ŠARŪNAS BAGDONAS
Iškėlė politinė partija
Lietuvos Sąrašas

Tėvynę kuriame kartu
Lietuvos Sąrašo programa
Metas keisti esamą valstybės valdymą politika, kuri stiprintų tautą ir Lietuvai padėtų išlikti savimi. Todėl kviečiame atkurti laisvų piliečių Respubliką su stipria savivalda,
pereiti prie socialinės rinkos ekonomikos – solidarios visuomenės pagrindo. Stiprinti
tautai gyvybiškai svarbias švietimo, mokslo, kultūros sritis, nes nuo jų priklauso piliečių
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 solidariu.
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 grąžinti 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.
Suteikti vaikams lygias galimybes siekti mokslo. Grąžinti mokyklai jos paskirtį – ugdyti asmenybes, pasitelkus šviesiausius šalies protus, padidinus švietimo ir mokslo
lėšų dalį mokiniams, mokytojams, mokslininkams. Rūpintis lietuvybės puoselėjimu.
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.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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KAZIMIERas JURAItis
Iškėlė
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.
Kazimieras Juraitis
Daugiau informacijos apie kandidatės (-o) programą ir pažiūras galima rasti Lietuvos Liaudies
Partijos (LLP) tinklalapyje: http://www.liaudiespartija.lt/

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Arūnas Kriaučiūnas
Iškėlė
Lietuvos centro partija

Prieš korumpuotus politikus!
Už paprastus žmones!

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,
nesįsteigsime 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,kadsusigrąžintumedemokratišką ir socialiai jautrią
valstybę;
5. Atkursime socialinį teisingumą tam skirdami 1/3 valstybės biudžeto. Per
mokesčius sumažinsime algų skirtumus, jas irpensijas indeksuosime pagal būtinąsias išlaidas vienam šeimos nariui. Grąžinsime pensijas, atkursime nemokamą
sveikatos apsaugą ir nemokamą mokymą iki 18 metų.
Remiu Antikorupcinės N.Puteikio ir K.Krivicko koalicijos programą

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Jonas liesys
Iškėlė
Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis

Už Lietuvą, kurioje norisi gyventi
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.
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. Valstybė skirs pakankamai lėšų moksleivių
ugdymui, sporto aikštynų ir įstaigų renovavimui, dienos ir jaunimo centrų veiklai.
Valdžia padės žmonėms, tačiau nesikiš į jų asmeninį gyvenimą. Kiekvienas bus
gerbiamas, laisvas ir orus. Sukursime Lietuvą, iš kurios nesinorėtų išvažiuoti ieškoti laimės į užsienį. Sumažinsime mokesčius ir biurokratiją. Per 4 metus vidutinis
uždarbis perkops 1000 eurų „į rankas“, o vidutinė pensija pasieks 400 eurų. Įteisinsime dvigubą pilietybę, kuri leis mums išsaugoti ryšį su išvykusiais artimaisiais.
Lietuvos miestai ir miesteliai bus saugūs, patrauklūs turiningai leisti laisvalaikį
ir auginti vaikus.
Mano, Jono Liesio, kandidato į Seimą Trakų – Vievio vienmandatėje rinkiminėje apygardoje, siekis, kad gražėtų Vilniaus miesto Grigiškių mikrorajonas, Vievio
miestas, kitos gyvenvietės, kaimai, kur būtų atnaujinami keliai, gatvės, viešosios
erdvės, kultūros rūmai ir kita infrastruktūra. Svarbu, kad Trakai įgytų kurortinio
miesto statusą, Lentvario geležinkelio pervažos statyba neliktų tik projektuose, o
Tiškevičių rūmai ir parkas taptų valstybiniu projektu, kuris taptų traukos centru.
Jeigu Jums priimtinos šios idėjos, kviečiu kartu kurti tokią Lietuvą, kurioje norisi gyventi.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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DANGUTĖ MIKUTIENĖ
Iškėlė
DARBO PARTIJA

