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Audronius Ažubalis
TĖVYNĖS SĄJUNGA – LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

Kandidato į LR Seimą
rinkimų programa

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.
*Sutrumpinta rinkimų programa
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Dainoras Bradauskas
Lietuvos socialdemokratų darbo partijA

Kandidato į LR Seimą
rinkimų programa
Turtinga valstybė, pagarbi
ir atsakinga visuomenė, savo valstybe
pasitikintis, laisvas žmogus
Gavęs rinkėjų mandatą, prioritetinį dėmesį skirsiu
sprendimams, kurie valstybės valdymą darys efektyvų,
verslo aplinką – subalansuotą, visuomenę – darnią, labiausiai
pažeidžiamas visuomenės grupes – socialiai apgintas.
* Minimalios mėnesinės algos dydis (MMA) 2024 m. pasiekia 1000 eurų;
* Vidutinis mėnesinis atlyginimas viršija 2000 eurų;
* Vidutinės senatvės pensijos dydis pasiekia 60 proc. vidutinio darbo užmokesčio ir
nuolat indeksuojama augant ekonomikai;
* Pagerinta neįgaliųjų ir jais besirūpinančiųjų padėtis;
* Patobulinta slaugytojų ir socialinių darbuotojų darbo apmokėjimo sistema;
* Padidintas municipalinio ir socialinio būsto prieinamumas jaunoms šeimoms su
mažais vaikais, vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms, 18 metų sulaukusiems globos
namų auklėtiniams;
* Peržiūrėta komunalinių paslaugų apmokestinimo sistema, funkcijas perduodat
valstybinėms savivaldybių įmonėms ir taip ženkliai sumažinant mokesčių naštą gyventojams;
* Supaprastintas asbestinių stogų dangos pakeitimo regionuose mechanizmas, visą
procedūrą (nuo paraiškos iki naujo stogo) perkeliant valstybei;
* Sumažinta darbo jėgos apmokestinimo našta smulkiam ir vidutiniam verslui, keičiant
„Sodros“ biudžeto finansavimo šaltinį, ieškant būdų pilnai finansuoti iš nacionalinio biudžeto;
* Adekvatūs mokesčiai fiziniams ir juridiniams asmenims, laikantis principo –
mokesčiai mokami, o neslepiami;
* Naujų verslų paskatinimas, atleidžiant nuo mokesčių pirmus dvejus metus; panaikinti
biurokratiniai trukdžiai kurti verslą ir darbo vietas;
* Įsteigtas Valstybinis komercinis bankas, suteikiant galimybę Lietuvos žmonėms
investuoti į valstybės ekonomikos augimą ir gauti iš investicijos solidžią grąžą.

*Sutrumpinta rinkimų programa
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Virginijus Ceslevičius
LIETUVOS ŽALIŲJŲ PARTIJA

