daugiabučių.
• Uždirbantiems mažiau nei 500 EUR per mėn. kompensuosime tolimesnes keliones į darbą viešuoju transportu, sieksime sudaryti galimybę namie nemokamai naudotis internetu.
• Užtikrinsime, kad kiekvienas savo gyvenamajame rajone jaustųsi saugiai 24 val. per
parą.
• Minimalus mėnesinis atlyginimas 2018 m. Lietuvoje siektų 750 eurus į „rankas“.
• 9 procentų lengvatinis PVM būtų taikomas ne tik centralizuotai tiekiamai šilumai, bet
ir visai šilumos energijos gamybai individualiuose namų ūkiuose.
• Būtiniausiems maisto produktams būtų taikomas ne 21, o tik 9 procentų PVM mokestis. Nulinis PVM tarifas taikomas kūdikių maistui, jų higienos priemonėms, vaikų rūbams
bei avalynei.
• Kasmet Lietuvoje papildomai būtų išasfaltuojama ne mažiau kaip po 100 kilometrų
žvyrkelių.
• Būtų padidintas medicinos personalo ir kultūros darbuotojų darbo užmokestis nuo
minimalaus iki planuojamo 1000 eurų.
• Vietoje pabėgėlių dėsime visas pastangas sugrąžinti į Tėvynę protus – skirsime po 5000
EUR startinį kapitalą kiekvienam.

Visada už jus ir su jumis. Tesprendžia tauta

VYTAUTAS KERNAGIS

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
SĄŽININGA LIETUVA
Rezultatai be kyšių
Užaugau šeimoje, kuri įskiepijo nenorą susitaikyti su
primetama tvarka. Tai, ką mano tėvas Vytautas
Kernagis, šaukdamas tautą, įdiegė man, dabar stengiuosi perduoti savo vaikams. Esu tikras, jog net ir kelių piliečių balsas
gali lemti svarbius dalykus. Kaip ir esu tikras, kad bendromis
pastangomis mes galime priartėti prie Lietuvos, kokioje
norime gyventi:
• Visiška netolerancija korupcijai;
• Atvirumas dėl priimamų sprendimų;
• Visų lygybė prieš įstatymus.
KŪRYBIŠKA LIETUVA
Išlaisvintas kūrėjų potencialas
Aštuoneri metai Vytauto Kernagio paramos ir labdaros fonde, man suteikė galimybę
tiesiogiai įsitraukti į kultūros, kūrybos ir edukacijos procesus. Įsitikinau, kad politikų
deklaracijos apie kultūros ir švietimo svarbą valstybės gyvenime dažnai tėra tuščios kalbos
žmonių, kurie apie šiuos procesus ir gautus rezultatus nelabai išmano. Jei būsiu išrinktas į
Seimą, tvirtai kovosiu, kad būtų:
• Švietimo programos atitiktų dabarties reikalavimus;
• Sugrąžintas prioritetas ir finansavimas vaikų neformaliam ugdymui;
• Ugdomi kūrėjai, o ne vykdytojai.
ORI LIETUVA
Uždarbis šiandienai ir rytojui
Ori valstybė neapsiriboja vien teisingu rūpinimusi senjorais. Tai tokia valstybė, kurią
išvykusieji studentai vertina kaip potencialią vietą perspektyviai karjerai. Tai yra šalis,
kurioje darbingi žmonės nėra palikti likimo, emigracijos ir didėjančių kainų valiai. Tačiau
svarbiausia – ori valstybė yra šalis, kurioje aš, Jūs ir kiekvienas Fabijoniškių bendruomenės
narys gali pagrįstai tikėtis gerai apmokamo atlyginimo už savo darbą.
• Užsienio investicijų ir paslaugų centrų pritraukimas ekonominių zonų pagalba;
• Pensijų klausimo atribojimas nuo politinių motyvų;
• Mokesčių apskaitos lengvinimas mažosioms bendrijoms ir individualiems verslams.

DALIA KUODYTĖ

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Ketverius pastaruosius metus Lietuva buvo valdoma be
aiškios vizijos ir ambicingų tikslų. Daugybė žmonių netiki
mūsų valstybės ateitimi. Tai liudija tebeauganti emigracija.
Tačiau liberalai pasiryžę tai pakeisti.
Turime daugybę idėjų ir konkretų planą, kaip sukurti
valstybę, kurioje žmonėms norėtųsi gyventi.

to galėtų realizuoti save.

