TAUTOS VIENYBĖS SĄJUNGOS
PROGRAMA
PREAMBULĖ
Per eilę metų susiklosčiusi situacija valstybėje yra apgailėtina ir netenkina daugumos gyventojų.
Tai patvirtina didžiulė emigracija, masinė bedarbystė ir labai maži uždarbiai, bei pensijos.
Susiklostė labai bloga situacija, kai nedidelė dalis visuomenės tapo labai turtinga, o likusi skursta. Šalies valdžios per šį laikotarpį nesugebėjo sutelkti žmonių kuriamajam darbui,
naudingam tiek asmeninei, tiek visuomeninei, bendravalstybinei veiklai. Partijos nepateisino
lūkesčių ir sukompromitavo daugiapartinę šalies valdymo idėją. Jos praktikoje tapo nusikaltėlių
ir avantiūristų sambūriais, dalyvaujančiais bet kokia kaina užgrobiant administracinius
resursus.Dabar šalyje susikūrė sistema, kuri naudinga oligarchiniam stambiajam kapitalui,
didžiulei (tokiai mažai valstybei) biurokratijos armijai ir nesavarankiškiems, korumpuotiems
politikams.
LR Konstitucijoje įteisinta demokratija ir žmogaus teisės paminamos kiekviename žingsnyje.
Realiai demokratija šalyje neveikia, nes nėra nei laisvų, nepriklausomų rinkimų, nei laisvos
spaudos, nei realių žmogaus teisių užtikrinimo. Viskas yra tik popieriuje, o realiame gyvenime
neveikia. Tai patvirtina gyvenimiški faktai.
Žmonių teisė į darbą nerealizuojama. Algos, pensijos, socialinės išmokos nesuteikia galimybės
didesnei daliai šalies gyventojų gyventi oriai ir jaustis tikrais šios šalies šeimininkais. Rinkimai
tapo parodija, nes funkcionuoja didžiuliai juodų, nelegalių pinigų srautai už kuriuos viskas
perkama. Šalies specialiosios tarnybos nevykdo šių nusikaltimų monitoringo ir užkardymo.
Valstybėje daugiau kaip dešimtmetį egzistuoja antikonstitucinė grupuotė, turinti nelegalią, bet
realią valdžią, kuri neleistinais metodais reguliuoja visus valstybinius - politinius procesus. Šios
grupuotės dėka šalies teisėtvarkos institucijos nebedirba valstybei, o tarnauja nusikalstamiems
klanams.
Problemos, kurias bandoma nurašyti šalį ir pasaulį apėmusiai krizei, yra ne kas kita kaip
valstybės, sąmoningo ar primesto priešiškų jėgų, griovimo padarinys.
TAUTOS VIENYBĖS SĄJUNGOS PAGRINDINIS TIKSLAS SUKURTI KOMPROMISO
IR SANTARVĖS TARP ĮVAIRIŲ VISUOMENĖS SLUOKSNIŲ SIEKIANČIĄ
BENDRUOMENĘ.
TAUTOS VIENYBĖS SĄJUNGA - tai politinė organizacija siekianti politinės valdžios tik
tam , kad realizuoti visos Tautos lūkesčius sukurti dorą, atsakingą, teisingą ir solidarią
žmonių bendriją gyvenančią Lietuvos Valstybėje. Valstybėje, kurioje Žmogus bus
pagrindinė vertybė ir visos valdžios funkcijos bus nukreiptos tam , kad pasiekti kuo
didesnę harmoniją tarp dvasinių vertybių ir materialaus gerbūvio, tarp asmens ir
bendruomenės interesų.
TAUTOS VIENYBĖS SĄJUNGA šiuo metu valstybėje susidariusią situaciją įvardija kaip
realią grėsmę lietuvių Tautos ir kitataučių mūsų brolių ir seserų kurie Lietuvą laiko savo Tėvyne
išnykimui. Moralės ir etikos normų nepaisymas, visuotinė apatija ir nepasitikėjimas valdžios ir
valdymo struktūromis bei partijomis, dideli korupcijos mastai ir materialinių vertybių
garbinimas, dvasinių vertybių, savos istorijos bei tautinio identiteto praradimas bei totalus
nebaudžiamumas, penktos kolonos netrukdomas veikimas griauną valstybę. Lietuvos valstybės
ir Tautų laikančių savo Tėvyne Lietuvą išsaugojimas ir yra mūsų pagrindinis tikslas. Tautą
mes suprantame kaip lietuvių kuriems vienintelė gimtoji šalis yra Lietuva ir kitataučius
kurie Lietuvą laiko savo Tėvyne.
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TAUTOS VIENYBĖS SĄJUNGA valstybės egzistavimui kylantį pavojų ketina spręsti
konsoliduojant visas pažangias bendruomenės jėgas esančias teik šalyje, tiek ir užsienyje. Tuo
tikslu skatinsime spartesnį kūrybinės, solidarios ir atsakingos visuomenės kūrimąsi, stiprinant ir
plėtojant jos institucijas: gyventojų bendruomenes, visuomenines, nevyriausybines organizacijas,
į jų veiklą įtraukiant mokslo bei inteligentijos atstovus, visus aktyvius visuomenės narius.
TAUTOS VIENYBĖS SĄJUNGA realiai vertina pasirinktą kelią ir skelbia, kad tai sunkus
darbas ir ilgas kūrybinis procesas, o teigiamas rezultatas bus pasiektas tik tokiu atveju, kai jame
dalyvaus visi Lietuvos žmonės.
TAUTOS VIENYBĖS SĄJUNGA žadindama TAUTOS norą kurti ir gyventi savo gimtinėje,
pripažįsta, kad be greitų ir esminių politinių sprendimų situacija valstybėje nesikeis, todėl
pirmuosius žingsnius turi žengti valdžios institucijos, sudarydamos sąlygas žmonių iniciatyvai
pasireikšti, jų normaliam darbui, kūrybinei veiklai ir gyvenimui savoje valstybėje. O valdžioje
turi dirbti patys padoriausi, drąsiausi, išmintingiausi ir protingiausi šalies sūnūs ir dukros. Į
valdžią privalome atrinkti ne tuos kurie labai nori, o tuos kurie labiausiai tam tinka ir į ją
pakviesti bei visaip jiems padėti.
TAUTOS VIENYBĖS SĄJUNGA teigia, kad visuomeninės veiklos pagrindas yra
visuomeniniai judėjimai, bendruomenės, sąjungos, asocijuotos struktūros, religinės ir kitos
bendrijos, kurios jau šiandien apjungia šimtus ir tūkstančius kompetentingų ir autoritetingų
piliečių: visuomeninių veikėjų, inteligentų ir mokslo žmonių, sugebančių valdžios struktūroms
išreikšti savo valią visais klausimais. Jų išmintis ir siūlymai ir bus veiklos gairė valstybės
valdžioms institucijoms.
II. IŠPAŽĮSTAMOS VERTYBĖS:
Tautos vienybė grindžiama lygiateisiškumo principu.
Tautos vienybė įmanoma, kada Lietuvos teritorijoje gyvenantys žmones vedami teisingumo
ir moralės principų sąmoningai veikia bendrai, kurdami ir puoselėdami amžinąsias žmonijos
vertybes.
Stipri šeima – stiprios valstybės ląstelė.
Kultūringos, apsišvietusios, sveikos ir laisvos nuo priklausomybių bei išnaudojimo
asmenybės ugdymas.
Žinių ir mokslo pasiekimų propagavimas ir diegimas į praktinį gyvenimą.
valstybės pasaulėžiūrinė doktrina formuojama tautos istorinės išminties, dvasinių – moralių
vertybių pagrindu ;
Darbas tai mūsų materialios egzistencijos būtinybė, kartu suteikiantis galimybę atskleisti
žmogaus kūrybines galias.
Bedarbystė tai asmenybės laisvės į saviraišką apribojimas ir yra smerktina;
Bendruomeniškumas - skatintina vertybė, nes tik kartu veikdami žmonės gali pasiekti
geriausių rezultatų;
Tradicijų, atskirų patirčių bei įvairių kultūrų geranoriška dermė, siekiant bendro tautos tikslo
- kuo dvasingesnio ir materialiai pilnaverčio gyvenimo visai Tautai;
Investicijos į švietimą, mokslą, asmenybę yra mūsų gerovės pagrindas;
Tik subalansuota šalies ekonomika kai suderinama privati , atsakinga veikla su valstybės
galių panaudojimu stiprinant bendrą šalies ūkį sudaro prielaidas susikurti stipriai
išsivysčiusiai valstybei;
Kiekvienas žmogus yra neįkainojama vertybė, nepriklausomai nuo to, kas jis yra ir kokią
vietą užima visuomenėje;
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Valstybės savitumas, tautinis orumas ir piliečių saugumas - svarbiausias valstybingumo
garantas.
Pirmiausia valstybė turi gerbti savo piliečius, tada piliečiai gerbs savąją valstybę.
Nei pasaulyje, nei Europoje, nei Lietuvoje neturi būti pamirštų Lietuvos piliečių.
Privalome būti savo istoriją bei kultūrą gerbiantys, tautinį identitetą saugantys piliečiai.
Meilė, pagarba Tėvynei, jos istorijai turi tapti mūsų dvasiniu imperatyvu, perduodamu iš
kartos į kartą;
Tolerancija idėjų, nuomonių įvairovei ir nepakantumas bet kokios formos agresijai,
diskriminacijai, radikalizmui, nihilizmui, nors ir pridengtiems laisvių ar laisvų judėjimų
lozungais, bet nukreiptiems žaloti jaunimą ir skatinantiems tautinės savimonės nykimą .
III. AKTYVAUS BENDRUOMENĖS NARIO UGDYMAS
Prioritetinės savybės :
aktyvus, kūrybiškas požiūris į valdžios institucijų veiklą;
savęs, kaip visuomenės nario, identifikavimas ir atsakomybės už šalies raidą suvokimas;
pareigos dalyvauti LR Seimo, savivaldybių, ES Parlamento rinkimuose ir atsakingai suteikti
atstovavimo įgaliojimus tautos atstovams;
laisvės ir pareigos vienovės ugdymas. Sąmoningas visuomenės moralės normų laikymasis;
vertybių skalės, pagrįstos dvasiniu - moraliniu imperatyvu, o ne materialinėmis,
merkantilinėmis nuostatomis, formavimas;
asmeninės veiklos visuomenės labui, socialinės ir visuomeninės piliečių partnerystės
skatinimas:
patriotizmo ugdymas, pasididžiavimo Lietuvos valstybe formavimas;
atsakomybė už savo, visuomenės, žmonijos priimamus sprendimus ir jų pasekmes;
siekis visapusiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą, skatinti tai daryti ir kitus
bendrapiliečius;
atsakomybė už mokslo ir naujausių technologijų naudojimą tik visuomenės labui, nesukeliant
grėsmės žmonijos saugumui ir jos moralinėms nuostatoms;
IV. VALSTYBĖS PERTVARKYMO PRIELAIDOS
Žmonių bendrijos, gyvenančios šioje geografinėje teritorijoje - Lietuvoje, tikslingas sąmoningas
asmeninis ir kolektyvinis veikimas, siekiant subalansuoto visų socialinių sluoksnių interesus.
