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TĖVYNĖS SĄJUNGA –
LIETUVOS KRIKŠČIONYS
DEMOKRATAI

KRISTIJONAS
BARTOŠEVIČIUS
Mūsų programos ašis – pasitikėjimas Valstybe, kuris šiandien yra žemumose.
Esant tokiam pasitikėjimo lygiui, susitarti dėl valstybės tikslų darosi vis sunkiau. Todėl išskyrėme septynis iššūkius, kuriuos įveikus, augtų pasitikėjimas,
padėsiantis kurti stiprią ir laisvą Valstybę:
Šlubuojanti demokratija ir chaotiškas viešasis valdymas. Svarbiausi
darbai – lėtesnė ir kokybiškesnė teisėkūra, prestižo dirbti Valstybei grąžinimas, viešųjų paslaugų skaitmenizavimas ir duomenų atvėrimas.
Galimybių nelygybė ir skirtingos starto pozicijos mūsų vaikams.
Svarbiausi darbai – „Tūkstantmečio gimnazijų“ programa, pedagogo ateities
paketas, antro šanso programa.
Nesubalansuota sveikatos apsaugos sistema. Svarbiausi darbai – šeimos gydytojų savarankiškumo stiprinimas, kritinių ligų proﬁlaktika ir ankstyva diagnostika, rajoninių ligoninių perproﬁliavimas.
Išsikvėpęs ekonominis modelis. Svarbiausi darbai – koncentruoti ištekliai prioritetinėse ekonomikos srityse, įsteigtas Lietuvos strateginių investicijų fondas, Lietuva – bio ir sveikatos technologijų centras.
Augantis nedarbas, gilėjanti socialinė atskirtis ir demograﬁnė žiema.
Svarbiausi darbai – užtikrintas pensijų augimas ir sistemos stabilumas, galimybių šeimai paketas, sidabrinės kartos įgalinimas, neįgaliųjų padėties gerinimas.
Grėsmės valstybingumui. Svarbiausi darbai – Lietuvos elektros tinklų
sinchronizavimas su kontinentinės Europos tinklais, absoliuti Astravo AE
blokada, NATO strategija mūsų regionui, Šaulių sąjungos stiprinimas, kova
su dezinformacija, informacinėmis atakomis.
Neatsakinga ir aplinkai žalinga veikla. Svarbiausi darbai – aplinkos apsaugos politikos formavimo ir analitinių kompetencijų stiprinimas, nacionalinis susitarimas dėl miškų politikos, perėjimas prie žiedinės ekonomikos.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS

VALERIJ
MORDAS
LAISVĖ DIRBANČIAM IR KURIANČIAM ŽMOGUI
Dirbantis žmogus ir verslas – šalies augimo pagrindas, todėl mažinsime
GPM ir PVM, suvienodinsime NPD su MMA bei peržiūrėdami kitus mokesčius, sieksime adekvataus ir sąžiningo atlygio už darbą.
SVEIKA SVEIKATOS APSAUGA
Kursime inovatyvią, mokslu grįstą sveikatos apsaugos sistemą. Užtikrinsime
aukščiausios kokybės paslaugas, kurios būtų suteikiamos laiku ir artimiausioje vietoje. Didindami ﬁnansavimą pirminei sveikatos grandžiai, aktyviai
užsiimsime ligų prevencija. Užtikrinsime didesnius gydytojų atlyginimus.
UGDYKIME LAISVEI PASIRENGUSI ŽMOGŲ
Tobulinsime švietimo sistemą, užtikrindamį laisvę veikti. Pasitikime mokyklų
vadovais ir mokytojais, todėl nustatysime tik siekiamus rezultatus, o būdus ir
metodiką paliksime nuspręsti mokyklos bendruomenei. Seksime, kad pedagogo atlyginimas būtų ne mažesnis nei 1,5 vidutinio šalies atlyginimo.
IŠMANI, TVARI, ŽALIA LIETUVA
Kursime tvarią ir darnią valstybę, todėl pasitelkę mokslą bei verslą iki 2025 m.
Sukursime 50 000 naujų darbo vietų bioekonomikoje ir žiedinėje ekonomikoje. Užtikrinsime profesionalias ir kokybiškas valstybės paslaugas, kurios būtų
išmanios ir patogios.
GARANTUOTOS ŽMOGAUS LAISVĖS – TVIRTA VALSTYBĖ
Lietuvoje turi būti vietos kiekvienam, todėl auginsime pagarbą Žmogaus teisėms ir žmonių požiūrių įvairovei. Ypatingą dėmesį teiksime asmens laisvės
ir valstybės nacionalinio saugumo balansui.
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LIETUVOS LENKŲ
RINKIMŲ AKCIJA –
KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ
SĄJUNGA

