Vienmandatėje
DELTUVOS
PIETINĖJE RINKIMŲ
APYGARDOJE
Nr. 61

Rinkimų teisę turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra
sukakę 18 metų. Rinkimuose nedalyvauja
piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais.
Informacija rinkėjui trumpuoju
telefono numeriu 1855
Kviečiame naudotis Vyriausiosios rinkimų komisijos informaciniu telefono numeriu 1855. Informacinė paslauga veiks
nuo 2020 m. rugsėjo 16 d. iki 2020 m.
spalio 25 d. Informacinės linijos darbo lai-

kas – 07:00 - 20:00 val.
Trumpuoju numeriu 1855 galima skambinti iš „Bitės“, „Tele2“ ir „Telia“
tinklų. Skambučio kaina – kaip į savo tinklą pagal plano tarifus.
Telefonu 1855 sužinosite:
• ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus;
• kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuoti;
• apie galimybę balsuoti iš anksto, jeigu rinkimų dieną nebūsite savo rinkimų apylinkėje;
• kaip balsuoti, jeigu susirgote ir rinkimų dieną negalėsite nuvykti į savo
rinkimų apylinkę;
• kaip susisiekti su apygardos ar apylinkės rinkimų komisija, komisijos
adresą;
Naudojimosi paslauga sąlygos
Norėdami gauti išsamią informaciją apie Jūsų įrašymą į rinkėjų sąrašą,
būsite paprašyti pasakyti savo asmens kodą, vardą, pavardę. Paskambinę šiuo numeriu, sužinosite rinkimų apylinkę, savo rinkėjo kortelės numerį
ir kt. Informacija teikiama vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, todėl rinkėjo adreso skelbimas yra apribotas. Tik patys pasakę
savo adresą, Jūs galėsite pasitikslinti, ar tikrai tokiu adresu esate įrašytas į
rinkėjų sąrašą, ar tokiu adresu Jums yra išrašyta rinkėjo kortelė.
Nusiskundimų registracija
Telefonu 1855 galite pranešti apie rinkimų įstatymų pažeidimus. Taip
pat galite pranešti, kad gyvenate deklaruotu adresu, bet negavote rinkėjo
kortelės. Jūsų nusiskundimas bus perduotas apygardos rinkimų komisijai.
Skundai registruojami prisistačius, o Jums atsisakius pranešti savo vardą ir
pavardę skundai nebus nagrinėjami.
Kandidatų sąrašas gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Seimo rinkimų įstatymo reikalavimų neatitinkančius kandidatus ar patiems
kandidatams atšaukus pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus rasite
www.vrk.lt<http://www.vrk.lt> ir rinkimų dieną balsavimo patalpose

TOMAS
BAGINSKAS
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Kartu tapsime galimybių Lietuva!

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 priežiūros 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.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

TOMAS
BAKUČIONIS
Krikščionių sąjunga

Iš profesinės patirties žinau, kad mūsų piliečiai ne visada gali apginti savo teises.
Per 30 metų sukūrėme tik formalų teisėtumą, bet neįtvirtinome teisingumo, kuriuo
kaip pamatine vertybe turi remtis visa teisėkūra ir teisėsauga. O teisingumas remiasi
dekalogu, kurio vertybes gina Krikščionių są junga.
Dabartinė padėtis verčia peržiūrėti eilę įstatymų ir priimti būtinus sprendimus, kad
kiekvienas eilinis pilietis mūsų valstybėje jaustųsi saugiai. Mano tikslas – jokių dvigubų
standartų teisėkūroje ir teisėsaugoje! Ir Seimo narys, ir ministras, ir eilinis pilietis ar
teisėjas prieš įstatymus turi būti lygūs! Jei būsiu išrinktas į Seimą, su bendraminčiais
sieksiu politikų, teisėjų ir kitų aukštų pareigūnų neliečiamybės instituto apribojimo, o
tam tikrais atvejais ir visiško panaikinimo. Tik įgyvendinę konstitucinį teisingumą, galėsime kalbėti apie pasitikėjimą ir solidarumą tarp piliečių ir valdžios.
Politikai apie gyventojų skurdą kalba daug, tačiau iki šiol nė vienas iš jų sisteminio problemos sprendimo nepasiūlė. Stipri šeima yra visuomenės ir valstybės
pagrindo dalis, visos žmonių civilizacijos ląstelė. Todėl skurdą įveiksime stiprindami
šeimą – vyro ir moters są jungą. Skurdą įveiksime, jei darbuotojų interesus ginančioms profsą jungoms įstatymais suteiksime daugiau galių, tame tarpe teisę kreiptis
į teismą dėl ydingų įstatymų ar vykdomosios valdžios sprendimų.
Vietos bendruomenės turi per mažai galių dalyvauti valstybės valdyme ir vietos
savivaldoje. Todėl kitas mano tikslas dirbant Seime – grąžinti Lietuvai tikrą ją savivaldą ir vietos bendruomenėms jų galias.
Tik puoselėdami kultūros tradicijas ir pagarbą mūsų istorijai, galime tikėtis pozityvių pokyčių mūsų visų sąmonėje. Kultūra turi sugrįžti į mūsų miestelius, kaimus,
vietos bendruomenes ir švietimo įstaigas.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

