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Visų pirma, įvedė nepaprastąją
padėtį ne tik pasienyje su Balta-
rusija, bet ir kitose Lietuvos vie-
tose - Pabradėje, Medininkuose,
Kybartuose, Rukloje ir sostinėje
Vilniuje – Naujininkuose. 200
metrų aplink šias vietas įvesti
konstituciniai apribojimai, už-
drausti susirinkimai, leidžiama
panaudoti kariuomenę, tikrinti
transportą, nors po šio sprendimo
priėmimo Ministrė Pirmininkė In-
grida Šimonytė patikino, kad pa-
dėtis visiškai kontroliuojama.

Tariamai rūpinamasi tautiečiais.
Tačiau tą pačią dieną Seimas priėmė
nagrinėjimui įstatymo „Dėl užsie-
niečių teisinės padėties“ pakeitimus
dėl neteisėtai Lietuvoje esančių as-
menų visapusiško materialinio ir
socialinio aprūpinimo, jų vaikų mo-
kymo. Užtenka tik neteisėtai kirsti
sieną ir paprašyti prieglobsčio.

Tai – tiesioginis kėsinimasis ir
į vykdomą referendumo iniciatyvą,
nes Konstitucijos 147 straipsnis
draudžia keisti Konstituciją nepa-
prastosios padėties metu. Konsti-
tucijos tiesioginiu taikymu šiuo
metu vykdoma įregistruota refe-
rendumo iniciatyva yra dėl Kons-
titucijos 9 ir 147 straipsnių pakei-
timo.

Seimas atmetė ir Prezidento
Gitano Nausėdos veto trims įsta-

tymams. Valdančioji koalicija ir
ją aptarnaujantieji atvirai pradėjo
Respublikos Prezidento vertimą,
į jo vietą pasiūlė Seimo Pirmininkę
Viktoriją Čmilytę-Nielsen. Ši po-
litikė iki šiol neįvykdė savo parei-
gos apie šią, 2021 m. birželio 29
d. įregistruotą, referendumo ini-
ciatyvą pranešti artimiausiame
plenariniame Seimo posėdyje. Tuo
V. Čmilytė-Nielsen parodė jos pa-
niekinantį požiūrį į Tautą ir Tautos
konstitucinę teisę į referendumą,
o Seimas nevykdo Konstitucinio
Teismo 2020-07-30 nutarimo dėl
konstitucinio referendumo įsta-
tymo priėmimo.

Mieli Lietuvos žmonės, Lietuvą
užvaldžiusieji atvirai pradėjo lošti
„iš banko“ – paskubomis jėga ir
pažeisdami Konstituciją mus visus
verčia būti besąlygiškai jiems pa-
klusniais ir uždarytais namuose,
jų leistose vietose. Jie mus siekia
valdyti jėga ir baime, supriešinimu
ir melu, vildamiesi, kad taip privers
mus susitaikyti su pralaimėjimu
ir visko praradimu. Jie supranta,
kad elgiasi neteisėtai, kad Tautos

valdžia ir veikianti prokuratūra,
teismai juos nuteistų. Vienas pa-
grindinių „Mažeikių naftos“ do-
vanotojų „Williams“ aferistams -
Andrius Kubilus atvirai paskelbė,
kad ne tik V. Čmilytė-Nielsen pa-
keis G. Nausėdą Respublikos Pre-
zidento kėdėje, bet ir tai, kad In-
gridos Šimonytės vadovaujama
Vyriausybė mus valdys dvi ka-
dencijas!

2009 m. kitas „Williams“ aferos
aptarnautojų Vytautas Landsbergis
Respublikos Prezidente pasiūlė
Dalią Grybauskaitę, kurios oficiali
Lietuvos Prezidentės biografija
buvo ne kartą keičiama, o 2015
m. paaiškėjo, kad duomenys apie
Dalią Grybauskaitę iki šiol yra
Rusijos Federacijos valstybės pa-
slaptis.

Todėl Referendumo iniciatyvi-
nės grupės nariai signatarai Audrius
Butkevičius, Bronislovas Genzelis,
Eimantas Grakauskas, Egidijus
Klumbys ir Zigmas Vaišvila kreipėsi
į V. Čmilytė-Nielsen dėl paaiškini-
mų apie Seimo neveikimą dėl re-
ferendumo iniciatyvos, nepaskel-
bimo apie įregistruotą referendumo
iniciatyvą ir dėl išsamios Seimo

Pirmininkės biografijos paskelbimo,
pateikiant ir informaciją apie jos
tėvo ir senelio karinės tarnybos
ir/ar tarnybos specialiosiose tar-
nybose aplinkybes.

Tautieti, negi TU nusipelnei
tokios nepagarbos ir atvirtos pa-
tyčios iš Tavęs ir Tavo šeimos!?

Negi taikstysiesi su tuo, kas
vyksta, ir nuolankiai pasiduosi
šiems nebesivaldantiems, arogan-
cija trykštantiems veidmainiams
ir demagogams!? 

LIETUVOS PILIETI, ar TU jau
pasirašei už REFERENDUMĄ!?

Lapkričio 12 d. Vyriausioji rin-
kimų komisija Referendumo ini-
ciatyvinei grupei išdavė papildo-
mus 4000 lapų piliečių parašams
rinkti dėl privalomo referendumo

dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių
pakeitimo, kad referendumui ini-
cijuoti reikėtų ne 300000, o tik
100000 piliečių parašų.

Mielieji, atėjo šaltas metas, siū-
lykite patalpas, buveines ir kitas
vietas po stogu, kur kiekvienas
norintis nepasiduoti galėtų pasi-
rašyti už Referendumą kiekvie-
name mieste ir miestelyje! 

Tai mūsų visų kova už išlikimą
jau ir fizine prasme. 

Referendumo iniciatyvinės
grupės koordinatoriai

Zigmas Vaišvila, Nendrė Čer-
niauskienė, Tauras Jakelaitis

Referendumo iniciatyvinė grupė

https://www.ltreferendumas.lt/

Tautieti, negi TU nusipelnei tokios
nepagarbos ir atviros patyčios iš Tavęs
ir Tavo šeimos!?

GERA ŽINIA IŠ PREZIDENTŪROS:
2021.11.30 Lietuvos žiniasklaidos priemonės pranešė
apie LR Prezidento patarėjos teisės klausimais
J.Šovienės išreikštą Prezidentūros paramą šiuo metu
vykstančiam parašų rinkimui dėl Referendumo ini -
cia tyvos, kuria siekiama sumažinti reikalingų rinkėjų
parašų skaičių dėl Referendumo iniciavimo iki 100000.
„Taip būtų suteiktos didesnės galimybės pasisakyti
tautai,- pareiškė Prezidento patarėja“.

Seimo valdančioji
koalicija pradėjo atvirai
vykdomą konstitucinį
perversmą. 



Valstybė, iš kurios
trečdalis žmonių
pabėgo,  seniai apimta
stagnacijos, politiniai
resursai eikvojami tik
tarpusavio kovoms. 

Politinė sistema ne tik nieko
nebegali pakeisti, bet pati gimdo
problemas ir nei vienos nesugeba
išspręsti, tačiau sugeba išlikti ne-
pakeista. Tokioje situacijoje di-
džiausia grėsme nacionaliniam
saugumui tampa pati valstybės
valdžia, kuria nebepasitiki niekas,
net ji pati.

Metų metais šalis valdoma slap-
tomis pažymomis, elektroniniais
laiškeliais ir išsaugota kompro-
mituojančia specialiųjų tarnybų
informacija, kurią pagal įstatymus
pasibaigus tyrimui būtina sunai-
kinti, tačiau niekas nenaikina. Se-
kami visi ir pasiklausoma visų,
ikiteisminio tyrimo duomenys
naudojami grupuočių kovose pri-
eigai prie šėryklos.

Politinė sistema maksimaliai
atskirta nuo pilietinės kontrolės
ir uždaryta nuo žmonių. Partijos,
tapę stagnuojančiais grupinių in-
teresų realizavimo įrankiais, per-
duodamais pagal paveldėjimą ir
iš esmės yra tik UAB „Lietuva“
frakcijos, įgyvendinančios atskirų
grupuočių vadų karjeros interesus.
Partijų finansavimo, rinkimų sis-
tema sukurta ir provaldiškos ži-
niasklaidos palaikoma tokia, kad
valstybėje nieko nebegalėtų pasi-
keisti.