Asmeninis ar kolektyvinis naudos siekimas turi remtis bendražmogiškais bendros gyvensenos,
dorovės, moralės principais ir negali kenkti bendruomenei ir gamtai.
Valstybės gyvenime atsisakoma ir smerkiama, bet koks naudos siekimas neįvertinant
pasekmių arba kai tos pasekmės kenkia aplinkiniams, suteikdamos naudą vienam asmeniui
arba nedidelei jų grupei.
Mūsų veikla grindžiama istoriškai nusistovėjusiomis moralinėmis vertybėmis ir normomis.
Būtina teisėtvarkos principus taikyti visiems valstybės piliečiams nepriklausomai nuo jų
užimamos socialinės, turtinės padėti ar užimamų pareigų valstybinėse struktūrose
Tam pirmiausia turime sukurti konkrečias galimybes savo šalies piliečiams oriai jaustis
šioje valstybėje ir užtikrinti žmogaus teisių apsaugą tikrovėje, o ne tik deklaracijose.
Žmogaus teises suprantame kaip visumą jo prigimtinių teisių: teisės į mokslą, darbą, teisingą
atlygį už atliktą darbą, galimybę tobulintis, reikštis kaip piliečiui ir kūrybinei asmenybei, bei
jaustis vienu iš šios valstybės šeimininkų.
Teisės suponuoja ir pareigas, moralės normų ir tradicijų laikymosi būtinumą, bei asmeninę
kiekvieno atsakomybę už savo poelgius.
Turi galioti principas už gerus darbus skatinama, už blogus baudžiama.
3

Bausmės neišvengiamumas už nusikaltimus turi tapti teisinės bendruomenės pagrindu ir
realybe.
Atsisakome kenksmingo, aklo kopijavimo ir keliaklupsčiavimo prieš bet kokias dogmas iš
kur jos beateitų.
Savo valstybę bendrai vystome pagal savo gėrio ir blogio tradicinę - kultūrinę sampratą,
imdami iš kaimynų ir pasaulio visa kas gera, prieš tai bendrai aptarę ir kritiškai įvertinę.
Bendrausime ir bendradarbiausime su kaimynais ir partneriais įvairiose naudingose
gyvenimo sferose. Griežtai atsiribojame nuo savo gyvenimo būdo prievartinio primetimo
kitiems, taip pat neleisime, kad mums būtų primetamos ne mūsų vertybės arba mums
nepriimtinas gyvenimo būdas naudojant prievartos (tame tarpe ir moralinės) priemones.
V. ATSAKINGOS VISUOMENĖS KŪRIMAS
Gyvendami tikslo neturinčioje, išskyrus materialinės naudos siekimą bet kokia kaina ir besaikį
vartojimą skatinančioje visuomenėje turime viešai ir drąsiai pasakyti, kad tolesnis tokio
gyvenimo būdo toleravimas veda į visuomenės degradavimą ir Tautos sunykimą.
Privalome sukurti stiprią Lietuvos žmonių bendruomenę, kuri etninėje tėvynėje ir už jos
ribų būtų suaugusi tvirtais socialiniais, kultūriniais ir pilietiniais ryšiais .Bendruomenę
kurios būtis ir raida grindžiama esminėmis dvasinėmis dorovinėmis vertybėmis ir kurios
pagrindinis tikslas vystyti ir plėtoti sveiką , dvasingą, išmintingą ir kūrybingą Tautą.
Svarbiausias valstybės uždavinys – sutvarkyti šioje bendrijoje gyvenančių piliečių socialinę
ir gamtinę aplinką taip, kad ji skatintų būti dorais , atsakingais ir veikliais.
Visų lygių valdžia turi tarnauti žmogui.
Kiekvienas šios bendruomenės narys privalo ne tik naudotis bendru gerbūviu, bet jį didinti,
puoselėti ir atsakingai elgtis.
Tarptautinėse konvencijose bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos žmogaus
teisės yra neginčijamos.
Pilietinę visuomenę galime sukurti dirbdami su visais Lietuvos piliečiais gyvenančiais Lietuvoje
ar už jos ribų:
šviesdami, ugdydami ir skatindami visuomenėje pilietines, patriotines vertybes,
besiremiančias meile, pagarba bei įsipareigojimu Lietuvai;
remdamiesi nuostata, kad svarbiausias mūsų prioritetas yra žmogus, privalantis turėti geras
gyvenimo bei darbo sąlygas savo Tėvynėje – Lietuvoje;
palaikydami Lietuvos piliečių bendrumo, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos siekius;
skatindami Lietuvos piliečių istorinės atminties, teigiamo Lietuvos įvaizdžio formavimą;
sudarydami sąlygas vystyti visuomenės kultūrinį ir politinį tapatumą, pagrįstą nacionalinėmis
vertybėmis: geru Lietuvos istorijos, kalbos, kultūros bei tradicijų pažinimu;
skatindami bendrapiliečius konstruktyviai ir sutelktai spręsti iškilusias visuomenėje
problemas;
įkvepiant ir skatinant piliečio pasitikėjimą savimi, būtinybę tapti naudingu Lietuvai aktyviai
įsijungus į visuomeninį gyvenimą;
siekiant efektyvaus patriotinio
bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių ugdymo – svarbiausios prielaidos pilietinės
visuomenės nariui formuoti;
siekdami kurti ir ugdyti bendruomenes, sudarant sąlygas jų ūkinėje veikloje dalyvauti
visiems darbingiems žmonėms, tuo pačių užtikrinant jų materialinę ekonominę
nepriklausomybę nuo valstybės socialinės paramos;
sieksime palaikyti Lietuvos žmonių sveikatą ir gyvenimo kokybę sudarydami sąlygas
propaguoti sveiką gyvenimo būdą, o susirgus kuo greičiau ir efektyviau pasveikti;
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siekdami palaikyti lietuvių diasporos Europos Sąjungos valstybėse bendruomeninius centrus,
mokyklas, sudaryti galimybę Lietuvos piliečiams vaikus mokyti gimtąja kalba;
inicijuodami rinkimų organizavimo tvarkos ir principų pataisas, siekiant įtraukti emigrantus
Lietuvos piliečius į aktyvų politinį šalies gyvenimą;
TIKSLO SIEKSIME remdamiesi nuostatomis:
mes, mūsų vaikai ir anūkai – turi būti išsilavinusių žmonių visuomenė, norinti ir galinti dirbti
Lietuvai;
mūsų pagrindinis tikslas kelti Lietuvoje gyvenančių žmonių gyvenimo kokybę, darbo ir
poilsio sąlygas, gerinti gyvenamąją aplinką, mitybos sąlygas bei stiprinti sveikatą ir mažinti
sergamumo ir mirtingumo rodiklius
pagrindinis mūsų principas – piliečių lygiavertiškumas. Nė vienas žmogus negali būti
laikomas pranašesniu dėl tautybės, rasės, išsilavinimo, religijos, politinių pažiūrų ar
socialinės padėties;
modernios šiuolaikinės visuomenės negali būti be bendro darbo ir tolerancijos. Solidarumas ne mechaninė interesų suma, o piliečio gyvenimo būdas. Jis remiasi istoriniu patyrimu, kad
mes galime gyventi vienas šalia kito laisvi ir lygūs tuomet, kuomet sutarsime vienas su kitu,
derindami asmeninius ir bendruomeninius interesus;
visuomenės materialinė gerovė savaime negarantuoja visuotinio ilgalaikio užimtumo visiems
norintiems dirbti. Tam būtina aktyvi darbo politika, užtikrinanti piliečio teisės į darbą
įgyvendinimą;
politikoje klaidos neišvengiamos, todėl politinė pažanga galima tik laisvai diskutuojant ir
laikantis žmogaus teisių principų. Žmogus visada turi būti politikos tikslas. Demokratiniams
tikslams siekti ir įgyvendinti turi būti pasirenkami tinkami politinės veiklos būdai, o ne
pateisinamos bet kokios priemonės. Blogos priemonės sunaikina ir patį tikslą;
demokratinės visuomenės principas - ne valdžia suteikia žmonėms teises ir laisves, o rinkėjai
suteikia valdžiai įgaliojimus ginti žmogaus teises ir laisves. Tik aktyvi demokratija,
išreiškianti piliečių valią ir poziciją kiekvienoje valstybės institucijoje, gali stabdyti
autoritarizmo įsigalėjimą;
piliečių norus tinkamai išreikš tik tokia valdžia, kuri bus laisva nuo atskirų grupių ar asmenų
ekonominio, politinio, psichologinio diktato ir oligarchinių valdymo tradicijų. Valdymas turi
būti naudingas asmenybei;
demokratija sudaro geras tautos ir valstybės nacionalinio saugumo sąlygas. Civilinės valdžios
viršenybė ir nepolitizuota demokratinė valstybinių krašto apsaugos ir policijos struktūrų
kontrolė, darni krašto apsaugos, vidaus reikalų ir nacionalinio saugumo žinybų veikla gali
užtikrinti veiksmingus tautos veiksmus civilinių ir kitokių grėsmių bei iššūkių metu;
lanksti diplomatija, geri santykiai su kaimynais, dalyvavimas NATO bei Europos gynybinėse
ir taikos palaikymo struktūrose yra svarbios tarptautinės tautos saugumo garantijos.