AGNĖ
BALČIŪNIENĖ
Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai

Stipresnė Ukmergė – stipresnė Lietuva!

Artėjant Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams, turiu galimybę dar sykį kreiptis į
Jus, mieli gimtojo krašto gyventojai!
Praeitos kadencijos Ukmergės rajono savivaldybės tarybos laikotarpiu dirbau
administracijos direktoriaus pavaduotoja, dabar – mero pavaduotojos pareigose.
Niekuomet nedalinau tuščių pažadų, nevarginsiu ilgais tekstais ir šįsyk. Vienintelis
mano pažadas – ir toliau dirbsiu Jums iš visos širdies, kad Ukmergės kraštas būtų
pavyzdys visiems, kad gyventi čia būtų patogu ir gera. Nuolat bendrauju su daugybe
ukmergiškių ir rajono žmonių, todėl žinau Jūsų rūpesčius bei norus – būtent jie yra
mano kasdienių darbų kelrodis.
Žinau, kad sąžiningu darbu galima pasiekti labai daug. Reikia tik stiprios valios,
didelio noro ir atkaklumo, o jų man netrūksta, nes esu savo gimtojo krašto patriotė ir
jaučiu vis didesnį Jūsų visų palaikymą bei pasitikėjimą.
Nuoširdžiai,
Agnė Balčiūnienė
El. p. balciuniene.info@gmail.com
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ARŪNAS
DUDĖNAS
Lietuvos socialdemokratų partija

Mano vertybės – gerbti, girdėti ir ginti kiekvieną žmogų. Tokia turi būti ir Valstybė,
joje kiekvienas turime jaustis saugus. Tuo vadovaujuosi gyvenime, tuo vadovausiuosi
ir dirbdamas Seime.
Esu jaunos kartos politikas: žinios, patirtis, išsilavinimas ir asmeninės savybės
padės man tinkamai vykdyti prisiimamus įsipareigojimus. Išrinktas dirbsiu Ukmergės
rajono, Upninkų ir visos Lietuvos gyventojams.
Dirbsiu, kad:
– būtų mažinami mokesčiai samdomą darbą dirbantiems, o atlyginimai kiltų tiek
valstybiniame, tiek privačiame sektoriuje;
– dabartiniai senjorai sukūrė šią valstybę, todėl senatvės pensija negali būti
mažesnė kaip 60 proc. buvusios algos. Sieksiu, kad būtų įvesta nacionalinė pensija,
o vienišas asmuo gautų priedą prie pensijos. Senjorams nereikėtų primokėti už kompensuojamuosius vaistus;
– minimalus atlyginimas sudarytų 60 proc. vidutinio darbo užmokesčio;
– maisto produktai pigtų, sumažinus PVM maisto produktams;
– būtų išplėtota trumpa maisto tiekimo grandinė, kas leistų mums ir mūsų vaikams
valgyti sveiką, kokybišką maistą, o vietos ūkininkai paprasčiau ir efektyviau galėtų
realizuoti savo produkciją;
– būtų mažinamas gydytojų darbo krūvis, kad pas šeimos gydytoją ir specialistą
patektume žymiai greičiau;
– būtų išplėstas kompensuojamųjų vaistų sąrašas;
– keliant švietimo kokybę, būtų sumažintas vaikų skaičius mokyklų klasėse ir
darželių grupėse;
– būtų plėtojamas ,,Visos dienos mokyklos‘‘ modelis, o valstybė prisidėtų prie
vaikų popamokinio ugdymo, stovyklų organizavimo;
– mokiniams iki 5 klasės būtų nemokamas maitinimas;
– tėvams, auginantiems 1 vaiką iki 12 metų, būtų suteikta 1 laisva diena per mėnesį;
– sveikatos, švietimo, užimtumo, susisiekimo bei kitos paslaugos būtų vienodai
prieinamos ir kaimo, ir miesto gyventojui;
– valstybės ir savivaldybių įmonės dirbtų žmonėms, o ne pelnytųsi iš jų.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

