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Brangūs
AleksotoVilijampolės
rinkėjai,
Ramūno Karbauskio vizija Lietuvai
yra pagrįsta realiais darbais ir aiškiu
supratimu, ko mūsų šalies žmonėms
reikia labiausiai. Visi norime gyventi
oriai ir saugiai. Norime pokyčių požiūryje
į kiekvieną iš mūsų. Norime darnos
valstybės politikoje ir kasdieniame
gyvenime. Net krepšinyje po komandos
nesėkmingo pasirodymo būna keičiama
sudėtis ar treneris. O Lietuvoje per 20
metų Seimo sudėtis beveik nesikeičia,
nors žmonių netenkina valdančiųjų
darbas. Pribrendo laikas pokyčiams.
Džiaugiuosi, kad LVŽS į savo sąrašą
pakvietė visuomenininkus, savo srities
profesionalus, kurių pilietiškumas ir
ekspertinės žinios leido sutelkti ypač
stiprią kauniečių komandą. Gyventojų
apklausos rodo, kad net 85proc. žmonių
nori, jog Vyriausybė būtų sudaryta iš
ekspertų. Dėl to suteikiame galimybę
Lietuvos žmonėms balsuoti rinkimuose
į Seimą už savo sričių profesionalus.
Kaune iš 7 kandidatų tik 2 priklauso
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai.
Dėl to LVŽS sąrašas yra unikalus

sąrašo nr.

doc. dr. mindaugas puidokas,

LVŽS kandidatas Aleksoto-Vilijampolės apygardoje, politikos ekspertas.
Kandidato nr. 22
Lietuvos
politiniame
žemėlapyje,
nes suteikia galimybę politikoje
dalyvauti nepartiniams žmonėms ir
visuomeniniams rinkimų komitetams.
Tai stiprina žmonių pasitikėjimą
demokratija, valstybe ir patį pilietiškumą
kaip kertinį valstybės pamatą.
Esu KTU Viešosios politikos
instituto docentas ir Europos Sąjungos
politikos ekspertas. Gimiau, užaugau
ir dabar gyvenu Aleksoto-Vilijampolės
apygardoje. Jums turi atstovauti vietinis,
jaunas ir energingas politikas. Kartu
su LVŽS sąrašu nutariau dalyvauti
Seimo rinkimuose, nes pirmą kartą

šalies istorijoje turime rimtą alternatyvą,
pagrįstą ekspertais politinę platformą, o
ne populistinį darinį, kaip kad būdavo
daugybę kartų per ankstesnius Seimo
rinkimus. Prašau visų gimtosios
apygardos, Kauno ir Lietuvos gyventojų
palaikymo. Tik kartu su Jumis galime
pakeisti situaciją ir sukurti jaukius
namus mums visiems Kaune ir Lietuvoje.
Pagarbiai,
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doc. dr. Mindaugas Puidokas,
LVŽS kandidatas Aleksoto-Vilijampolės
apygardoje, ES tarptautinis politikos
ekspertas.

Ramūnas KARBAUSKIS: mes
pasiruošę prisiimti atsakomybę už
Lietuvos ateitį

Ramūnas KARBAUSKIS, LVŽS pirmininkas, agronomas, kultūros mecenatas.

Doc. dr. Mindaugas
PUIDOKAS: kova su
korupcija Lietuvoje
turi būti be
kompromisų

Artėjantys Seimo rinkimai mums visiems
padovanos apsisprendimo galimybę. Situacija klostosi taip, jog gali tekti rinktis iš ne
sykį valstybę valdžiusių socialdemokratų
ir konservatorių arba Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos (LVŽS), galinčios sugriauti
politinės švytuoklės tradiciją.
Turiu pabrėžti esminį šių pasirinkimų
skirtumą.
LVŽS po rinkimų siekia formuoti Vyriausybę iš profesionalų. Vyriausybę, kurioje ministrai nebūtų skiriami partinės priklausomybės principu, jiems būtų keliami
aukščiausi profesionalumo, atsakomybės,
skaidrumo reikalavimai.
LVŽS nesiekia į valstybės tarnautojų
postus susodinti sąjungos narius, jų gimines ir draugus. Tarp Seimo rinkimus laimėti pretenduojančių partijų nėra kitos, kurios
sąraše būtų keturiasdešimt keturi nepartiniai kandidatai, o pirmame sąrašo penkiasdešimtuke jų būtų net pusė. Tai rodo LVŽS
požiūrį, jog ne partinis bilietas, o kompetencija ir vertybės yra svarbiausi reikalavimai kandidatams į Seimo narius.
Akivaizdu, jog valstybės aparatas turės
apčiuopiamai mažėti, o jo darbo efektyvumas – gerokai didėti. Laikas Seimo narių
skaičių mažinti iki 101, juos visus rinkti tiesiogiai vienmandatėse apygardose.
Nukelta į 2 p.

Saulius SKVERNELIS:
pamėginkime
pasvajoti, kaip
galėtų būti
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Ramūnas KARBAUSKIS:
kas ir kodėl bijo
LVŽS sėkmės
Seimo
rinkimuose?
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