Ką siūlome Lietuvos žmonėms? Visų pirma – saugumą.
Žmogus jaučiasi saugus, kai yra ramus dėl savo ir
artimųjų ateities, todėl valstybė atsakingai rūpinsis kiekvienu
savo piliečiu. Žmonės nesijaudins dėl rytojaus žinodami, kad
visada turės galimybę rasti tinkamą darbą. Vaikai bus ugdomi
pagal šiuolaikinius poreikius ir gaus tokį išsilavinimą, kad po

Visi valdžios sprendimai bus paremti sveiku protu. Valdžia padės žmonėms,
tačiau nesikiš į jų asmeninį gyvenimą. Kiekvienas bus gerbiamas, laisvas ir orus.
Į tokią Lietuvą norėsis grįžti emigrantams. Sukursime tokią Lietuvą, iš kurios
nesinorėtų išvažiuoti ieškoti laimės į užsienį.
Paversime mūsų valstybę regiono talentų centru gabiems žmonėms, kad jie čia
galėtų kurti ir eksperimentuoti. Sumažinsime mokesčius ir biurokratiją, kad mūsų šalis
taptų patraukli kurti darbo vietas. Per ketverius metus vidutinis uždarbis perkops 1000
eurų „į rankas“, o vidutinė pensija pasieks 400 eurų.
Sudarysime sąlygas dirbti ir užsidirbti - sumažinsime emigraciją ir Lietuvoje vėl
bus trys milijonai gyventojų. Įteisinsime dvigubą pilietybę, kuri leis mums išsaugoti ryšį su
išvykusiais artimaisiais.
Visi Lietuvos miestai ir miesteliai bus saugūs, patrauklūs turiningai leisti laisvalaikį ir auginti vaikus. Skatinsime žmonių verslumą, kad atotrūkis tarp Vilniaus ir kitų
miestų sumažėtų.
Jeigu Jums priimtinos šios idėjos, kviečiame kartu kurti tokią Lietuvą, kurioje
norisi gyventi.

Už Lietuvą, kurioje norisi gyventi

RAFAEL MUKSINOV

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga
GERBIAMI LIETUVOS ŽMONĖS!
Valstybė ir pasaulis išgyvena didelę sisteminę krizę, kurią
galima įveikti tik nauju mąstymo būdu, jautimu ir elgesiu.
• Daugiapoliarinis pasaulis, tarptautinės teisės viršenybė,
vienodas ir neatskiriamas saugumas, geri santykiai su kaimyninėmis valstybėmis – būsimosios pasaulio tvarkos pagrindas.
• Neleidžiama nukrypti nuo valstybėje ir visuomenėje
egzistuojančių demokratinių principų, nes tai gali tapti
išorinių ir vidinių grėsmių priežastimi.
•
Valstybės
ekonominė
politika
turi
būti
pagrįsta socialinio teisingumo principais, gebėti sumažinti prarają tarp
turtingųjų ir vargšų gaunamų pajamų, didinti darbo vietų skaičių ir sugrąžinti iš tėvynės
priverstinai išvykusius emigrantus.
• Valstybės socialinės atsakomybės prioritetu turi būti: švietimo, aukštojo išsilavinimo, mokslo, sveikatos apsaugos ir kultūros plėtra. Žmonių darbas turi būti deramai
atlyginamas.
• Ypatinga parama reikalinga: pensininkams, jaunimui, jaunoms šeimoms, masiškai
skurstantiems valstybės piliečiams.
• Valstybės nacionalinė politika privalo atitikti ES, lietuvių chartijos bei strategijos
„Globali Lietuva“ reikalavimus. Didelės demografinės krizės ir masinės emigracijos
sąlygomis mūsų stiprybė yra mūsų tikslų, prasmės ir vertybių vienybėje.
• Sėkmė aplankys tuos, kurie gali: atmerkti plačiai užmerktas akis, daugiamatmeniniame veidrodyje pamatyti save ir pasaulį, prisiimti atsakomybę už tai, kas vyksta, atsikratyti fobijų, įžeidumo, neadekvataus savęs įvertinimo, provincialumo, ryšių su realybe ir
visuomene praradimo.