Tačiau tiesa yra paprasta ir
matoma plika akimi - jei iš esmės
valstybėje niekas nesikeis ir ne-

grįšim prie tikrumo - o tam beveik
nebeliko laiko ir realių galimybių
- pralaimėsim visi. Ir Lietuva,
kaip viešai džiaugėsi signatarė
N.Oželytė - išnyks, tai tik laiko
klausimas. Rinkimų keliu tikrų
permainų pasiekti realiai nebe-
įmanoma.

Lieka tiesioginės demokratijos

kelias.  Lietuvių tauta referendumu
priėmė Konstituciją ir yra valsty-
bės suverenas, bet jos pakeisti
nebeturi teisės, nes piliečių ne-
rinktas Konstitucinis Teismas pri-
pažino, kad Seimas gali neskelbti
piliečių inicijuoto referendumo,
jei pasiūlymai keisti Konstituciją
prieštarauja Konstitucijai. 

Tarsi būtų įmanomas šiame
pasaulyje bent koks esamos tvar-
kos pakeitimas, neprieštaraujantis
tai tvarkai. 

Reikia sumažinti nerealiai didelį
referendumui inicijuoti būtinų pi-
liečių parašų skaičių nuo 300
tūkst. iki 100 tūkst. Tuo būdu
bent atstatytume galimybę pilie-

čiams realiai dalyvauti savo vals-
tybės gyvenime. Tauta pagal savo
priimtą Konstituciją galėtų pati
nuspręsti kaip gyventi toliau ir
Lietuva pradėtų sveikti. 

Asociacijos LŠS tarybos narys
Algimantas RUSTEIKA

Be tiesioginės demokratijos
prarasim valstybę

Mes - Suverenas!
Gyvename tik kartą. Keliu aš
klausimą tada, kas mums jame
svarbiausia...sveikata, vaikai, tėvai,
šeimos vertybės, tautos papročiai,
mūsų lietuvių kalba, pagarba kitam
ar Tėvynė? Turbūt daugelis atsakytų:
visa tai yra svarbu, kad išliktum
žmogumi. Atsakytų tie, kurie nebijo
kalbėti garsiai, mąsto patys ir
nepasiduoda kažkieno įtakai ar
diskriminacijai.

O kaip su baime? Atsakysiu: ji mus žudo,
stabdo eiti į priekį. Ką bijome prarasti, tautiečiai?
Savo teisę į geresnę ateitį ar darbą? Svarbiau jį tu-
rėti, negu ginti savo ir vaikų sveikatą? Baimė – vi-
dinis signalas apie galimą grėsmę, tad paklauskime
savęs, ar ji reali, ar sugalvota. Nėra kito būdo nu-
galėti baimės, kaip ištarti sau padrąsinantį žodį:
nepasiduok! Nebijokime permainų ir, vadovauda-
miesi logika, eikime pirmyn!

Referendumas - tai mūsų teisė į laisvę, tiesą,
teisingumą, kartu kurti geresnę valstybės ateitį ir
įstatymus.

Susigrąžinkime teisę patiems spręsti, kaip no-
rime gyventi! Apginkime LR Konstituciją ir savo
teises!

LRK 3 str. Niekas negali varžyti ar riboti Tautos
suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių
suvereno galių.

LRK 6 str. Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai
taikomas aktas. Kiekvienas savo teises gali ginti
remdamasis Konstitucija.

LRK 18 str. Žmogaus teisės ir laisvės yra pri-
gimtinės.

LRK 21 str. Žmogaus asmuo neliečiamas.
Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama
žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai
su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes.
Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, ne-
gali būti atliekami moksliniai ar medicinos ban-
dymai.

LRK 25 str. Žmogus turi teisę turėti savo įsiti-
kinimus ir juos laisvai reikšti.

Tai kilkime, nenuleiskime rankų, nesustokime
ir vienykimės, siekdami savo tikslų! 

DŽEIRANA D., visuomenininkė, 
„Susitelkimo branduolys“ narė



Keista. Gal mūsų tautai
netinka Demokratija?
Gal reikia stipraus
lyderio kaip Lukašenka? 

Rinkdamas parašus sutinku vi-
sokių žmonių. Vieni bijo atidaryti
duris. Kiti, net neišklausę, turi iš-
ankstinį nusistatymą. Dar yra ir
tų, kurie mano jog tai susiję su
namo reikalais, pavyzdžiui parašų
rinkimas namo renovacijai. Būna
žmonių, kurie išklauso ir pasirašo,
būna ir tų, kurie pasirašo net ne-
klausę.

Pastebėjau, kad reikia pateikti
kertines frazes, pvz: " kad būtų
daugiau referendumų kaip Švei-
carijoje", "eidamas į rinkimus juk
irgi pasiimi pasą", kurios suveikia.

Žmonėms dažniausiai neįdomu
gilintis, kaip ta Konstitucija keisis,
jiems neįdomi teisinė kalba ar
skaičiai. Suprantama, juk renku
parašus vakare, kai jau žmonės
būna grįžę iš darbų ir nori ilsėtis.  

Bet įdomiausi yra tie, kurie yra
nusistatę prieš iniciatyvą. Aš mėgs-
tu diskutuoti ir kviečiu juos pasi-
dalinti argumentais.

Dažniausiai girdimi argumentai
yra šie:

- “Jeigu reikės tiek mažai parašų,
tai turėsime daug referendumų
dėl menkniekių”. Į tai atsakau -
jei jums referendumas neaktualus
- niekas neverčia jame dalyvauti.
Arba - jei jau manote, kad kažkokią
nesąmonę bandoma prastumti, tai
balsuokite prieš.

- “Tada referendumus organi-
zuos visokie marginalai, buduliai,
kvaileliai ir pan.”. Į tai atsakau -
tam, kad referendumas būtų lai-
komas įvykusiu, į jį turi ateiti
balsuoti daugiau nei pusė rinkimų
teisę turinčių Lietuvos piliečių.
Negi jūs manote, kad daugiau
nei pusė Lietuvos piliečių yra
kvaili?

- „Tai papildomos nereikalingos
išlaidos valstybei“. Į tai atsakau: „
Juk jūs mokate už telefono ryšį?
Mokate už internetą? Jums reikia
šitų paslaugų? Mes juk gyvename
informacijos amžiuje ir negi jūs
nenorėtumėte turėti tikros gali-
mybės spręsti valstybės reikalus?
Ir kam tada jums skaityti naujienas,
jeigu jūs neturite galimybių į jas
rezultatyviai reaguoti? 

- “Referendumai nereikalingi,
nes mes demokratiškai išrenkame
Seimą kas 4-is metus“. Tada aš

klausiu: “O ar gerai jūsų išrinktas
Seimas jus reprezentuoja? Gal ga-
lite įvardinti bent vieną įstatymą,
kuris yra tikrai jums naudingas?
Vietoje atsakymų į šiuos  klausimus
dažniausiai įsivyrauja tyla. Lietu-
voje yra mokslininkų ir savo srities
profesionalų, kurie priimtų geres-
nius valstybės valdymo sprendimus
nei paprasta liaudis. Tačiau ką da-
ryti, jeigu ir jiems  nesuteikiama
galimybė prisidėti prie priimamų
sprendimų priėmimo? Net jei jie
ir gautų galimybę priiminėti spren-
dimus, ar tai būtų tikroji demok-
ratija? Aš manau, kad tikroji de-
mokratija yra ne tada, kai priimami
teisingiausi sprendimai, bet tada,
kai priimami sprendimai repre-
zentuoja piliečių daugumos inte-
resus. Būtent šis referendumas ir

suteikia progą gražinti žmonėms
daugiau demokratijos.

- Dažnokai tenka išgirsti ir
frazę: „Tai mano nuomonė“. Nuo-
mone galima laikyti tai, kai žmogus
gali ją suformuluoti ir turi ją pa-
grindžiančių argumentų. O kai tu
darai kažką iš baimės (bijai nepa-
klusti valdžiai, prarasti darbą, pra-
rasti galimybę keliauti, pramogauti
ir t.t.), tai jau ne nuomonė. Tai
BAIMĖ!

Kad ir koks būtų jūsų pasirin-
kimas, aš ji gerbiu.

Bet rinkitės prašau iš meilės, o
ne iš baimės. 