BEATA PETKEVIČ
Už
Už
Už
Už

krikščioniškas vertybes!
tradicinės šeimos vertybes!
socialinį teisingumą!
sąžiningą politiką!

LLRA-KŠS veiklos pagrindas yra krikščioniškos vertybės, kadangi visi žmonės yra Dievo vaikai ir prieš jį visi mes esame lygūs, nepriklausomai nuo tautybės, politinių įsitikinimų, socialinio statuso. Esame lyg viena didelė šeima.
Palaikau tradicinės šeimos, kaip pagrindinės visuomenės ląstelės, vertybes.
Politinę ir visuomeninę veiklą vertinu visų pirma kaip sąžiningą ir atsakingą
tarnavimą kitam žmogui ir valstybei.
Mano tikslas yra įgyvendinti ir ginti pagrindinius mūsų kultūros ir civilizacijos idealus: šeimą, gyvybę, tiesą, teisingumą, orumą, garbę.
Teisingas ﬁnansų ir mokesčių naštos paskirstymas, tenkinant visuomenės poreikius, reikalauja didesnių įplaukų į biudžetą. Sieksiu:
• Mokesčių solidarumo principo – turtingesnis moka daugiau (1 euro mokestis gaunantiems MMA)
• Bankų, prekybos tinklų apmokestinimo
• Didesnio lėšų skyrimo savivaldybėms, švietimui, kultūrai, vaikų globai
• Mokinio krepšelio ir ligonių kasų kvotų modelių keitimo
• Seimo narių skaičiaus mažinimo nuo 141 iki 101
Užtikrinsime šeimų, kiekvieno žmogaus gerovę:
• 120 eurų kas mėnesį kiekvienam vaikui
• Daugiau šeimos kortelės lengvatų ir paslaugų
• Sumažinimas iki 5 procentų pridėtinės vertės mokesčio maisto produktams
• 50 procentų didesnės pensijos. Taip pat 13-osios pensijos mokėjimas
kiekvienais metais
• Nemokami vaistai 70 metų ir vyresniems žmonėms
• Atlyginimų ir socialinių garantijų didinimas
• Minimalus atlyginimo didinimas iki 1000 eurų
Ginsiu viešąjį interesą, esu pensininkų, dirbančių, vaikus auginančių, pagalbos ir paramos reikalaujančių žmonių pusėje.
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LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ
DARBO PARTIJA

ŽANETA
RYBAKOVA
Mūsų tikslas – gerovės valstybė: solidari ir laiminga Lietuva. Tai pasieksime
kartu su Jumis įgyvendindami šiuos svarbiausius įsipareigojimus:
• įvykdysime socialinės paramos pertvarką,
didinsime valstybės remiamas pajamas;
• minimali mėnesinė alga – 1000 eurų,
neapmokestinama pajamų mokesčiu;
• vidutinis darbo užmokestis (VDU) – 2000 eurų;
• vidutinė senatvės pensija – 60 proc. VDU;
• išmokos vaikams – 150 eurų;
• PVM maistui – 9 proc.;
• kokybiškas švietimas, nemokamos
bakalauro ir magistro studijos;
• prieinama visiems sveikatos apsauga;
• ekonomikos ir verslo skaitmeniniams,
naujos technologijos ir investicijos;
• skaitmeninių įgūdžių stiprinimas;
• inovatyvus, konkurencingas ir tvarus, stabilių pajamų žemės ūkis;
Jeigu pritariate mūsų tikslui ir įsipareigojimams, balsuokite už LSDDP sąrašą ir mane
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LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJA

GERARDAS
STONKUS
Valstybės atsakomybė – gerbti,
girdėti ir ginti. Kiekvieną žmogų.
• Kainos auga greičiau nei pajamos. Mažinsime mokesčius mažiau uždirbantiems. Kursime daugiau, geriau apmokamų darbo vietų. Minimalus atlyginimas turi siekti 60 proc. vidutinio darbo užmokesčio.
• Mokesčių našta netolygi. Labiau apmokestinsime daugiausiai uždirbančius,
kapitalą, turtą. PVM maisto produktams mažinsime iki 9 proc.
• Kas ketvirtas senjoras skursta. Įvesime nacionalinę pensiją ir vienišo asmens priedą prie pensijos. Neilginsime pensinio amžiaus. Ori senatvės pensija – 60 proc. buvusios algos.
• Skursta kas trečias vaikas. Didinsime vaiko pinigus iki 100 eurų. 40 eurų iš
jų – būreliams, 60 eurų – vaiko poreikiams. Padengsime dvi savaites vaikų
stovyklose.
• Trūksta vietų darželiuose – steigsime naujus, kad į juos patektų kiekvienas.
Mokiniams iki 5 klasės – nemokamas maitinimas.
• Būstas bus prieinamas kiekvienam. Šeimoms kompensuosime dalį pirmo
būsto paskolos palūkanų/dalį pradinės įmokos.
• Kas ketvirtas susirgęs žmogus dėl didelių eilių nesikreipia į medikus.
Užtikrinsime patekimą pas šeimos gydytojus visiems ne ilgiau nei per 5 dienas.
• Gydytojus išlaisvinsime iš biurokratijos – visas dėmesys bus skirtas pacientui.
• Panaikinsime kompensuojamų vaistų priemokas senjorams.
• Investuosime į valstybės ateitį. Ženkliai pakelsime mokytojų, dėstytojų, kultūros, medicinos ir socialinių darbuotojų atlyginimus.
• Komerciniai bankai neskolina smulkiam ir vidutiniam verslui – įsteigsime
valstybinį plėtros banką.
• Valdžia atsiskaitys, kaip ir kur išleidžia pinigus – duomenys taps vieši ir
patogiai prieinami visiems.
• Liko 10 metų, kad būtų sustabdyta klimato kaita. Didinsime miškų plotą
kasmet po 1 proc., mažinsime taršą, investuosime į žaliąją ekonomiką, atsinaujinančią energiją, tvarų žemės ūkį.
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DARBO PARTIJA

ALICIJA
ŠČERBAITĖ
Mes, Darbo partija, turime aiškią viziją ir konkrečius sprendimus, kurie padės
Lietuvai pakilti į patraukliausių pasaulio valstybių penketuką.
Svarbiausi mūsų prioritetai – valstybės valdymo skaidrumas, ekonomikos
augimas, užtikrinant geriausias įmanomas sąlygas Lietuvos gamintojams, ir
naujų darbo vietų kūrimas.
Turime konkrečius veiksmų planus ir žinome, kokį rezultatą pasiekti įsipareigojame Lietuvos žmonėms: minimalus atlyginimas – 750 eurų į rankas, vidutinis atlyginimas – 1289 eurų į rankas, vidutinė pensija – 770 eurų,
200 000 naujai sukurtų darbo vietų.
Siekdami socialinio teisingumo, subalansuosime darbo ir kapitalo apmokestinimą. Sudarysime palankesnes mokestines sąlygas žmonėms dirbti ir
užsidirbti. Jau kadencijos pradžioje stengsimės sumažinti mokesčių naštą
mažiausiai uždirbantiems.
Sukursime lyderyste paremtą švietimo sistemą, kuri sudarytų galimybę
mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. Sveikatos apsaugos sistemą nukreipsime
į ligų prevenciją, o ne gydymą. Remsime kūrybą ir kūrybingumą, o į kultūros
politikos formavimą aktyviai įtrauksime menininkus, asocijuotas kultūros ir
meno struktūras.
Esu parengęs konkretų veiksmų planą, kurio imsiuosi atstovaudamas
Šalčininkų rajono interesus Seime:
• Kartu su Darbo partija parengsiu įstatymų pakeitimus, nustatančius
tiesioginių seniūno rinkimų tvarką, jų valdomą savarankišką biudžetą,
bendruomenių vaidmens didinimą.
• Regioninės politikos srityje vadovausiuosi principu „iš apačios į viršų“,
kad problemų identiﬁkavimas ir jų sprendimai būtų kildinami iš vietos
gyventojų poreikių.
• Sieksiu, kad svarbiausi savivaldos klausimai būtų sprendžiami prieš tai
atlikus gyventojų apklausą.