Už socialinį teisingumą ir atsakingą valstybės ir tautos interesus
atitinkančią vidaus ir užsienio politiką

GINTAUTAS PALUCKAS

Lietuvos socialdemokratų partija

Socialdemokratų partijos tikslas – nuolat auganti ir stiprėjanti žmonių gerovė. Norime, kad kiekvienas Lietuvos
pilietis galėtų gyventi saugiai, oriai ir laimingai.
Įrodėme, kad galime įgyvendinti pažadus. Per šiuos 4
metus vidutinis darbo užmokestis išaugo nuo 615 eurų iki
748 eurų. Vidutinę senatvės pensiją padidinome iki 255 eurų,
nedarbą pavyko sumažinti nuo 13,4 iki 8,3 proc.
Sieksime, kad:
• 2020 m. vidutinis Lietuvos gyventojų darbo užmokestis
būtų 1100 eurų;
• minimalus atlyginimas sudarytų pusę vidutinio atlyginimo;
• senatvės pensija išaugtų trečdaliu;
• kiekvienoje savivaldybėje (seniūnijoje) veiks jaunimo ir socialinių paslaugų šeimai
centrai, užtikrinantys visokeriopą pagalbą tėvams, globėjams, įtėviams susiduriantiems su
vaikų auginimo bei auklėjimo sunkumais;
• eilės ligoninėse ir poliklinikose trumpės: pas šeimos gydytoją -ne daugiau 3 dienų;
konsultacija pas specialistą - ne daugiau 2 savaičių;
• įdiegsime naują mokytojų darbo apmokėjimo tvarką, įskaitanti ne tik kontaktines
valandas, bet pasirengimą pamokoms, budėjimą;
• valstybinė finansavimo programa užtikrins, kad būreliai ir vasaros užimtumas būtų prieinamas kiekvienam vaikui, nepaisant tėvų finansinių galimybių;
Sieksime teisingesnių ir skaidresnių mokesčių: turtingesni piliečiai turės labiau prisidėti prie bendros gerovės kūrimo, o mokesčiai nuo darbo užmokesčio mažės. Sukursime ir įgyvendinsime tautinių bendrijų kultūros bei paveldo išsaugojimo programą.
Lietuvos nepriklausomybės ir saugumo stiprinimas – vienas iš mūsų kertinių prioritetų.

ARTŪRAS PAULAUSKAS

Darbo partija

Mano rinkiminė programa susideda iš Darbo partijos
įsipareigojimų rinkėjams ir mano įsipareigojimų Fabijoniškių
ir Pašilaičių mikrorajonų gyventojams
2016-2020 m.
Darbo partijos prioritetas
GYVENTOJŲ PAJAMŲ DIDINIMAS
PASIEKSIME, KAD LIETUVOJE BŪTŲ:
• vidutinis darbo užmokestis – 1110 eurų;
• minimali mėnesinė alga (MMA) – 656 eurai;
• vidutinė pensija – 422 eurai;
• neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) prilygintas
MMA.
Darbo partija, gavusi rinkėjų pasitikėjimą, didins gyventojų pajamas ir stabdys socialinę
emigraciją:
• įgyvendinsime gerai apmokamų darbo vietų kūrimo programą;
• remsime jaunimo įdarbinimą, juos pirmuosius dvejus metus atleisdami nuo gyventojų
pajamų mokesčio;
• padėsime jaunoms ir remtinoms šeimoms apsirūpinti būstu. Kiekvienam šalies
piliečiui, sulaukusiam 18 m., gyvenimo pradžiai skirsime 2000 eurų paramą;
• būtiniausiems maisto produktams ir vaistams taikysime 5 % lengvatinį PVM tarifą;
• sumažinsim šildymo kainas, padidindami gyvenamųjų namų renovacijos tempus ir
apimtį;
• įvesime mokytojams papildomas socialines garantijas. Sieksime, kad švietimo finansavimas sudarytų 6% BVP;
• sumažinsime Seimo narių skaičių nuo 141 iki 111 bei ministerijų tarnautojų skaičių;
• sieksime, kad Lietuva taptų teisinga, saugia ir patikima gyvenimui bei investicijoms
valstybe.
Prioritetiniai darbai Fabijoniškių ir Pašilaičių mikrorajonuose:
• automobilių statymo aikštelių pertvarkymas: ribų pakeitimas ir naujų aikštelių
įrengimas;
• žemės nuosavybės ir iš to kilusių problemų sprendimas Perkūnkiemio rajone;
• dar didesnis gyventojų saugumas mikrorajonuose: vaizdo kamerų skaičiaus didinimas,
gatvių apšvietimo kokybės gerinimas;
• sveikos gyvensenos skatinimas;
• gyventojų bendruomeniškumo stiprinimas.