LORETA
GRAUŽINIENĖ
Išsikėlė pati

Kartu mes galime

Mieli Ukmergės krašto žmonės,
pastaruosius mėnesius sutikti ukmergiškiai nuolat mane ragino grįžti į politiką.
Ilgai svarsčiau ir galvojau. Tikiu, kad mano užsikirtimas ištariant vieną ar kitą žodį
negali nubraukti visų padarytų gerų darbų. Kiekvienas juk esame gyvenime kažką
ne taip pasakę. Turiu didžiulę politinę patirtį, gerai išmanau ekonominius, finansinius
dalykus ir dabar, artėjant naujai pasaulinei ekonominei krizei, kuri neišvengiamai
palies ir Lietuvos ekonomiką, o tuo pačiu ir mus visus, negaliu likti nuošalyje pasyviu
stebėtoju. Tiesiog privalau savo patirtį ir kompetenciją siekti panaudoti ne tik siauroje audito priežiūros srityje, kurioje dabar sėkmingai darbuojuosi, bet ir prašyti Jūsų
pasitikėjimo atstovaujant Jus Lietuvos Respublikos Seime. Priėmiau sprendimą
pati išsikelti kandidate į Lietuvos Respublikos Seimą. Noriu dirbti ir būti atskaitinga
Ukmergės krašto žmonėms. Žinau, kad bus nelengva vienai stoti prieš partijų iškeltus kandidatus, bet tikiu, kad Ukmergės krašto žmonės gali išsirinkti ne partijų parinktą, o savo nepriklausomą kandidatą. Gavusi Jūsų suteiktą Seimo nario mandatą,
aktyviai dirbsiu siekiant pokyčių žmonių kasdieniniame gyvenime mažinant socialinę atskirtį, didinant dirbančiųjų pajamas, didinant socialines išmokas ir pensijas.
Sieksiu, kad Lietuvoje būtų:
– minimali mėnesinė alga būtų 800 eurų;
– vidutinė pensija siektų 600 eurų, našlių (našlaičių) pensija ne mažesnė kaip
100 eurų;
– neapmokestinamas pajamų dydis būtų prilygintas minimaliai mėnesinei algai;
– švietimo ir kultūros klausimai taptų prioritetiniai ir būtų užtikrintas tinkamas finansavimas;
– kad kiekvienas žmogus, net ir karantino sąlygomis, gautų tinkamą medicininę
pagalbą.
Tikiu, kad kartu mes tai galime!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