Kandidato į LR Seimą
rinkimų programa
Atėjo metas sakyti tiesą!
Šiandien kraštui reikalinga tikra, mūsų ateitimi
besirūpinanti politika. Tačiau ją pakeitė nomenklatūriniai
sprendimai, nešvari verslo ir politikos simbiozė ir viešieji
ryšiai, padedantys nutylėti opiausias visuomenės problemas,
užuot jas sąžiningai įvardijus ir sprendus. Lietuva subrendo
švariai aplinkai ir švariai politikai. Jei norime išsaugoti savo
gerovę, jaustis visaverčiais piliečiais, turime atgauti viešąją
politiką. Kurti žaliuojančią, klestinčią ir visiems teisingą Lietuvą.
Garbė, sąžinė ir teisingumas - pagrindinės vertybės, kuriomis vadovaujuosi
kandidatuodamas į Seimą. Esu pasiruošęs panaudoti visą savo energiją ir patirtį gimtojo
krašto ir visos Lietuvos naudai.
Mano ir #TikraiŽali komandos prioritetai:
* Gerovės ekonomika ir socialinis teisingumas.
* Atsinaujinanti energetika ir stipri aplinkos apsauga.
* Visiems prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos.
* Kokybiška švietimo sistema.
Tikslai:
* Minimalios mėnesinės algos padidinimas iki 1000 Eur. Neapmokestinamojo pajamų
dydžio (NPD) sulyginimas su MMA. Greitesnis senatvės pensijos indeksavimas - pensijos
negali būti mažesnės nei MMA.
* Įkūrusių pirmą verslą atleidimas nuo pelno mokesčio pirmus 3 metus.
* Būsto kredito palūkanų padengimas šeimoms, auginančioms vaikus.
* Iki 2040 m. elektros ir šilumos gamyboje 100 proc. perėjimas prie atsinaujinančios
energijos (saulės, vėjo, biomasės, kt.).
* Mokesčio už atliekų tvarkymą sumažinimas, taikant atsiskaitymą už atliekų kiekį, o ne būsto plotą.
* 0 % PVM elektriniams, 9 % – hibridiniams automobiliams.
* Nacionalinė miškų strategija, įtvirtinanti miškingumo didinimą ir tvarų valdymą.
* Didesni įgaliojimai ir finansavimas aplinkos apsaugos pareigūnams.* Mobilių šeimos
gydytojų kabinetų, kurie didintų sveikatos paslaugų prieinamumą kaimo gyventojams, kūrimas.
www.lzp.lt
*Sutrumpinta rinkimų programa
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Mindaugas Kuklierius
DARBO PARTIJA

Kandidato į LR Seimą
rinkimų programa
Mes, Darbo partija, turime aiškią viziją
ir konkrečius sprendimus, kurie padės
Lietuvai pakilti į patraukliausių
pasaulio valstybių penketuką.
Svarbiausimūsų prioritetai - valstybėsvaldymoskaidrumas,
ekonomikos augimas 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.
Sukursime lyderyste paremtą švietimo sistemą, sudarančią 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.
Esu parengęs konkretų veiksmų planą, kurio imsiuosi atstovaudamas Jūsų interesus Seime:
* Žaslių seniūnijoje stabdysiu naujai planuojamo oro uosto projektą. Būtina apie jį
išdiskutuoti su vietos gyventojais bei bendruomene.
* Žiežmarių mieste numatytą neįgaliųjų kaimynystę būtina perkelti į patrauklesnę
vietą tiek patiems neįgaliesiems, tiek ir gyventojams.
* Elektrėnuose skubiai imsiuosi veiksmų, kad išsaugoti miesto simboliu tapusius
elektrinės kaminus. Su vietos gyventojais atrinksim geriausias idėjas ir kaminus
įprasminsim naujai paskirčiai.
* Reikalausiu centrinės vykdomosios ir vietos valdžios skubiai spręsti probleminius
gyventojų saugumo ir infrastruktūros klausimus apygardoje.
* Kartu su Darbo partija parengsiu įstatymų pakeitimus, nustatančius tiesioginių
seniūno rinkimų tvarką, jų 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.
*Sutrumpinta rinkimų programa
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Silva Lengvinienė
LAISVĖS PARTIJA

