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REFERENDUMAS

Tik taip galime sustabdyti 
savavaldžiaujančią valdžią, 
atvirai spjovusią į piliečius 
ir besityčiojančią iš mūsų - 
išsirinkote, tai laukite kitų 
rinkimų! Nelauksime! Įstatymus 
priiminės ir Tauta. Jai šią 
teisę suteikia 1992 m. spalio 
25 d. priimta Konstitucija. 
Nesąmoningų valdžios 
sprendimų per akis, todėl 
susitelkime ir sumažinkime 
referendumo iniciatyvos 
kartelę nuo 300000 iki 
100000 piliečių parašų. 
Todėl valdžia mūsų ir bijo!

Valdžios malonės nelaukėme ir prieš 
1990 m. vasario 24 d. rinkimus į XII-ojo 
šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiąją Ta-
rybą, 1990 m. kovo 11 d. atkūrusią Lie-
tuvos Nepriklausomybę. Priėmus 1989 
m. lapkričio 3 d. Lietuvos TSR referen-
dumo įstatymą, demokratų partija pradė-
jo rinkti gyventojų parašus dėl referen-
dumo dėl Tarybinės armijos karių paša-
linimo iš rinkimų. Iniciatyvą parėmus 
Lietuvos Persivarkymo Sąjūdžiui surink-
ta 422111 piliečių parašų. Aukščiausio-
sios Tarybos Prezidiumas nepripažino 
296783 parašus. Pašalinę „trūkumus“ 
privertėme tarybų valdžią ir be referen-
dumo išspręsti šį klausimą.

Valdžios monopolį prarandanti komu-
nistų partija siūlė keisti Lietuvos TSR 
Konstituciją ir 1990 m. vasario 24 d. rin-
kimuose tiesiogiai rinkti Lietuvos TSR 

Prezidentą, tikėdamasi, kad Algirdo Bra-
zausko populiarumas padės komunis-
tams. Šį užsidegimą sustabdė žmonių 
remiamas Sąjūdis - net Lietuvos TSR 
AT Prezidiumo pirmininkas Vytautas As-
trauskas tarė: „Kol gajūs autoritarizmo 
įpročiai, vieno asmens rankose sukaup-
ti valdžią būtų gana problemiška ir ne-
atsargu.“ Paaiškėjo, kad ir A. Brazauskas 

nebebuvo visagalis Tarybų Lietuvoje!
1991 m. vasario 9 d. plebiscite daly-

vavo 84,74% visų Lietuvos piliečių, kurių 
90,24% balsavo už nepriklausomą demo-
kratinę Lietuvos Respubliką. Šis teisės 
aktas tebegalioja!

1991 m. diskusijose dėl būsimos 
Konstitucijos skilo Aukščiausioji Taryba. 
Ieškant išeities, į būsimus Prezidentus 

siūlytas poetas, sąjūdietis Justinas Mar-
cinkevičius. Su tuo nesitaikstė Aukščiau-
siosios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, siekę tapti dideles galias 
turinčiu Prezidentu. Tačiau Tauta 1992 
m. gegužės 23 d. referendume (69,27% 
iš dalyvavusių 59,18% piliečių) pasisakė 
prieš stipraus Prezidento institucijos at-
kūrimą.

Aukščiausiosios Tarybos paruoštą 
kompromisinį Konstitucijos projektą 
Tauta priėmė 1992 m. spalio 25 d. refe-
rendume - 90,67% iš dalyvavusių 76,05% 
piliečių.

Nebijojome tarybų valdžios, A. Bra-
zausko, V. Landsbergio. Tad kodėl šian-
dien bijome „savo“ apgailėtinos valdžios? 
Gi turime galingą įrankį - referendumą!

Mus nori įtikinti, kad nieko nepakei-
sime. Tai - tik valdžios noras mus įtikin-
ti to nedaryti. Jei valdžia to nebijotų, ne-
darytų kliūčių „šio nekalto“ referendumo 
iniciatyvai. Parašų rinkimo lapus VRK 
išdavė tik teismo sprendimu, LRT eterį 
nutarė mums suteikti tik po 3 mėnesių 
nuo referendumo iniciatyvos įregistravi-
mo 2021 m. birželio 29 d.

1991 m. Justino Marcinkevičiaus, 
žmogaus, regėjusio ir mūsų dabartį, žo-
džiai: „Iš tikrųjų, mes jau nepajėgiam, 
nemokam nekalbėti apie politiką. Toks me-
tas. Esam jos persmelkti ir mes, ir mūsų 
gyvenimas. Klausdamas jūsų „kaip gyve-
nate?“, faktiškai aš užduosiu Jums politi-
nį klausimą. Džiaugiamės visuomenės 
politiniu aktyvumu. Taip, tai iš tikrųjų 
didelė paspirtis nepriklausomybės kelyje. 
Būtume dar stipresni ir tikresni, jei tas 
mūsų aktyvumas būtų šviesesnis ir kul-
tūringesnis.“ 

Zigmas VaišVila. 

Kodėl referendumas?

Vytautas landsbergis dėl Žemės 
referendumo mus išvadino 
kurdupeliais, vaikų darželiais, 
refrendūmininkais, Maskvos 
tarnais. andrius Tapinas šio 
referendumo balsavimo 
biuletenį laidojo žemėje. Tačiau 
nepalaidojo referendumo teisės! 

Konstitucija suteikia piliečiams teisę 
inicijuoti referendumą ir ją gina. 2021-
06-15 pateikėme dokumentus dėl refe-
rendumo keisti Konstitucijos 9 ir 147 
straipsnius, kad referendumui paskelbti 

užtektų 100000 piliečių valios. 2021-06-
29 VRK tai įregistravo, bet 2021-07-01 
nutarė parašų rinkimo lapų neišduoti - 
nuo 2021-07-01 negalioja referendumo 
įstatymas.

2021-07-14 sprendimu Lietuvos vy-
riausiasis administracinis teismas 
(LVAT) įpareigojo VRK išduoti piliečių 
parašų rinkimo lapus, suteikti prieigą 
elektroniniam pasirašymui, nustatė pa-
rašų rinkimui 6 mėn. terminą. Teismas 
tiesiogiai taikė Konstituciją ir kitų įsta-
tymų analogiją, kad apginti šią piliečių 
teisę. VRK teismo sprendimą įvykdė 
2021-07-21. 2021-07-19 LVAT pirminin-

kas Gintaras Kryževičius surašė šiam 
teismui teikimą dėl proceso šioje byloje 
atnaujinimo. 2021-09-02 LVAT atnaujino 
bylą, kurią 2021-09-29 išnagrinėjo iš-
plėstinė 5 teisėjų kolegija, sprendimą 
skelbs 2021-10-11.

