# už šeimą ir prieš LGBT
# už sutarimą Lietuvoje,
bet prieš Vyriausybės ir
policijos smurtą
# už įstatymus, kurie
kuriami pasitarus su
visuomene
Buriamės ieškodami panašumų – ne skirtumų!

Susitelkimo tikslai:
1. Suvienyti NESISTEMINES
partijas
2. Sukviesti sričių žinovus
3. Nesivaržyti su bendraminčiais
ir bendražygiais, talkinti
vienmandatininkams
4. Sutelkti bendrą rinkimų
STEBĖTOJŲ tinklą

[įgarsinimas ir video QR programa]
SUSITELKIMO PROGRAMA –
1. Lietuvių Tautos laisvės, valstybės išsaugojimas.
2. Teisingumo įgyvendinimas.
3. Šeimos, bendruomenės, socialinis teisingumas, smulkaus verslo stiprinimas.
4. Kultūros, praeities, papročių išsaugojimas ir oraus piliečio formavimas.
5. Tausojama aplinka, visus pasiekiantis socialinis teisingumas.

[nuo 15 min]
1. Lietuvių Tautos laisvės, valstybės išsaugojimas: Grąžinti LR Konstitucijos veikimą; Pasirengti išstojimui iš Europos Sąjungos – nuo įstatymo
projekto iki savo valiutos sugrąžinimo, išsaugant šiandien esamas jos atsargas; Radiją ir Televiziją sugrąžinti visuomenei; Lietuvos gynybinę galią
stiprinti ne piliečių nuskurdinimo ar socialinės atskirties didinimo sąskaita, bet vadovaujantis protingumu, sąžiningumu ir išradingumu; Užtikrinti
suvereniteto – nepriklausomumo, laisvės – įgyvendinimą: žmogui, šeimai, bendruomenei, tautai per privalomas visuotines apklausas valstybės ir
savivaldybių lygmenyje. Tokiu būdu priimti sprendimai keičiami tik visuotinos privalomosios apklausos būdu; kt.
2. Teisingumo įgyvendinimas: Grąžinti Tautai Konstitucijoje įtvirtintą teisę įgyvendinti savo valią tiesiogiai – referendumo būdu; Seimo narių rinkimai
turi būti vykdomi tik per vienmandates rinkimines apygardas; Seimo narį atšaukti iš Seimo gali tik jį į Seimą išrinkę rinkėjai; Atsisakyti politinių partijų
rėmimo mokesčių mokėtojų lėšomis; Įvesti atskaitomybę ir atsakomybę prieš rinkėjus – demokratiniu būdu išrinktiems Seimo nariams, savivaldos
tarybų tarnautojams, prezidentui ir merams; Užtikrinti valdymo skaidrumą: valstybės iždo lėšų tvarkymo viešumą ir vykdomosios valdžios tarnautojų
asmeninę atsakomybę už grobstymus; Senatis netaikoma didelio mąsto valstybės ir bankų lėšų išgrobstymui; Nusikaltimai prieš pilietinę visuomenę,
tautą ir valstybę neturi senaties; kt.
3. Šeimos, bendruomenės, socialinis teisingumas, smulkaus verslo stiprinimas: Lietuvos visuomenės pagrindas – šeima. Šeima - tai vyro ir moters
sąjunga, kuri augina vaikus. Drausti propagandą ir įstatymus, kurie ardo šeimą. Piniginėmis lėšomis skatinti šeimų gausėjimą ir stiprinti jų socialinį
gerbūvį; Gyventojų gausėjimui Lietuvoje didinti tiesioginę įtaką turi tokie socialiniai ir ūkvadybiniai veiksniai: 15 arų valstybinės žemės skirti naujai
šeimos gyvenamojo būsto statybai; suteikti beprocentinę ipoteka naujos šeimos pirmo būsto statybai; gimus vaikui šeimai suteikta ipoteka mažinama 20
nuošimčių; sudaryti palankios sąlygos gyventojams naudoti savaime atsinaujinančius galios išteklius; Su darbo santykiais susijusių pajamų
apmokestinimas negali viršyti 10 proc.; Užtikrinti orų pragyvenimą ir finansinį stabilumą Lietuvoje; Seniūnijų seniūnai renkami. Savivaldybių
sėkminga raida – gamybos ir mokslo pažanga; Skatinti gaminių o ne žaliavų eksportą; kt.
4. Kultūros, praeities, papročių išsaugojimas ir oraus piliečio formavimas: Lietuvių kalbą saugo valstybė; Kultūra, moralė, jų puoselėjimas yra
švietimo ir valstybės politikos būtinybė; Saugosime lietuviškas ir senbuvių tarmes; Įteisinti senąją-prigimtinę lietuvišką pasaulėžiūrą. Tautos jėga yra
pilietinių teisių ir pareigų vienybėje; Mokslas turi būti akademinis ir taikomasis; Įvesti teisinę pareigūnų atsakomybę už perteklinių-prievartinių
priemonių taikymą sprendžiant vidinius šeimyninius santykius; Ugdymo įstaigose įvesti elgesio ir pareigų taisykles, kt.
5. Tausojama aplinka, visus pasiekiantis socialinis teisingumas: Kėsinimasis į Lietuvos teritorijos ir erdvės vientisumą, žemės gelmių, miškų
grobstymą ir aplinkos teršimą vertinti kaip grėsmę nacionaliniam saugumui; Įkurti valstybinį banką; Nacionalinės piniginio vieneto pririšto prie šalies
viduje sukuriamo prekių ir paslaugų krepšelio įvedimas; Progresiniai mokesčiai; Panaikinti PVM pirmo būtinumo prekėms; Tautinės pramonės –
maisto gamybos ir perdirbimo, statybos, lengvosios pramonės šakų iš vietinių žaliavų ir išteklių atkūrimas bei plėtojimas. Vietinių žaliavų, išteklių
supirkimas turi išsaugoti šalies ūkių gyvybingumą; Žemės ūkyje ir gamyboje naudojamos žaliavos bei technologijos turi nekenkti aplinkai, nekelti
pavojaus visuomenės sveikatai arba šie veiksniai turi būti mažiausi; Ekologiškas maistas vaikų darželiams, mokykloms; Piliečiams iki 30 m. amžiaus,
mokestis SODRAI-10 proc. GPM-5 proc., iki 40 m.-15-20 proc., o nuo 40 m. dabartiniai mokesčiai.