Vitalijus SABALIAUSKAS
Parašų rinkėjas

Kodėl
referendumas?
Šiomis dienomis akivaizdžiai matome, kaip
įžūliai ir nepagarbiai dabartinė valdančioji
dauguma elgiasi su tauta. Ji niekina mūsų
konstitucines teises, visiškai nesiskaito su tauta
ir jos nuomone. 

Ji net ir neklausia tautos nuomonės. Ji akivaizdžiai, pagal
kažkieno užsakymą, dirba ne Lietuvos naudai. Apvaginėja
jaunimą nesuteikdama nemokamo aukštojo mokslo, ketina įvesti
galimybių pasus, apriboti visiems per prievartą nesiskiepijusiems
pasirinkimo Laisvę ir teisę judėti. Mes, LR piliečiai,  privalome
perimti Valdžios vadžias į savo rankas.

Lietuvi, ar tau ne gėda? Šitaip brangiai ir sunkai iškovotą
laisvę ir nepriklausomybę leidžiame sutrypti saujelei parsidavėlių
su iškrypusiu mąstymu. Taigi laikas tautai PRABUSTI.

Drąsiai pasirašykite už referendumo iniciatyvą sumažinti
parašų kartelę referendumui inicijuoti nuo 300 000 iki 100
000.

Kito kelio nėra. Kad ir kas ką besakytų ar kaip reaguotų.
Gana leistis trypiamiems ir niekinamiems.

LIETUVIAI, negi praradote savigarbą?

Pagarbiai,  Albinas UIKIS 
Mažeikiai

KELKIS LIETUVA
Kodėl referendumas? Kodėl dabar? Atsakymas paprastas, mes nebeturime teisės pasiduoti.
Mūsų liko nedaug, lietuvių tauta nyksta... Proporcingai valdžios savivalė ir arogancija auga...

Jie nebenori, kad mes turėtume balsą, jie nori spręsti kaip mums auginti vaikus, ką valgyti, kur eiti, ką sakyti ir ko ne...
Aš sakau gana! Aš už referendumą, aš už laisvą tautos balsą! Nori kažką pakeisti? ATEIK PASIRAŠYTI LIETUVI!

ANDRIUS, Pietų Lietuvos Bendruomenė

KODĖL 
LIETUVIAI BIJO
DEMOKRATIJOS?



„Litwo, ojczyzno
moja!”…  Za
Mickiewiczem mogę
znów i znów powtarzać
te słowa i czuć
wewnętrzną spójność,
choć na co dzień myślę
i mówię po polsku. 

Siła przywiązania do własnej
ziemi, tradycji, wartości, poczucie
obowiązku wobec ojczystego kraju
zawsze były miarą postawy oby-
watelskiej. Mojej również. Tylko
w odróżnieniu od Mickiewicza,
który był zesłańcem zmuszonym
do emigracji, mam ten teoretyczny
przywilej postawę obywatelską
realizować w ojczystym kraju. Te-
oretycznie, a realnie?

Jako obywatele wybieramy in-
nych obywateli, by reprezentowali
nasze potrzeby i wizję jak naj-
lepszego zarządzania państwem.
Oddajemy mandat zaufania tym,
którzy dążą do władzy, przedsta-
wiając swoje programy polityczne.
Jest to demokracja pośrednia.
Czym innym jest demokracja be-

zpośrednia, która zapewnia oby-
watelom prawo decyzji i prawo
wyboru bezpośrednio w głosowa-
niu. Jest to pełnia suwerenności
narodu, który korzystając z prawa
wyborczego może ingerować w
decyzje polityczne i w ten sposób
zmieniać prawo i otaczającą rzec-
zywistość. 

Zgodnie z Konstytucją Repub-
liki Litewskiej taką formą bezpoś-
redniej interwencji politycznej
społeczeństwa jest referendum.
Dzisiaj jako społeczeństwo w pełni
dojrzałe i mające prawo do wyra-
żenia swojej opinii staramy się o
to, by zmniejszyć próg liczby pod-
pisów obywateli z 300 tys. do
100 tys. 

Aktualna liczba jest niepro-
porcjonalna do zmniejszającej się

liczby mieszkańców naszego kraju,
a w porównaniu z np. Polską,
gdzie na 38 mln mieszkańców
wymaga się 500 tys., zebranych
podpisów, wręcz przeogromna.
Jednym z najlepszych przykładów
demokracji bezpośredniej jest
Szwajcaria, która referendum
wprowadziła od 1848 roku i orga-
nizuje je 4 razy do roku. 

Zmniejszenie liczby podpisów,
potrzebnych do przeprowadzenia
referendum, jest dzisiaj jak nigdy
pilne. Zmiana zapisu w Konstytucji
i umożliwienie większego udziału
w bezpośrednim zarządzaniu pa-
ństwem jest jedynym wyjściem z
impasu, kiedy elity polityczne nie
chcą debaty ani dialogu, usuwają
na margines wszelkie przejawy
postaw obywatelskich, podejmują

niespójne, alogiczne, niesłużące
dobru społecznemu decyzje. Kiedy
interes publiczny staje się intere-
sem wyłącznie elit i osobników
epatujących polityczną popraw-
nością, czekanie następnych wy-
borów staje się nie lada wyzwa-
niem... 

Przykład starożytnej Grecji do-
bitnie pokazuje, że upadek de-
mokracji nastąpił po całkowitym

odejściu od formuły demokracji
bezpośredniej. Jest to przestroga
warta uwagi, dlatego bardzo za-
chęcam do złożenia podpisu pod
projektem referendum. Realny
wpływ na zarządzanie państwem
jest możliwością w zasięgu ręki i
szkoda by było stracić tę okazję  ̶
być może ostatnią. 

Beata PIETKIEWICZ

Šiandien sunku
gyventi melo,
nelogiškų sprendimų,
prievartos, gąsdinimo
ir baimės,
supriešinimo,
neaiškių pokyčių
atmosferoje. 

Įsisukus valdžios žmogaus
orumo ir teisių naikinimo ma-
šinai, vieni susigūžėme, užsi-
darėme savo pasaulyje, antri
– atsitraukėme atgal ir suti-
kome priimti valdžios prime-
tamas taisykles, treti – dar
susitinkame ir tariamės, ką
realaus ir paveikaus šiandien
galima padaryti. Mes irgi tu-
rime šeimas, namus, darbus,
problemas, irgi galime pasakyti
„Neturiu laiko“, „Bijau, kad iš

darbo atleis“, „Ne mano dar-
žas, ne mano pupos“. Tik yra
tiesa: kas nori neveikti, visada
ras priežasčių, o kas nori veikti
- visada ras būdų. 

LŠS Rytų Aukštaitijos gru-
pėje nuolat dalinamės parašų
dėl referendumo kartelės rin-
kimo patirtimi. Vieni renkame
parašus pasibelsdami į namus,
kiti – savo darbovietėse, treti
– po šventų mišių bažnyčiose
ir miestelio šventėse. Esame
dėkingi parduotuvių savinin-
kams,  visuomeninėms orga-
nizacijoms, kurie pasiūlė savo

patalpas parašams rinkti. Vyk-
dome iniciatyvos reklamą ir
gyventojų švietimą per vei-
daknygę (FB), vietos (pvz.,
Visagino) televiziją, miestelių
skelbimų lentose ir tiesioginių
pokalbių metu, daliname Re-
ferendumo laikraštį su vietos
parašų rinkikų kontaktais. 

Mano tikėjimą ir entuziazmą
palaiko pasirašantys žmonės,
kaskart sakantys, kad tai tei-
singa ir labai reikalinga inicia-
tyva. Kartais išgyvenu beviltiš-
kumo jausmą, bet mano ir ma-
no tėvų praeitis liudija, kad
būtent paprastas žmogus gali
pakeisti  pasaulį. Laimėti pa-
sauliniai karai, apgintos terito-
rijos, prie verpimo ratelių iš-
saugota kalba, nepamirštas pa-
sididžiavimas savo tautos isto-
rija ir valstybe.... Būtent vals-
tybe, aiškiai atskiriant valdžią
(ateinančią ir išeinančią) ir Lie-
tuvą (išliekančią su savo teri-
torija, kalba ir kultūra).  