Tik vykdydama LVAT 2021-09-09 
sprendimą VRK nutarė suteikti mums 
LRT eterį - vos po 0,5 val. radijo ir te-
levizijoje. TV laida - tik 2021-10-22 d. 
17.25 val., radijo - 2021-10-18 d. 9.05 
val., t.y. pasibaigus pusei parašų rinkimo 
laiko. Seimo pirmininkė Viktorija Čmi-
lytė-Nielsen iki šiol neįvykdė pareigos 
artimiausiame plenariniame Seimo po-

sėdyje paskelbti apie 2021-06-29 įregis-
truotą referendumo iniciatyvą.

2021-10-11 LVAT skelbs sprendimą 
referendumo iniciatyvos neregistravimo 
dėl Konstitucijos 55 ir 59 straipsnių kei-
timo ir pirmalaikių Seimo rinkimų.

Matome panišką Lietuvą užvaldžiu-
siųjų baimę dėl referendumų. Ir ne-
kompetenciją - teismuose VRK nesu-
geba atsikirsti į mūsų skundų argumen-
tus. Kiekvieną referendumo žingsnį 
tenka atsikovoti teisme. Tad nelūku-
riuokime - tęskime pasirašymą dėl re-
ferendumo. Įstatymus trui priiminėti ir 
Tauta!

Referendumo trukdytojai. 2021 m. spalio 7 d.
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Dažnai susimąstau - kad vi-
sa, kas perskaityta, visa, kas 
pažinta, visa, kas patirtimi pra-
eita - ne tai ir ne tas - kur ir 
kuo būsim jau labai greitai. Jei 
nesiimsime veikti. Dėl pava-
giamos valstybės, išnykstan-
čios teisės ir teisingumo, ištri-
namos demokratijos. Ir nors 
šiandien nebegaliu kalbėti už 
savo kartos atstovus, už bro-
lius ir seseris, bet vis dar galiu 
kalbėti už save. Ir tik apie tai - 
kas stovi už manęs - tai yra tos 
kartos, tėvai, seneliai ir prose-
neliai, tie ainiai kurių dėka 
šiandien gyvenu ir kvėpuoju, 
mąstau ir kuriu, maištauju ir 
kovoju. Kuo ir kur būčiau, jei 
nežinočiau šeimos istorijos iš 

pasakojimų, perduodamų iš lū-
pų į lūpas, iš dienoraščių - ku-
rie nebyliai liudija pareigas? 
Senelių ir prosenelių pareigas, 
išgyvenant epochų ir civiliza-
cijos vertybių kaitas. Pareigas 
žemei. Pareigas šeimai. Parei-
gas valstybei ir tautai. Ginant 
šalį ginklu, o kitą syk - tiesa ir 
drąsa. Tada supranti - kad visa 
tai, kuo esi - esi savo ainių ats-
pindys. Ir tai veža. Kaip sakytų 
jaunimas. Tai tikrai „veža“ - 
užplūsta malonūs šilti prisimi-
nimai apie pokalbius su sene-
liais, giminėmis prie didelio 
giminių stalo, kurio jau neliko, 
kaip ir neliko susibūrimų. Nes 
lyginant su tuo, kiek jie drąsos 
turėjo eiti į mišką ar frontą, gi-

nant Lietuvą, supranti, kad tik 
galbūt tesi vertas mažyčio jų 
pirštelio. Nes jie kūrė Lietuvą. 
Kūrė! O kodėl aš to neprivalė-
čiau daryti?! Vardan to, ką ma-
tau griaunant: ne dėl neapdai-
rumo ir kvailumo, o dėl sava-
naudiškumo ir išvešėjusios 
meilės tik sau. Ne žemei, ne 
miškams, ne kaimynui, ne bro-
liams ir seserims. Dėl kartos - 
kuri iš manęs atima - tai, ką 
kūriau, ką kūrė mano karingi 
ainiai. Todėl šiandien tie, kurie 
pasirašo referendumo lape - 
dalyvauja tautos istorijos rašy-
me ir kuria savo valstybę - to-
kią - kokią norėtų matyti, ku-
rioje norėtų gyventi. O tie, ku-
rie ryžosi rinkti tuos parašus - 
yra Tautos istorijos kūrėjai.

Ateikite pasirašyti ir atves-
kite dešimtis. O tos dešimtys 
teatveda šimtus! Ir tada, jau pa-
sirašę - paskirtu laiku nepa-
mirškite ateiti balsuoti. Būkime 
savo valstybės istorijos kūrė-
jais. Kurkime Lietuvą!

Dr. Nendrė ČERNIAUSKIENĖ, 
referendumo „100 tūkstančių refe-
rendumo“ koordinatorė, teisininkė

Kartu stipresni
Gyvename ir išgyvename epochų ir civilizacijos 
vertybių kaitoje, kuomet, užaugus vienoje smėlio 
dėžėje, tampame kažkieno lyg tyčia supriešintų 
grupių koviniais šunimis, lojančiais vienas ant kito 
ir besibarančiais dėl numesto kaulo, panašaus 
į darbo užmokestį, kurį pravalgome užsienio 
kapitalo maisto prekyvietėse ir prapromogaujame 
akropoliuose, kurie suneša pelnus ne mūsų 
vargus vargstantiems mažaturčiams. 

Liūdnai ironiška, tačiau vis 
dažniau pagalvoju apie 1936 
metus, kada pati didžiausia pa-
saulio tironija, nusėta lageriais 
ir kitaminčių kalėjimais, turėjo 
pačią demokratiškiausią kons-
tituciją, kurios nuostatų niekas 
nesilaikė ir gyvenime jos reiš-
kė absoliutų nulį. Kuo toliau, 
tuo labiau ir mūsų Konstitucija 
ima priminti gerą, gražią, ste-
buklinę pasaką apie tai, kaip 
turi būti, tačiau tikrovėje nėra.

Lietuvos valstybę seniai ku-
ria nebe Tauta, o valdžia, pasi-
savinusi Tautai priklausančias 
suverenias galias. Apie kokią 
Konstituciją ir demokratiją ga-
lima kalbėti, kada rengiami ir 

priimami įstatymai, kuriems 
nepritaria absoliuti piliečių dau-
guma, o valdžia juos išjuokia, 
niekina ir į Tautos valią nekrei-
pia jokio dėmesio?

Svarbiausi Tautos ir Valsty-
bės klausimai sprendžiami re-
ferendumu, Tauta vykdo savo 
suverenią galią tiesiogiai? Ne-
juokinkit. Kada tai buvo ir rea-
liai įvyko, kada piliečių referen-
dumas, siekiantis pakeisti tvar-
ką valstybėje, buvo priimtas 
konstituciškai, vykdytas beša-
liškai ir Tautos teisė spręsti ne-
išjuokta valdžios?