Kandidato į LR Seimą
rinkimų programa
Lietuvos politikoje drąsą, ryžtą, tiesos sakymą užgožė
konformizmas, pataikavimas ir prisitaikymas. Pastaruosius
ketverius metus ne tik trūko liberalių idėjų – trūko idėjų
apskritai. Įkūrėme Laisvės partiją, nes tikime, kad galima
kitaip.
Turime aiškų planą, kaip Lietuvai žengti laisvos,
kūrybingų žmonių ir ambicingų tikslų turinčios valstybės
kryptimi.
Šiandien ambicijos labiausiai trūksta švietime – ambicijos užtikrinti, kad mūsų
mokyklose visi vaikai augs kūrybingomis, savarankiškomis, drąsiomis asmenybėmis.
Mokiniai džiaugsis mokymusi tada, kai jų mokytojai bus gerai paruošti, deramą atlygį
gaunantys profesionalai - užtikrinsime jų atlyginimo augimą. Didelį dėmesį skirsime ne
tik protinių, bet ir emocinių gebėjimų ugdymui. Šalia lietuvių, anglų įtvirtinsime trečią
– informacinių technologijų kalbą.
Žmonės gyvens patogiau ir turtingiau, jei valdžia padės ir paskatins besistengiančius.
Pasitikėsime kuriančiais darbo vietas sau ir kitam mažindami biurokratinius barjerus.
Padėsime smulkiajam verslui, nes tai - trečdalis Lietuvos. Neįvesime jokių naujų
mokesčių ir užtikrinsime mokesčių sistemos stabilumą. Įteisinsime kanapę ir pramonei,
ir rekreacijai.
Be skrupulų kovosime už vienodas žmogaus teises visiems. Sudarysime galimybę
vienalytėms poroms įteisinti savo šeimos santykius. Žmonės su negalia, vyresnio amžiaus
karta taps lygiaverčiais mūsų visuomenės nariais, švietimo ir ekonomikos dalyviais.
Saugosime Lietuvos gamtą, kad ja galėtume džiaugtis ne tik mes, bet ir ateities kartos.
Pasitelksime inovacijas ir protingą aplinkos tvarkymą, kad mūsų miestai ir kaimai taptų
gamtai draugiški ir ekonomiškai gyvybingi. Pasieksime, kad miestų plėtra, transportas
tausotų gamtą ir skatintų atsakingą vartojimą.

*Sutrumpinta rinkimų programa
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Laimutė Matkevičienė
LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

Kandidato į LR Seimą
rinkimų programa
Tau. Šeimai. Lietuvai.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir aš, jos narė
Laimutė Matkevičienė, žengiame valstiečių liaudininkų
pėdomis ir tęsiame šimtmetį skaičiuojančią valstybės ir
Tautos išsaugojimo bei stiprinimo politiką.
Po 2016 m. Seimo rinkimų mūsų pradėti sisteminiai
pokyčiai duoda rezultatų, auga žmonių pajamos, valstybės
valdymas darosi efektyvesnis. Lietuva kitoms valstybėms tapo pavyzdžiu, kaip sėkmingai
gali būti įveikiama pirmoji COVID-19 banga. Visa tai rodo, kad suprantame šalies
problemas, siūlome tinkamus sprendimus, nebijome prisiimti atsakomybės.
Visomis išgalėmis siekiame, kad Lietuvos žmonės savo gimtoje žemėje gyventų
laimingai ir saugiai. Mūsų tikslas – klestinti Lietuva. Šį tikslą pasieksime kurdami socialinę
gerovę šalyje, sudarydami sąlygas augti žmogaus pajamoms. Puoselėsime tradicines
vertybes ir plėsime paslaugų šeimai spektrą, didinsime jaunų šeimų kūrimosi regione
galimybes. Ugdysime sveiką gyvenseną, užtikrinsime sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę bei prieinamumą, rūpinsimės, jog mažėtų alkoholio ir narkotikų vartojimas.
Toliau skaidrinsime farmacijos sektorių, kad Lietuvos vartotojai galėtų įsigyti vaistų
mažiausiomis kainomis.
Skatinsime investicijas ir darbo vietų kūrimą regionuose, išlaikant ir gerinant
socialinių, švietimo, kultūros ir sveikatos paslaugų kokybę bei plečiant prieinamumą,
remsime savivaldos savarankiškumą. Tęsime švietimo reformą ir investuosime į mokslo
plėtrą. Vykdysime savo įsipareigojimus skaidrinti valstybės valdymą ir mažinsime
biurokratinę naštą.
Formuosime abipuse pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius su valstybėmis
kaimynėmis. Skatinsime lietuviškos produkcijos vartojimą vidaus ir užsienio rinkose.
							

Mūsų programa: www.lvzs.lt.