Jei Lietuvoje iki sausio mėn.
vidurio surinksime 300 000
rinkėjų balsų, pasinaudosime
Konstitucine teise išsakyti sa-
vo nuomonę Referendumu.
Nenuginčijamą teisę ir valią
PATIEMS spręsti SAVO Vals-
tybės klausimus.

Daiva Veronika KAŠINA,
LŠS Rytų Aukštaitijos filialo

tarybos narė

Rinkdama parašus aš
dažnai girdžiu negatyvius
pasisakymus, išreiškiančius
nuomonę jog mums
nepasiseks, nes įvyko jau
daugybė mitingų, piketų ir
kitokių akcijų, tačiau niekas
nepasikeitė.

Tačiau šį kartą bus kitaip, nes šitas
referendumas yra privalomasis. Todėl
šį Lietuvos piliečių sprendimą valdžia
privalės vykdyti. Privalomasis refe-
rendumas tai ne kelių žmonių piketas,
ar net ne dešimties tūkstančių piliečių
mitingas. Tai 300 000 tūkstančių pi-
liečių balsas! Todėl šį kartą viskas
bus rimtai!

Taigi imam ir darom.
O tiems kurie sako, kad šios val-

džios jie nerinko ir kad jie išvis niekada
neina balsuoti atsakysiu taip: savo
neveikimu jūs ir išrinkote šią valdžią
ir savo neveikimu remiate šią "šaiką". 

Jeigu mes norime kažką pakeisti,
tai turime pradėti nuo savęs. Turime
atsisakyti negatyvaus mąstymo ir pa-
syvios pozicijos. Turim tapti aktyvūs,
veiklūs ir atsakingi už savo ir savo
vaikų ateitį. Turime dalyvauti svar-
biausiuose procesuose, kurie vyksta
valstybės gyvenime ir turėti įrankių,
kaip juos įtakoti, bei kurti įstatymus
pagal tautos valią!

„Nesvarbu kiek kartų tu nukritai
ringe. Svarbu kiek kartų atsikėlei ir
tęsei kovą!“ (M. Taisonas).

Tatjana SAVICKAJA, 
parašų rinkėja

„Demokracja
bezpośrednia jest
wyrazem aktywnej
postawy obywatelskiej”

Teisė ir valia
patiems spręsti

Savo neveikimu jūs remiate “šaiką“



Norime atkreipti norinčiųjų paremti referendumo iniciayvą dėmesį į tai, kad dėl aukščiau išdėstytų reikalavimų nesilaikymo,
jau sugražinta aukotojams apie 3000 eurų iš beveik 6000 eurų paaukotų lėšų!

Душат людей налогами, штрафами,
масками. Все туже закручивают гайки,
издеваются над старым и малым, при-
нимают антиконституционные законы.

ОЧНИСЬ, НАРОД! НЕ СПРЯЧЕШЬ-
СЯ! В КАЖДЫЙ ДОМ БЕДА ПОСТУ-
ЧИТСЯ.

Расправь крылья, зажги Божествен-
ную искру в глазах! Хватит говорить,
что от тебя ничего не зависит! Очень,
даже много зависит! Надо, лишь Духом
подняться и проявить свою Волю.

Митинги – неэффективны.
Петиции – пустой звон.
Революции ведут к гражданской

войне, разрухе и голоду.

ЕДИНСТВЕННЫЙ, ЭВОЛЮЦИОН-
НЫЙ, ПУТЬ – РЕФЕРЕНДУМЫ!

Мракобесие исчезнет, как дурной
сон. Если каждый возьмет ответствен-
ность не только за свою семью, в част-
ности. Но и за государство в целом.
Только путем референдумов сможем

вывести страну из тупика.
Уже 5-ый месяц по Литве ходят доб-

ровольцы – лучики Света. Пытаются
достучаться до сердец Человеческих.
Несут Благую Весть, собирают подписи
для созыва референдума.

НАДО СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ – ПОД-
ПИСАТЬСЯ ЗА РЕФЕРЕНДУМ.

А, потом, в объявленный день, всем
домом идти на участки голосования.
И, для начала, голосовать за поправки
в 9-ой и 147-ой статьях Литовской Кон-
ституции. Конституция – высший Закон
государства. Все остальные законы –
вторичны и много лишнего. 
Начнём с малого - простая арифме-

тика. Для созыва референдума от На-
рода, по действующей Конституции
Литвы, сейчас нужно собрать 300 000

(и более!) подписей граждан, имеющих
право голосования.
Необходимо снизить завышенную

планку до более разумной – 100 000.
Тем самым облегчить участь добро-
вольцев. Уменьшив расход человече-
ских ресурсов, сэкономив здоровье во-
лонтеров и ихние скудные финансы.
Ведь, ничто не дается даром!
Станьте хозяевами своей судьбы.

Мы, Народ, имеем право управлять го-
сударством, непосредственно. Путем
референдумов, принимая важные по-
правки в Конституции, дополняя ее и
корректируя.
Хватит слепо слушать указы и при-

казы бездушных чинуш, дорвавшихся
до власти!
Бери на себя ответственность за

управления государством! Как гово-
рится: „Никто не царь и не герой!”

ТОЛЬКО, МЫ, СООБЩА, МОЖЕМ
МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ!
Как в настоящих, цивилизованных

странах – Щвейцарии, Ирландии. В ко-
торых регулярно проводятся референ-

думы. И, это не так дорого по сравнению
с разворовыванием, бюрократами, на-
шего государственного бюджета.

ПОСПЕШИ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ
ВОЛЮ В ВИДЕ ПОДПИСИ 

ВРЕМЯ ОГРАНИЧЕНО!

Осталось только 2-а месяца из дан-
ных 6-ти. Идёт настоящая информа-
ционная блокада. Власти не нужен Го-
лос народа. Нас хотят лишить консти-
туционных прав! Даже листы на кото-
рых подписываются граждане, Главной
избирательной комиссией были выданы
только решением суда!

P.S. Для подписи на специальных
бланках (строгой отчётности) необхо-
димо заполнить графу, в которой ука-
зывается номер документа (паспорта
или удостоверения личности).

С Уважением, 
Любовью и Надеждой,

волонтёр Оксана ПРОЧКАЙЛО

Pakilk!
Pakilk į kovą, nemiegok lietuvi,
Parodyk savo valią išdavikams
Kurie, paskleidę velniškus kerus
Mus skiria, žemina, baugina. 

Pakilk už Lietuvą, už brangią
Už savo brolius, seseris, 
draugus,
Už moters ir vyro meilę, jų vaikus, 
Mūs šviesią ateitį ir viltį nešančius. 

O tie visi, kur pinigo ir galios
graibos,
Sulauks jie atpildo gamtos.
Nutrenks galingasai Perkūnas
Tikriausias vadas mūs tautos. 

Pakilk ir parsidavusiųjų nebijok 
Kurie, praradę sąžinę ir širdį, 
Jie degina vargšelę Lietuvėlę
Aukoja velniui kraują jos.

Dovilė SUKACKAITĖ

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ –
РЕФЕРЕНДУМСмутные времена пришли в

Литву - пустоглазые
социопаты проползли к власти.



Nemažą savo gyvenimo dalį
esu praleidęs svetur. Keitėsi
šalys ir gyvenamosios vietos.
Šiuo metu esu apsistojęs
Airijoje. 

Gyvendamas svetur,  po ilgų blaškymosi
metų, aš suvokiau, kad kuo ilgau aš gyvenu
svetur, tuo mažiau aš noriu pritapti ar
save asimiliuoti su kitomis tautomis. Ne,
aš netapau pasaulio piliečiu ar panašia
šiukšle, blaškoma vėjo Europoje, be istorijos,
tradicijų, Tėvynes, kalbos ir rasės. Aš buvau,
esu ir liksiu Lietuviu bet kur ir tuo aš di-
džiuojuosi,- tai man suteikia jėgų sunkiais
gyvenimo etapais ir niekas to iš manęs ne-
atims.