Norint susigrąžinti demo-
kratiją ir valstybę, būtina susi-
grąžinti realią referendumo tei-

sę. Tai pirmas ir būtinas žings-
nis. Lietuvos šeimų sąjūdis re-
mia referendumo iniciatyvą re-
ferendumą inicijuojančių pilie-
čių skaičiaus sumažinimui. Mū-
sų žmonės visoje Lietuvoje 
renka parašus, kad šis referen-
dumas įvyktų. Pasirašiau aš su 
šeima, pasirašėme visi Lietu-
vos šeimų sąjūdžio tarybos na-
riai ir koordinatoriai.

Kviečiu visus neabejingus 
Tėvynės ateičiai žmones pa-
remti šio referendumo iniciaty-
vą. Atėjo metas sugrąžinti Lie-
tuvos piliečiams Konstituciją ir 
Valstybę.

Raimondas GRINEVIČIUS

Sugrąžinkime piliečiams Valstybę
Lietuvos šeimų sąjūdžio pirmininkas Raimondas Grinevičius

Pareiga - ji turi lydėti kiekvieną vyrą ir moterį. Piliečio par-
eiga - ginti Tėvynę. Ginti ne tik ginklu bet ir darbu, žodžiu. 
Nesu praleidęs nei vienų rinkimų, nei vieno referendumo. Nes 
tai mano pareiga. Kaip piliečio, kaip tėčio ir senelio, o dabar jau 
ir prosenelio. Dalyvausiu ir šiame referendume. Ir ne tik pasi-
rašysiu, bet ir ateisiu balsuoti - kai tik praneš, kad reikia eiti 
balsuoti. Nes tai - mano pareiga.

Doc. dr.  Liudas RAGALEVIČIUS, gydytojas-pulmonologas, 
ilgametis Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas, apdovanotas Sausio 

13-osios atminimo medaliu, 95 metų

Pareiga yra 
gyvenimo dovana
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lietuvos Respublika 
nuo 1991.03.11 d. 
yra pasiskelbusi 
demokratine valstybe. 
Referendumas - 
galimybė Tautai 
išreikšti savo valią. 
Ryškiausias įvykęs - 
Žemės referendumas 
(žemės nepardavimo 
užsieniečiams), 
įvykęs 2014 m., tai 
buvo demokratijos 
patikrinimas. Nežinau 
kitos tokios valstybės 
Europoje, gal ir visame 
pasaulyje, kur būtų taip 
ribojama referendumo 
iniciatyva. lietuva, šalis 
turinti mažiau nei 3 
milijonus gyventojų, 
referendumui sušaukti 
privalo surinkti 
tokį didžiulį kiekį 
parašų - 300 000.

Nuo 1918 m. nepriklauso-
mybės atkūrimo iki TSRS oku-
pacijos, Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje buvo numatytas 
reikalavimas referendumui su-
šaukti surinkti tik ...50 000 pa-
rašų. Tada kūrę valstybę žmo-
nės pasitikėjo savo Tauta, siekė, 
kad kuo daugiau žmonių galėtų 
dalyvauti savo šalies valdyme. 
Po 1991 m. nepriklausomybės 
atkūrimo pasitikėjimas žmonė-
mis dingo, įsigalėjo partijų - fi-
nansinių, politinių grupuočių 
diktatūra. Tai buvo paslėpta po 
gudria ,,Rusai puola“ demago-
gija ir įvesta sunkiai įmanoma 
įveikti kartelė - 300 000, ku-

riuos reikia surinkti greitai - 
per 3 mėnesius.

2011 m. labai mylintis savo 
Tėvynę Lietuvą ir drąsus žmo-
gus, koks buvo a .a. P.A. Šliužas, 
galėjo ryžtis organizuoti Refe-
rendumą. Jo darbas truko 3 me-
tus. 2 metus šis žmogus kantriai 
važinėjo po visą Lietuvą, aiškin-
damas žmonėms referendumo 
svarbą, sunkią šalies padėtį, at-
siradusias grėsmes nepriklau-
somybei, ekonomikai, šeimai. 
Ne visi tai suprato ir aiškiai ma-
tė Lietuvos situaciją. Po truputį 
būrėsi komanda. Pranciškus kal-
bėjo su visuomeninėmis organi-
zacijomis, ūkininkų sąjungomis, 
menininkais. 2013 m. vasarą su-
sibūrė iniciatyvinė grupė refe-
rendumo iniciatyvai pareikšti. 
Šios grupės nare tapau ir aš, Da-
nutė Jasilionienė.

Lietuvos Konstitucijos I 
skyrius - Žemė - valstybės te-
ritorija, Žemės gelmių turtai, 
vanduo- valstybės turtas. Pa-
pročiai, šeima, pilietis, piliečio 
sveikata - visa tai gina Konsti-
tucija. P.A. Šliužas matė, kaip po 
stojimo į ES Lietuvos Konsti-
tucija laužoma, ji tampa kažkur 
stalčiuje padėtu archyviniu do-
kumentu. Kai valstybėje vis 
mažiau veikia sava Konstitucija, 
įstatymai, tuo labiau tampa aiš-
ku, kad šalis okupuota.

Šio iškilaus žmogaus, jo su-
burtų žmonų dėka parašai buvo 
surinkti. Geležinės kurpaitės 
sunešiotos...

Nors Referendumo įstaty-
mas numato - parašus galima 
rinkti visose viešose vietose, 
LR valdantieji trukdė parašų 
rinkikams, kvietė policiją , vai-
kė žmones iš švenčių, gatvių.

Parašai buvo surinkti, to 

nesitikėjo niekas - nei Seimas, 
nei VRK. VRK buvo šoke - 
kaip patikrinti tokį kiekį įrašų? 
Tada prasidėjo negailestingas 
braukymas, vis tikintis, kad 
įrašų neužteks... Po to dar davė 
vyžas - sausio mėnesį žmonės 
turėjo palakstyti per -20 šaltį - 
tikslinti įrašus.. Per pusnis, 
speigą - sutikslino. Niekas 
VRK neišgelbėjo, pro sukąstus 
dantis išstenėjo - parašai su-
rinkti.

Panašu, kad nuo 2013 m. 
lapkričio galo Seimas ramiai 
miegoti nebegalėjo. Po VRK pa-
tikrinimo ir sunkiai, sunkiai iš-
stenėto ,,parašai surinkti“ su-
bruzdo Seimas. Seimas per nu-
matyta laiką nuo 2 iki 3 mėne-
sių privalėjo paskirti Referen-
dumo vykimo datą. Vyko trys 
posėdžiai. Įvairiai elgėsi tuome-

tiniai seimūnai - vieni atvirai 
rėžė - ne dabar, kuo vėliau. Kiti 
reikalavo kuo greičiau skirti da-
tą. Treti - gudravo - tai į posė-
džius neatvykdavo, tai pavėluo-
davo... Tai kiekvieno sąžinės ir 
atsakomybės prieš savo rinkė-
jus, Tautą reikalas.