Nedidelė, bet gerai paruošta kariuomenė turėtų sudaryti gynybinės sistemos pagrindą. Svarbi
prielaida nacionaliniam saugumui užtikrinti - stabili šalies ekonomika;
demokratija visiems piliečiams užtikrina mąstymo, sąžinės, tikėjimo ar netikėjimo laisvę;
tautinis atgimimas paskatino atgimti Lietuvos tautines bendrijas, kurios turi pilnavertiškai
įsilieti į visuomeninį, politinį, ekonominį ir kultūrinį valstybės gyvenimą, puoselėti ir plėtoti
savo nacionalines kultūrines tradicijas, viešai ir laisvai reikšti savo nuomonę visais su
bendrija susijusiais klausimais;
valstybė garantuoja lygias politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises bei laisves
savo piliečiui, nepriklausomai nuo jo tautybės ar pasaulėžiūros. Mes palaikome visuomenę,
kuri saugo piliečių tautinį identitetą ir kultūros tęstinumą. Mes skatiname tautinę savimonę
bei jos saviraišką, kultūrinį klestėjimą visoms šalyje gyvenančioms tautinėms bendrijoms;
mūsų tikslas - dorovinga ,teisinė valstybė, grindžiama moralės- dorovės ir įstatymo
viršenybės principu. Valstybės įstatymai turi pirmiausia remtis tradiciniais bendražmogiškais
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dorovės ir teisybės principais bei realiai užtikrinti pagrindines žmogaus teises ir laisves
sukuriant palankias teisines sąlygas visuomenei vystytis;
socialiai orientuota ekonomika, kurioje reguliuojamos ir atsakingos rinkos principai bei
konkurencija derinami su kūryba ir solidarumu, o palankios sąlygos verslui sudaromos
nepamirštant socialinės atsakomybės, labiausiai atliepia visuomenės poreikiams;
naudoti aiškius kiekybiškai apibrėžtus kriterijus labiausiai probleminiams regionams
nustatyti ir ieškoti tarptautinių ir nacionalinių finansinių šaltinių jiems vystyti.
sudaryti palankias ekonomines sąlygas žemės ūkio verslui plėtoti. Siekti, kad protingai
tvarkomi žemės ūkio ir kiti kaimo verslai suteiktų galimybę susikurti gerovę. Pagrindinių
rūšių superkamai žemės ūkio produkcijai nustatyti kvotas ir palaikomąsias bei intervencines
supirkimo kainas, kurios palaipsniui turėtų prilygti vidutinėms ES kainoms. Skatinti žemės
ūkio produkcijos eksportą.
VI. KURIANTI ŠALIS - KURIANTYS ŽMONĖS
1.NAUJO TIPO EKONOMIKA
Įvertindami skaudžias krizės pamokas ir nehumanišką, šiuolaikiniam pasauliui netinkančią,
didžiulę turtinę - socialinę atskirtį, dažnai nepriklausančią nuo žmogaus pastangų, sunaikinsime
biurokratinę - oligarchinę sistemą, ir atsisakysime nevykusios pseudorinkos suabsoliutinimo
kuriančios antagonistinę visuomenę.
Lietuvos valstybei siūlome pasirinkti kūrybinės visuomenės raidos modelį, kuris remiasi
privačia, valstybine, kooperatine nuosavybe, bei kūrybinių žmogaus galių išlaisvinimu,
remiantis naujausiais šiuolaikinio mokslo pasiekimais.
Kūrybinio žmogaus poreikiai tenkinami keliose plotmėse: materialinėje - dvasinėje ir
maksimaliose galimybėse realizuoti savo talentus ar sugebėjimus darbinėje veikloje.
ŽMOGUS NE DARBO JĖGA - O KŪRYBINE ASMENYBĖ.
Tokias galimybes suteikia kuo gilesnis ir sąmoningas šiuolaikinių žmonijos žinių potencialo ir
mokslo pasiekimų panaudojimas.
Lietuva esanti nedidele valstybe ir turinti savyje daug nerealizuoto kūrybinio potencialo kaip
niekad turi gerą istorinę galimybę tuo pasinaudoti ir viena iš pirmųjų Europoje tai padaryti. Tam
tereikia didesnės dalies šalies žmonių valios ir pasitikėjimo:
Valstybės raida bus vykdoma ne chaotiškai, o sąmoningai, naudojantis mokslo galimybėmis,
bus prognozuojama ir planuojama. Tam valstybėje veiks Strateginis šalies raidos centras,
kuriame darbuosis geriausi šios srities specialistai.
Valstybė remdama privačią iniciatyvą, ją skatindama, aktyviai dalyvaus ūkinėje veikloje.
Pasirenkamas mišrus ūkio vystymosi modelis, tai yra - kartu egzistuoja privačios įmonės ir
jos veikia socialiai orientuotoje rinkoje, kurioje nauda ir atsakomybė eina kartu.
Valstybė savo nuosavybėje turės natūralių monopolijų ūkio sektoriaus įmones, bei tas kurios
turi valstybei nacionalinę - strateginę reikšmę, arba jų sukūrimas pirmame etape reikalauja
daug resursų, bet naudingos šaliai.
šalies elektros energetikos, šilumos tiekimo, vandens ir vandenvalos tiekimo ,komunalinių
bei kitų labai svarbių viešųjų paslaugų teikimo, infrastruktūros bei aukštų technologijų
pagrindu valstybės lėšomis sukurtos įmonės bus valstybės nuosavybėje;
bus uždrausti tarpininkai monopoliniuose ūkio sektoriuose, o taip pat jų dalyvavimas bet
kokiuose pirkimuose ar paslaugų tiekime, iš valstybės lėšų;
valstybė pati per jai pavaldžias įmones investuos į alternatyvius energetikos šaltinius, ypač
geoterminius, bei kitas šiuolaikines technologijas:
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valstybė perims ir pati vystys naujus gamtinių išteklių (naftos, miško ir kitų naudingų
iškasenų) panaudojimo pajėgumus. Bus griežtai laikomasi nuostatos, kad eksportuojama
gaminiai, o ne žaliava;
Valstybė sustabdys bet kokį bandymą privatizuoti valstybinius miškus ir juos plės;
Bus sudarytos pačios palankiausios sąlygas kurtis aukštųjų technologijų įmonėms.
Įmonių kūrimo procedūros bus pertvarkytos iš pagrindų. Naujų įmonių statybos - derinimo
procedūras užsakovui paprašius per protingai trumpą laiką atliks valstybinės valdžios
institucijos.
Esminis ekonomikos prieaugis bus pasiekiamas žinių ekonomikos, mokslo inovacijų ir
naujausių technologijų pagrindu.
Palankių sąlygų smulkiam ir vidutiniam verslo vystyti sudarymą laikyti žmonių ekonominės
gerovės ir užimtumo pagrindu;
Šeimos įmones kurių apyvarta per metus sudaro iki 1 milijono litų neapmokestinamos.
Reformuojant mokesčių sistemą sudaryti kuo palankesnes sąlygas regionų ekonominio,
socialinio išsivystymo skirtumams mažinti.
Verslą valstybė reguliuos taip, kad nebūtų nereikalingo smulkmeniško kišimosi į įmonių
reikalus, bet su sąlyga, kad įmonėje su darbuotojais būtų elgiamasi padoriai, jie neengiami,
užtikrinamos jų teisės ir gerbūvis.
Vertinant verslą bus kreipiamas dėmesys į darbo vietų kūrimą, darbo sąlygas, atlyginimą ,
kiek kūrybiškai organizuojamas veiklos procesas, kaip naudojamos naujausios technologijos.
Valstybė griežtai kovos su žmonių išnaudojimu, blogomis darbo sąlygomis, mažais
atlyginimais.
Sieksime harmonijos tarp įvairių šalies gyventojų socialinių sluoksnių ir žmones vertinsime
ne kaip darbo jėgą o kaip asmenybę tokią pat vertingą ar ji darbdavys ar samdomas
darbuotojas. Tik taip galima įgyvendinti deklaruojamą visų žmonių orumo išsaugojimo ir ne
diskriminacijos principą.
Mokslo ir gamybos integracija:
sukurti ilgalaikę fundamentaliųjų tyrimų vystymo bei finansavimo strategiją, paremtą
intelektualinių resursų ir mokslo pasiekimų vienove.
aktyvinti bendradarbiavimą tarp mokslo įstaigų, įmonių, gamybos padalinių diegiant
inovacijas.
Siekti naujausių išradimų greito įdiegimo į gamybą ir verslą..
plėsti mokslo ir gamybos partnerystę ir kooperaciją, skatinti gamybinių – mokslinių
susivienijimų – centrų atsiradimą.
tobulinti aukštųjų mokyklų mokymo programas, sudaryti sąlygas studentams ir dėstytojams
mokytis užsienio mokymo įstaigose, darbuotojams stažuotis užsienyje mokslo centruose.
sisteminti, kaupti bei platinti informacinę-analitinę medžiagą;
skatinti, kad inovacijų centrai koordinuotų pažangiausios laboratorinės ir gamybinės įrangos
naudojimą kolektyviniams tyrimams ir darbams mokslo ir pramonės objektuose;
kurti mokslo ir informacinius fondus, finansuojamus iš valstybės biudžeto ir privataus
kapitalo lėšų.
vystyti smulkųjį inovacinį verslą.
skatinti investicijas mokslo tiriamiesiems darbams ir jų diegimui praktikoje.
2. IŠSAUGOSIME KAIMĄ IR GAMTĄ
(ŽEMĖS ŪKIS, APLINKOS APSAUGA IR MIŠKININKYSTĖ)
Šalies kaimas turi vystytis įvertinant du pagrindinius apsektus:
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pirma, tai žemės ūkio produkcijos gamyba, kuri turi būti suorganizuota maksimaliam savo
šalies poreikių tenkinimui ir eksportui. Pats ūkininkavimas organizuojamas kooperatiniu
principu ir siekiant maksimaliai pagaminti baigtinį produktą jau jo auginimo vietoje,
vengiant negatavos produkcijos ilgo transportavimo kas blogina kokybę.
valstybė stipriai rems ekologišką produktų gamybą.
Antra, kaimas turi išlikti kaip mūsų kultūrinė - tautinė tradicija.
Tam valstybė kartu su kaimo bendruomenėmis sudarys sąlygas vystytis alternatyviems
verslams, kompensuos dalį išlaidų susijusių su kelione į regiono centrą į darbą ar panašiai.
Valstybė sukurs konkrečią merdinčio šalies kaimo ir tolygaus regionų vystymosi programą ir
vykdys tokią politiką, kad Lietuvos kaimas ir miesteliai taptų traukos centrais ne tik
turistams, bet ir šalies žmonėms, kaip geresnės, ramesnės gyvensenos, natūralios traukos
vieta.
Tam taip pat turi pasitarnauti ir normalių susisiekimo kelių tinklo sukūrimas, kitos
šiuolaikinės modernios infrastuktūros įrengimas.
Reikia parengti žemės ūkio, aplinkos apsaugos ir miškininkystės vystymo strategiją, joje
nustatant:
būdus per valstybės biudžetą remti kooperatinį judėjimą kaime, efektyviai spręsti vyresnio
amžiaus kaimo žmonių perkvalifikavimo klausimus;
žemės ūkio konkurencingumo didinimą;
ES tiesioginių išmokų dydžio spartesnį suvienodinimą su senbuvėmis šalimis;
žemės ūkio produktų gamybos kvotų, supirkimo kainų sureguliavimą;
veiksmingos žemės ūkio subjektų kreditavimo sistemos diegimą;
ekologinio žemės ūkio vystymą, smulkių ir nekonkurencingų ūkių problemų sprendimą,
užimtumo kaime, ir ypač jaunimo užimtumo, didinimą, vystant smulkų verslą, amatus ir
turizmą;
tolygesnę kaimo regioninę politiką;
priemones melioracijos ir hidrotechnikos statiniams renovuoti;
žemės ir kito nekilnojamo turto grąžinimo ir kompensacijų išmokėjimo spartinimą;
žemdirbių savivaldos plėtimą, kaimų bendruomenių steigimosi rėmimą;
efektyvią visų rūšių atliekų tvarkymo sistemą;
vandentvarkos ir vandenvalos ūkio modernizavimą ;
ekologiškai švaresnių kuro rūšių diegimą;
miškų tvarkymą, priežiūrą, panaudojimą, apsaugą ir želdinimą.