Globali Marksistinė diktatūra, pakeitusi
pavadinimą į liberalią demokratiją, mus
prievarta verčia atsisakyti, šių natūraliai
įgimtų žmogui jausmų, sumenkinti ar pa-
šiepti juos, visiškai sustabdyti tolesnį žmo-
gaus tobulėjimą ar bent elementarų  vys-
tymąsi. Tai ligos simptomai, apraizgę daugelį
pasaulio šalių, propaguojantys tiek asme-
nybės, tiek visos tautos degradaciją ir
visišką susinaikinimą. Virš 70 metų vakarų
Europos valstybės yra pažeistos marksis-
tinio vėžio, daugelis jų negrįžtamai. Mūsų
visų apatijos, arogancijos, tarpusavio intrigų
ir elementaraus neišprusimo dėka mes ne
tik nesugebėjome iki galo sunaikinti šios

ligos ir jos šaknų Lietuvoje, bet atvirkščiai
- mes jai leidome mutuoti, keisti pavadini-
mus ir klestėti tarp mūsų tarsi nuodingai
gyvatei, naiviai tikėdami, kad ji mums neį-
kąs. Deja, šis parazitas davė apie save
žinoti ir atskleidė savo tikrąjį veidą su
kūju ir pjautuvu, bei savo vaivorykštinėmis
vėliavomis priešakyje. Dėka šių "naudingų
idiotų" globaliai komunistinei diktatūrai
žmogaus teisės, konstitucija, žodžio laisvė,
valstybinis suverenitetas tapo beprasmėmis
sąvokomis, kurios yra sistematiškai naiki-
namos istorijos vadovėliuose.

Jų globalaus pasaulio destruktyvios
idėjos yra svetimos kiekvienam sveikai
mąstančiam, nepraradusiam savigarbos,
meilės savo tautai ir Tėvynei individui.
Mes, žmonės, nesame, nebuvome ir nieka-
dos nebūsime vienodi, o tuo labiau lygūs,
- tai yra gamta. Joje nėra lygybės ir jos
būti negali. Nei bolševikine, nei kapitalistine
ar yahweh išrinktosios rasės propaganda
mūsų nesulyginsi. Nei kūju ir pjautuvu, ar
Abrahamiškomis religijomis, o juo labiau
mums prievarta brukama liberalia dege-
neracija to nepasieksi.

Mes esame Baltai, Lietuviai, broliai, se-

serys, giminės. Mus vienija musų bendras
DNR ir mes esame gimę kariais, o ne per-
sonažais iš Orwell'o "Gyvulių Ferma" no-
velės.

Daugelis iš mūsų esame skirtingų poli-
tinių pažiūrų, kiekvienas skirtingai supran-
tame pasaulį, esame iš skirtingų gyvenimo
sferų ir tai yra nuostabu. Tai yra platforma

generuoti ir įgyvendinti idėjas, kurios tar-
nautų Lietuvių tautos labui, o ne atvirkščiai.
Atidėkime į šalį savo ambicijas, politinių
ideologijų skirtumus, socialinį statusą. Ne-
sileiskime būti skaldomais ir valdomais. 

Būkime atsparūs valdžios skleidžiamam
melui ir šmeižtui, bei menkavertei "prabu-
dusių" aukštuomenės padugnių klikai. Atėjo
metas vienytis, taip pat kaip ir prieš 30
metų ir savo veiksmais civilizuotai, be
kraujo praliejimo, atsiimti tai, kas iš  mūsų
buvo klasta išviliota, atimta ir sutrypta.
Tai laisvė, suverenumas, žmogaus teisės,
Konstitucija, Lietuva.

Šiandien dar nevėlu, surengti referen-
dumą ir išreikšti Lietuvių tautos valią.
Kiekvieno mūsų parašas ir balsas yra svar-
bus. Nuo mūsų pačių priklauso, ar mes tu-
rėsime rytojų, ar prabusime komunistinėje
distopijoje žagintojo ir žmogžudžio Che
Guevara'os  ar narkomano, iškrypėlio ir
nusikaltėlio George Floyd'o rankose. 

Vaidotas ŽYGAS, 
menininkas/prodiuseris, 

politinis aktyvistas

AR JAU PRISIJUNGEI PRIE PARAŠŲ RINKĖJŲ KOMANDOS?
Visuose Lietuvos kampeliuose ieškome žmonių pasiryžusių  paimti referendumo parašų  rinkimo lapą ir surinkti parašus iš 
savo artimiausios aplinkos - šeimos, bendradarbių, draugų, verslo partnerių, gatvės, laiptinės  ar sodo kaimynų. 
Žiūrėk ir susidarys visas lapas! Laiko turime labai nedaug.

Todėl kiekvienas, kuriam rūpi jo ateitis, jo  vaikų ir anūkų ateitis,  yra  labai  laukiami mūsų komandoje.

Mes esame gimę Baltais 

Bendra informacija ir dažniausiai pasitaikančios klaidos
• PILIEČIŲ PARAŠŲ RINKIMO LAPAS lapas negali būti glamžomas,

plėšomas ar kitokiu būdu sąmoningai niokojamas, naikinamas.

Tokie veiksmai užtraukia administracinę ir baudžiamąją

atsakomybę.

• Duomenys parašų rinkimo lape pildomi tik rašikliu, tik valsty-

bine kalba, aiškiai ir įskaitomai.

• Duomenis į parašų rinkimo lapą įrašo tik pats pilietis mėlynu, vi-

oletiniu arba juodu rašikliu.

• Bet kokie taisymai ir braukymai yra neleidžiami. Įvykus klaidai,

yra perbraukiamas eilutės numeris („X“) ir pildoma sekanti, žemi-

au esanti eilutė.

• Pasirašyti už referendumo iniciatyvą galima tik vieną kartą. Jei

asmuo pasirašo ant parašų rinkimo lapo ir taip pat elektroniniu

būdu - abu jo balsai naikinami. Todėl iš anksto būtina išsiaiškinti,

ar ketinantis pasirašyti už iniciatyvą nėra jau pasirašęs anksčiau

pas kitą parašų rinkėją arba elektroniniu būdu.

• Pavardė ir Vardas turi būti rašomi didžiosiomis raidėmis.

• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - tik asmens

tapatybės kortelė arba LR piliečio pasas.

• Renkant parašus pageidautina išaiškinti piliečiams, kad taip

išreiškiamas tik jų sutikimas reikalauti surengti referendumą, o

dėl pilietinės valios pareiškimo pritariant arba prieštaraujant bus

balsuojama referendumo metu.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos:
• Mums įprasta pirma rašyti savo vardą o po to pavardę.

Parašų rinkimo lape PIRMA rašoma pavardė, o po to vardas.

• Nors mums nėra įprasta rašyti savo pavardę ir vardą

DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS, tačiau parašų rinkimo lape tai

būtina.

• Kadangi langelis, skirtas įrašyti pavardei ir vardui yra aukš-

tokas ir trumpas, dažnai išaiškėja, kad įrašas netelpa. Todėl

pildyti šį langelį patartina mažesnėmis raidėmis, pasiliekant

galimybę įrašyti vardą tame pačiame langelyje apačioje

pavardės.



Pasirašymas už 100 tūkstančių referendumo iniciatyvą elektroniniu būdu

2021-10-20 d. Lietuvos
vyriausiasis
administracinis teismas
paliko galioti 2021-07-14
sprendimą, kuriuo VRK
buvo įpareigota 2021-
06-29 d. įregistruotai
Referendumo
iniciatyvinei grupei
išduoti parašų lapus
iniciatyvai dėl
referendumo iniciatyvos
kartėlės sumažinimo iki
100000 piliečių parašų ir
suteikti elektroninę
prieigą šiam pasirašymui,
nustatė 6 mėnesius
parašų rinkimui. 

Teismo pirmininko Gintaro
Kryževičiaus 2021-07-19 teikimas
atnaujinti šią bylą teismo spren-
dimo nepakeitė. Tačiau 3 mėnesius
gyvenome nežinioje - o jei teismas
vis gi lieps grąžinti parašų lapus?
Atsilaikėme bendromis mūsų visų
pastangomis - pasirašančių už šį
referendumą, renkančių parašus,
organizuojančių ir viešinančių visa
tai, kovojančių teisme ir teisėjų,
principingai apgynusių šią kons-
titucinę piliečių teisę į referen-

dumą! Š.m. birželyje Prezidentas
Gitanas Nausėda atkreipė dėmesį,
kad Seimui nevykdant 2020-07-
30 Konstitucinio Teismo spren-
dimo nuo 2021-07-01 d. neliks
referendumo įstatymo. 

Mes nelaukėme –2021-06-29 d.
įregistravome šią referendumo
iniciatyvą ir kreipėmės į teismą
dėl neveikiančios VRK, kuri buvo
nusprendusi nuo 2021-07-01 d.
nebevykdyti referendumo inicia-
tyvos. 