SUSITELKIMAS kas mes? – kalba
susitelkimo nariai (pradžioje)

Kodėl veikiame? – Grėsmę
kelia sisteminių partijų veikla,
taip pat ir – noras įvesti šalyje
NEPAPRASTĄJĄ PADĖTĮ

https://www.youtube.com/watch?v=
_qHQAA7Hkeg&t=845s

https://www.youtube.com/watch?v=9PrWbmu5liY
&list=UUaFGil3fzcyQBlfwhPUQ6ZA&index=1

Negalėdami susitaikyti su
VALDŽIOS SAVIVALE,
SUSITELKIMAS ir Lietuvos
visuomenės taryba įkūrė
Visuomenės ekstremaliųjų
situacijų komisiją -

APIE MŪSŲ
pasitarimus ir atliktus
DARBUS – youtoobe
https://www.youtube.com/channel/UCa
FGil3fzcyQBlfwhPUQ6ZA

Kodėl esam
SUSITELKIME ir kam
reikia STEBĖTOJŲ
tinklo RINKIMUOSE –
[nuo 1:06:40 s]
https://www.youtube.com/watch?v=_qHQ
AA7Hkeg

Mes – Veidaknygėje
(feisbuke) –
SUSITELKIMAS ateikite susidraugauti!
https://www.facebook.com/g
roups/1868418069955853/

https://www.youtube.com/watch?v=E1ba6IKuSl8

SUSITELKIMAS – tai pilietinė aikštelė DERYBOMS. Veikiame pagal večijos (viešės, lietos) nuostatas, kai „lietuvičiai“ (t.y. VISOS
lietuvių gentys) rinkosi „po večijos ąžuolu“, tartis. Visi išminčiai, giminės vyriausieji, genčių vadai, atstovai turi teisę pasisakyti. Bendru
sutarimu priimtų sprendimų gyvybingumą apsprendžia jų prigimtis ir reikšmė bendruomenėms. Balsavimas kursto prieštaravimus ir
nesantaiką – todėl toks priėmimo būdas nepriimtinas. SUSITELKIME laukiamas kiekvienas, kuriam rūpi Lietuvos ateitis.