Kaime per pakankami protingą laikotarpį turi būti sukurtos neblogesnės gyvenimo sąlygos nei
mieste.
3. ENERGETIKA
Tautos vienybės sąjunga prioritetą teikia naujausiomis mokslo atrastoms, atsinaujinančioms
ir šalyje esančioms energijos rūšims. Dėl branduolinės energijos šaltinių vystymo ir
panaudojimo Lietuvoje turi nuspręsti Tauta.
Pirmiausia organizuosime realios Lietuvos energetikos strategijos rengimą kurios ruošime
dalyvaus šalies mokslinis ir gamybinis specialistų potencialas. O konsultacijomis iš užsienio
panaudosime tik labai aukštos kvalifikacijos šios srities specialistus turinčius pasaulinį
pripažinimą.
Sprendimų priėmime dalyvaus mokslo, gamybos ir visuomenės atstovai. Viskas bus
atliekama viešai ir skaidriai.
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Sparčiai integruosime Lietuvos energetikos sistemą į Europą išlaikydami esantį ryšį su
Rytais, tai suteiks mums unikalias galimybes tapti energetinio tranzito valstybe.
Užtikrinti energijos tiekimo stabilumą, ne pažeidžiamumą ir naudingas šalies vartotojams
kainas.
4. TRANSPORTAS IR STATYBA
Lietuvos automobilių kelių sektorių integruoti į ES kelių transporto sistemą.
Gerinti regioninių kelių būklę, ieškoti šaltinių kelių statybos ir priežiūros finansavimui
didinti.
Plėtoti saugaus eismo struktūrą, vandens transportą, pagerinti Klaipėdos valstybinio jūsų
uosto darbą.
Pastatyti Lietuvos giliavandenį uostą prie Būtingės.
Įgyvendinti priemones, Lietuvos automobilių parkui modernizuoti.
Modernizuoti geležinkelių transportą bei jo paslaugas užtikrinant Lietuvos strateginius
interesus.
Atlikti studijas apie super greito ant magnetinės pagalvės traukinio tarp Vilniaus – Varšuva
–Berlynas - Briuselis – Paryžius paleidimo galimybes, o taip pat šio metodo pritaikymo
krovinių vežimui Rytų kryptimi Kinija – Lietuva.
Supaprastinti tranzito procedūrų tvarką. Skirtingiems transporto rūšių verslo subjektams
užtikrinti lygias mokesčių ir konkurencijos sąlygas.
Oro uostų infrastruktūrą modernizuoti pagal ICAO ir Šengeno konvencijos reikalavimus.
Vystyti statybų sektorių , skatinant nekilnojamojo turto rinkos plėtrą ir investicijas į statybos
sektorių.
Supaprastinti statybų leidimų išdavimo ir žemės paskirties keitimo tvarką. Gerinti teritorijų
planavimo bei statybos valstybinę priežiūrą.
Siekti Lietuvos būsto strategijos programos įgyvendinimo, nuolat gerinti gyventojų
aprūpinimo būstu sąlygas bei būsto fondo ir aplinkos kokybę.
Siekiant pagelbėti jaunoms šeimoms apsirūpinant būstu sukurti šeimų rėmimo fondą kuris
padengtų dalį būsto įsigijimo kaštų priklausomai nuo šeimos narių skaičiaus.
Leisti įmonėms padedančioms savo darbuotojams apmokėti dalį būsto įsigijimo kaštų,
neapmokestinant 2/3 sumos.
5. FINANSAI
TVS nuostata valstybė aktyviai dalyvaudama šalies ekonomikos vystyme valstybės raidos
problemas sprendžia labai griežtai kontroliuodama finansinius srautus ir bankų bei kitų
finansinių institucijų veiklą. Nelegali, šešėlinė veikla prilyginama nusikaltimui prieš
valstybę ir baudžiama aukščiausiomis bausmėmis:
Įvedama griežčiausia bankų ir kitų finansinių institucijų, kurios sukėlė šią didžiulę krizę,
kontrolė;
Kadangi šios institucijos savo veikloje naudoja ne tik savo, bet ir svetimus finansinius
išteklius, valstybė turi smulkmeniškai ir griežtai kontroliuoti šių lėšų srautus, jų panaudojimą
ir šių institucijų vadovų atlygius bei premijas.
Finansinių institucijų ir bankų vadovų atlyginimai, premijos , bei privilegijos viešai ir
pastoviai skelbiamos.
Valstybė įkurs valstybinį - komercinį banką, kuriame savo lėšas laikys visos valstybinės
valdžios institucijos.
Dėl Euro įvedimo diskutuoti tik atsigavus ekonomikai ir tai būtinai spręsti Tautos
Referendumu
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Valstybės reikmės finansuojamos iš valstybės biudžeto kuris formuojamas iš mokesčių ir
pelningai dirbančių valstybinių įmonių dalies pelno.
Mokesčių sistemą pertvarkoma taip, kad ji atitiktų visuomenės poreikius, būtų aiški, skaidri ir
suprantama:
mokesčiai turi būti protingi ir sudaryti galimybes valstybei per biudžetą spręsti reikiamas
socialines problemas ir kad verslas turėtų suinteresuotumą vystytis.
pastoviai vykdomas monitoringas ir viešai skelbiami rezultatai apie įmonių pelningumą, jų
investicijas, dirbančiųjų algas ir naudos savininkams, dirbantiesiems ir mokesčių valstybei
santykį.
mokesčiai kiek įmanoma ilgiau turi išlikti pastovūs.
mokesčių ir baudų sistemą efektyviai naudotina monopolistams taikant antimonopolinius
mokesčius, bei nesąžiningiems verslininkams, kurie manipuliuoja valstybės teisės normomis
siekdami nedarbinės naudos.
didesnius mokesčius taikyti tiems ūkio sektoriams, kurie nekuria pridėtinės vertės, o tik ją
perskirsto.
mokesčiai turi būti siejami su įmonių vystymu ir atlyginimų už darbą, bei pensijiniu
kaupimu, o taip pat socialinių problemų sprendimu;
atleisti nuo apmokestinimo tas lėšas, kurios naudojamos apmokėjimui už mokslą arba
darbuotojų perkvalifikavimui;
neapmokestinti papildomo pensijinio kaupimo darbuotojo naudai įmonės sąskaita;
dalinai atleisti nuo mokesčių lėšas naudojamas darbuotojų sanatoriniam gydymui, daliniam
būsto apmokėjimui ir pan.
sistema turi skatinti kurtis didesniam, gerai dirbančių ir normaliai uždirbančių žmonių ratui.
Parengti valstybės finansinių išteklių naudojimo programą, kurioje:
suformuoti ir pateikti valstybės institucijoms rekomendacijas dėl valstybės biudžeto
formavimo principų ir kriterijų, remiantis mokslinėmis rekomendacijomis ir visuomenės
poreikių analize nuosekliai didinti prioritetinių sričių finansavimą;
užtikrinti finansinių išteklių skirstymo viešumą ir vykdyti išlaidų tikslingumo analizę;
siekti, kad valstybės biudžeto lėšų skyrimo prioritetu taptų mokslo ir gamybos integracijos,
žinių visuomenės plėtros, mokslo, švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos
finansavimą.
6. SOCIALINĖ APSAUGA
Valstybėje neišvengiamai bus sferos, kurios bus išskirtinis jos rūpestis. Tai sveikatos,
socialinė apsauga, kultūra, sportas, sveikos visuomenės vystymasis ir jos saugumas.
Privalome nutraukti pražūtingą šių sferų komercializaciją.
Baigti spekuliuoti pagyvenusių žmonių senatvės pensijomis.
Pensija yra uždirbta per žmogaus gyvenimą ir ji negali būti atimama ar kaip nors mažinama.
Pensijos dydis turi priklausyti nuo žmogaus uždarbio ir išdirbtų metų, bei nuo esamų kainų
lygio.
Senatvės pensija privalo užtikrinti nors minimalų žmogaus poreikių tenkinimą.
Nustatyti, kad valstybė išnaudodama visas galimybes pirmiausia skatina žmones dirbti ir
užsidirbti.
Žmogaus galimybė dirbti turi skatinti jo norą dirbti, nes be pateisinamos priežasties
nedirbantis neturi turėti teisės gauti kokią nors pašalpą.
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Socialinės pašalpos skiriamos tais atvejais, jeigu žmogus yra neįgalus arba valstybėje ar tam
tikrame regione susidaro tokia, piliečio nuo nepriklausanti situacija, kad jis negauna darbo.
Nustatyti, kad bedarbio statusą ir pašalpas gaunantys gyventojai turėtų už šiais socialines
garantijas ir pašalpas atidirbti visuomenei naudingus viešuosius darbus;
Darbuotojų atlyginimai privalo suteikti galimybę žmogui normaliai gyventi išlaikant šeimą.
Valstybė negali apsiriboti vien minimalaus atlyginimo nustatymu. Dirbančiujų atlyginimai
turi būti subalansuoti tarp įmonės pelnų, išsimokamų dividendų , bei vadovų atlyginimų.
Darbuotojas savo sugebėjimą dirbti, kurti (žinias) turi parduoti tik už orų atlyginimą.
Valstybės tarnautojo ar bet kokios kitos Valstybės lėšomis finansuojamos įstaigos tarnautojo
(vadovo) atlyginimas neturi viršyti LR Prezidento atlyginimo.
Visos rūšies įmonių, organizacijų ir įstaigų pavaldinio ir jo vadovo atlyginimo santykis neturi
viršyti 4 kartų.
Valstybė skatina gerai dirbančius visų socialinių sluoksnių darbuotojus.
Mes pripažįstame, kad visuomenėje dar ilgai bus turtinė diferenciacija ir ji toleruotina, jeigu
tai pasiekiame savo įdėtų pastangų, intelekto pagrindu.
Amoralu ir neleistina žmonių išnaudojimo sąskaita krautis turtus.
Dirbantieji taip pat turi suprasti, kad tas kas stengiasi visada gaus daugiau ,nei pritingintis ir
valstybė vadovausis būtent tokiais kriterijais.
Valstybė skatins žmonių užimtumą ir darbą, o tik vėliau pagalbą, dėl objektyvių priežasčių jo
negaunantiems.
Didinti valstybės remiamas pajamas. Siekti, kad minimalus gyvenimo lygis atitiktų realius
socialinius pokyčius.