VIDMANTAS
KRIKŠTAPONIS
Darbo partija

Mes, Darbo partijos nariai, turime aiškią viziją ir konkrečius sprendimus, kurie
padės Lietuvai pakilti į patraukliausių pasaulio valstybių penketuką.
Mūsų svarbiausi prioritetai yra valstybės valdymo skaidrumas, ekonomikos augimas, kartu užtikrinant geriausias sąlygas Lietuvos gamintojams bei naujų darbo vietų
kūrimas.
Siekdami socialinio teisingumo, subalansuosime darbo ir kapitalo apmokestinimą.
Sudarysime palankias mokestines sąlygas žmonėms dirbti ir užsidirbti. Jau kadencijos pradžioje stengsimės sumažinti mokesčių naštą mažiausiai uždirbantiems.
Turime konkrečius veiksmų planus ir žinome, kokį rezultatą įsipareigojame Lietuvos
žmonėms: minimalus atlyginimas – 750 Eur į rankas, vidutinis atlyginimas – 1 289 Eur
į rankas, vidutinė pensija – 770 Eur, 200 000 naujai sukurtų darbo vietų.
Sukursime lyderyste paremtą švietimo sistemą. Sveikatos apsaugos sistemą
nukreipsime į ligų prevenciją, o ne gydymą. Remsime kūrybą ir kūrybingumą.
Esu parengęs konkretų veiksmų planą, kurio imsiuosi atstovaudamas Ukmergės
rajono interesams Seime:
– užbaigti Ukmergės pietinio aplinkkelio su tiltu įrengimo darbus;
– tęsti rajono kelių su žvyro danga asfaltavimą;
– regioninės politikos srityje vadovausiuosi principu „iš apačios į viršų“, kad
problemų identifikavimas ir jų sprendimai būtų kildinami iš vietos gyventojų poreikių;
– sieksiu stiprinti Lietuvos regioninių ligoninių tinklą, kuriame Ukmergės ligoninei
svarbiausias tikslas – išlikti ligonine su inovatyviu valdymo centru ir kokybiškomis
paslaugomis.
Darbas Ukmergės rajono savivaldybės taryboje antrą kadenciją leido įgyti pakankamai
kompetencijos atstovauti rajono žmonėms nacionaliniu lygmeniu. Gerbiami ukmergiškiai,
Jūs galite nelaukti rinkimų ir savo pasiūlymus ar nuogąstavimus jau dabar siųsti
vidkrik@gmail.com. Visada tarnausiu Jums.
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KRISTUPAS
AUGUSTAS
KRIVICKAS
Centro partija-Tautininkai