2014.05.11 d. vyko Prezi-
dento rinkimai, bet Seimas ne-
leido kartu vykti ir Referendu-
mui. 2014.05.25 d. vyko Euro 
parlamento narių ir Prezidento 
rinkimų II turas, bet Seimas ir 
čia neleido vykti Referendumui. 
Seimas pasirinko Referendumo 
balsavimą atlikti 2014.06.29 d. 
neatsižvelgdamas į tai, kad pa-
pildomas rinkimų organizavi-
mas valstybės biudžetui kai-
nuos nemažus pinigus. Panašu, 
kad pasinaudoję visuotinių ap-
klausų duomenimis, seimūnai 

labai išsigando, kad referendu-
me bus priimtos įstatymų patai-
sos. Tada liko paskutinė jų sa-
visaugos priemonė - padaryti 
viską, kad žmonės neateitų bal-
suoti. Seimas pasinaudojo Re-
fererndumo įstatyme esančia 
galimybe ir datą paskyrė mak-
simaliai ištempę laiką - 
2014.06.29 d. Žmonės buvo pa-
vargę nuo balsavimo, nesuprato 
kas čia vyksta, valstybinė ži-
niasklaida referendumininkams 
buvo blokuojama. 2014.06.29 d. 
atėjo tik apie 17 proc. balsuoto-
jų, iš kurių apie 70 proc. pasisa-
kė už Referendume iškeltas 
įstatymų pataisas. Seimas ir 
valdantieji vėl laimėjo.

Ką laimėjome mes - pažino-
me vieni kitus, pažinome kito-
kią Lietuvą, supratome, kad Tė-
vynė dar gyva, nes yra dar žmo-
nių, kurių širdys dega meile sa-
vo šaliai. Ševronininkai pasi-
traukė, Žemės pardavimas už-
sieniečiams išsigandusių sei-
mūnų buvo sustabdytas įstaty-
mo pataisa. Tik ar ilgam?

2021.09.25 d. ketvirtosios 
šio iškilaus žmogaus P.A. Šliužo 
mirties metinės. Mirties, kuri 
apgaubta paslapties šydu, kve-
pia žiauriu susidorojimu su ne-
parankiu sistemai žmogumi. Šio 
žmogaus žūties savaitę, Seimas 
buvo numatęs naikinti visus Že-
mės pardavimo užsieniečiams 
saugiklius, kurie buvo iškovoti 
Žemės referendumo metu. Su-
tapimas? Kažin... Vardan šio 
šviesaus žmogaus atminimo, 
vardan savo ir savo vaikų atei-
ties, dar kartą kylame kovai už 
savo Tėvynę. Surinkime dar 
kartą 300 000 parašų, kad pra-
dėjus tvarkytis savo šalyje pa-
kaktų 100 000.

Danutė JASILIONIENĖ

Referendumas Lietuvoje 1918-2021 metais, valdžios ir Tautos 
santykių atspindys

3

Deja, gelminės valstybės 
dvaro atstovai nesuvokia arba 
apsimeta, kad nesuvokia, kad 
jie nėra tauta, ir varžo ar uzur-
puoja suvereno teises. Kitaip 
sakant, tiesioginę demokratiją.

Taip, tauta, kaip politinė ben-
druomenė, negali tiesiogiai kon-
troliuoti visų einamųjų, kasdie-
ninių reikalų, visuomeninio gy-
venimo detalių. Tačiau ji turi 
teisę ir net pareigą priimti stra-

teginės reikšmės sprendimus 
gyvybiškai svarbiais klausimais. 
Dabartinis 300 tūkstančių para-
šų, būtinų referendumo procesui 
pradėti, barjeras yra per aukštas, 
nes suvaržo suvereno galimybes 
tiesiogiai spręsti valstybės val-

dymo klausimus, kuo piktnau-
džiauja valdžios institucijos.

Iš šalį valdančios gelminės 
valstybės, kurią vadinu dvaru, 
atstovų nuolat girdime deklara-
cijas apie Lietuvą kaip demo-
kratinę šalį, bandoma net eks-

portuoti demokratiją į kitas ša-
lis, nors jaučiamas didžiulis de-
mokratijos stygius šalies vidu-
je. Viena iš to stygiaus apraiškų 
yra rinktų atstovų atitrūkimas 
nuo tautos, jos gyvybinių inte-
resų ir poreikių nepaisymas ir 
sąmoningas tiesioginės demo-
kratijos mechanizmų - susirin-
kimų, mitingų, piketų ir net rin-
kimų - laisvės slopinimas.

Parašų, reikalingų, kad refe-
rendumas įvyktų, skaičiaus su-
mažinimas iki 100 000 sustiprin-
tų tiesioginės demokratijos pra-
dą bei tautos galimybes geriau 
kontroliuoti jos atstovus parla-
mente bei vyriausybėje, mažinti 
korupcijos valdžios institucijose 
apimtis ir, tuo pačiu, ženkliai pri-
sidėtų prie viešųjų reikalų valdy-
mo Lietuvoje kokybės.

Habil. dr. Povilas GYLYS

Visi žino žodį „demokratija“, tačiau tik dalis 
suvokia tame žodyje slypinčią prasmę. Senovės 
graikų terminas „demokratija“ reiškia tautos, 
visuomenės valdymą. Demokratijoje valdo 
tauta, siekdama įgyvendinti savo bendruosius 
nacionalinius interesus. Konstitucijoje šis 
demokratijos bruožas yra įtvirtintas jos pirmajame 
skirsnyje. Ten sakoma, kad tauta yra valdytojas, 
suverenas ir nieks neturi teisės iš tautos atimti ar 
riboti jos demokratinės teisės valdyti. Valdyti ji 
gali dviem būdais - pati tiesiogiai arba per savo 
atstovus. Turimi omenyje rinkti parlamentarai.

Aukščiausia valdžia - tauta!
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Pirmasis lietuvių tautos 
referendumas, skirtas 
lietuvos Respublikos 
Konstitucijai priimti, 
įvyko 1992 m. spalio 25 d. 
Savo valią išreiškė beveik 
2 milijonai mūsų šalies 
gyventojų (1 919 073). 
Tad, daugiau nei 75 % 
dalyvavusių (balsavimo 
teisę turinčių) pritarė 
šiuo metu galiojančiai 
lietuvos Respublikos 
Konstitucijai.

1992 m. Lietuvoje vyko net 
trys referendumai. Tai kertiniai 
akmenys mūsų laisvos tautos 
statyboje, kurioje savo valią pa-
reiškė patys žmonės.