Atsakomybė už Lietuvą. Atsakomybė už Jus.
Nuoširdžiai Jums dėkoju už bendrą darbą ir siekiu pasitikėjimo penktajai LR
Seimo kadencijai. Lieku visada ištikima vertybėms ir bendriems siekiams kovoje
už žmonių gerovę.
DORO POLITIKO DARBOTVARKĖJE TURI BŪTI:
1.SIEKIS DIDINTI GYVENTOJŲ PAJAMAS:
• vidutinis darbo užmokestis - 1110 eurų;
• minimali mėnesinė alga (MMA) - 656 eurų;
• vidutinė pensija - 422 eurų;
• neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) prilygintas MMA;
2.PRIEMONĖS SOCIALINĖS EMIGRACIJOS SUSTABDYMUI:
• Įgyvendinti gerai apmokamų darbo vietų kūrimo programą, remti jaunimo
įdarbinimą, dvejus metus atleidžiant nuo pajamų mokesčio - valstybės lėšomis
apmokant privalomąjį socialinį draudimą.
• Jaunas ir remtinas šeimas aprūpinti būstu - savivaldybių socialinio būsto statybai per 4 metus - 1 milijardą eurų iš ES ir šalies fondų. Kiekvienam 18 metų
šalies piliečiui gyvenimo pradžiai - 2000 eurų parama.
• Sveikatos sistemai – sprendimai skaidrūs, vaistų kainos mažos, eilės trumpos, modernios technologijos greitam sveikatos ištyrimui, sveika gyvensena ir
ligų prevencija, atlyginimai orūs.
• Mokytojams - papildomos socialinės garantijos. Mokymo įstaigų infrastruktūra – moderni. Švietimo finansavimui - 6% BVP.
• Įvykdyti Konstitucijos 41 straipsnį dėl nemokamo aukštojo mokslo visiems
gerai besimokantiems, aukštąsias mokyklas finansuoti pagal gerai besimokančių,
šalies ūkio plėtrai būtinų studentų skaičių.
• Socialinė politika – darnios ir kokybiškos paslaugos, sisteminiai ir efektyvūs
sprendimai.
• Sumažinti Seimo narių skaičių nuo 141 iki 111, ministerijų tarnautojų skaičių,
o ūkio subjektus kontroliuojančių institucijų skaičių – nuo 58 iki 29.
• Lietuva - saugus ir patikimas gyvenimui ir investicijoms kraštas.
Meilė, Viltis ir Tikėjimas telydi mūsų darbus!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Jaroslav NarkeviČ
Iškėlė
Lietuvos lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga

Už krikščioniškas vertybes, socialinį teisingumą
ir sąžiningą politiką!

Gerbiamas Lietuvos pilieti,
Rinkimai – tai galimybė išsirinkti tinkamą politiką, kuris atstovautų ir įgyvendintų
Tavo poreikius.
Dirbdamas Seimo nariu išlikau sąžiningu, vadovavausi krikščioniškomis vertybėmis, esu nevaržomas įsipareigojimais „atidirbti už paramą ar pinigus”. Esu tikras,
kad su Tavo palaikymu galiu tęsti pradėtus darbus, spręsti konkrečias ir aktualias
skirtingų vietovių gyventojų problemas.
Šeima – svarbiausia visuomenės institucija, jos gerovės užtikrinimas sprendžia
demografijos, emigracijos, socialinės atskirties iššūkius, todėl esu už:
• 120 € kas mėnesį kiekvienam vaikui
• šeimos lengvatų kortelę gausioms šeimoms
• 5% PVM maisto produktų krepšeliui
• palankias galimybes jaunimui augti, bręsti, tobulėti
• darbo užmokesčio, socialinių garantijų didinimą
• pensijos didinimą atsižvelgiant į VDU
• nemokamus būtiniausius vaistus žmonėms sulaukusiems 75 metų.
LLRA-KŠS – vienintelė Seimo partija, neįsivėlusi į jokį korupcijos skandalą, kuri iki
šiol skaidriai vykdė ir toliau vykdys savo veiklą orientuotą į žmogui palankų rezultatą, svarbų tiek kaimo, tiek miesto gyventojui, tiek jaunam, tiek senam. Sieksiu:
• teisingo finansų ir mokestinės naštos paskirstymo
• bankų, didžiųjų prekybos tinklų apmokestinimo
• mokesčių solidarumo principo – turtingesnis moka daugiau
• Seimo narių skaičiaus mažinimo
• didesnio lėšų skyrimo savivaldybėms, švietimui, kultūrai, jaunimui, vaikų globai
• palankesnio mokiniui krepšelio, ligoniui kasų lėšų paskirstymo
• mokyklų, ligoninių išsaugojimo.
Esu Tavo pusėje... kuris mokaisi, dirbi, sieki, kuri, augini ir tiki, kad visi galime
būti kartu...
Taip pat esu ir su Tavimi, kuriam reikia pagalbos, paramos, išklausimo ir konkretaus sprendimo.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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VYDŪNAS SADAUSKAS
Iškėlė 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.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Vidas Urbonavičius
Iškėlė TĖVYNĖS SĄJUNGALIETUVOS KRIKŠČIONYS
DEMOKRATAI