Ukmergės poliklinika ir ligoninė dirba netinkamai, Butų ūkyje
betvarkė, šiukšlių mokestis neteisingas, gatvių ir kelių būklė
tragiška, vietos valdžia „šiltus“ postus dalina saviems!
Esu kilęs iš Ukmergės. Čia gimė ir gyveno mano tėvas, amžinojo poilsio atgulė
seneliai ir proseneliai. Čia yra šimtametės mano giminės šaknys. Žinau Jūsų problemas. Man skaudu ir pikta, kad valdžia jų nepripažįsta ir neišsprendžia.
Ukmergiškiai ir rajono gyventojai negali laiku patekti pas gydytojus poliklinikoje ir
ligoninėje, prisiskambinti ir laiku gauti receptų vaistams, kenčia skausmus ir net miršta dėl to, kad poliklinika ir ligoninė nesusitvarko su savo darbu. Reikalauju nedelsiant
užtikrinti visų pacientų tinkamą aptarnavimą!
Butų ūkyje betvarkė. „Melžia” iš Jūsų pinigus, verčia permokėti už nekokybiškai
atliktus darbus, kainos išpūstos, sukauptos lėšos iššvaistomos, kai kurie mokesčiai
šiemet išaugo trigubai! Į skundus nei savivaldybė, nei Butų ūkio atstovai nereaguoja!
Reikalauju nedelsiant atlikti nepriklausomą auditą Butų ūkyje ir nubausti atsakingus
asmenis.
Gatvių ir kelių būklė tragiška. Nesibaigiantys remontai ir rekonstrukcijos nusibodo
visiems. Žmonės priversti gadinti mašinas duobėtais ir dulkėtais keliais. Remontai
lyg ir vyksta, bet rezultato nėra. Keliai čia yra itin blogi ir nesaugūs. Reikia greitesnių
pokyčių.
Šiukšlių mokestis nesąžiningas. Mokate ne pagal tai, kiek šiukšlių išmetate, o
pagal tai, kokio dydžio bute ar name gyvenate ir kiek žmonių gyvena kartu. Išmetate
mažiau, o mokate daugiau. Tai neteisinga.
„Šilčiausius“ postus gauna su vietos valdžia susiję žmonės, „savi” gauna ir pelningiausius užsakymus. Tarpusavyje susiję vietos politikai naudoja valdžią savo
asmeninei gerovei, o ne Ukmergės žmonių labui. Neseniai išrinkti Tarybos nariai
neįvykdė pažadų, o jau veržiasi dalyvauti ir Seimo rinkimuose.
Nesu susijęs su vietos valdžia, drąsiai ir ryžtingai keliu problemas į viešumą, ginu
žmonių interesus. Už ryžtingus pokyčius Ukmergės krašte!
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GEDIMINAS
LAPUKAS
Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Mes – už stiprią ekonominę ir socialinę demokratiją, universalią socialinę ir pajamų apsaugą, už nemokamą ir kokybišką švietimą ir mokslą, gerą sveikatos apsaugą, už skaidrų ir demokratinį sprendimų priėmimo procesą. Mūsų tikslas – gerovės
valstybė: solidari ir laiminga Lietuva. Tai pasieksime kartu su Jumis įgyvendindami
šiuos svarbiausius įsipareigojimus:
Vykdysime socialinės paramos pertvarką, didinsime valstybės remiamas pajamas; minimali mėnesinė alga turi pasiekti 1 000 eurų, neapmokestinama pajamų
mokesčiu; vidutinis darbo užmokestis (VDU) – 2 000 eurų; vidutinė senatvės pensija
– 60 proc. VDU; išmoka vaikams turi būti ne mažesnė kaipi 150 eurų. Taip pat sieksime, kad PVM maistui būtų 9 proc.;
Užtikrinsime kokybišką švietimą, nemokamas bakalauro ir magistro studijas; kultūros darbuotojų darbo užmokestis turi pasiekti vidutinį šalies darbo užmokestį (š. m.
1 241 eurą); prieinamą visiems sveikatos apsaugą;
Technologijų poveikis visuomenei ir jos struktūrai – politinės darbotvarkės ašis.
Siekiant platesnės skaitmeninės ekonomikos transformacijos ir produktyvumo, investuosime į visuomenės skaitmeninius gebėjimus ir naujas technologijas. Mes už
inovatyvų, konkurencingą ir stabilių pajamų žemės ūkį.
Į naują kokybę mūsų šalis gali pakilti tik suvokdama šių pokyčių reikšmę. Inovacijos skatins kokybiškų darbo vietų kūrimąsi, o siekdami platesnės skaitmeninės
ekonomikos transformacijos, produktyvumo ir darbo našumo augimo, privalome investuoti į žmogišką jį kapitalą ir technologijas.
Mūsų užsienio ir saugumo politikos prioritetai: Lietuvos įtakos stiprinimas Europos Są jungoje, aktyvus dalyvavimas NATO ir konstruktyvūs santykiai su kaimynais.
Kviečiu būti ne tik liudininkais, bet ir dalyviais tų didžių procesų ir pokyčių, kurie
neišvengiamai keičia pasaulį ir mus!

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

ANTANAS
SMETONA
Lietuvos žaliųjų partija

Metas Lietuvai sužaliuoti!