Senatvės pensija mokama per “Sodros” sistemą . Bet koks lėšų pervedimas į privačius
pensijų fondus neleidžiamas.
Privatūs pensijų fondai turi tarnauti papildomom pensijom. Jų lėšos susidaro iš savanoriško
asmenų pensijinio draudimo ir įmonių savo darbuotojų papildomo draudimo.
Skatinti didinti darbo užmokestį. Tobulinti darbo santykius reglamentuojančius dokumentus.
Glaudžiau bendradarbiauti su darbdavių, profsąjungų ir kitomis organizacijomis.
Siekti, kad realios gyventojų pajamos didėtų sparčiau nei plataus vartojimo kainos..
Sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms ilgiau dirbti, gerinti išankstinių pensijų
mokėjimo mechanizmą. Mažinti turtinę diferenciaciją.. Sudaryti sąlygas viduriniajai klasei
formuotis.
Valstybė skatins gimstamumą ir didesnių šeimų kūrimąsi. Tam bus skiriamos ženklios
finansinės lėšos. Investicija į vaikus laikytina geriausia investicija.
Numatyti priemones, skatinančias gausias šeimas. Ginti vaikų teises, tobulinti jų apsaugą.
Parengti visuomenės socialinės atskirties mažinimo programas. Tobulinti būsto išlaikymo ir
kitų teikiamų paslaugų kompensavimo sistemą žmonėms, kurių realios pajamos yra
nepakankamos, atsižvelgiant į paramos gavėjų turto ir pajamų lygį.
Skatinti visuomenės solidarumą su socialiai remtinais piliečiais, suvokiant tai kaip kiekvieno
piliečio, ekonominio subjekto, valstybės moralinį įsipareigojimą.
Parengti Lietuvos piliečių emigracijos proceso reguliavimo programą, paremtą sociologiniais
ir ekonominiais tyrimais. Skatinti jaunimo, įgijusio išsilavinimą ir darbo patirtį kitose šalyse,
grįžimą į Lietuvą.

7. SVEIKOS GYVENSENOS SISTEMOS FOMAVIMAS - SVEIKATOS APSAUGA
Sveikatos apsauga turi prasidėti nuo sveikatos apsaugos, bet ne nuo ligų gydymo.
Sieksime didinti visuomenės motyvaciją kuo ilgiau išlikti sveikai, sudarysime
sąlygas atsirasti efektyviai sveikatos draudimo sistemai. Skatinsime sveikos gyvenamosios
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aplinkos, sveikos mitybos, fizinės kultūros ir streso mažinimo bei dvasinės kultūros propagavimą
ir praktinį taikymą. Toliau vystysime visuomenės sveikatos sektorių. Ženkliai padidinsime
dėmesį susirgimų, ypatingai lėtinių neinfekcinių ligų, atsiradimą sąlygojančių priežasčių
įvertinimui ir jų mažinimui. Sveikatos apsaugos problematika apima visų valstybės institucijų ir
pramonės bei paslaugų sektorių veiklą, ji neturi būti primetama vien tik Sveikatos apsaugos
ministerijos kompetencijai, todėl būtina stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą sveikatos
apsaugos srityje. Skatinsime didelių tarpžinybinių projektų apimančių eilės vyriausybinių ir
nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą siekdami pažabojimo ligas sukeliančių rizikos faktorių.
Šalia ligonių ir sveikųjų kategorijų išskirsime potencialiai nesveikų, bet dar aktyvių asmenų
kategoriją ir sudaryti sąlygas jiems pasitikrinti sveikatą arba sustiprinti organizmą dar
neišsivysčius ligai.
Susirgusiems asmenims bus siekiama sudaryti visas reikalingas sąlygas kuo
greičiau ir lengviau pasveikti. TVS yra įsitikinusi, kad pagrindinės ligų diagnostikos ir gydymo
paslaugas teikiančios įstaigos privalo išlikti valstybinės priklausomybės. Tačiau skatina ir
privačios, kaip nekorumpuotos, pigesnės ir efektyvios, ypač pirminiame etape, sveikatos
apsaugos sistemos plėtrą. Bus tęsiama sveikatos apsaugos sistemos įstaigų tinklo optimizavimo
reformą siekiant panaikinti dubliuojančias veiklą institucijas, p
agerinti sveikatos paslaugų kokybę bei prieinamumą. Skatinsime gerinti sveikatos specialistų
rengimą bei biomedicininių mokslinių tyrimų plėtrą. Sieksime įteisinti ir grąžinti į klinikinę
praktiką nepagrįstai pamirštus natūraliosios (papildomosios ir alternatyviosios) medicinos
metodus, leidžiančius praturtinti įprastinius ligų diagnostiką ir gydymą pigesniais ir švelniau
veikiančiais būdais.
Kad pasiekti užsibrėžtus tikslus būtina:
Patobulinti apmokėjimo valstybinėms ir privačioms įstaigoms už atliktas piliečiams
medicinines paslaugas sistemą
Siekiant išlaikyti kvalifikuotus specialistus šalyje peržiūrėti darbo apmokėjimo sistemą,
Sumažinti perdaug komercializuotą formacinių kompanijų poveikį į šalies sveikatos
apsaugos sistemą.
Ženkliai padidinti valstybės dėmesį į sveiko gyvenimo būdo populiarinimo įgyvendinimo
svarbą.
Skatinsime natūralios (papildomosios ir alternatyviosios) medicinos plėtrą, ekologinių
vaistažolių auginimą ir natūralių medikamentų gamybą.
Skatinti universitetus rengti natūralios (papildomosios ir alternatyviosios) medicinos
specialistus bei įtraukti į visų sveikatos specialybių specialistų programas kursas apie sveiką
gyvenimo būdą, sveikatos kultūrą ir sveiką mitybą.
Skatinsime kurti sveikos mitybos, sveikos gyvenamosios aplinkos, poilsio ir turizmo
pramonę.
Skatinsime sveikatos turizmo kaip vienos iš perspektyviausių sveikatos pramonės sričių
plėtrą.
Išskirtinį dėmesį skirsim ankstyvai ligų diagnostikai ir gydymui.
Gerinsim teikiamų sveikatos ir medicininių paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Didinsim sveikatos priežiūros sistemos finansavimą.
Tobulinsim vaistų kainodaros ir kompensacijos sistemą.
Optimizuosim sveikatos priežiūros įstaigų skaičių, atsižvelgiant į jų poreikį, ypač kaimo
vietovėse
Tobulinsime pirminės sveikatos priežiūros tinklo bendradarbiavimo antrinės ir tretinės
grandies medicinos centrais.
Gerinsimi nėščių moterų ir kūdikių sveikatos priežiūrą.
Vykdysime nemokamą dantų protezavimą pensininkams.
Gerinsime psichikos ir priklausomybės ligų prevenciją ir gydymą.
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Stiprinsine kovą su alkoholizmu, rūkymu, narkomanija ir
priklausomybėmis.
Skatinsime ir proteguosime sveika, aktyvų ir laimingą senėjimą.
Remsime šiuolaikinių bendruomenių ir kitų slaugos namų kūrimą.

kitomis

žalingomis

8. SPECIALISTŲ RUOŠIMAS, ŠVIETIMO SISTEMOS PERTVARKA
Neišvengiamai turi būt pertvarkyta švietimo, visa jaunimo ugdymo ir ruošimosi darbui, sistema.
Remdamiesi pagrindine visuomenės ląstele - ŠEIMA, mes turime susikurti tokią sistemą ir visą
aplinką, kad jauni žmonės jau nuo mažens augtų kūrybinės visuomenės atmosferoje. Kuo
greičiau turime visuomenės pastangomis sustabdyti didžiulę eroziją, kuri apėmusi mūsų
švietimo sistemą per nesibaigiančias reformas ir eksperimentus su vaikais. Prie viso šito
prisidėjo ir nevykusi aukštojo mokslo pseudo reforma.
Šiuolaikinis gyvenimas reikalauja ruošti ne tik moksleivį, studentą ar specialistą. Visa sistema
pradedant Šeima - Darželis - Mokykla - Profesinė mokykla - Kolegija - Aukštoji mokymo
įstaiga, turi ruošti ir gerą specialistą, bet taip pat ir Žmogų, kuris sugebėtų nepasimesti šiame
sudėtingame gyvenime ir surasti savo vietą, kuri leistų geriausiai realizuoti jo gebėjimus.
Siekiant šių tikslų būtina:
Baigti nereikalingas mokymo įstaigų pertvarkas vardan pertvarkos, kuri neduoda nieko,
išskyrus sumaištį. Pasmerkti ir sustabdyti nevykusią aukštojo mokslo reformą stumiančią
jaunimą į pastovias skolas kurios juos persekios visą gyvenimą.
Pertvarkyti jaunimo ugdymo ir mokslų įstaigų grandinę, kad būtų sudarytos sąlygos
pasiruošti kaip žmogui ir specialistui kuo didesnei daliai šalies jaunimo neišvykstant iš
Lietuvos.
Sukurti jaunimo profesinio orientavimo sistemą, kuri leistų jaunuoliams ir jų tėvams
pasirinkti kuo geriausią ir prieinamiausią pagal sugebėjimus mokymosi būdą.
Valstybė turi sukurti monitoringo ir strateginio planavimo sistemą, kuri galėtų orientuoti
jaunimą 15-20 metų į ateitį, kokių specialistų reikės ir kokios specialybės bus paklausios.
Atvirai susitarti su šalies visuomene, kad Lietuva nepajėgi turėti tiek reikiamo lygio
universitetų, kiek dabar jų sukurta ir dalies jų atsisakyti; taip pat atvirai paaiškinti tėvams ir
jaunimui, kad tik orientuojantis į tas mokslo sritis, kurios apsprendžia progresą, Lietuva gali
pereiti prie kūrybinės ir tuo pačiu gerbūvio valstybės sukūrimo (sukurti skatinimo sistemą).
Pertvarkyti vidurinių mokyklų ir gimnazijų programas, kad moksleiviai mažiau būtų
perkrauti, o turėtų laiko lankyti ugdymo būrelius arba specializuotas mokslo įstaigas, bei
numatyti bendro lavinimosi mokyklose privalomą praktinį kursą, kad jaunimas gautų
patriotizmo, pilietiškumo, valstybės reikalų tvarkymo realioje demokratijoje pagrindus.
Į aukštąsias mokyklas priimami gabūs, gerai besimokantys jaunuoliai, nemokamai į tas
specialybes kurios labiausiai naudingos šaliai ir kurios bus paklausios pagal prognozes.
Nepaklausiose galima mokytis, bet už pinigus (ne valstybės lėšomis).
Jaunuolis nemokamai baigęs aukštąjį mokslą privalo Lietuvoje atidirbti bent trejetą metų,
priešingu atveju turi už mokslą susimokėti. Išimtys taikytinos jei siunčiama toliau mokytis į
užsienį.