Rinkimų programa „Kurkime Lietuvą Kartu !”
1. Pasitikėjimo savo valstybe stiprinimas
Lietuvos žmogui turi būti užtikrintas orus ir saugus gyvenimas savo šalyje.
2. Lietuvos gynybinių pajėgumų stiprinimas
Lietuva turi vykdyti įsipareigojimus NATO ir skirti numatytas lėšas gynybai;
Sieksime, kad visi jaunuoliai pabaigę mokyklą išmoktų apginti savo šalį;
Stiprinsime Krašto apsaugos savanorių pajėgas;
Lietuvos šaulių sąjunga turi plėstis ir tapti aktyvia krašto saugumo sistemos dalimi.
3. Kova su korupcija
Skatinsiu, kad valstybės tarnautojai būtų tikrinami atsparumo korupcijai aspektu;
Sieksime, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija butų renkama iš politiškai nepriklausomų organizacijų;
Užtikrinsime, kad asmenys grubiai pažeidę rinkimų įstatymus, 10 metų negalėtų
kandidatuoti į politines pareigas.
4. Ekonominio Lietuvos vystimosi skatinimas
Išnaudojant esamą infrastruktūrą sieksiu, kad valstybė koncentruotai investuotų
į šį regioną padėdama sukurti smulkias ir vidutines įmones, kuriančias aukštą pridėtinę vertę;
Stengimės išlaikyti turimus, susigrąžinti prarastus ir pritraukti naujus talentus
aukštą pridėtinę vertę kuriančiose srityse;
Sieksiu, kad būtų įkurti bent keli specializuoti pramonės parkai;
Sieksiu sudaryti palankesnes sąlygas pasiskolinti smulkiam ir vidutiniam veslui.
5. Užsienio investicijų į Lietuvą pritraukimas
Nuolatinis darbas su specializuotų pramonės parkų operatoriais siekiant pritraukti
užsienio įmones į šiuos parkus;
Diplomatinių ir kitų ryšių pagalba susitikinėsiu su užsienio kompanijomis, kad jos
investuotų Trakų-Vievio apygardoje;
Kviesiu užsienio šalyse dirbančius Lietuvos piliečius ir išeivius kurti darbo vietas ir
investuoti šioje apygardoje!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