Lietuva subrendo švariai aplinkai ir švariai politikai. Žmogaus, ekonomikos ir gamtos interesų darnos užtikrinimas – turi būti politinių sprendimų priėmimo dėmesio centre. Einu į rinkimus ir Seime žadu veikti su Lietuvos žaliųjų partija. Mes esame #TikraiŽali, pasiruošę veikti čia ir dabar.
VIZIJA – žaliuojanti, klestinti ir kiekvienam teisinga Lietuva.
PRIORITETAI:
• Gerovės ekonomika ir socialinis teisingumas;
• Atsinaujinanti energetika ir stipri aplinkos apsauga;
• Visiems prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos;
• Kokybiška švietimo sistema;
• Tolerancija ir pagarba.
TIKSLAI:
٧ Minimalios mėnesinės algos didinimas iki 1 000 Eur. Neapmokestinamojo pajamų dydžio sulyginimas su MMA. Greitesnis senatvės pensijos indeksavimas – pensijos negali būti mažesnės nei MMA;
٧ Įkūrusių pirmąjį verslą atleidimas nuo pelno mokesčio pirmus 3 metus;
٧ Būsto kredito palūkanų padengimas šeimoms, auginančioms vaikus;
٧ Iki 2040 m. elektros ir šilumos gamyboje perėjimas prie atsinaujinančios energijos (saulės, vėjo, biomasės, kt.);
٧ Mokesčio už atliekų tvarkymą taikymas ne pagal būsto plotą, o pagal faktiškai
šalinamą atliekų kiekį. Sąlygos atliekų rūšiavimui;
٧ 0 proc. PVM tarifas elektromobiliams, 9 proc. PVM – hibridiniams automobiliams;
٧ Nacionalinė miškų strategija, įtvirtinanti miškingumo didinimą ir tvarų miškų ūkio
valdymą;
٧ Didesni įgaliojimai aplinkos apsaugos pareigūnams, didesnis finansavimas darbo
užmokesčiui bei efektyviam darbui būtinai įrangai;
٧ Mobiliųjų šeimos gydytojų kabinetų, kurie didintų sveikatos paslaugų prieinamumą kaimo gyventojams, kūrimas;
٧ Investicijos į mokytojus ir mokslininkus, o ne infrastruktūrą. Iki 2024 m. finansavimas moksliniams tyrimams bei inovacijoms turi siekti 3 proc. BVP.
Vienas lauke – ne karys. Plačiau www.lzp.lt
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

RASA
TAMAŠIŪNIENĖ
Lietuvos lenkų rinkimų akcija –
Krikščioniškų šeimų sąjunga

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;
• Mokymo lėšų 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 (PVM) maisto produktams;
• 50 procentų didesnės pensijos. Taip pat 13-osios pensijos mokėjimas kiekvienais metais;
• Nemokami vaistai 70 metų amžiaus ir vyresniems žmonėms;
• Atlyginimų ir socialinių garantijų didinimas;
• Minimalus atlyginimo didinimas iki 1 000 eurų.
Ginsiu viešą jį interesą, esu pensininkų, dirbančių, vaikus auginančių, pagalbos ir
paramos reikalaujančių žmonių pusėje.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

JUOZAS
VARŽGALYS
Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

Tau. Šeimai. Lietuvai.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) ir aš, jos narys Juozas Varžgalys, žengiame valstiečių liaudininkų pėdomis ir tęsiame šimtametį skaičiuojančios valstybės ir
Tautos išsaugojimo bei stiprinimo politiką.
Po 2016 m. Seimo rinkimų mūsų pradėti sisteminiai pokyčiai duoda rezultatus:
auga žmonių pajamos, efektyvėja valstybės valdymas. Lietuva kitoms valstybėms
tapo pavyzdžiu, kaip sėkmingai gali būti įveikiama pirmoji viruso COVID-19 banga.
Tai rodo, kad suprantame šalies problemas, siūlome tinkamus sprendimus, nebijome
prisiimti atsakomybės.
Visomis išgalėmis siekiame, kad Lietuvos žmonės gimtoje žemėje gyventų laimingai ir saugiai. Mūsų tikslas – klestinti Lietuva. Tai pasieksime kartu kurdami socialinę
gerovę šalyje, sudarydami sąlygas augti žmogaus pajamoms. Puoselėsime tradicines
vertybes ir plėsime paslaugas šeimai, didinsime jaunų šeimų kūrimosi regione galimybes. Ugdysime sveiką gyvenseną, užtikrinsime sveikatos priežiūros paslaugų kokybę
bei prieinamumą, rūpinsimės, jog mažėtų alkoholio ir narkotikų vartojimas. Skaidrinsime farmacijos sektorių, kad Lietuvos vartotojai galėtų įsigyti vaistų mažiausiomis
kainomis.
Skatinsime investicijas ir darbo vietų kūrimą regionuose, išlaikant ir padidinant socialinių, švietimo, kultūros ir sveikatos paslaugų kokybę bei 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.
Platesnę informaciją rasite tinklapyje www.lvzs.lt.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai

Deltuvos pietinės rinkimų
apygardos Nr. 61
apylinkių sąrašas
Apylinkės
Nr.