*Sutrumpinta rinkimų programa
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Nerijus Meškauskas
CENTRO PARTIJA – TAUTININKAI

Kandidato į LR Seimą
rinkimų programa
Viešumas prasideda ten,
kur yra visuomenės interesas.
* Inicijuosiu privalomųjų pajamų įstatymą, kuriame būtų
numatytos LR piliečių pajamos viršijančios skurdo ribą ir jos
būtų išmokamos be atskiro prašymo.
* Atkursime visuomenės kontrolę teisėsaugai, sugrąžindami
tarėjus į teismus arba skirdami prisiekusiuosius.
* PSD negali būti privalomas, tai žmogaus pasirinkimas. Dvigubas apmokestinimas privalo
būti panaikintas.
* Ekonominis tarpvalstybinis bendradarbiavimas privalo būti grindžiamas tik ekonominiu
ir ekologiniu naudingumu valstybei.
* Krašto apsaugos finansavimas – ne daugiau 2 % nuo BVP.
* Žinau, kaip efektyvinti bendruomenių veiklą – jos privalėtų rinkti seniūnijų tarybas, o
savivalda svarbiausius sprendimus priimtų tik suderinus su bendruomenėmis.
* Negalią turintiems žmonėms individualizuoti poreikius ir plėsti asmeninio asistento
paslaugas.
* Inicijuosiu įstatymo projektą, kuriame būtų privalomi kasmetiniai energetikos sąnaudų
mažinimo projektai savivaldybėse.
* Įstatymu uždrausime plynus kirtimus draustiniuose, saugomose teritorijose, o jau
iškirstus miškus bus privaloma atsodinti.
Švietimo sistemoje pedagogų trūkumo problemą spręsime teikiant dalį mokomosios
programos nuotolinėmis konferencinėmis paskaitomis.
* Valstybė kiekvienam pensininkui privalo finansuoti penkių dienų kasmetines
sveikatingumo poilsio programas sanatorijose.
* Inicijuosiu įstatymo projektą numatantį keturių dienų darbo savaitę.
* Visa mano veikla bus viešinama socialiniuose tinkluose ko iki šiol nedarė seimo nariai.
* Valstybė privalo kelti tokius pat reikalavimus sau, kokių reikalauja iš piliečių.
* Mano tikslas–visada ginti viešąjį interesą.

Palaikykite Liberalų sąjūdį, ir kartu tapsime galimybių Lietuva!
*Sutrumpinta rinkimų programa
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Jolita Morkūnaitė
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdIS

Kandidato į LR Seimą
rinkimų programa
Gyvename įvairių pasikeitimų laikotarpiu. Mes, liberalai,
iššūkius keičiame naujomis galimybėmis, kurios kiekvienam
leis kurti, mokytis, užsidirbti bei pilnavertiškai gyventi!
Laisvė dirbančiam ir kuriančiam žmogui!
Dirbantis žmogus ir verslas - šalies augimo pagrindas,
todėl, mažindami GPM ir PVM, suvienodindami 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 bei psichikos pagalbai, aktyviai užsiimsime ligų
prevencija. Užtikrinsime didesnius gydytojų atlyginimus.
Ugdykime laisvei pasirengusį žmogų!
Tobulinsime švietimo sistemą, užtikrindami įvairovę ir laisvę veikti. Pasitikime mokyklų
vadovais ir mokytojais, todėl nustatysime tik siekiamus rezultatus, o būdus ir metodiką
paliksime nuspręsti mokyklos bendruomenei. Suprantame, kad pedagogai - sėkmingo
švietimo pagrindas, todėl sieksime, 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, patogios ir
sąveikaujančios tarpusavyje.
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.

*Sutrumpinta rinkimų programa
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Algimantas Radvila
Lietuvos SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