Aukštųjų mokslų įstaigų autonomija turi būti tampriai susieta su atsakomybe už jų veiklos
rezultatus, bei valstybinio turto atsakingą naudojimą.
Valstybė kurs mokslinius - gamybinius centrus, kuriuose bus eksperimentuojama, kuriama ir
gaminama , o taip pat skatins jų kūrime dalyvauti privatų kapitalą.
Turime išsiaiškinti ir atvirai diskutuoti, kad besivystanti kūrybinė visuomenė nebus ilgą laiko
tarpą sustabarėjusi, o organiškai ieškos patogesnių lavinimosi ir patirties, bei darbinių
įgūdžių formavimo būdų. Tai besikeičiantis kūrybinis procesas, tik jis neturi būt pakeičiamas
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biurokratinėmis, vis nesibaigiančiomis ir nieko neduodančiomis, išskyrus nereikalingą
įtampą, pseudo reformomis. Tokius veiksmus smerksime ir neleisime.
Nutraukti kaimo mokyklų uždarinėjimą. Valstybė turi remtis principu : „ kol yra bent 1
mokinys, turi veikti bent pradinė mokykla, kaip švietimo ir moralės, kultūros nešėja".
Mokinio ir vaikų teisės turi būti proporcingos jų pareigoms ir atsakomybei.
Pertvarkysime švietimo ir mokslo finansavimo modelį .
Tobulinsim mokyklų valdymą, jų išdėstymą teritorijose.
Gerinsim suaugusiųjų mokymo sąlygas.
Remsim tautinių mažumų bendrijų šeštadieninių mokyklų steigimą, skatinsim jų siekimą
įgyti išsilavinimą valstybine kalba.
Sieksim mokytojų ir dėstytojų didesnės profesinės motyvacijos, sudarant sąlygas kelti
kvalifikaciją, didinant atlyginimą už darbą.
Stiprinsime bendrojo lavinimo mokyklų materialinę bazę, gerinti aprūpinimą mokymo
priemonėmis.
Vykdysim mokyklų renovacijos programą, siekiant sudaryti tinkamas sąlygas mokymuisi ir
darbui
Gerinsim mokymosi sąlygas studentams ir mokiniams iš nepasiturinčių šeimų.
Bus pertvarkyti studentų bendrabučiai juos pilnai atnaujinant ir renovuojant pagal
šiuolaikinius reikalavimus. Bus įvertintas ir jaunų studentiškų šeimų poreikis.
Puoselėti mokslo prioritetus, naujoms technologijoms imlias smulkias ir vidutines įmones,
mokslinių tyrimų bazę.
Pasiekti, kad internetas būtų teikiamas ir prieinamas visiems gyventojams.
9. JAUNIMAS
Tautos vienybės sąjunga praktiškai įgyvendins valstybinę jaunimo dalyvavimo šalies kūrime ir
pasiruošimo jos valdymui Programą.
Būtina sukurti jaunimo užimtumo programą, siekiant sustabdyti masišką išvykimą į užsienį.
Norintiems užsiimti ūkine veikla kaime suteikti jauniems žmonėms panaudos pagrindu
valstybinės žemės plotus neatlygintinai be teisės juos perleisti kitiems išnuomoti ar parduoti.
Valstybė padės jaunoms šeimoms besikuriančiomis kaimo vietovėje su beprocentiniais
kreditais būstui įsigyti ir verslui plėtoti.
Puoselėti jaunas šeimas, sudaryti geresnes sąlygas būstui įsigyti. Sukurti valstybinį fondą,
kuris suteiks jaunoms šeimoms beprocentines paskolas būstui su sąlyga jei šeima dirbanti ir
dorai auklėjanti savo vaikus. O įmones skatins suteikti savo darbuotojams būstą ar dalinai
padengti būstų įsigijimo išlaidas jas apskaičiuojant savikainoje.
Ugdyti verslumą jaunimo tarpe, tam sukuriant, be čia minėtų, visą eilę valstybinių paskatų
sistemą.
Kartu su valdžios institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis nagrinėti karo prievolės,
mokslo, švietimo, kultūros ir laisvalaikio, socialinės ir sveikatos apsaugos, nusikalstamumo
prevencijos ir kitų problemų sprendimo būdus.
Skatinti jaunimo organizacijų, ugdančių pilietiškumą, kūrimąsi, gerinti jų bendradarbiavimą
su vietos savivalda ir kitomis vietos organizacijomis.
10. KULTŪRA
Kultūros prioritetai turi būti laisvi ir orientuotis į nepriklausomą kultūros vystymąsi,
Kultūra , menas, spauda(išskyrus komercinę) turi būti atleisti nuo mokesčių .
Pagal autorines sutartis dirbantys žmonės turi mokėti tik privalomuosius sveikatos
mokesčius.
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Optimizuoti kultūros įstaigų finansavimą, tinkamai paskirstant biudžeto lėšas.
Skatinti verslo struktūras investuoti į kultūrą, numatant mokesčių lengvatas.
Į kultūros proceso formavimą įtraukti menininkus ir meno organizatorius. Remti religinių
bendruomenių pastangas ginant dorovingumą.
Tobulinti kultūros paveldo apsaugos sistemą.
Atnaujinti bibliotekas, muziejus, kitus kultūros centrus, sustiprinti kultūros įstaigas kaimo
vietovėse.
Gerinti Lietuvos kultūros ir meno pristatymą užsienyje, pritarti etninių, regionų, dainų ir kitų
švenčių tradicijoms, kultūrinių ryšių su užsienyje gyvenančiais lietuviais palaikymu.
11. SPORTAS IR TURIZMAS
Sportas, kultūra turi valstybės skatinami ir remiami kaip kūrybos ir sveikatingumo skatinimo
priemonės, bei komercijos išstūmimas iš šios jautrios srities.
Rimtai diskutuoti dėl žmonių prekybos uždraudimo, kas dabar viešai įteisinta
perpardavinėjant sportininkus, nes tai yra amoralu.
Gerinti kūno kultūros ir sporto infrastruktūrą, skatinti ne tik profesionalųjį, bet ir masinį
sportą, tobulinti jaunimo sportinę veiklą.
Tobulinti talentingų jaunų sportininkų atranką ir ruošimą. Įsteigti kūno kultūros ir sporto
specialistų kvalifikacijos kėlimo centrus.
Remti sporto bazių kūrimą, siekti, kad jos atitiktų būtinus Europos standartus. Skatinti
tarptautinių sportinių renginių organizavimą Lietuvoje.
Gerinti sporto programų finansavimą pritraukiant privatų kapitalą. Gerinti Lietuvos kaip
turizmo valstybės įvaizdį užsienyje, parengiant aktyvią reklaminę kampaniją, plėsti turizmo
informacinių centrų steigimą užsienyje.
12. VALSTYBĖS VALDYMAS
Visa valstybės valdymo sistema kuri turi tarnauti Lietuvos žmonėms išsigimė ir stipriai serga,
todėl reikalauja esminės pertvarkos.
RINKIMAI, RENKAMIEJI IR RINKĖJAI
Ši sritis labiausiai korumpuota, sukompromituota ir neskaidri. Nors biurokratai bando įteigti, kad
pas mus su rinkimais viskas tvarkoje, tai yra melas. Dabar viską sprendžia ne laisvi žmones, o
didžiuliai pinigai skiriami žiniasklaidai, kuri neobjektyviai sugeba už pinigus įteigti rinkėjams,
kad galima rinkti bet ką, net nusikaltėlius. Šalyje dėka nevykusios specialių tarnybos veiklos
naudojama milijoninės nelegalių pinigų sumos, kas kelia realią grėsmę Konstitucinės santvarkos
apsaugai. Esančius valdžioje ir ja besinaudojančius oligarchus tai tenkina, bet tai nėra tikroji
demokratija.
Jei norime, kad renkamos institucijos pradėtų tikrai tarnauti rinkėjams, siūlome siekti:
Kad laisvi, nepriklausomi rinkimai būtų ne tik popieriuje ir deklaracijose, o realybė.
Tai bus įmanoma jei, bus laisva, nepelno siekianti žiniasklaida, kurioje nevaržomai ir
objektyviai galės reikštis visi rinkimų dalyviai vienodai, o komercinei žiniasklaidai uždrausta
tuo užsiimti.
Į visas renkamas institucijas seniūnus, seniūnijų Tarybas, savivaldybių merus, Tarybas,
Seimą, Prezidentą gali būti renkami tik asmenys. Rinkimai pagal sąrašus panaikinami.
Sukurti savivaldybių Tarybos, Seimo ir Prezidento atšaukimo galimybes iš rinkėjų pusės.
Atšaukimas turi būti tik motyvuotas, t.y. dėl netinkamo darbo, amoralaus elgesio, įvykdžius
nusikaltimą ir pan.
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Specialiųjų Tyrimų Tarnybai ir Valstybės saugumo departamentas atsakingi už nelegalių lėšų
panaudojimą politinei reklamai ar kitoms laidoms, susijusioms su rinkimais finansavim¹.
Nustačius tokius atvejus naikinami išrinktųjų mandatai ir baudžiama pagal baudžiamąjį
kodeksą.
Uždrausti savivaldybių Tarybos nariams verslininkams ar jų giminėms dalyvauti
savivaldybės lėšomis vykdomų darbų įgyvendinime ir panašiuose sandoriuose. Nustačius
tokius atvejus atimti iš tokio nario mandatą.
Konstituciškai įteisinti Seimo, savivaldybių Tarybų nariams aukštus moralinius ir teisinius
reikalavimus, už kurių nesilaikymą galima būtų atimti mandatą.
Tauta turi teisę savo atstovams nustatyti ir atitinkamus elgesio, bei kitus aukštus
reikalavimus, nes jie atstovauja valstybei; Manome, kad teistumas turėtų būti nesuderinamas
su Tautos atstovo statusu.
Didinant rinkėjų atsakomybę būtina įteisinti konstitucinę prievolę - privalomą dalyvavimą
valstybės valdyme, t.y. rinkimuose ir referendumuose; o įvykusius rinkimus pripažinti tik
tada, kai juose dalyvauja daugiau nei 2/3 rinkėjų.
Uždrausti bet kokį finansavimą iš verslo struktūrų, bei didelių aukų iš privačių asmenų.
Apsiriboti tik nedidelėmis aukomis ir nedideliu, bet visų rinkiminės kompanijos dalyvių
finansavimu iš valstybės biudžeto.
Suteikti nemokamą teisę politinėms ir visuomeninėms organizacijoms turinčioms nemažai
narių pasisakyti nemokamai Nacionalinio transliuotojo eteryje, bei pelno nesiekiančiose
žiniasklaidos priemonėse. Vienintelė sąlyga, kad nebūtų diskriminacijos.