8

2016 m. spalio 9 d. lietuvos respublikos seimo rinikimai

Egidijus Vareikis
Iškėlė
Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

• žinome, kaip gyventi, kad kaimas būtų darbštus ir blaivus, miestas – švarus
ir judrus, žmogus sveikas, kūrybingas ir drąsus, natūrali aplinka išlaikanti harmoniją su žmogaus darbo rezultatais. Esame pasiryžę sukurti padorią ir sąžiningą
valstybę bei kasdienio gyvenimo kultūra neužteršta materialiomis ir dvasinėmis
šiukšlėmis.
• esame Lietuvos piliečiai ir savo Tėvynę suvokiame kaip tą mūsų pasaulio
vietą, kurios negalima pakeisti jokia kita vieta ar bendrija. Iš istorijos skaitytojų
tampame istorijos rašytojais.
• aiškiai matome kad užterštumas, klimato kaita, vandens klausimas, biologinės įvairovės nykimas, socialinės problemos, stumiančios į gamtos niokojimą
turi būti prioritetinis rūpestis. Savo „žaliąja“ politika apimame taip pat socialinę,
kultūrinę, politinę ir dvasinę ekologija, kurios iššūkiai ir problemos vis gilėja.
• suprantame, kad kultūra, etika ir amžinosios vertybės yra visų kitų gyvenimo
sričių pagrindas, jų dėka atsiranda teisinga ekonomika, švari gamyba, teisingumas ir gerovė. Kultūros dėka didžiuojamės esą lietuviais.
• kuriame savo šalį kaip socialiai orientuotos laisvos rinkos ekonomikos pagrindu funkcionuojančią valstybę, ekonomikos sėkme matuojame ne tik kiekybiniais rodikliais, bet ir darnoje su žmonėmis ir aplinka.
• siekiame, kad moksleivis ir studentas gautų ne tik žinias, bet ir nepasimestų informacijos srautuose. Mūsų tikslas yra paruošti asmenybes, turinčias tvirtas
vertybines nuostatas.
• giname darną šeimos, kuriose tėvai rūpestingai augina savo vaikus, augantys
vaikai deramai rūpinasi tėvais. Pensijos turi būti varganam ne išgyvenimui, bet
oriai senatvei.
• suvokiame, kad jei neginsime savo krašto, visos kitos programos ir kitų siekų tiesiog neprireiks. Tarptautinėje politikoje saugosime Lietuvos valstybingumą,
mūsų žmonių orumą pasaulinėje tautų bendrijoje, stiprinsime euroatlantines
saugumo ir ekonominio bendradarbiavimo struktūras.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Audronė
Virganavičiūtė
Iškėlė partija TVARKA IR
TEISINGUMAS

Mes, partija Tvarka ir teisingumas esame tikri, kad pagrindinė VALSTYBĖS užduotis
turi būti rūpestis žmogumi. Turi būti įgyvendinta teisė į apsaugą nuo skurdo ir socialinės
atskirties. Privalu užtikrinti geriausias sąlygas žmogui tobulėti, kurti asmeninę gerovę,
siekti socialinio bendrumo, puoselėti kūrybiškumą bei ugdyti savo gebėjimus Lietuvoje.
Todėl mes, dalyvaudami LR SEIMO rinkimuose, pabrėžiame šiuos programinius
VALSTYBĖS politikos prioritetus:
„LIETUVAI REIKIA“:
• Didinti „realiai“ gaunamą minimalų darbo užmokestį.
• Užtikrinti pensijų didėjimą kartu su ekonomikos augimu ir darbo užmokesčio didėjimu.
• Gerinti socialinių paslaugų teikimą.
• Vystyti socialinio būsto programas, kad būstą galėtų gauti ir jaunos šeimos.
• Užtikrinti kokybiškų medicinos paslaugų prieinamumą.
• Sumažinti PVM mokestį ne tik maisto produktams, bet ir kitoms pirmo būtinumo
prekėms.
• Sukurti konkrečią naujai besikuriančio smulkaus verslo paramos sitemą: įvesti
mokestines lengvatas, supaprastinti leidimų išdavimo tvarką bei numatyti valstybines
paramą investicijoms į mokslo invocijas ir naujas technologijas.
• Skatinti užsienio investicijas.
• Didinti finansavimą kultūrai ir švietimui.
• Užtikrinti vidutinį darbo užmokestį medicinos, švietimo, kultūros ir kitiems viešųjų
paslaugų srityje dirbantiems žmonėms.
• Dalį krašto apsaugai skiriamų lėšų skirti policijos sistemos gerinimui.
• Vystyti tarptautinį bendradarbiavimą, ekonomikos ir kultūros srityse.
• Įgyvendinti programą „Atgal į Tėvynę“: sukurti galimybę gauti lengvatines paskolas būstui ir verslo kūrimui grįžtantiems iš emigracijos.
• Užtikrinti pilnavertę migrantų integraciją: kiekvienas migrantas, kuris atsisako mokytis lietuvių kalbos, nepaiso šalies įstatymų arba neužsidirba pragyvenimui, privalės
palikti Lietuvą.
• Užtikrinti, kad kiekvienas piliečių išrinktas politikas būtų asmeniškai atsakingas
ne tik už kodeksuose numatytus nusižengimus, bet ir už savo veiklą priimant valstybei
svarbius sprendimus.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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VYTAUTAS ZALIECKAS
Iškėlė
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
partija