Kandidato į LR Seimą
rinkimų programa
Valstybės atsakomybė – gerbti, girdėti ir ginti.
Kiekvieną žmogų.
Lygios galimybės visiems, socialinis teisingumas,
solidarumas tai man priimtinos socialdemokratinės
vertybės ir tikslai, todėl stengsiuosi, kad:
* valstybė sudarytų palankiausias sąlygas gauti paramą
jaunoms šeimoms ir vaikų gerovei;
* būtų tinkamai pasirūpinta didžiausia žmogaus vertybe
– sveikata;
* visur būtų užtikrinta sveika, švari ir saugi aplinka;
* būtų tinkamai pasirūpinta senjorais ir neįgaliaisiais, užtikrinant jų gyvenimo kokybę;
* slaugytojų darbo užmokestis bei didesnis slaugytojų ir jiems talkinančio personalo
skaičius būtų didinamas;
* kasmet būtų didinamas mokytojų, dėstytojų, kultūros, medicinos ir socialinių
darbuotojų darbo užmokestis;
* būtų sumažintas PVM maisto produktams.
Seime pirmiausia skirsiu dėmesį socialdemokratines vertybes atitinkančių įstatymų
leidybos kokybei. Sieksiu teisės aktų priėmimo, patobulinimo, užtikrinant, kad:
* ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui būtų skiriamas didesnis dėmesys;
* būtų sukurta ir įgyvendinta miestų ir kaimų žvyrkelių sutvarkymo programa;
* kompensuojamieji vaistai būtų be jokių priemokų visiems pensinio amžiaus žmonėms;
* būtų siekiama tvarios žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos;
* patekimas pas gydytojus būtų operatyvesnis;
* didelis dėmesys būtų skiriamas kultūros paveldo objektų apsaugai;
* būtų stiprinamos kaimų bendruomenės;
* būstas būtų prieinamas kiekvienam, siūlant kompensuoti dalį pirmo būsto
paskolos palūkanų/dalį pradinės įmokos;
* būtų didinami vaiko pinigai ir padengtos dvi savaitės vaikų stovyklose.
* vietų vaikų darželiuose trūkumas būtų mažinamas siūlant steigti naujus darželius,
kad į juos galėtų patekti norintys. Mokiniams iki 5 klasės – nemokamas maitinimas.
* būtų mažinami mokesčiai mažiau uždirbantiems.
*Sutrumpinta rinkimų programa
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Evelina Solovjova
Lietuvos LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA –
KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA

Kandidato į LR Seimą
rinkimų programa
Už krikščioniškąsias vertybes!
Už tradicinės šeimos vertybes!
Už socialinį teisingumą! Už 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 maistui
* 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.
*Sutrumpinta rinkimų programa
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Mindaugas Šimkūnas
NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS

Kandidato į LR Seimą
rinkimų programa
Lietuva tapo sparčiausiai pasaulyje nykstančia šalimi.
Šalies valdžia tarnauja ne savo krašto piliečiams, bet vykdo
svetur esančių galios centrų valią, kuri dažnai prieštarauja
gyvybiniams gyventojų interesams. Mūsų šūkis –
Pakelk galvą, lietuvi – atsiimk valstybę!
– kvietimas visiems Lietuvos piliečiams susigrąžinti iš
jų atimtą teisę patiems spręsti savo likimą ir vėl tapti savo
valstybės šeimininkais. Sieksime esminių permainų, kad
Lietuva taptų visiems piliečiams teisinga ir jiems tarnaujančia valstybe.
Mano programinės nuostatos:
* Rinkimų sistemos pertvarka – kelias demokratijos ir piliečių valdymo link.
* Visa savivaldos valdžia – orių ir laisvų žmonių bendruomenėms.
* Atkurti tautos suverenitetą – panaikinti virš piliečių renkamos valdžios iškilusį ir
niekam neatskaitingą Konstitucinį Teismą.
* Teismų atvėrimas visuomenei per tarėjų ir prisiekusiųjų institucijas ir reali visų
piliečių lygybė prieš įstatymą.
* Panaikinti vaikus atiminėjančias tarnybas – jų vietoje teisingai veikiantis vietos
tarnybų tinklas.
* Sustabdyti viešųjų lėšų grobstymą – sąžininga atlyginimų sistema, panaikinti
parazituojančias biudžetines įstaigas, netaikyti senaties stambiai korupcijai.
* Gaivinti kaimą – skirstant lėšas pirmenybė ne stambiesiems žemvaldžiams, o šeimos
ūkiams ir kaimo bendruomenėms.
* Žalia šviesa – tik Lietuvos ūkiui naudingoms ir gyventojų interesams nekenkiančioms
užsienio kapitalo investicijoms.
* Panaikinti privalomą antrąją pensijų kaupimo pakopą – Sodros pinigai ne užsienio
bankams, o Lietuvos pensininkams.
* Užkardyti menkai integruotų ir nelojalių piliečių ugdymą – mokytojo autoriteto
atkūrimas ir mokymas visose mokyklose tik valstybine kalba.
*Sutrumpinta rinkimų programa
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Tomas Vaicekauskas
KRIKŠČIONIŲ SĄJUNGA