Tai, ko negali kiti

VIRGILIJUS PODERYS

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sajunga
Lietuva turi tapti sveikiausia ir žaliausia Europos šalimi,
kurios ateities vizijos centre – žmogaus, visuomenės ir
gamtos darna.
Sieksime, kad kiekviena Lietuvos įmonė, Europos
Sąjungos fondų, mokesčių mokėtojų lėšomis finansuojama
organizacija suvoktų savo socialinę atsakomybę, praktikoje
naudotų gamtos išteklius tausojančias technologijas, žmogaus
sveikatai nekenksmingas medžiagas bei gamybos procesus.
Aktyviai ginsime energijos ir finansinių paslaugų
vartotojų, smulkiojo verslo interesus, ryžtingai siekdami
pažangių sprendimų – pigesnių vartotojams, draugiškesnių
aplinkai, naudingesnių šaliai.
Kartu su profesionalių bendražygių komanda įgyvendinsime būtinus pokyčius
šalies energetikos ūkyje. Darysime viską, kad pažabotume energijos ir kitų komunalinių
paslaugų monopolininkų lupikavimą, ginsime bendrapiliečius nuo išpūstų sąskaitų už
šildymą, akiplėšiško taupymo skriaudžiant silpniausiuosius.
Neleisime Lietuvai trypčioti vietoje diegiant energijos taupymo sprendimus
- stambiąsias energetikos įmones įpareigosime diegti energijos taupymo programas
vartotojams, ieškosime galimybių teikti valstybės pagalbą gyvenamųjų būstų statytojams
pastatų aukštesnei energetinei klasei pasiekti, spartinsime daugiabučių renovaciją.
Remsime žaliąją energetiką kaip perspektyvią namų ūkių, bendrijų, smulkiojo
verslo ar kooperatyvų veiklos sritį.
Esame pasiryžę savo profesionalią patirtį pritaikyti siekiant ne skubių, karštligiškų
reformų, o esminių ir apgalvotų permainų valstybės gyvenime.

Žemei, Žmogui, Lietuvai!

ŽILVINAS ŠILGALIS

Lietuvos laisvės sąjunga

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 žmonių.

Lietuvos valstybės pamatai turi būti stiprinami konkrečiomis priemonėmis gerinant žmonių gyvenimo kokybę, todėl
ateinančius 4 metus turime susitelkę daug dirbti.
Įsipareigojame panaudoti sukauptą patirtį ir energiją, kad
nepriklausomos Lietuvos vaisiais galėtų džiaugtis daugiau

Pagrindiniai mūsų prioritetai:
1.
Didėjančios pajamos ir gerovė – nes gyventojų pajamų augimas – efektyviausia
priemonė skurdui ir emigracijai stabdyti. Vidutinis atlyginimas 2020 m. turi pasiekti 1450
eurų, o minimalus jau 2017 m. – 450 eurų.
2.
Lietuvos išsaugojimo programa – nes demografinėms problemoms spręsti reikia
drąsių priemonių šeimos politikos ir ryšių su užsienio lietuviais srityse. Mes už 3 vaikų
politiką ir už dvigubą pilietybę.
3.
Moderni ir sąžininga valdžia XXI amžiui – nes valdžia ir valstybinės
institucijos turi tapti draugiškos piliečiams ir gebančios prisitaikyti prie nuolat besikeičiančio
pasaulio. Esame už tai, kad Seimo narių skaičių sumažinti nuo 141 iki 101.
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.

Už laimingą ir turtingą Lietuvą!

GINTAUTAS TERLECKAS

Politinė partija „Lietuvos sąrašas“

Metas keisti esamą valstybės valdymą: imtis politikos,
kuri stiprintų tautą. Todėl kviečiame atkurti laisvų piliečių
Respubliką su stipria savivalda, pereiti prie socialinės
ekonomikos – solidarios visuomenės pagrindo. Stiprinti
gyvybiškai svarbias švietimo, mokslo, kultūros sritis, nes
nuo jų priklauso asmens kūrybinės galios, tautos tapatybė ir
laisvė. Telksime politines ir intelektualines jėgas, kad
Lietuva įgytų ateities perspektyvą ir veiksmingai gintų savo
nacionalinius interesus.
Kad dirbantys žmonės neskurstų, siūlome keisti
ekonominį valstybės modelį.
Neapmokestinti pajamų, būtinų asmeniui ir
šeimai išgyventi. Šeimoms, auginančioms vaikus, suteikti pajamų mokesčio ir pirmojo
būsto palūkanų lengvatas. Atverti finansavimo šaltinius smulkiajam verslui, inovatyvioms
bendrovėms.
Kad valstybę kurtume kartu ir ja pasitikėtume, turime suteikti valdžią piliečiams.
Užtikrinti viešą tarimąsi visuomenei svarbiais klausimais, pilietinę institucijų
ir finansų kontrolę. Įtvirtinti ūkiškai savarankiškas seniūnijas. Pertvarkyti biurokratiją į
Lietuvai įsipareigojusią valstybės tarnybą.
Kad sutvirtintume Lietuvos galias, privalome švietimą, mokslą, kultūrą paversti
valstybės prioritetu. Puoselėti lietuvybę.
Kad Lietuvos piliečiai būtų saugūs ir orūs, turime užtikrinti teisingumą valstybėje.
Pasitelkus pilietinę kontrolę iš esmės sumažinti politinę korupciją, pareigūnų ir politikų
savivalę, užtikrinti įstatymo viršenybę ir žmogaus teisių apsaugą.