Lietuvos socialdemokratai: daugiau darbo vietų,
pajamų ir socialinio teisingumo
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;
• išmokos žemdirbiams pasiektų Europos Sąjungos šalių vidurkį.
• Nuosekliai didinsime finansavimą švietimui, mokslui ir kultūrai, sveikatos
apsaugai ir socialinei politikai. Kontroliuosime, kad gyventojai gautų kokybiškas
paslaugas.
• Įdiegsime naują mokytojų darbo apmokėjimo sistemą, įskaitanti ne tik kontaktines valandas, bet pasirengimą pamokoms, budėjimą.
• Išsaugosime kaimo mokyklas, jungdami jas su gimnazijomis į vientisą mokyklų tinklą. Tai užtikrins, kad kaimo vietovėse išliks kultūros židiniai.
Lietuvos žmonės nemokamai galės įgyti aukštąjį bakalauro išsilavinimą, šalies
jaunimui sukursime geriausias sąlygas gyventi, kurti ir auginti vaikus, remsime
jaunas šeimas, įsigyjant pirmąjį būstą. Jauniems žmonėms teiksime finansinę paramą verslui kurti, o pradedantiesiems pasiūlysime palankesnę mokesčių aplinką.
Tęsime sėkmingą daugiabučių renovaciją.
Sieksime teisingesnių ir skaidresnių mokesčių: turtingesni piliečiai turės labiau
prisidėti prie bendros gerovės kūrimo. Sukursime ir įgyvendinsime tautinių bendrijų kultūros bei paveldo išsaugojimo programą.
Lietuvos nepriklausomybės ir saugumo stiprinimas – vienas iš mūsų kertinių
prioritetų. Stiprinsime ir įtvirtinsime teisinės valstybės principus, demokratiją,
ginsime kiekvieno žmogaus teises ir kartu kursime solidaresnę bei teisingesnę
Lietuvą.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Išsamesnę informaciją visais 2016 m. sausio 9 d. Seimo rinkimų klausimais
Jums suteiks Trakų-Vievio rinkimų apygarda Nr.58
Adresas: Vytauto g. 33, Trakai
El. paštas: trakuvievio.58@gmail.com
Komisijos pirmininkė – Giedrė Žuromskienė, tel. 8 683 80799, 8 528 55720
Pirmininkės pavaduotoja – Danuta Pužienė, tel. 8 612 43355
Sekretorė – Stasė Genytė, tel. 8 610 61450

Trakų-Vievio Nr.58 apygardoje
sudarytos rinkimų apylinkės:
Lentvario rinkimų apylinkė Nr. 1

Adresas Mokyklos g. 1, Lentvaris, Trakų r.
Pirmininkė – Alina Novikova, tel. 8 672 88112

Klevų rinkimų apylinkė Nr. 2

Adresas Klevų alėja 26, Lentvaris, Trakų r.
Pirmininkė – Vida Brazionienė, tel. 8 682 58586

