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„Asociacijos judėjimo Lietuva yra čia“ Valdyba pritaria  

Lietuvos partijų ir kitų juridinių asmenų jungimosi į Santalką „Lietuva yra čia“ Manifesto tekstui“ 

 (išrašas iš Valdybos posėdžio 2019-08-14 protokolo Nr. 5 priedas Nr. 2)   
--- 

 

Lietuvos partijų ir kitų juridinių asmenų jungimosi į 

Santalką „Lietuva yra čia“  

MANIFESTAS  

 
 

 „Vienijimasis po pavadinimu „Lietuva yra čia“,  

tai nėra vienos partijos ar judėjimo lyderystės įprasminimas,  

tai tik bene paskutinė galimybė  

patriotinėms ir nacionalinius interesus ginančioms partijoms  

bei pavieniams piliečiams  

susitelkti vardan Lietuvos valstybės išsaugojimo  

ir jos sėkmingo vystymosi užtikrinimo“  

– Arvydas Juozaitis.  

 

 
 

Kuriamos politinės partijos – Santalka „Lietuva yra čia“ (toliau – Santalka) 

pagrindiniai tikslai ir uždaviniai: 

• Formuoti viešąją politiką Lietuvoje, stiprinti tautinę savimonę ir tapatybę, ugdyti istorinę atmintį;  

• Saugoti ir įprasminti Lietuvos kultūros bei gamtos paveldą;  

• Puoselėti lietuvių kalbą, ginti ir stiprinti jos konstitucinį statusą;  

• Lietuvos švietimo sistemą formuoti taip, kad ji būtų susijusi su tautos egzistenciniais rūpesčiais, kad 

ugdytų Lietuvai pasišventusią jaunąją kartą;  

• Šeimos instituciją paversti valstybės socialinės ir ekonominės politikos centru;  

• Didinti teisėsaugos atvirumą visuomenei, teisėsaugos pareigūnų atsakomybę;  

• Stiprinti išskirtinį piliečių ryšį su savo valstybe, siekti aktyvesnio piliečių dalyvavimo valstybės 

valdyme;  

• Ginti nepriklausomos demokratinės valstybės konstitucinius pamatus tarptautinėje politikoje;  

• Atstovauti ir ginti ne tik savo principus ir Lietuvos interesus, bet ir visų Lietuvos piliečių viešuosius 

interesus Lietuvos LR Seime, Vyriausybėje ir kitose valdžios institucijose. 

 

Partijų ir kitų juridinių asmenų jungimosi į Santalką „Lietuva yra čia“ principai 

 Pasirašydami šį Manifestą, išreiškiame kolegialų (pretenduojančios jungtis į Santalką partijos 

ar asociacijos valdymo organų apsvarstytą ir patvirtintą) apsisprendimą dalyvauti jungtinės politinės partijos 

– Santalka „LIETUVA YRA ČIA“ kūrime ir jos valdymo organų bei struktūrinių padalinių suformavime, 

vadovaujantis šiais jungimosi principais: 
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• Jungiamės į Santalką lygiomis teisėmis su kitomis prisijungiančiomis prie Santalkos partijomis, 

judėjimais ir asociacijomis, nekeldami jokių išankstinių sąlygų;  

• Perduodame Santalkai viešai deklaruotus visus savo partijos (juridinio asmens) turtinius ir 

finansinius įsipareigojimus ir prisiimame turtinę ir finansinę atsakomybę už kitas prisijungiančias 

partijas, kurie bus priimti (akceptuoti) jungtiniame Santalkos suvažiavime; 

• Pasiliekame teisę Santalkoje formuoti frakciją su buvusios partijos ar asociacijos (juridinio 

asmens) pavadinimu;  

• Pripažinsime jungtinio kandidatų į LR Seimo narius sąrašo formavimo principus, kuriuos 

nustatys Santalkos suvažiavimas arba jo suformuotas valdymo organas - Taryba.  

• Visus galimus klausimus spręsime demokratiniais principais, pripažindami daugumos valią ir 

vykdydami Santalkos suvažiavime priimtus įstatus.  

Santalkos „Lietuva yra čia“ Manifestą pasirašo: 

 

           Judėjimo ar politinės partijos    

            pavadinimas 

Partijos vadovo 

(pirmininko) parašas ir 

antspaudas 

          Pirmininko  

          vardas ir pavardė  

Pasirašymo data  

 

Asociacija judėjimas 

„Lietuva yra čia“  

Juridinio asmens kodas 305131348 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

   2019-08-15 

Lietuvių tautininkų ir 

respublikonų sąjunga 

Juridinio asmens kodas 302726860  
 

  

 

Sakalas Gorodeckis 

 

 

Lietuvos centro partija 

Juridinio asmens kodas 195725380 
 

  

 

Naglis Puteikis 

 

 

Partija „Jaunoji Lietuva“ 

Juridinio asmens kodas 191763259  
 

  

 

Stanislovas Buškevičius  
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Svarbi pastaba:  

Pasirašančių Lietuvos partijų ir kitų juridinių asmenų jungimosi į Santalką „Lietuva yra čia“ 

MANIFESTE išreikštą kvietimą jungtis į politinę partiją - Santalką „Lietuva yra čia“ galimų adresatų 

sąrašas nėra baigtinis ir gali būti papildytas keliolikos partijų, asociacijų ir profesinių sąjungų pavadinimais 

ir jų vadovų parašais.  

 

----- 
Manifesto tekstą parengė, kuriamos politinės partijos – Santalkos „Lietuva yra čia“ Iniciatyvinės darbo grupės 

nariai: Arvydas JUOZAITIS, Algis AVIŽIENIS, Algimantas BELZUS, Dalia MATUKIENĖ, Dalius SERAFINAS, Gintautas 

KNIUKŠTA, Saulius LAPIENIS, Saulius LAPĖNAS, Markas MARCINKEVIČIUS. 