Referendumais buvo nu-
spręsta išvesti okupantų kariuo-
menę, grąžinti Lietuvos prezi-
dento instituciją ir priimti patį 
svarbiausią ir galingiausią Lietu-
vos Respublikos įstatymą - tai 
įstatymas, kuris apjungia mūsų, 
lietuvių, teises ir pareigas. Jame 
surašyta, kaip turi veikti mūsų 
Respublika. Šiais keistais poky-
čių, ligų ir ginčų laikais pagrin-
dinis Lietuvos įstatymas vis pri-
mirštamas, ir tada pradedama 
remtis potvarkiais, nutarimais ir 
viskuo, kas tik gali pakreipti įvy-
kius kažkam naudinga linkme. 
Tik kam tai naudinga? Suintere-
suotoms grupėms, santvarkoms 
ar politikams, kurie vis pamiršta, 
ką turi veikti ir kieno interesus 
ginti? Jau labai seniai mes neiš-

sirenkame mus atstovaujančio 
Seimo. Kas 4 metus LR konsti-
tucijoje numatyta teisė į rinki-
mus. Mes, tauta, išrenkame sei-
mūnus atstovauti mus ir ginti 
mūsų teises. Tik jau kitą dieną, 
gavę stebuklingą Seimo nario 
pažymėjimą, tarsi auksinio vis-
rakčio į gausybės ragą ženklą, 
jie mus išduoda: pakeičia nuo-
monę, laužo pažadus, o kartais 
net pamiršta, kaip ir vardan ko 
jie ten atsidūrė. Todėl mes, Lie-
tuvos Respublikos piliečiai, tu-
rime turėti teisę atsiimti savo 
balsą. Neseniai viešoje erdvėje 
pasigirdo, kad dalis tautos mielai 
atsiimtų balsus už valdančiąsias 
partijas, nes jų vykdoma veikla 

prasilenkia ir keliauja į kitą pusę 
nuo pradinės neštos žinios ir vi-
suomenei pristatytos progra-
mos. Išties, gal pajutę, kad šilta 
kėdė, kurią mano užtikrinę 4 
metams, garsiai braška, seimū-
nai nebūtų tokie ramūs meluo-
dami, apgaudinėdami ir atsto-
vaudami nežinia ką.

Kas yra referendumas? Ir 
kokią teisę jis suteikia papras-
tiems piliečiams?

Lietuvos Respublikos kons-
titucijoje yra devintu numeriu 
pažymėtas straipsnis, kuriame 
rašoma: „Svarbiausi Valstybės 
bei Tautos gyvenimo klausimai 
sprendžiami referendumu. Įsta-
tymo nustatytais atvejais refe-

rendumą skelbia Seimas. Refe-
rendumas taip pat skelbiamas, 
jeigu jo reikalauja ne mažiau 
kaip 300 tūkstančių piliečių, tu-
rinčių rinkimų teisę. Referen-
dumo skelbimo ir vykdymo tei-
sę nustato įstatymas“.

Šiuose keturiuose sakiniuo-
se ir slypi mūsų galimybė paga-
liau priversti juos dirbti. Neap-
sikentę dabartinėje situacijoje 
atkurtos nepriklausomos Lietu-
vos tėvai, signatarai, Lietuvos 
Respublikos konstitucijos kūrė-
jai, suprasdami, kad ne už tokią 
Lietuvą kovojo ir ne dėl tokios 
Lietuvos rizikavo savo laisve ir 
gyvybe, susitelkė ir pasakė 
STOP. Susikūrė iniciatyvinė gru-
pė, kurioje aktyviai savo nuomo-
nę reiškia signatarai Zigmas 
Vaišvila, Eimantas Grakauskas, 
Audrius Butkevičius ir Bronis-
lovas Genzelis. Kartu į kovą ky-
la visuomenininkai ir Lietuvos 
patriotai Nendrė Černiauskienė, 
Tauras Jakelaitis, Valdemaras 
Valkiūnas. „Ne, mes ne plastili-
nas ir ne marionetės!“- sako jie 
ir primena mums, lietuviams, 
kad reikia keltis ir eiti, nes už 
mus niekas nieko nepadarys. 
Mes turime savo balsą ir jis pri-
valo būti išgirstas. Ką mes pri-
valome padaryti? Šiandien refe-
rendumas gali būti šaukiamas, 
jei jo reikalauja 300 tūkstančių 
rinkėjų, nors Lietuvos gyvento-
jų skaičius nuo 1992 metų su-
mažėjo beveik milijonu. Kviečia-
me visus lietuvius susitelkti ir 
siekti, kad referendumui su-
šaukti reikiamų parašų skaičius 

būtų sumažintas iki 100 000 pa-
rašų. Referendumu priimtus 
Tautos sprendimus turėtų būti 
galima keisti tik kitu referendu-
mu. Mūsų laukia daug darbų, 
bus laimėjimų ir neigiamų atsa-
kymų, tačiau kviečiame visus 
sąmoningus ir šviesiai mąstan-
čius žmones prisijungti prie mū-
sų komandos, gerbiančios pama-
tines vertybes, moralę, išlaikan-
čios pusiausvyrą tarp turimų 
teisių ir pareigų, norinčios siek-
ti teisingo gyvenimo, pokyčių 
vardan nesujaukto ir giedro visų 
mūsų rytojaus. Pradėkime jau 
dabar. Mes esame verti pagar-
bos, išklausymo ir neiškreiptos 
tiesos. 2022 sausio 21 d. bus pa-
skutinė parašų rinkimo diena. Tą 
dieną mes, Lietuvos Respublikos 
piliečiai, suprasime ar sugebėjo-
me sugrąžinti Lietuvą į Tautos 
rankas, ar ji bus palikta politinių 
grupuočių, globalistų ir kitų psi-
audodemokratų gniaužtuose, 
kurių pagrindinis tikslas už-
gniaužti bet kokį laisvą žodį ir 
mintį, jau nekalbant apie Tautos 
norą gyventi išpažįstant savo, o 
ne primestas vertybes. Atėjo lai-
kas, kai visi privalome atlikti du 
žingsnius: Pasirašyti referendu-
mo rinkimo lape arba elektroni-
niu būdu: visa informacija - 
https://ltreferendumas.lt/. Na, o 
paskelbus referendumą, ateiti į 
rinkimo apylinkę ir išreikšti savo 
valią. To nepadarę, mes ne tik 
negalėsime atleisti sau, bet 
mums neatleis ir ateities kartos!

Gerda JUŠKEVIČIENĖ

Kodėl 100 tūkstančių referendumas svarbus kiekvienam lietuviui?