Trakų m. rinkimų apylinkė Nr. 3

Adresas Vytauto g. 69, Trakai
Pirmininkė – Alina Kuleš, tel.8 673 44928

Ausieniškių rinkimų apylinkė Nr. 5

Adresas Semeliškių g. 38, Vievis
Pirmininkė – Aušra Urbonienė, tel.8 652 60189

Balceriškių rinkimų apylinkė Nr. 6

Adresas Trakų g. 7, Vievis
Pirmininkė – Natalija Kolodzinskienė, tel. 8 676 34163
Apylinkės teritorija

Beižionių rinkimų apylinkė Nr. 7

Adresas Bažnyčios g. 8, Beižionių k., Elektrėnų sav.
Pirmininkė – Edita Ašmienienė, tel. 8 679 18319
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Daugirdiškių rinkimų apylinkė Nr. 8

Adresas Monio g. 7, Daugirdiškių k., Elektrėnų sav.
Pirmininkė – Laimutė Ustilienė, tel. 8 652 70611

Kazokiškių rinkimų apylinkė Nr. 9

Adresas Mokyklos g. 1, Kazokiškių k., Elektrėnų sav.
Pirmininkė – Diana Mincevičiūtė, tel. 8 670 32700

Pastrėvio rinkimų apylinkė Nr. 10

Adresas Mokyklos g. 15, Pastrėvio k., Elektrėnų sav.
Pirmininkė – Aldona Sinkevičienė, tel. 8 679 11701

Semeliškių rinkimų apylinkė Nr. 11

Adresas Trakų g. 41, Semeliškių k., Elektrėnų sav.
Pirmininkas – Antanas Buividavičius, tel. 8 685 09942

Vievio rinkimų apylinkė Nr. 12

Adresas Šviesos 4a, Vievis
Pirmininkė – Dalia Gliebkienė, tel. 8 699 17704

Jagėlonių rinkimų apylinkė Nr. 14

Adresas Vytauto g. 11, Jagėlonių k., Elektrėnų sav.
Pirmininkė – Snieguolė Kazakevičienė, tel. 8 613 06520

Kietaviškių rinkimų apylinkė Nr. 15

Adresas Bažnyčios g. 19, Naujųjų Kietaviškių k., Elektrėnų sav.
Pirmininkė – Kristina Sabonienė, tel. 8 699 78387

Rykantų rinkimų apylinkė Nr. 21

Adresas Vilniaus g. 5, Rykantų k., Trakų r.
Pirmininkė – Renata Masalska, tel. 8 603 97087

Kauno Vokės rinkimų apylinkė Nr. 25

Adresas Vilniaus g. 12, Grigiškės, Vilnius
Pirmininkė – Lina Makarevičiūtė, tel. 8 675 58897
Apylinkės teritorija
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Kunigiškių rinkimų apylinkė Nr. 26

Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilnius
Pirmininkė – Rita Viselgaitė, tel. 8 694 10734

Šviesos rinkimų apylinkė Nr. 27

Adresas Šviesos g. 16, Grigiškės, Vilnius
Pirmininkė – Vida Butkevičienė, tel. 8 601 03321

Bražuolės rinkimų apylinkė Nr. 33

Adresas Ąžuolų g. 4, Bražuolės k., Trakų r.
Pirmininkė – Aldona Degutienė, tel. 8 616 31291

Jovariškių rinkimų apylinkė Nr. 35

Adresas Jovarų g. 5 , Jovariškių k., Trakų r.
Pirmininkė – Jolanta Veličkienė, tel. 8 674 22837

Birutės rinkimų apylinkė Nr. 41

Adresas Birutės g. 48, Trakai
Pirmininkė – Loreta Ruškevičiūtė, tel. 8 650 70552

Lauko rinkimų apylinkė Nr. 43
Adresas Lauko 20, Lentvaris

Kilimų rinkimų apylinkė Nr. 44

Adresas Klevų alėja 47A, Lentvario m.
Pirmininkė – Violeta Ignatovič, tel. 8 683 22573
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