Manome, kad įgyvendinus aukščiau minėtus atvirų rinkimų principus visuomenėje tikslinga
bus pravesti diskusiją apie tolimesnį sistemos tobulinimą.
Pereinant prie internetinio balsavimo kuo dažniau organizuoti tiesioginius Referendumus
svarbiausiais valstybės gyvenimo klausimais.
Reikiamą referendumui sušaukti parašų skaičių sumažinti iki 100 000 ir pašalinti kitus
nereikalingus biurokratinius trukdžius renkant parašus.
Valstybės ir savivaldos valdžia savo veikloje privalo vadovautis esmine nuostata, kad
rinkėjas yra tikrasis šios šalies šeimininkas, o politikai ir pareigūnai tik atlieka jiems
patikėtas funkcijas ir tai darydami neturi teisės nesiskaityti su žmonių argumentuota
nuomone.
Savo ruožtu rinkėjas privalo suprasti, kad pagal savo statusą būdamas šios šalies
bendrasavininkiu turi ir atsakingai elgtis kaip dera doram piliečiui, sąmoningai dalyvauti
rinkimuose, pačiam stengtis pilietinę pareigą atlikti kiek galima garbingiau, moraliau ir
teisingiau.
Griežtai pasipriešinti bet kokioms balsavimo rezultatų objektyvumo iškraipymui arba
bandymui įtakoti rinkimų rezultatus neteisėtais būdais.
Už bandymus arba jau įvykusius nustatytus balsų pardavimo faktus griežtai bausti ir stengtis
tai viešinti bendruomenėje, kad būtų gėda tarp pažįstamų ir artimųjų. Visuomenė tokiems
atvejams privalo sukurti nepakantumo atmosferą.
Jeigu nustatomi piktybiški asocialių piliečių piktnaudžiavimo faktai balsavimo teise manome
tikslinga bausti laikinu pilietinių teisių apribojimu.
įgyvendinti savivaldos reformos įgyvendinimą, įvedant tiesioginius merų ir seniūnų
rinkimus;
reformuoti apskričių administracijas, sukuriant renkamas apskričių tarybų institucijas ir
priskiriant joms regionų valdymą, užtikrinant tolygią jų plėtrą.
optimizuoti valdininkų ir valdymo institucijų skaičių; užtikrinti besąlygišką visų valdžios
grandžių viešumą ir atskaitomybę Lietuvos piliečiams;
artinti valdžią prie žmonių, stiprinti savivaldybių finansinę galią, seniūnijoms savarankiškai
formuoti ir tvarkyti biudžetus, didinti jų suinteresuotumą teritorijos ir verslo joje plėtra ir
siekti įteisinti savivaldybių nuosavybę ;
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suformuoti aktyvias ir atsakingas namų bendrijų, miestų, rajonų, kaimo bendruomenes,
kurios realiai dalyvautų vietos problemų svarstyme ir sprendimų priėmime.
remti piliečių ir asocijuotų visuomenės struktūrų iniciatyvą teikiant siūlymus dėl valdymo
aparato mažinimo, procedūrų supaprastinimo ir kitais klausimais
Valstybė turi reguliuoti ir mažinti ne tik emigraciją, bet ir imigraciją.
LR viduje jos teisės normos ir įstatymai yra viršesni už ES teisės normas ir įstatymus.
FUNKCIJŲ PERSKIRSTYMAS IR KONTROLĖ
Vyriausybė bus atskirta nuo Seimo ir bus formuojama iš savo srities profesionalų ir bus
atskaitinga LR Prezidentui ir Seimui.
Bus panaikinta galimybė vyriausybės nariams tuo pat metu būti ir ministrais.
Finansai, valstybės biudžetas jo dydžiai bus apsprendžiami Seimo, o jo vykdymas pavedamas
vyriausybei, bet vyriausybė nebegalės savo nuožiūra skirstyti pinigus tai bus Seimo
prerogatyva.
Iš pagrindų bus pertvarkyta įstatymų projektų ruošimo ir jų priėmimo tvarka.
Prie Seimo bus įkurtas įstatymų projektų rengimo ir jų tvarkymo bei kodifikavimo po
priėmimo institutas.
Šis institutas organizuos įstatymų projektų kodifikaciją jų apskaitą, jų įvertinimą pagal
aktualumą laikmetyje, jų savitarpio sąsajas ir teiks siūlymus dėl jų panaikinimo, pakeitimo
arba apjungimo. Taip jis organizuos įstatymų jų koncepcijų ar kitų teisės aktų projektų
paruošimą.
Įstatymų, kitų teisės aktų projektų ruošimui bus pasitelkiami atitinkamų sričių mokslinei
institutai, mokslinė visuomenė, praktikos specialistai. Paruošus šį projektą jis bus
pateikiamas atpatinkamos valstybės valdžios institucijoms ir visuomeninėms organizacijomis
ekspertiniam įvertinimui. Tokį ekspertinį vertinimą darys ir Vyriausybė bei ministerijos.
Privalomas ekspertinis projektų vertinimas bus ir iš asocijuotų verslo, kitų bendruomenių
darinių pusės.
Įstatymo projektas po ekspertų vertinimo praeis nuomonių derinimo procedūrą ir tik po to
bus teikiamas Seimo atitinkama komitetui. Komitetas nusprendęs, kad galima šį projektą jau
teikti Seimo plenariniam posėdžiui tuo pačiu teiks ir savo išvadą. Po to bus teikiama Seimo
posėdžiui priėmimo stadijoje o vėlesnė procedūra kaip ir dabar.
Jeigu vyriausybė, atskiros Seimo narių grupės arba šalies visuomeninės organizacijos norės
arba matys, kad reikia keisti įstatymus arba priimti naujus jos visus šiuos siūlymus teiks
minėtai įstatymų projektų rengimo institucijai kuri apibendrintus siūlymus teiks Seimo
koncepcijos lygmenyje kur po atvirų diskusijų ir bus nuspręsta apie tokios veikos
tikslingumą.
Bus sukurta vieninga ir profesionali sistema, kad valdininkija, nes begalė sau rašytis įstatymų
o juos privalės vykdyti.
Atsisakysime įstatymų priėmimo konvejerio ir jų pastovaus kaitaliojimo. LR Konstitucijoje
turi būti numatyta tik tokios normos be kurių visuomenė , valstybė negali funkcionuoti.
Tačiau būtina vengti smulkmeniško visos žmonių ir valstybės gyvenimo reguliavimo tik
teisinėmis normomis.
Valstybė skatins ir puoselės, kad mūsų bendruomenės gyvenimą didelę reikšmę ir svarbą
pirmiausia turėtų moralės, dorovinės normos, tradicijos , bus puoselėjama gėrio ir blogio
sampratų aiškinimas jau nuo mažumės jų supratimas ir laikymasis.
Visa įstatimdavystė pirmiausia privalo remtis labai aukštais moraliniais , dvasiniais kriterijais
ir tai turi atsispindėti teisės normose. Įstatymas negali būti bedvasis , amoralus
suformalizuotas kūrinys. Privalome įgyvendinti nuostatą, kad jei teisėta tai ir padoru ir
teisinga.
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Seimo veikla bus perorientuota į didesnę geranorišką paiešką ko platesnio susitarimo
valstybės problemų sprendime , kuo optimalesnių sprendimų paieškai, geranoriškai diskusijai
tarpusavyje ir su šalies visuomene.
Sugražinsime Seimui atimtą teisę atlikti kuo gilesnę ir kvalifikuotesnę parlamentinę visų
valstybės institucijų kontrolę. Bus įgyvendinta nuostata, šalyje negali būti nekontroliuojamų
institucijų . Seimas kartu su Prezidentu yra atsakingi už šalies valdžios institucijų veiklos
rezultatus ir privalo elgtis taip kad tie rezultatai tenkintų rinkėjų lūkesčius.
Peržiūrėsime Seimo nario statusą išplečiant kaip jau minėta aukščiau reikalavimus pačiam
Seimo nariu, bet taip pat jam bus suteiktos realios Tautos atstovo įgaliojimai t.y. reali valdžia
veikti savo kompetencijos rėmuose ir ypač kontroliuojant kitas institucijas ar pareigūnus.
Pertvarkysime vyriausybės struktūrą numatant jos sudėtyje:
centralizuota ilgalaikio valstybės vystymosi strategijos ir planavimo institutą ministerijos
teisėmis.
Ministerijas pertvarkysime taip, kad būtų sukurtos sekančios ministerijos:
Finansų ministerija su valstybės iždo institucijos, kurios sudėtyje bus -valstybinė mokesčių
inspekcija, „Sodra“, ligonių kasos, turto fondas, turto bankas, FNTT;
Ekonomikos , inovacijų ir mokslo ministerija (į ją integruosis ir dabartinė energetikos ir
susisiekimo ministerijos) prie šios ministerijos bus įkurtas „Lietuvos inovacijų fondas“ kuris
finansuos visus su aukštųjų technologijų raida susietus projektus
Šeimos , jaunimo ir sporto
Darbo ir specialistų ruošimo
Švietimo ir patriotinio ugdymo
Sveikos gyvensenos ir socialinių reikalų
Kultūros ir paveldo
Krašto apsaugos
Vidaus reiklų į kurią integruosis ir dabartinė teisingumo ministerija
Užsienio reiklų
Kaimo reiklų ministerija (vietoj žemės ūkio)
Aplinkosaugos ( arba pervadinti Gamtos išsaugojimo ?)
Pertvarkysime visą kontrolės sistemą . Vietoj dabar esančios kontrolės institucijų bus paliktas
keletas su labai aiškiais įgaliojimais ir atsakomybe.
Inicijuosime Tautos rūmų steigimą, kuriuos sudarytų dviejų tipų visuomeninių organizacijų
atstovai : tai vietos bendruomenių deleguoti ir profesiniu, veiklos principu susiorganizavusių
asocijuotų struktūrų atstovai. Tautos rūmai veiktų kaip valstybės institucijų patariamoji ,
visuomenės koncentruotą, apibendrintą nuomonę išreikiant ir visuomeninę kontrolę atliekanti
organizacija. Tautos rūmai turėtų įstatymų projektų teikimo iniciatyvos teisę .
Nuosekliai plėtodami tiek vietos savivaldą teik per kitas veiklos formas vis tik privalome aiškiai
ir nedviprasmiškai pripažinti, kad turime elgtis taip, kad savivalda netaptų į nusikaltimus ar
savanaudiškų tikslų siekiančių asmenų ar jų grupių prieglobsčiu. Todėl bus numatyti griežti
savisaugos mechanizmai kaip apsisaugoti nuo tokio piktnaudžiavimo.