Kandidato į LR Seimą
rinkimų programa
Esu Tomas Vaicekauskas, gimiau ir augau Kaišiadorių rajone, todėl šis kraštas man ypač brangus. Čia su žmona auginame dukrą, esame atsakingi darbuotojai, stengiamės būti
gerais tėvais, sąžiningais darbuotojais, aktyviais piliečiais.
Tačiau dažnai susiduriame su politikų abejingumu, todėl
imuosi iniciatyvos ir kandidatuoju į LR Seimą, nes noriu, kad
būtų išgirstas kiekvienas Kaišiadorių ir Elektrėnų gyventojas.
Kandidatuodamas į šias pareigas aš:
* kursiu tvarią ir palankią šeimai aplinką;
* užtikrinsiu rūpestingą sveikatos apsaugą;
* kursiu geriausias sąlygas jaunimui siekti išsilavinimo, dirbti;
* gerinsiu sąlygas verslui;
* rūpinsiuosi, kad jaunimui būtų užtikrintos sąlygos kurti verslą;
* skatinsiu bendruomenių kūrybiškumą;
* formuosiu palankią mokestinę aplinką;
* sieksiu visiems prieinamo sveikatingumo: kursiu fizinio aktyvumo ir laisvalaikio zonas;
* sieksiu žmonių sąmoningumo ekologijos ir atliekų rūšiavimo srityse;
* mažinsiu socialinę atskirtį;
* saugosiu mūsų tautos tapatumą – kultūrą, papročius, lietuvių kalbą;
* skatinsiu kūrybinę, kultūrinę ir sportinę veiklą.
Esminės vertybės, kuriomis remiuosi:
* Nuoširdus, atsakingas ir sąžiningas darbas Tėvynei.
* Sveiki, išsilavinę ir laimingi piliečiai.
* Gausus ir tvarus šeimos institutas.
* Ori ir aprūpinta senatvė.
Todėl sieksiu Kaišiadorių ir Elektrėnų regione būtų įgyvendintos visos sritys, kurios
prisidės prie kiekvieno gyventojo geresnės ateities kūrimo. Skatinsiu savivaldybių bei
valstybės institucijų bendradarbiavimą, kad regione būtų sutvarkytos gatvės ir viešosios
erdvės, nedelsiant būtų pagerintas susisiekimas su rajonų centrais.
Būsiu Kaišiadorių ir Elektrėnų žmonių atstovas Seime, savo kasdieniu darbu siekiantis
kurti vertes, kad taptume klestinčiu ir pažangiu regionu!
*Sutrumpinta rinkimų programa
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai
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Kaišiadorių – Elektrėnų rinkimų apygardos Nr. 59 apylinkių sąrašas
1. Vytauto
Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorys
vytauto13001@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 226
1. Draugystės
Draugystės g. 2/7, Elektrėnai
draugystes8001@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 227
2. Gedimino
Gedimino g. 40, Kaišiadorys
gedimino13002@lrvrk.lt
Tel. 8668 44 229
2. Saulės
Saulės g. 30, Elektrėnai
saules8002@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 228
3. Sodų
Draugystės g. 2, Elektrėnai
sodu8003@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 230
3. Girelės
Paukštininkų g. 5, Kaišiadorys, Kaišiadorių r.
gireles13003@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 231
4. Lomenos
Gedimino g. 65, Kaišiadorys, Kaišiadorių r.
lomenos13004@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 232
4. Versmės
Saulės g. 30, Elektrėnai
versmes8004@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 233
5. Kruonio
Darsūniškio g. 1, Kruonis, Kaišiadorių r.,
kruonio13005@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 234
6. Kalvių
Lapainios g. 30, Kalvių k., Kruonio sen.,
Kaišiadorių r.
kalviu13006@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 235
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7. Beižionių
Bažnyčios g. 8, Beižionių k.,
Elektrėnų sav.
beizioniu8007@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 236
7. Vilūnų
Laisvės g. 49, Vilūnų k.,
Kruonio sen., Kaišiadorių r.
vilunu13007@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 237
8. Darsūniškio
Vytauto Didžiojo g. 13,
Darsūniškio k.,
Kruonio sen., Kaišiadorių r.
darsuniskio13008@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 238
9. Ringailių
Gėlyno g. 1, Varkalių k.,
Nemaitonių sen., Kaišiadorių r.
ringailiu13009@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 239
12. Stoniavos
Žaslių g. 21, Žiežmariai,
Kaišiadorių r.
stoniavos13012@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 240
13. Gilučių
Liepų g. 15, Gilučių k.,
Eletrėnų sav.
giluciu8013@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 242
13. Dainių
Liepų al. 10, Pakertų k.,
Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r.
dainiu13013@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 241
14. Stasiūnų
Parko g. 12, Stasiūnų k.,
Žiežmarių apyl. sen.,
Kaišiadorių r.
stasiunu13014@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 243
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Kaišiadorių – Elektrėnų a apygardos Nr. 59 apylinkių sąrašas
14. Jagėlonių
Vytauto g. 11, Jagėlonių k.,
Elektrėnų sav.
jageloniu8014@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 244
15. Kietaviškių
Bažnyčios g. 14, Naujųjų Kietaviškių k.,
Elektrėnų sav.
kietaviskiu8015@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 246
15. Melioratorių
Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių r.
melioratoriu13015@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 245
16. Žiežmarių
Vytauto g. 13, Žiežmariai,
Kaišiadorių r.
ziezmariu13016@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 247
17. Gudienos
Žaslių g. 40, Gudienos k., Kaišiadorių r.
gudienos13017@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 248
18. Žaslių
Vytauto g. 38, Žasių mstl., Žaslių sen.,
Kaišiadorių r.
zasliu13018@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 249
19. Pajautiškių
Stoties g. 15, Guronių k., Žaslių sen.,
Kaišiadorių r.
pajautiskiu13019@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 250
20. Stabintiškių
Uvėdos g. 13, Stabintiškių k., Žaslių sen.,
Kaišiadorių r.
stabintiskiu13020@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 251
22. Tauckūnų
Žiedo g. 30, Tauckūnų k., Palomenės sen.,
Kaišiadorių r.
tauckunu13022@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 252