Teismas tiesiogiai pritaikė
Konstituciją ir išaiškino - jei VRK
negina konstitucinės piliečių tei-
sės į referendumą, tai ją gins tei-
smas! 2021-10-20 nutartimi Lie-
tuvos vyriausiasis administracinis
teismas papildomai paaiškino,
kad negaliojant referendumo įsta-
tymui, galioja teisinė referendumo
tradicija - 1989-11-03 d. buvo pri-
imtas pirmasis referendumo įsta-
tymas dar Tarybų Lietuvoje ir
dėl to pakeista Lietuvos TSR
Konstitucija, referendumo įsta-
tymai buvo priiminėjami ir 1990-
03-11 d. atkurtoje mūsų valstybėje.
Todėl VRK privalo dirbti savo
darbą. 

Ši referendumo iniciatyva iš-
skirtinė dar ir tuo, kad tai yra
pirmoji atkurtoje Lietuvos vals-
tybėje politinė kampanija, kurios
metu pati VRK nesuteikė LRT
eterio politinės kampanijos da-
lyvei – referendumo iniciatyvinei
grupei. Tai įvyko tik po to, kai
2021-09-09 Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo spren-
dimu VRK buvo įpareigota su-
teikti mums LRT Radijo ir Tele-
vizijos eterį. Kol kas tik po 0,5
val. ir tik įpusėjus parašų rinkimo
laikui. 

Tačiau mes kovojame toliau.
Tikriausiai neįsivaizduojate, mieli
skaitytojai, kad Respublikos Pre-
zidento ar Seimo rinkimų atvejais
VRK apsimestų, kad šių politinių
kampanijų dalyviams – kandida-
tams į renkamus postus – nerei-
kėtų suteikti LRT eterį. Tačiau
VRK, kurią sudaro Seimo partijų
atstovai, sumąstė, kad Lietuvos
piliečiai gali pabūti ir be LRT ete-
rio. Nepavyko!

Svarbiausia yra nesustoti, nes
mūsų šalį užvaldžiusieji ir refe-
rendumo bijantieji supranta, kad
šios įregistruotos referendumo

iniciatyvos vykdymo, vietos, laiko
ir agitacijos neriboja įstatymai,
kad jos metu žmonės telkiasi, dis-
kutuoja ir tampa pilietiškai akty-
viais. Ne tik žodžiais, bet ir dar-
bais, veiksmais. 

To valdantieji negali pakęsti.
Nes mes paklūstame ne jiems,
o tiesiogiai Konstitucijai ir teis-
mo sprendimams dėl šios refe-
rendumo iniciatyvos. Mes paro-
dėme, kad galima veikti ir be
įstatymo, remiantis vien Kons-
titucija. 

Todėl valdančiųjų ir jų aptar-
nautojų pyktis mūsų atžvilgiu -
jau nebetramdomas. 

Tęsiasi ir mūsų ginčai su VRK,
taip pat ir teisme – dėl parašų rin-
kimo termino, LRT eterio, elekt-
roninio pasirašymo, pasirašymo
gyvenantiems užsienyje. 

2021-11-30 d. Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas nag-
rinės du mūsų skundus – dėl pir-
malaikių Seimo rinkimų ir dėl
Konstitucijos 55 straipsnio pa-
keitimo, kad Seimo rinkimai vyktų
tik vienmandatėse apygardose,
kad kandidatai būtų ne tik politi-

nių partijų, bet ir nevyriausybinių
organizacijų.

Kaip mus valdantieji gali ne-
pykti, jei nuoširdžiai ir kruop-
ščiai referendumo iniciatyvą re-
miančių piliečių parašus ren-
kanti vilnietė valytoja surinko
ir referendumo iniciatyvinei gru-
pei jau perdavė apie 800 piliečių
parašų! Ji dirba be atlygio ir
tuo nesigiria. 

Mielieji, kreipiamės į JUS:
- ne tik pasirašykime už refe-

rendumo teisės atkūrimą, bet ir
pradėkime patys rinkti parašus;

- paremkime šią iniciatyvą 3, 5,
7, 9, 12 eurų ar daugiau;

- parašus renkantieji praneškite
mums apie surinktus parašus ir
jūsų gąsdintojus;

- siūlykite patalpas kiekviename
mieste, miestelyje, kur žmonės
galėtų ateiti pasirašyti, gauti pa-
rašų rinkimo lapus, diskutuoti.

Prisiminkime ir senąjį mūsų
telkimosi šūkį – tik nereikia mūsų
gąsdinti! 

Dr. Zigmas VAIŠVILA, 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto

signataras

Tik nereikia mūsų gąsdinti!

Tai nėra nuotrauka. Tai tikrų tik-
riausias faktinis dokumentas, ku-
rio priėmimo data aiškiai matosi.

141 Žmogus 30 metų stengėsi daug ką pakeisti. Ir Jiems pavyko, kaip tos
dainos žodžiuose: kažkada mūsų žaidė, toks didelis būrys, o jau dabar
beliko, kur viens, kur du, kur trys. 

Išdeportavot milijoną, žinodami, kad taip niekas niekada ir nesurinks 300 tūkstančių parašų, kad Mes
Tauta, gyventume savo Valioje. Kad Mūsų mintys, jausmai, veiksmai ir elgesys sukurtų Gerovės Valstybę.
Todėl aš prašau ir labai prašau, kad Mūsų Visų Piliečių Valiai Pareikšti pakaktų ir 100 tūkstančių parašų.

Pagarbiai Lietuvos Pilietis
ALBINAS

Sąjūdžio saulėlydis



Referendumo agitacija apmokėta iš Referendumo
„Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių
pakeitimo“ sąskaitos; Paslaugų tiekėjas
UAB“GRĖSMĖS NACIONALINIAM SAUGUMUI“; 
Tiražas 35 000 vnt., užsakymo Nr. 211130

Dėl pasirašymo lapuose, parašų rinkimo lapų išdavimo ir rinkimo organizavimo kreiptis:
L I E T U V O J E :
Vilnius

Kęstutis Krikštaponis tel. 861830733 (koordinatorius)
Oksana Pročkailo tel. 860960370 (Visur gali susitikti)
Aldas Mačiulis tel. 867370164 (konsultacijos pasirašymo klausimais)
Anna Serbul tel. 865410410, Karoliniškės
Leonas tel. 868391670
Aleksandras Kovalenka tel. 867700419
Andrej tel. 864690209, (t.p. Naujoji Vilnia, Mickūnai)
Tatjana Savickaja tel. 867468607
Lukas Aleksandravičius tel. 860379720
Rustana Zamara tel. 869244403, Antakalnis
Viktoras  Chodinas tel. 860035196, Asanavičiūtės g.
Ričardas Juskevičius tel. 867785328, Erfurto g.
Rita Valiuškienė tel. 868686025, Gedvydžių g.
Tomas tel. 860655830, Gerosios Vilties g.
Rita tel. 865694752, Jeruzalė
Mečislav tel. 860827846, Kalvarijų g.
Viktor Monkievič tel. 869877091, Kalvarijų g.
Mildutė Dikčienė tel. 868744624, Karačiūnų g.
Ričardas tel. 861541819, Laisvės pr.
Kęstutis Maslauskas tel. 861824173, Mėnulio g.
Virginijus tel. 861044577, Pilaitė, Buivydiškės
Indrė Mackevičienė tel. 867718668, Sakalaičių sodų 10-oji
Tomas Burkauskas tel. 861448395, Tolminkiemio g.
Valentina tel. 860631181, Viršuliškės
Arūnas Ugintas tel, 860086036, Žalieji ežerai

Vilniaus raj.
Juodšiliai Jelena tel. 867095392
Maišiagala Sabina tel. 862445918
N. Vilnia Aleksandr Balašov tel. 866861120
Nemenčinė Aleksandr Balašov tel. 866861120
Paberžė Genutė tel. 865536372
Ropėnų km. Linas Leonardas tel. 861567008
Rudamina Edvard Solovjov tel. 868414326
Kaunas