Tuo pat metu globalistų ir 
Lietuvos biudžeto dosniai finan-
suojamos masinės žiniasklaidos 
priemonės savo darbą dirba pui-
kiai. Jos puikiai žino dar Gebelso 
pasakytus žodžius, kad šimtą kar-
tų pakartotas melas tampa tiesa. 
Kas moka pinigus, tas ir muziką 
užsako. Į bet kokią nuomonę, ku-
ri nesutampa su iš viršaus „nu-
leistąja“, reaguojama žaibiškai. Ją 

išreiškęs asmuo tuojau pat 
tampa“marginalu“, „plokščiaže-
miu“ ar „vatniku“. Patys drąsiau-
sieji, kurie išdrįsta rengti mitin-
gus, vėliau mėnesiais ar net me-
tais tampomi po teismus... Taigi 
baimės, nepasitikėjimo savimi ir 
savo šalimi bei paklusnumo val-
dininkų nurodymams atmosfera 
aktyviai formuojama toliau.

Lygiagrečiai drastiškai kelia-

mos kainos šilumai, elektrai, 
planuojama įvedinėti naujus 
mokesčius... Vyriausybė ir Sei-
mas ta kryptimi dirba labai 
efektyviai ir aktyviai.

Negi nėra jokių galimybių 
paprastam žmogui pasipriešinti 
visam tam, kas dabar vyksta? 
Be abejo yra.

Vienas iš pasipriešinimo bū-
dų - referendumas. Konstituci-

joje pasakyta aiškiai, kad svar-
biausi Valstybės bei Tautos gy-
venimo klausimai sprendžiami 
referendumu.

Tačiau pasinaudoti šia konsti-
tucine teise Lietuvos piliečiai ga-
li ypač sunkiai. Tam, kad būtų 
paskelbtas referendumas, už iš-
keltą iniciatyvą turi pasirašyti ne 
mažiau 300 000 rinkimų teisę tu-
rinčių gyventojų (tokių dabar Lie-
tuvoje yra 2,45 mln.) ir parašai 
turi būti surinkti per 6 mėnesius.

Pavyzdžiui, Šveicarijoje re-
ferendumų būdu piliečiai gali 
inicijuoti Federalinės konstitu-
cijos peržiūrą per 18 mėnesių 
laikotarpį surinkę 100 000 rin-
kėjų parašų. Gyvenimo kokybė 
tarp šalies, kurią iš tikrųjų val-
do tauta ir šalies, kurioje jau pa-
mintos kone visos prigimtinės 
bei pilietinės teisės ir kurios pi-
liečiai prievartaujami aklai pa-
klusti bet kokiems valdininkijos 
nurodymams, akivaizdus.

Lietuvoje, turinčioje tris 
kartus mažiau rinkėjų nei Švei-
carijoje, dar ir parašų rinkimo 

laikotarpis 3 kartus trumpesnis.
Kviečiu visus kiek galima 

aktyviau jungtis prie iniciatyvos, 
kuria siekiama sumažinti refe-
rendumų kartelę nuo 300 000 
iki 100 000 parašų. Laimėję įgy-
sime realų ginklą pasipriešinti 
valdančiųjų savivalei, pasinau-
dodami ketvirtuoju Konstituci-
jos straipsniu - „ Aukščiausią 
suverenią galią Tauta vykdo tie-
siogiai ar per demokratiškai iš-
rinktus savo atstovus“.

Tačiau reikia turėti omenyje, 
kad reikiamo parašų skaičiaus 
surinkimas - tai tik pradžia. 
Tam, kad tikslas būtų pasiek-
tas - BŪTINA ateiti į patį refe-
rendumą bei patvirtinti savo 
sprendimą. Karti patirtis rodo, 
kad sėkmingai pradėtas Žemės 
referendumininkų darbas, kai 
buvo surinkta daugiau nei 300 
000 parašų, žlugo, nes balsuoti 
į patį referendumą atėjo mažiau 
nei 50% rinkimų teisę turinčių 
rinkėjų. Nekartokime klaidų.

Kęstutis KRIKŠTAPONIS

Paskutiniu metu daugelį lietuvos gyventojų užplūdo 
baimės ir bejėgiškumo jausmas. Nepaliaujamai 
štampuojami antikonstituciniai nutarimai bei 
įstatymai ir jų pasekoje daugybė savo nuomonę 
turinčių ir išpažįstančių tradicines vertybes žmonių 
nebetenka galimybės savo gimtinėje ne tik kurti, 
dirbti, mokytis ar gydytis, bet net ir pavalgyti savo 
mėgstamoje kavinukėje ar apsipirkti didesniame 
prekybos centre. Po kaimus važinėja slaugės kartu 
su pašto darbuotojais ir skiepija senolius vakcinomis, 
kurių saugumas ir veiksmingumas oficialiai bus 
patvirtintas tik už poros metų. Kas už tai galėtų 
būti atsakingas mes nutuokiame... bet vargu ar tų 
asmenų veiksmus artimiausiu metu įvertins teismai.

Psichologinis smurtas ir prievarta - mūsų gyvenimo norma?
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Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas
Bankas: aB SEB BaNKaS
a/s lT13 7044 0901 0212 9174
mokėjimo paskirtyje įrašoma: aUKa referendumui ir asmens kodas
SVaRBU!!! aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo as-

mens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.
Maža auka - iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą refe-

rendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;

auka - nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali 
paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. - 15240 eurų) per kalendorinių metų referen-
dumo kampaniją, bet yra apribojimų*

* aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.)
kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, 

asmuo privalo būti deklaravęs turtą ir pajamas už 2020 m.
Draudžiamos juridinių asmenų aukos!
Parengta pagal lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavi-

mo kontrolės įstatymą

Norintiems paremti referendumą

Prieš keletą metų teko lan-
kytis Šveicarijoje ir iš pirmų 
lūpų išgirsti apie senas refe-
rendumų tradicijas  jų šalyje: 
valstybės lygio dalykai spren-
džiami tautos teferendume, 
kantonų (administracinis vie-
netas) dalykai sprendžiami 
atskirų kantonų referendu-
muose, miestų - atskirų miesų 
referendumuose ir t.t. Kie-
kvienas Šveicarijos pilietis 
tiesiogiai dalyvauja įvairaus 
lygmens savo šalies problemų 
sprendime. Apie 8 mln. gyven-
tojų turinčioje Šveicarijoje 
kasmet referendumai, ir ne po 
vieną.

100 TŪKSTANČIŲ REFE-

RENDUMAS būtų pirmas 
žingsnis šveicariškos demokra-
tijos pusėn, juk kažkada ir 
mums reikia pradėti!

Janina Dovydaitienė, 100 
tūkstančių referendumo inicia-
tyvvinės grupės narė, 2017m. 
refendumo dėl Mažoritarinės 
rinkimų sistemos iniciatyvinės 
gr. narė, 2014m. Žemės nepar-
davimo užsieniečiams  referen-
dumo parašų rinkėja, fin. rėmė-
ja ir viena iš referendumo lei-
dybos organizatorių Kau-
ne,   parašų rinkėja prieš naujos 
Atominės elektrinės statybą 
20.. metais.