23. Palomenės
Lomenos g. 31, Palomenės k,
Palomenės sen., Kaišiadorių r.
palomenes13023@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 253
24. Zūbiškių
Mokyklos g. 8, Zūbiškių k.,
Palomenės sen., Kaišiadorių r.
zubiskiu13024@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 254
25. Paparčių
Paparčių g. 25, Paparčių k.,
Paparčių sen., Kaišiadorių r.
paparciu13025@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 255
26. Rumšiškių
Rumšos g. 37, Rumšiškės,
Rumšiškių sen., Kaišiadorių r.
rumsiskiu13026@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 256
27. Pravieniškių
Pravieniškių g. 33, Pravieniškių k.,
Pravieniškių sen., Kaišiadorių r.
pravieniskiu13027@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 257
28. Dovainonių
Gedimino g.2 Dovainonių k.,
Kaišiadorių r.
dovainoniu13028@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 258
29. Antakalnio
Antakalnio g. 36A, Antakalnio k.,
Rumšiškių sen., Kaišiadorių r.
antakalnio13029@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 259
31. Liutonių
Rožių g. 4, Liutonių k.,
Žiežmarių apyl. sen.,
Kaišiadorių r.
liutoniu13031@lrvrk.lt
Tel. 8 668 44 260
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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.
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Rinkimų biuletenio užpildymo pavyzdys

Išleido: Kaišiadorių- Elektrėnų apygardos Nr. 59 rinkimų komisija.