Apylinkės
pavadinimas

Adresas

Rinkėjų
skaičius

1

S. Daukanto

Veterinarijos g. 5,
Ukmergė

1 441

2

Anykščių

Vaižganto g. 44,
Ukmergė

1 256

3

Maironio

J. Basanavičiaus g. 7,
Ukmergė

1 692

4

J. Basanavičiaus

J. Basanavičiaus g. 10,
Ukmergė

1 510

6

Kęstučio

Kęstučio a. 9,
Ukmergė

1 794

9

Kauno

Kauno g. 108,
Ukmergė

1 970

10

Smėlių

Linų g. 3,
Ukmergė

1 326

11

Krekšlių

Miškų g. 45-1,
Ukmergė

2 503

12

Linų

Linų g. 4,
Ukmergė

2 514

13

Pivonijos

Vilniaus g. 87,
Ukmergė

2 205

14

Pašilės

Pašilės g. 19,
Ukmergė

774

15

Siesikų

Laisvės g. 66,
Siesikų mstl.,
Ukmergės r.

1 104

18

Taujėnų

Mūšos g. 3,
Taujėnų mstl.,
Ukmergės r.

896

19

Balelių

Mokyklos g. 2,
Balelių k.,
Ukmergės r.

271

21

Vidiškių

Ukmergės g. 42,
Vidiškių mstl.,
Ukmergės r.

1 329

22

Rečionių

V. Bergo g. 8,
Rečionių k.,
Ukmergės r.

900

23

Deltuvos

Vytauto g. 30,
Deltuvos mstl.,
Ukmergės r.

1 544

24

Dainavos

Algirdų a. 4, Dainavos k.,
Deltuvos sen.,
Ukmergės r.

25

Upninkų

Šventosios g. 7,
Upninkų k.,
Jonavos r.

26

Lyduokių

Taikos g. 35,
Kurėjų k.,
Ukmergės r.

389

28

Pabaisko

Pergalės g. 6-1,
Pabaisko mstl.,
Ukmergės r.

736

30

Šešuolių

Ukmergės g. 30,
Šešuolių mstl.,
Ukmergės r.

647

32

Antakalnio

Vilkmergės g. 16,
Antakalnio III k.,
Ukmergės r.

398

33

Krikštėnų

Beržų g. 1,
Krikštėnų k.,
Ukmergės r.

282

34

Laičių

Liepų g. 5, Laičių k.,
Ukmergės r.

503

35

Veprių

Pergalės g. 1, Veprių
mstl., Ukmergės r.

895

37

Želvos

Vilniaus g. 1,
Želvos mstl.,
Ukmergės r.

876

40

Žemaitkiemio

Mokyklos g. 2,
Žemaitkiemio mstl.,
Ukmergės r.

544

614

1 024

DELTUVOS PIETINĖS RINKIMŲ
APYGARDOS NR. 61 KOMISIJA
Kęstučio a. 3, Ukmergė LT – 20114
El. paštas: deltuvospietine61@lrrvk.lt
Tel.: +370 616 78 850
Pirmininkė
Diana Mackonienė +370 616 78 850
Pavaduotoja
Nina Lilia Galickė +370 682 17 925
Sekretorė
Violeta Markevičienė +370 612 54 627
Nariai
Vida Goberienė
Aušrinė Kavoliūnė
Paulius Kiela
Ingrida Krikštaponienė
Mindaugas Krikštaponis
Odeta Mackevičienė
Vaidota Majūtė
Ingrida Murauskienė
Asta Musteikienė
Rosita Saladinskienė
Aušra Šičkinienė

Deltuvos pietinės rinkimų apygardos Nr. 61 komisijos
informacinis leidinys

Užrašams

Užrašams

Kviečiame
aktyviai dalyvauti
rinkimuose!

Spaudai parengė UAB „Gimtoji žemė“