Janina Dovydaitienė tel. 868686149 (koordinatorė)
Tauras Jakelaitis tel. 861681030 (koordinatorius)
Aras Sutkus tel. 860883079
Zita Grigaitytė tel. 865033018
Rima Jeseniauskienė tel. 867279753
Danutė Jasilionienė tel. 868770571, 
(susitarus lapus gali atvežti į kitas Lietuvos vietas)
Romas  Kaulinis tel. 868527278
Šeimos optika tel. 868527278 Gedimino g.36, 
prie Soboro, P, A, T, K, Pn, Š nuo 10 iki 16 val.
Daiva Nekrošienė tel. 865288051
Donatas Kondratas tel. 869843411
Gintautas Martinkus tel. 860618939
Zita Krivickienė tel. 861203886, Algirdo  g.
Eglė  Kazlauskaitė tel. 864549649, Ašigalio g.
Jolanta Laukienė tel. 860591859, Baltijos g.
Mykolas Kaminskas tel. 860031453, Dainavos raj., Salų g.
Vytautas tel. 868549576, Dujotiekio g.
Arvydas Straševičius tel. 869823952, Eiguliai, Ašigalio g.
Anastasija Juknevičienė tel. 860899357, Eigulių g.
Ričardas Klimas tel. 861778908, Endriejavo g.
Marija Butkuvienė tel. 865817865, Geležinio vilko g. 
Romas Pajaujis tel. 860470907, Gėlių g.
Reda Trimbienė tel. 867636314, M.Jankaus g.
Vitalija Samborskytė tel. 867139659, Kovo 11-osos g.
Manfredas Baškys tel. 860809185, V.Krėvės pr.
Elena Sutkienė tel. 868738320, V.Krėvės pr.
Irena Dovydėnienė tel. 865361527, Kuršių g.
Robertas Burneikis tel. 867037515, Lukšio g., Plechavičiaus g. 
Vaidas Keturakis tel. 861526860, Medekšinės g.
Dalytė Trapulienė tel. 867360287, Mėsininkų g.
Tadas Ščerbauskas tel. 869040694, Mickevičiaus g.
Nikolajus Trinovas tel. 861010469, Naujakurių g.
Rita Čepaitienė tel. 867764917, Neries kr.
Vitalija tel. 861012758, Partizanų g.
Antanina Kriaučiūnienė tel. 837775228, Partizanu g.
Daiva Rauluševičiūte tel. 867530245, Pramonės pr.
Jadvyga tel. 866219922, Prūsų g.
Nijolė Rūta Ribokienė tel. 869833821, Romainiai
Asta tel. 865278402, Savanorių pr.
Raimonda Zabielienė tel. 860731460, Strazdo g.
Danutė Isevičienė tel. 861565755, Šančiai
Regina tel. 860130713, Šančiai
Liudmila tel. 865868112, Šiaures pr.
Lina Černeckytė tel. 865650651, Šilainiai
Saulius Kurmilavičius tel. 861001998, S.Šimkaus g.
Artūras Sabas tel. 869845082, Vėsos g.
Pranciškus Sidorovas tel. 860167549, Vilijampolė, Varnių, 
Demokratų, Aldonos g.
Ovidijus Petrikas tel. 862333194, Žeimenos g.
Elena Brunovienė tel. 861816142, Žukausko g. 

Kauno raj.
Asta Jakubonienė tel. 868878292, 869800193
Aida tel. 861965579

Akademija Gražina Šakėnienė tel. 867194087, Mokyklos g.
Čekiškė Kristina Černomorec tel. 865611101, Kalagirio km.

Algė Jocienė tel. 865608811
Didvyriai Rima Jasanauskienė tel. 867279753, dizainomene@gmail.com
Dievogalos km. Tautvydas Petukauskas tel. 868537890
Garliava Ramutė tel. 860207734, Vytauto g.

Asta tel. 869800193
Gintaras tel. 868878292

Lapės Audronė Filipavičienė tel. 867575372, Sodininkų g.
Mastaičiai Deimantė Brazauskaitė tel. 867766914
Neveronys Algimantas Jakštas tel. 865528104
Raudondvaris Irena Mackevičienė tel. 869929979
Ringaudai Marius tel. 866417907

Nerijus tel. 860195416
Samylų km. Diana Lukoševičienė - Rožynų g.
Sergeičikai Vilius Kuzas tel. 868554797
Vandžiogala Aurika Sapežinskienė tel. 860916112
Virbališkiai Darius Ivanovas tel. 868726120 (ir Kačerginė)
Zapyškis Dmitrijus Lysenko tel. 867104162
Šiauliai

Vida Stankūnienė tel. 860344498 (koordinatorė)
Vilmantas Povilaitis tel. 86821616,  
(susitarus lapus gali atvežti į kitas Lietuvos vietas)
Edita Navickienė tel. 860789887
Danutė Milašienė tel. 867022831
Dainius Zeleniakas tel. 865615315
Kęstutis Riklius tel. 864546560
Nijolė tel. 867806977
Kęstutis tel. 867560646 (Rėkyva)

Šiaulių raj.
Bubiai Inga Mickuvienė tel. 868135288
Kairiai Edita Navickienė tel. 860789887
Kuršėnai Sandra Misiūtė tel. 867293319
Raizgiai Almintas Zakas tel. 865698959
Panevėžys

Mikas tel. 861554065, (Visur gali susitikti)
Kęstutis tel. 868575628, (Visur gali susitikti)
Parduotuvė  „Sunkvežimių centras“, 
Klaipėdos g. 64 nuo 7h iki 19h, (ieškoti Kęstučio)
Aurelijus tel. 864763321
Vytautas tel. 861722702, Klaipėdos g.
Zenonas tel. 865649065, Algirdo g.
Klinika Dita Medical tel. 863066615, Smėlynes 19-1, 
(tik iš anksto pasiskambinus priimama)
Arūnas tel. 862666177, Prie katedros
Kristina tel. 861281052
Kristina Petukauskienė tel. 861281052, Respublikos g. 61
"Kaziuko kamara" Klaipėdos g. 67, savininkas Kazys Grabys
Aliona Švilpienė
"Sesių palėpė" tel. 867771232A, Smetonos g. 2, savininkė

Panevėžio raj.
Molainių km. Kęstutis tel. 868575628
Tautkūnų km. Kazys tel. 862077110
Klaipėda

Dalius Staleliūnas tel. 868882796
Romualdas Milė tel. 863704525, info@gaisatras.lt
Saulius tel. 865777741
Zigfridas Kleiva tel. 864869605
Jolanta tel. 865394186, Naujasis turgus, "Gudelių duona"
Renka visi Taikos pr. 66A, Parduotuvė Norfa, "Kuršių aludė"

Klaipėdos raj.
Kęstutis Dvarionas tel. 861860800, kestasdvarionas@gmail.com

Jakai Valerijonas Bernotas tel. 868743404
Trušeliai Mindaugas Urbonas tel. 866719009
Gargždai Vilija Matyžiūtė tel. 864023683

Giedrius tel. 860131661
Saulius Gadeikis tel. 865777741
Regina Šadrauskienė regsadrausiene@gmail.com
Paulius Norvilas tel. 863581843, Rugiagėlių g.

Palanga
Jolanta Betnaraitė tel. 867946690

Šventoji
Evaldas Jaloninas tel. 860469942

Akmenės raj.
N. Akmenė Romena Šimkuvienė tel. 868357128
Papilės mstl. Janina Skobelevienė tel. 868820989
Alytus

Kęstas tel. 865195838
Anykščiai

Valentas tel. 868731097, Naujieji Elmininkai
Jovita tel. 865013186

Anykščių raj.
Valdas Zablockis tel. 863000604
Biržai

Simona tel. 863198759
Jovita tel. 865013186 (ir Vabalninkas)
Regina tel. 860184297
Lina Krunkaitienė tel. 86157437, Gimnazijos g.

Druskininkai
Andrius Urbonas tel. 868572416, andriusbonas@gmail.com
Valdas tel. 868586947
Oksana tel. 868642280
Giedrė tel. 866207201, Vytauto g.
Ramūnė tel. 868950102, Neravų g.
Juozas Arbačiauskas tel. 861391183

Druskininkų raj. 
Grūtas Povilas Kistauskas tel. 862496962, kistauskas22@gmail.com
Šventūbrė Edita Bačėnienė tel. 862638097, editabaceniene900@gmail.com
Eišiškės

Elvyra tel. 868696165
Elektrėnai

Vytautas Dovydavičius tel. 860547570
Ignalina

Gintautas Kėdikas tel. 861481453
Ignalinos  raj.