L I E T U VOS R E S PU B L I KOS S E I M O R I N K I M A I
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MOKOMASIS RINKIMŲ
BIULETENIS VIENMANDATĖS
PAVYZDYS
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APYLINKIŲ RINKIMŲ
KOMISIJŲ KONTAKTAI

Nr.

RINKIMŲ
APYLINKĖS
PAVADINIMAS

PIRMININKO
VARDAS,
PAVARDĖ

APYLINKĖS
KOMISIJOS
ADRESAS

1.

Šalčininkų
Nr. 1

Vytauto g. 35,
Šalčininkų m.,
Šalčininkų r.

2.

Centrinė miesto
Nr. 2

Vilniaus g. 48,
Šalčininkų m.,
Šalčininkų r.

3.

Parko
Nr. 3

Plento g. 7,
Šalčininkų m.

4.

Šalčininkėlių
Nr. 4

Mokyklos g. 9,
Šalčininkėlių k.,
Šalčininkų r.

5.

Zavišonių
Nr. 5

Visinčios g. 8,
Zavišonių k.,
Šalčininkų r.

6.

Gerviškių
Nr. 6

Šalčios g. 1,
Gerviškių k.,
Šalčininkų r.

7.

Tribonių
Nr. 7

Mokyklos g. 3,
Tribonių k.,
Šalčininkų r.

8.

Baltosios Vokės
Nr. 8

Parko g. 2,
Baltosios Vokės k.,
Vilniaus r.

9.

Sėlų
Nr. 8

Didžiųjų Sėlų g. 39,
Didžiųjų Sėlų k.,
Šalčininkų r.
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Nr.

RINKIMŲ
APYLINKĖS
PAVADINIMAS

PIRMININKO
VARDAS,
PAVARDĖ

APYLINKĖS
KOMISIJOS
ADRESAS

10.

Pagirių
Nr. 9

Šiltnamių g. 22,
Pagirių k.,
Pagirių sen., Vilniaus r.

11.

Čiužiakampio
Nr. 9

Mokyklos g. 2,
Čiužakampio k.,
Šalčininkų r.

12.

Butrimonių
Nr. 10

Rakliškių g. 10,
Butrimonių k.,
Šalčininkų r.

Keturiasdešimties
13. Totorių
Nr. 10

Totorių g. 28A,
Keturiasdešimt Totorių k.,
Pagirių sen., Vilniaus r.

14.

Jančiūnų
Nr. 11

Darželio g. 32,
Jančiūnų k.,
Šalčininkų r.

15.

Eišiškių
Nr. 12

Gegužės a. 19,
Eišiškių m.,
Šalčininkų r.

Jurzdikos
16.
Nr. 13

Vilniaus g. 81,
Eišiškių m.,
Šalčininkų r.

17.

Gornostajiškių
Nr. 14

Ąžuolų g.3,
Eišiškių m.,
Šalčininkų r.

18.

Kalesninkų
Nr. 15

Parko g. 20,
Kalesninkų k.,
Šalčininkų r.

19.

Purvėnų
Nr. 16

Pasienio g. 6,
Purvėnų k.,
Šalčininkų r.

20.

Dainavos
Nr. 17

Sodų g. 85,
Dainavos k.,
Šalčininkų r.
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Nr.