12. TEISINIŲ IR MORALINIŲ NUOSTATŲ LAIKYMASIS
Kūrybinė bendruomenė negalima be iniciatyvos, kuo platesnio potencialo atsiskleidimo, bet
tam turi būti sukurta geranoriškumo bendro susitarimo ir sambūvio atmosfera. Tai
nesutaikoma su dabar egzistuojančiomis grobuoniškomis dalies visuomenės vertybėmis: kad
tikslas pateisina priemones, naudos siekimu bet kokia kaina, skaldyk ir valdyk. Mes siūlome
18

Lietuvai visiškai priešingą kūrybos kelią, kuris suprantama savaime neatsiras ir
pasipriešinimas iš ciniškosios visuomenės dalies bus didelis. Tą privalome suprasti ir tam
ruoštis. Privalome pirmiausia:
Visiems atvirai pasakyti, kad neturime tikros demokratijos, neturime laisvo žodžio, neturime
galimybės pasirinkti. Tai turi ir mums nurodinėja ką daryti turtingieji, oligarchai, kurie į
žmones žiūri kaip į pigią darbo jėga, o taip pat kaip į vartotoją. Būtina atsisakyti šios
sistemos kaip vergovinės ir atgyvenusios.
Privalome išsikovoti žodžio laisvę: tam reikia pasiekti, kad Nacionalinis transliuotojas - LRT
suteiktų galimybę reikštis įvairioms legalioms visuomeninėms jėgoms be cenzūros.
Dėl mitingų jokių klerkų leidimų nereikia prašyti, juos reikia tik informuoti, kad toks bus ir
kad jie užtikrintų tvarką.
Būtinos dvi žiniasklaidos rūšys: pirmoji skirta visuomenei, nesiekianti pelno ir nemokanti
mokesčių; antra, komercinė, kontroliuojama valstybės, kad neįtakotų politinių procesų, jei
neleidžiama dalyvauti rinkimuose, ji moka mokesčius, tai yra, veikia kaip verslo subjektas.
Ši nuostata turi liesti visas žiniasklaidos priemones, tame tarpe ir interneto portalus.
Valstybė remia ir deklaruoja, kad mūsų tarpusavio santykiai grindžiami ir remiasi ne tik
teisinėmis, bet ir moralinėmis, dvasinėmis, bei tradicinėmis - kultūrinėmis normomis ir visos
jos šalies piliečiams privalomos ir svarbios.
Šių normų nesilaikymui visuomenėje turi būti sukurta nepakantumo atmosfera, o piktybiškai
jas pažeidinėjantys turi būti griežtai baudžiami.
Teisių traktavime pirmiausia valstybė gina aukos teises, o ne nusikaltėlio, kaip yra dabar.
Šių normų nesilaikymas iš politikų, valstybės tarnautojų ar pareigūnų pusės turi būt
vertinamas griežčiau ir atitinkamai baudžiamas.
Teisėsaugos institucijų visų rangų vadovai turi būti įvertinti ar jie nuolaidžiavo
nusikaltėliams ir dangstė nusikaltimus, ar savo nusikalstamu aplaidumu ir neveiklumu leido
susikurti kriminalinei valstybės valdymo sistemai, kas rezultate suparalyžavo teisingumo
vykdymą šalyje.
Kaltus būtina nušalinti nuo pareigų ir teisti. Teisti būtina ir Seimo NSGK parlamentinio
tyrimo atskleistą antikonstitucinį, taip vadinamą „valstybininkų" klaną, kuris egzistuoja ir
toliau griauna valstybę.
Įkurti visų (išskyrus teismus) teisėsaugos institucijų priežiūros instituciją - Generalinę
kontrolės inspekciją, suteikiant jai dideles teises vykdant iki parlamentinę kontrolę.
Svarstyti teismų sistemos pertvarką, įvedant renkamo Aukščiausiojo Teismo institutą su
didesniais įgaliojimais kontroliuojant žemesnių instancijų teismus.
Tikslinga turint renkamą Aukščiausiąjį Teismą apjungti jį su Konstituciniu Teismu,
deleguojant Aukščiausiajam Teismui pastarojo funkcijas.
Sugriauti teisininkų klaną, jį atveriant visuomenei ir paverčiant visus personalinius skyrimus
viešais, panaikinti egzistuojančias privilegijas.
Teisėjų atranka ir jų drausminių nuobaudų nagrinėjimas turi būti vykdomas Teismų
Priežiūros Tarybos veikiančios prie LR Prezidento ir sudarytos iš labai žinomų,
nepriekaištingos reputacijos šalies žmonių, kurioje patys teisėjai sudarytų ne daugiau trečdalį
sudėties.
Įgyvendinti nuostatą, kad susikompromitavęs, moralę pamynęs politikas, valstybės
tarnautojas, pareigūnas, teisėjas, valstybinės įmonės vadovas, nedelsiant privalo
atsistatydinti. Jei jis tikrai neteisėtai apšmeižtas turi suspenduoti savo įgaliojimus iki
objektyvus tyrimas išsklaidys abejones.
Žiniasklaidos atstovai, kiti piliečiai turi pamatuotai ir pagrįstai kaltinti politikus ar
pareigūnus. Jiems nesuteikiama teisė į prasimanymus ir neteisingą informacijos skleidimą
arba šmeižtą.
Reikalaudami atsakomybės, moralės ir teisės normų laikymosi iš viešų asmenų, tokius pat
griežtus reikalavimus taikysime ir žiniasklaidos atstovams, bei jų savininkams.
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Visi kurie turi galimybę įtakoti visuomenės nuomonę, ją formuoti, skleisti informaciją
pirmiausia patys turi laikytis griežtų moralės, etikos ir teisės normų.
Turi būti įgyvendinta nuostata, kad paskleidus informaciją apie asmenį privaloma tvarka jis
turi teisę paskelbti viešą informaciją nuo savęs tam leidinyje, nemokamai tokios pat apimties
ir tokioje pat vietoje arba laiku (jeigu televizijoje), kokia buvo pirminė.
Prasimanyta ar specialiai paskleista neteisinga informacija apie asmenį griežtai baudžiama
iki licenzijos žiniasklaidos priemonei anuliavimo.
Atviroje visuomenėje neturi likti privilegijuotų ir nebaudžiamų grupių.
Taip pat sieksime:
Užtikrinti konstitucinių žmogaus teisių ir privataus gyvenimo saugumą, tinkamą žmonių
gyvybės, sveikatos ir nuosavybės apsaugą, užtikrinti lygių galimybių ir teisių įgyvendinimą.
Pertvarkyti šalies teismų sistemą, didinti teisėjų atsakomybę ir teismų nepriklausomumą.
Optimizuoti teisėsaugos institucijų valdymo aparatą.
Siekti, kad įkalinimo įstaigose būtų gerbiamos žmogaus teisės ir laisvės.
Policijos ir kitų teisėtvarkos institucijų veikloje prioritetu turėtų būti prevencijos funkcijos, o
ne administracinės ir baudžiamosios priemonės. Prevencijai skirti reikiamą finansavimą.
Sugriežtinti priemones ir bausmes kovoje su korupcija, kontrabanda ir kyšininkavimu
valdžios institucijose ir versle, sustiprinti šių nusikaltimų prevenciją. Skatinti žmonių
sąmoningumo ir pilietiškumo ugdymą ir nepakantumą korupcijai, kyšininkavimui bei
naudojimuisi tarnybine padėtimi.
Už kyšininkavimą taikyti aukščiausias bausmes ir neišvengiamą turto konfiskavimą, kaip ir
už kontrabandą.
Numatyti priemones, leidžiančias kompensuoti žalą asmenims, nukentėjusiems nuo
smurtinių nusikaltimų, sudaryti sąlygas visiems Lietuvos gyventojams gauti nemokamą
kvalifikuotą pirminę teisinę pagalbą.
Gerinti kaimo žmonių saugumą.
Organizuoti visuomenės teisinį švietimą. Gerinti nepilnamečių vykdomų teisės pažeidimų,
smurtinių nusikaltimų, taip pat ir susijusių su narkotikais, prevenciją.
Sugriežtinti reikalavimus ES išorinių sienų apsaugą atliekantiems pareigūnams, užtikrinti
asmenų, kertančių valstybės sieną, aptarnavimo kokybę.
Sumažinti referendumui surengti reikalingų piliečių parašų skaičių iki 100 000.
Vengti dažno teisės aktų keitimo, užtikrinti jų rengimo viešumą įtraukiant visuomenę.
Keisti Politinių partijų ir rinkiminių kampanijų finansavimo tvarką ir užtikrinti šio proceso
skaidrumą.
14. NACIONALINIS SAUGUMAS IR UŽSIENIO POLITIKA
Mūsų šalies saugumas pirmiausia turi būti užtikrinamas gerų santykių su kaimynais
puoselėjimu ir jų stiprinimu.
Negalima leisti kišimosi į kitų šalių vidaus reikalus ir to taip pat netoleruoti, jeigu būtų taip
daroma mūsų šalies atžvilgiu.
Atsisakyti priešų paieškos ir visos atskiros Tautos įvardijimo kaip blogos.
Griežtai privalome bausti bet kokius bandymus skleisti tautinę nesantaiką.
Pertvarkyti šalies specialiųjų tarnybų veiklą, kad jų pagrindinis tikslas būtų maksimalus
Lietuvos ir jos piliečių saugumas.
Neleisti joms savavališkų veiksmų be šalies vadovybės kontrolės su kitomis užsienio
valstybių specialiomis tarnybomis.
Jų veiklą sukoncentruoti į kenkėjų šalies viduje išaiškinimą ir užkardymą.
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Pertvarkyti Valstybės Gynimo Tarybą į platesnius įgaliojimus turinčią instituciją - Valstybės
Nacionalinio Saugumo Tarybą.
Visuose lygmenyse būtina įgyvendinti griežtą parlamentinę kontrolę.
Plėtoti euroatlantinį bendradarbiavimą kaip esminę nacionalinio saugumo sąlygą.
Įtvirtinti Lietuvą kaip tarpregioninio bendradarbiavimo centrą.
Svarbiausiu tikslu užsienio politikoje laikyti Lietuvos nacionalinius interesus.
Siekti Lietuvos verslui palankių prekybos ir investavimo sąlygų ir tuo tikslu didinti
ekonominės diplomatijos vaidmenį.
Iš esmės pagerinti Lietuvos kaip valstybės įvaizdžio formavimą užsienyje.
Lietuvos saugumo strategija tiek vidaus gyvenimo, tiek užsienio politikos srityse turi tapti
sudėtine XXI amžiaus Europos Sąjungos saugumo koncepcijos dalimi per konstruktyvų,
lygiateisį bendradarbiavimą su visomis valstybėmis, su istoriniu ir moraliniu įvykių raidos
įvertinimu ir naujų santykių formavimu bei šiandieninės kartos ateities matymu.

Tautos vienybės sąjungos pirmininkas

Algimantas Matulevičius
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