Janina DOVYDAITIENĖ

Artėkime prie Šveicarijos

Mūsų totalitarinė valdžia ant 
šių vartų užkabino sunkias am-
barines spynas, pradedant tyla 
masinės informacijos priemonė-
se ir baigiant referendumo ak-
tyvistų persekiojimu ir areštais.

Tokių įrankių ji turi daug, 
o mums lieka tik vienybė ir 
susitelkimas.

Mes per mažai supranta-
me ir vertiname tikrąją šio 

referendumo vertę ir prasmę.
Tai yra didžiausias ir turbūt 

svarbiausias šiandienos egza-
minas tautai.

Ar išlaikysime jį, ar apsi-
ginsime nuo priespaudos, oku-
pacijos ir Lietuvos naikinimo?

Vartai į demokratiją turi 
būti atidaryti!!!

Romas DAMBRAUSKAS

Šitas referendumas 
yra vartai į tikrąją, 
neišniekintą demokratiją

LR Konstitucijos I skirsnio 9 
straipsnis teigia „Svarbiausi 
Valstybės bei Tautos gyvenimo 
klausimai sprendžiami referen-
dumu“. Buvo sprendžiami - kol 
jam surengti reikalinga parašų 
riba nebuvo užkelta iki dabarti-
nės, praktiškai nebepasiekia-
mos, proporcingai pagal gyven-
tojų skaičių - aukščiausios Eu-
ropoje. Taip nutiko ne savaime 
ir neatsitiktinai, o pasistengus 
toms politinėms jėgoms, kurios 
atvirai pasisako prieš pačią refe-
rendumo idėją, nes laiko Lietu-
vos gyventojus nekompetentin-
gais orientuotis bet kokiu klau-
simu, liečiančiu valstybę ir jų 
pačių gyvenimus tiesiogiai. Ki-
taip tariant, protiškai neįgaliais, 
nebe politine tauta, o adminis-
truotinu resursu, kuris privalo 
besąlygiškai paklusti nerinktų ir 
piliečiams neatsakingų ekspertų 
valdžiai, lojaliai esamai politinei 
linijai - kad ji niekada „iš apa-
čios“ nepasikeistų. Jei nesutin-
kame su šiuo požiūriu į valstybę 
ir save, jei tebelaikome save po-
litine tauta, kuriai priklauso su-
verenitetas, jei Konstitucija te-
begalioja - privalome siekti at-
kurti galimybę realiai naudotis 
šia konstitucine teise: referen-
dumo kartelės sumažinimo.

Kodėl tai svarbu

Pagarbiai, Dr. Nida VASILIAUSKAITĖ

„Renkami parašai. Janina Dovydaitienė centre“
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Referendumas yra svarbus 
demokratijos instrumentas. 
Tik ar šiandien turime demo-
kratiją? Kokia ji? Galios ir vir-
šenybės, skambučių ir susita-
rimų?! Tautos žodis šiandien - 
kaip zuikio, kai vakarienės pa-
tiekalus sprendžia vilkų taryba. 
Esu šio referendumo vienas iš 
iniciatorių - tai buvo ir mano 
pažadas Biržų krašto žmo-
nėms - kad jie, kaip Tautos da-
lis galėtų spręsti visus aktua-
lius ūkio klausimus. Juk Lietu-
va - mūsų visų. Tik kartu ir tik 
susitelkę galime išspręsti 
mums rūpimus klausimus. Tie-
siogiai. Tautos vardu. Dalyvau-
dami referendumuose - pasira-
šydami ir ateidami balsuoti pa-
skirtą dieną.

Seimo narys, organizuojamo 
referendumo iniciatyvinės grupės 

narys Valdemaras VALKIŪNAS

Išlikim budrūs demokratijos sargyboje

•  PiliEČiŲ PaRašŲ RiNKiMO 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 valstybine kalba, 
aiškiai ir įskaitomai.

•  Duomenis į parašų rinkimo lapą įrašo tik pats pilietis mėlynu, violetiniu 
arba juodu rašikliu.

•  Bet kokie taisymai ir braukymai yra neleidžiami. Įvykus klaidai, yra per-
braukiamas eilutės numeris („X“) ir pildoma sekanti, žemiau 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 iniciaty-
vą 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 kor-
telė arba lR piliečio pasas.

•  Renkant parašus pageidautina išaiškinti piliečiams, kad taip išreiškiamas 
tik jų sutikimas reikalauti surengti referendumą, o dėl pilietinės valios pareiš-
kimo 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 Rai-
DĖMiS, tačiau parašų rinkimo lape tai būtina.

•  Kadangi langelis, skirtas įrašyti pavardei ir vardui yra aukštokas ir trum-
pas, dažnai išaiškėja, kad įrašas netelpa. Todėl pildyti šį langelį patartina ma-
žesnėmis raidėmis, pasiliekant galimybę įrašyti vardą tame pačiame langelyje 
apačioje pavardės.

Pasirašymas ant lapų už 100 referendumo iniciatyvą parašų rinkimo lapuose

Bendra informacija ir dažniausiai pasitaikančios klaidos:

Šiandieninė padėtis Lietu-
voje išryškino trisdešimt metų 
užsitęsusio visuomenės akty-
vuno trūkumus, dalyvaujant 
valstybės gyvenime, vykstan-
čiuose politiniuose procesuo-
se. Kai valstybės valdymas pa-
liekamas tik valdžios atsto-
vams, kai nėra kontrolės iš pa-
čios tautos, sunku tikėtis ge-
resnių rezultatų.

Konstitucijos 9 straipsnyje 
sakoma, kad „Svarbiausi Vals-
tybės bei Tautos gyvenimo 
klausimai sprendžiami referen-
dumu.“ Aktyvus parašų rinki-
mas, didžiulis žmonių susido-
mėjimas leidžia tikėtis, kad 300 
tūkstančių parašų surinksime. 

Bet viskas priklausys nuo to, 
kaip visa tauta ateisime balsa-
vimo dieną ir atiduosime savo 
balsą už tai, kad referendumas 
įvyktų. Tokio aktyvumo, kaip 
per prezidento ar Seimo rinki-
mus, neužteks - referendumas 
bus neįvykęs. Privalome pa-
siekti, kad referendumo dieną 
ateitų 60-70 procentų - pusan-
tro karto daugiau balsavimo 
teisę turinčių rinkėjų.

Referendumas ir parodys, 
ko verti mes esame - subrendę 
mes ar ne patys būti šeiminin-
kais savo gimtoje Lietuvoje.

Partijos ,,KARTU SU VYČIU“ 
pirmininkas Vaclovas ŽUTAUTAS

Referendumas - ryš-
kiausias valstybės de-
mokratiškumo požymis. 
Jo metu piliečiai išreiš-
kia savo pozicija pagrin-
diniais rūpimais klausi-
mas, kuri įgauna įstaty-
minę galia. Autokratinė-
se valstybėse referen-
dumai negalimi, o tokio-
se šalyse, kaip Šveicari-
ja, net svarbiausi parla-
mento priimti įstatymai 
įsigalioja tik kai jiems 
pritariama ir referendu-
me. Piliečiai savo daly-
vavimu jame parodo, 
kiek jiems rūpi savo 
valstybė.