RINKIMŲ
APYLINKĖS
PAVADINIMAS

PIRMININKO
VARDAS,
PAVARDĖ

APYLINKĖS
KOMISIJOS
ADRESAS

21.

Pabarės
Nr. 18

I. Jundzilo g. 32,
Pabarės k.,
Šalčininkų r.

22.

Tetėnų
Nr. 19

Mokyklos g. 20,
Tetėnų k.,
Šalčininkų r.

23.

Jašiūnų
Nr. 20

M. Balinskio g. 16A,
Jašiūnų mstl.,
Šalčininkų r.

24.

Geležinkelio
Nr. 21

Šv. Antano g. 16,
Jašiūnų glž. stotis,
Šalčininkų r.

25.

Keidžių
Nr. 22

Lauko g. 2,
Keidžių k.,
Šalčininkų r.

26.

Rūdninkų
Nr. 23

Bažnyčios g. 8,
Rūdninkų k.,
Šalčininkų r.

Baltosios Vokės
27.
Nr. 24

Vilniaus g. 10,
Baltosios Vokės mstl.,
Šalčininkų r.

28.

Turgelių
Nr. 25

Akmenynės g. 1,
Turgelių k.,
Šalčininkų r.

29.

Skynimų
Nr. 26

Sodų g. 2,
Skynimų k.,
Šalčininkų r.

30.

Tabariškių
Nr. 27

Mokyklos g. 7,
Tabariškių k.,
Šalčininkų r.

31.

Akmenynės
Nr. 28

Senoji g. 3,
Akmenynės k.,
Šalčininkų r.
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Nr.

RINKIMŲ
APYLINKĖS
PAVADINIMAS

PIRMININKO
VARDAS,
PAVARDĖ

APYLINKĖS
KOMISIJOS
ADRESAS

32.

Poškonių
Nr. 29

Mokyklos g. 7,
Poškonių k.,
Šalčininkų r.

33.

Dieveniškių
Nr. 30

Vilniaus g. 8,
Dieveniškių mstl.,
Šalčininkų r.

34.

Krakūnų
Nr. 31

Kaštonų g. 67,
Krakūnų k.,
Šalčininkų r.

35.

Jurgelionių
Nr. 32

Mokyklos g. 18A,
Jurgelionių k.,
Šalčininkų r.

36.

Milkūnų
Nr. 33

Mokyklos g. 12,
Milkūnų k.,
Šalčininkų r.

37.

Baušių
Nr. 34

Didžioji g. 6,
Baušių k.,
Šalčininkų r.

Dailidžių
38.
Nr. 35

Mokyklos g. 2,
Dailidžių k.,
Šalčininkų r.

39.

Tausiūnų
Nr. 37

Ateities g. 37,
Tausiūnų k.,
Eišiškių sen., Šalčininkų r.

40.

Mažųjų Lygainių
Nr. 48

Ilgučio g. 4,
Mažųjų Lygainių k.,
Vilniaus r.

A P Y L I N K I Ų R I N K I M Ų KOM I S I J Ų KO N TA K TA I
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Užrašams:

Užrašams:

Kandidatų sąrašas gali pasikeisti
Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus
Seimo rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus
ar patiems kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus.
Aktualius kandidatų sąrašus rasite www.vrk.lt <http://www.vrk.lt>
ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.

ŠALČININKŲ – VILNIAUS

rinkimų apygardos Nr. 56 rinkimų komisija
ADRESAS:
402 kab., Vilniaus g. 49, Šalčininkai
tel. +370 602 05701
Rita Pechovska – komisijos pirmininkė
el. paštas salcininku-vilniaus56@lrvrk.lt
Stanislav Barnatovič – komisijos pirmininkės pavaduotojas
Justyna Dovgialo – komisijos sekretorė
Rita Pechovska – Galimų papirkimo faktų nuolatinės tyrimo grupės vadovė
Justyna Dovgialo – Stebėsenos grupės vadovė

U ž r i n k i m ų p r o g r a m ų t u r i n į a t s a ko j a s p a t e i k ę k a n d i d a t a i .

Leidinio tiražas – 7800 egz.

