
Tai, ko privalote 
paklausti politiko

Apšilimas. Drąsiai politiko klauskite:
• Kelioms partijoms iš viso esate priklausęs? Jei keitėte partiją, kodėl?
• Ar buvote įsivėlęs į korupcijos skandalą arba sumaišęs viešus ir priva-

čius interesus?
• Ar partija, kuriai priklausote, buvo / yra įsivėlusi į finansinius skandalus?
• Įvardykite savo svarbiausius nuveiktus darbus.

Pagrindinių šalies problemų sprendimo būdai:
• Trys priemonės, kurias taikysite alkoholio prieinamumui socialiai rizi-

kingoms grupėms mažinti.
Ar kandidatas atsakymus pagrindė skaičiais?

Ar rinkėjas liko patenkintas atsakymu (nuo 1 iki 5, kai 5 – labai patenkintas)? 

• Trys priemonės, kuriomis mažinsite socialinę atskirtį.
Ar kandidatas atsakymus pagrindė skaičiais?

Ar rinkėjas liko patenkintas atsakymu (nuo 1 iki 5, kai 5 – labai patenkintas)? 

• Augant ekonomikai, kyla ir atlyginimai, pensijos, todėl kokios trys Jūsų 
inicijuotos priemonės skatins ekonomikos augimą?

Ar kandidatas atsakymus pagrindė skaičiais?
Ar rinkėjas liko patenkintas atsakymu (nuo 1 iki 5, kai 5 – labai patenkintas)? 

• Trys priemonės, kuriomis mažinsite emigraciją?
Ar kandidatas atsakymus pagrindė skaičiais?

Ar rinkėjas liko patenkintas atsakymu (nuo 1 iki 5, kai 5 – labai patenkintas)? 

• Trys priemonės, kuriomis tobulinsite Lietuvos švietimo sistemą (tiek 
pagrindinio, tiek aukštojo išsilavinimo srityje).

Ar kandidatas atsakymus pagrindė skaičiais?
Ar rinkėjas liko patenkintas atsakymu (nuo 1 iki 5, kai 5 – labai patenkintas)? 

• Trys priemonės, kuriomis kelsite sveikatos apsaugos kokybės lygį.
Ar kandidatas atsakymus pagrindė skaičiais?

Ar rinkėjas liko patenkintas atsakymu (nuo 1 iki 5, kai 5 – labai patenkintas)?

Atmintinė



Paprašykite kandidato įvertinti savo ekonomikos žinias nuo 1 iki 5:

Pateikite kontrolinį klausimą: 
• Koks yra Lietuvos BVP? (atsakymas – 37 mlrd. eurų, vienam gyventojui – apie 13 tūkst. eurų) 

• Koks yra pridėtinės vertės mokestis ir koks yra gyventojų pajamų mo-
kestis? (atsakymas – 21% ir 15%)

Asmeninės kandidato savybės
• Išsilavinimas 
• Profesinės kvalifikacijos kėlimas 
• Užsienio kalbos            o Anglų (nr. 1)             o Prancūzų             o Vokiečių             o Kita

Nepamirškite duoti kontrolinį užsienio kalbos klausimą:
• Darbo patirtis 
• Mėgstamiausios knygos

Politiko pažado įtvirtinimas:
Aš, .......................................................................................... , priklausantis / i ..........................
................... partijai ir 2016 metais kandidatuojantis į Seimą, jeigu būsiu išrink-
tas / a, pažadu, kad įvykdysiu: ..............................................................................................
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Iš viso rinkėjui duodu .................. pažadų. Jeigu šių pažadų neišpildysiu, tvirti-
nu, kad ...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

(vardas, pavardė)                                              (parašas, data)

Įspėjimas
rinkėjui