Habil. dr. Bronius 
GENZELIS

Pilietiškumas - pareiga valstybei

Referendumas 
parodys ko mes verti
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Lietuva, šimtmečiais atka-
kliai gynusi savo laisvę ir ne-
priklausomybę, iš praeities iš-
saugojo savo simbolius, pakėlė 
Lietuvos trispalvę vėliavą.

Geltona primena saulę, mū-
sų laisvės viziją, Žalia - gyvybę 
ir viltį, Raudona - pralietą mū-
sų kraują. Vienybėje mes ne-
nugalimi.

Šiandieninėje Lietuvoje vi-

sų pirma turi būti įgyvendina-
mas teisingumas.

Svarbiausia valstybės funk-
cija, kad valdžia užtikrintų tei-
singumo vykdymą.

Mūsų visų Susitelkimas už-
tikrins ir įtvirtins teisingumą.

Referendumais spręskime 
svarbiausius Valstybės bei 
Tautos ir čia gyvenančių kita-
taučių gyvenimo klausimus.

Teisingumas -
Teisingumo - Teisingumą

Pasirašymas vykdomas Vyriausios rinkimų komisijos oficialiame tinklapyje.

Veiksmų eiga:

1. Įeiname į VRK tinklapį surinkdami naršyklės adresų juostoje nuorodą 
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798 , arba tinklapyje 
http://www.ltreferendumas.lt/ paspausdami mėlynos spalvos mygtuką su užra-
šu „Pasirašymas dėl 100 tūskstančių referendumo“ elektroniniu būdu, esančio 
dešiniąjame viršutiniame lango kampe.

2. atsivėrusio VRK tinklapio lango apatinėje dalyje paspaudžiame žalią myg-
tuką „Pasirašyti“

3. Naujai atsivėrusiame lange paspaudžiame mėlyną mygtuką „PRiSiJUNGTi 
PER ViiSP“, kuris nukreipia į „Elektroninių valdžios vartų portalą“

4. atsivėrusiame „Elektroninių valdžios vartų“ lange pasirenkame naudotoją 
„Gyventojas ar rezidentas“

5. Sistema pateikia galimybes prisijungti per pasirinktą banką, arba pasinau-
dojus viena iš trijų elektroninių atpažinties priemonių.

6. Prisijungus prie banko pasirenkama „Elektroniniai valdžios vartai“ ir pa-
spaudžiamas mygtukas „prisijungti“.

7. Naujai atsivėrusiame „Elektroninių valdžios vartų“ lange matomi savo 
asmens duomenys ir paspausdus žalią mygtuką ‚Patvirtinti“ jie patvirtinami.

8. Naujai atsivėrusiame VRK svetainės lange, viršutiniame kairiąjame kampe 
matomas savo vardas ir pavardė. apatinėje lango dalyje paspaudžiamas žalias 
mygtukas „PaSiRašYTi“

9. iššokusiame lange „ar tikrai norite pasirašyti už šią iniciatyvą“ paspaudžia-
mas žalias mygtukas „TaiP“.

10. atsiveria langas, kurio dešininėje pusėje atsiranda žalias stulpelis išilgai 
viso teksto, su užrašu „Pasirašyta“ ir pasirašymo data. Tai patvirtina, kad pasira-
šymas įvykdytas sėkmingai.

Visą pasirašymo elektroniniu būdu eigą galite pamatyti taip pat ir Youtube 
kanale pagal nuorodą:

https://www.youtube.com/watch?v=U5oAZ1XVxkM

Pasirašymas už 100 tūktančių referendumo iniciatyvą internetu

Mūsų pareiga padaryti tai, ko nepadarėme 2014 metų birželio 
29 dieną.

Todėl ne tik pasirašykime už 100 tūkstančio referendumą, bet 
ir ateikime į rinkimus ir atiduokime savo balsą, nes tik taip su-
sigrąžinsime savo valstybę į Tautos rankas.

Vilmantas POVILAITIS

Atstovaudamas Lietuvos 
smulkiuosius verslininkus, tur-
gų ir prekyviečių prekybinin-
kus bei paslaugų teikėjus vi-
suomet susiduriu su Lietuvos 
Respublikos valdžios aroganci-
ja ir ignoruojančiu požiūriu į 
mus. Tokią išrinktųjų laikyseną 
galima paaiškinti tik stambaus 
kapitalo įtaka, kuomet korupci-
nių įtakų pasekoje valdžia prii-
minėja protekcionistinius 

sprendimus, naudingus vien 
stambiesiems prekybiniams 
tinklams, stambiesiems gamin-
tojams bei perdirbėjams, auto-
matiškai nenaudingus ir žlug-
dančius smulkiuosius versli-
ninkus!

Kadangi negalime sau leisti 

ir neturime tų įtakos svertų 
valdžiai, kuriuos turi didžiosios 
kompanijos, mūsų kelias yra ki-
tas: mes turime susivienyti ir 
tada, kryptingai veikdami, pa-
sinaudodami mums LR Konsti-
tucijos garantuojamomis teisė-
mis, priversti LR valdžią prii-
minėti verslui naudingus 
sprendimus, neignoruojant 
smulkiųjų verslininkų. Jei val-
džia sužlugdys Lietuvos vers-
lus, tai žlugs ir valstybė!

Tam tikslui pasiekti visus 
kviečiu prisidėti prie inicia-
tyvos sumažinti referendu-
mui paskelbti reikalingų bal-
sų skaičių nuo 300000 iki 
100000. Sekantį referendu-
mą, manyčiau, būtų reikalin-
ga skelbti dėl balsų procento 
sumažinimo, norint paskelb-
ti referendumą įvykusiu.

Asmeniškai palaikau idėją 
siekti referendumu paleisti 
dabar valdžioje esančią liberal-
pseudokonservatorių koaliciją 
su visu likusiu Seimu ir siekti 
naujų priešlaikinių Seimo rin-
kimų. Kviečiu visus būti nea-
bejingais ir aktyviais savo 
valstybės piliečiais - dalyvauti 
visuomeniniame bei politinia-
me gyvenime, remiant mums 
naudingas iniciatyvas!

Būkime aktyvūs ir atsakingi

Mūsų pareiga tai padaryti

Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos, įkurtos prie Ekonomikos ir ino-
vacijų ministerijos vadybos narys, Asociacijos „Lietuvos Prekyvietės ir 

Turgavietės“ pirmininkas - Vytenis BUTKEVIČIUS Tauras JAKELAITIS