Politika Lietuvoje turi remtis socialinio teisingumo
ir pagarbos asmeniui principais.
Tuomet savo valstybėje, kaip namuose, jausimės saugūs.

Fabijoniškių rinkimų apygarda Nr. 5
Adresas: S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius
Telefonas: +370600 75866
Elektroninis paštas: apygarda05@gmail.com
Komisijos pirmininkė: Jolanta Banevičienė
Tel.: 8 600 75866
Pirmininkės pavaduotoja: Rita Naudužienė
Tel.: 8 699 18144
Sekretorė: Evelina Tupikovska
Tel.: 8 679 20514
Politinės reklamos stebėsenos grupė
Pirmininkė: Jolanta Gečienė, tel. 868633380
Ana Vaitkevičienė, tel. 863374444
Dovilė Veličkaitė, tel. 868719385
Rinkėjų papirkimų tyrimo grupė
Pirmininkas: Kęstutis Stonys, tel. 8 616 03569
Petras Šadianecas, tel. 8 616 03569
Virginija Juodžentienė, tel. 861625476.

Balsavimas vyks 2016 m. spalio 9 d. nuo 7 iki 20 valandos.
Išankstinis balsavimas vyks 2016 m. spalio 5-6 d. Vilniaus miesto
savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius).

FABIJONIŠKIŲ RINKIMŲ APYGARDOS NR. 5
RINKIMŲ APYLINKĖS:
Nr.

Pavadinimas

Adresas

204

Gabijos

Pašilaičių g. 13

205

Fabijoniškių

S. Stanevičiaus g. 25

207

S. Stanevičiaus

S. Stanevičiaus g. 98

208

Kaimelio

Ateities g. 44

210

P. Žadeikos

P. Žadeikos g. 2

211

Gedvydžių

Gedvydžių g. 8

213

S. Nėries

P. Žadeikos g. 2

214

Pavilnionių

Gabijos g. 8

216

J. Baltrušaičio

Žemynos g. 14

217

Tarandės

Pašilaičių g. 13

309

Pašilaičių

Žemynos g. 14

Komisijos pirmininkas
Česlovas Tomialoitis
Tel. 8 617 82732
Liucija Dzisevič
Tel. 8 606 80659
Indrė Urbonaitė
Tel. 8 615 60332
Janina Juknevičiūtė
Tel. 8 685 86793
Karolina Dzisevič
Tel. 8 605 09653
Maksim Afanasjev
Tel. 8 686 96206
Nerijus Barkauskas
Tel. 8 696 65410
Diana Daubarė
Tel. 8 614 78939
Neringa Narušytė
Tel. 8 686 01726
Saulius Markelevičius
Tel. 8 682 36569
Žydrūnas Vilčinskas
Tel. 8 698 37825

2016 m. spalio 9 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI
VIENMANDATĖS X X X X X X X RINKIMŲ APYGARDOS NR. XX
RINKIMŲ

Apylinkės rinkimų
komisijos, apygardos
rinkimų komisijos ar
Vyriausiosios rinkimų
komisijos antspaudo vieta
Biuletenis privalo būti antspauduotas

PAŽYMĖKITE TIK V I E N Ą K A N D I D ATĄ , UŽ KURĮ BALSUOJATE

V

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

Alksnis ALKSNIENIS

MEDŽIŲ PARTIJA

Dobilas BERŽAS

PIEVŲ PARTIJA

Drebanti DREBULYTĖ

GRYBŲ PARTIJA

Klevas KLEVAUSKAS
Pušis PUŠIENĖ
Uosis UOSYS

P

A

V

Z

D

Y

IŠSIKĖLĖ PATS

Y

SPYGLIUOČIŲ PARTIJA
UOSIO PARTIJA

S

2016 m. spalio 9 d.
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
vienmandatėje Fabijoniškių rinkimų apygardoje Nr. 5
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai,
kalba netaisyta.
Atsakinga už leidinį Fabijoniškių rinkimų apygarda Nr. 5
Tiražas 20 000 egz.
Išleido Lietuvos Respublikos vyriasioji rinkimų komisija
Gynėju g. 8, LT-01109 Vilnius
Spausdino UAB „Lodvila”
www.lodvila.lt