Arturas Pimpėtel. tel.869933288
Jonava

Janina Altaravičienė tel. 867456886
Valdas Garška tel. 868229486
Darius tel. 860656596
Vytautas tel. 867607069, Žalioji g.

Jonavos raj.
Išorų km. Viktorija Venckutė tel. 860408448
Paupės km. Ona-Nijolė Maslenikova tel. 865789793, Kulvos sen.
Joniškio raj.
Pošupių km. Mantė Grigutienė tel. 860250680
Jurbarko raj.
Seredžius Algė Jocienė tel. 865608811
Kaišiadorys

Stanislovas Mažeika tel. 869917761
Neringa Janušienė tel. 865967820

Kaišiadorių raj.
Žiežmariai Regina Rasiulienė tel. 867203177
Kazlų Rūda

Aloyza tel. 861405811
Inga Kalėdaitė tel. 862541888

Kazlų Rūdos sav.
Antanavas Tomas Bieliauskas tel. 863344344
Kelmė

Egidijus tel. 862045745
Ema Vylimaitytė tel. 865817346

Kėdainiai
Vilma tel. 860332464

Kėdainių raj.
Dotnuva Saulius Petrošius tel. 865045490
Kretinga

Rima Valatkienė tel. 860510380
Rūta Žvinklienė tel. 867984162

Kretingos raj.
Vilma Galginienė tel. 867668661, vilmaluk@gmail.com

Pesčių km. Birutė Rupšienė tel. 867829087
Salantai Antanas Donėla tel. 864574311
Kupiškio raj.

Žaneta Tuskienė tel. 869599677
Skapiškis Gražina Klevečkaitė tel. 860772333
Lazdijų raj.

Albinas tel. 861979606
Noragėliai Jonas tel. 863193907
Šeštokai Remigijus Jakulevičius tel. 862799349
Vytautų km. Bronislovas Birbalas tel. 867580421
Lentvaris

Lina tel. 868525661
Marijampolė

Vytautas tel. 862095472
Petras tel. 864548680
Liuda Overaitė tel. 865806065
Kristina Stumbrienė tel. 869034343
Jolita tel. 864848547, jolita97@gmail.com, V.Kudirkos g.
Kristina Stumbrienė tel. 869034343, Žaltyčio g.

Marijampolės raj.
Daiva tel. 863551249

Akmenynų km. Žydrūnas tel. 869084738
Šventaragis Daiva Šileikienė tel. 863551249
Mažeikiai

Vaclovas Žutautas tel. 861560060
Albinas Uikis tel. 862094797

Mažeikių raj.
Viekšniai Aldona Kaminskienė tel. 860408303
Molėtai

Kęstutis Kuzmickas tel. 860133101
Molėtų raj.

Darius Stankevičius tel. 868658199
Pabradė

Larisa tel. 866217906
Margarita tel. 860899633
Diana tel. 867682862

Pakruojis
Inga Klimienė tel. 860374623
Toma Sidaugaitė tel. 862279111
Laima Skestenytė tel. 865556459
Judita Petravičiūtė tel. 860196183
Rimantas Pašakinskas tel. 861277031, Pramonės g.

Pandėlys
Vilma tel. 861416711

Pasvalys
Beatričė tel. 869600319, norintys gali paskambinti, 
atvažiuos į bet kurią aplinkinę gyvenvietę.

Plungė
Loreta Navickaitė tel. 862317467
Elvyra  Alšauskienė tel. 867073184

Plungės raj.
Kadžių km. Romas Petrikas tel. 865283529
Prienai

Egidijus Visockas tel. 867828774
Onutė Dambrauskienė tel. 860547570

Prienų raj.
Balbieriškis Marija Kalėdienė -
Išlaužas Albinas tel. 860541226
Stakliškės Alma tel. 867510491
Valengiškių km. Kęstutis Šalčius tel. 867161925
Radviliškis

Romualdas Mackevičius tel. 861132430
Snieguolė Jovaišaitė tel. 860244541

Raseiniai
Gerda Juškevičienė tel. 863690078

Rietavas
Eglė tel. 865636324, taip pat Tverai ir Varniai, dalina lapus

Rokiškis
Rimantas Čeponis tel. 869829310

Skuodas
Edvardas Šmita tel. 860480111

Skuodo raj.
Barstyčių mstl. Linas Nikartas tel. 861386495
Šakiai

Elena Antanavičienė Šaulių g. 22-2
Gintaras Dubnickas tel. 864818602

Šakių raj.
Arūnas Matukaitis tel. 868637551

Valių km. Kęstutis Matuza tel. 865274307, Valių g. 10
Šalčininkai

Tatjana tel.: 861612280
Šalčininkų raj.
Butrimonių km. Tereza tel. 866232097
Šilalė

Saulius Gadeikis tel. 865777741
Danutė Venskuvienė tel. 862264866
Lina Mockaitytė tel. 864815919

Šilalės raj.
Kristina Bumblienė tel. 864724963

Kaltinėnai
Kristina tel. 864869605

Šilutė
Aurelijus Rimkus tel. 867527759, Laisvės al.
Irena tel. 860667224

Šilutės raj.
Švėkšna Sigitas Sūdžius tel. 868502956
Širvintos

Alytė Skeberienė tel. 865664499
Alvidas Motiejūnas tel. 860906765
Inga tel. 860189168

Švenčionys
Daiva tel. 861557493, ir Švenčionėliai
Aleksandras tel. 868239943

Tauragė
Petras tel. 868581405

Tauragės raj.
Skaudvilė Giedrė Kavasilienė - Vilniaus g. 8
Telšiai

Jūratė Vaitkienė tel. 860688642
Telšių raj.
Tryškiai Donatas Pikelis tel. 867876733
Trakai 

Viktorija tel. 860396738
Ukmergė

Robertas Stragis tel. 860080927 (gali atvykti į sutartą vietą)
Martynas Paliukas tel. 864756431
Alvija tel. 867771356, galima pasirašyti Pašilės g.13 (siuvykla)

Utena
Darius tel. 865074753
Gaila Kupčiūnienė tel. 861492982

Varėnos raj.
Laima tel. 868080404

Vievis
Vytautas tel. 860547570
Kęstutis tel. 869314800

Vilkaviškis
Jūratė tel. 862062445
Eglė Kudžmaitė - agnek809@gmail.com

Vilkaviškio raj.
Keturkaimio km.Laimutė Liorentienė tel. 861584671
Paežerių km. Loreta Laukaitenė tel. 861147018
Vilkija

Lukas Aleksandravičius tel. 860379720
Vilkijos raj.
Daugeliškiai Romanas Mažeika tel. 861879920
Visaginas

Irina tel. 860122647
Andrej tel. 861274411

Zarasai
Svetlana tel. 862269832

Zarasų raj.
Antalieptė Jonas Punys tel. 868500581

U Ž S I E N Y J E :

Airija
Cork Vaidotas tel. +353872134193
Anglija
Londonas Vilius tel. +447761453891 (tik dalina lapus)

Liudas tel. 07816917676, Centre(SE1)
Valentinas tel. 07970772691, Rytų Londone

Bostonas Algirdas Bainoras tel. +447479971990
Ipswich Darius Celešinskas tel. +447874190801
Peterborough Jolita Čepkauskaitė tel. +447756074602

Jūratė Tuomaitė tel. +447778461903
Austrija
Viena Jūratė tel. +4366565501990
JAV
Čikaga Ligija Erna Tautkuvienė tel. +1-630-290-0191
Liuksemburgas

Ramutė Grigienė tel. +37064732718
Nyderlandai

Saulius  Budvytis tel. +31659176388, saulienas78@gmail.com
Norvegija
Holter Tadas Duchavičius tel. +37060599638, halkas0416@gmail.com
Oslo Darius Vargalis - dariusvargalis@inbox.lt

Tomas Gavėnas tel. + 47 923 50437
Tynset Andrius Eibutis - a.algima@gmail.com
Rusija
Kaliningradas Mindaugas Skruzdys tel. +7963295-52-55
Švedija

Linas tel. +46-720-201-252
Ramutis Kanarskas tel. +46-738-289-369

Vokietija
Bingen Olga tel. +4915785587681
Neuerburg Alfonsas tel. +37062133119, tel./whatsApp +4915145219868


