https://www.ltreferendumas.lt/
Seimo valdančioji
koalicija pradėjo atvirai
vykdomą konstitucinį
perversmą.
Visų pirma, įvedė nepaprastąją
padėtį ne tik pasienyje su Baltarusija, bet ir kitose Lietuvos vietose - Pabradėje, Medininkuose,
Kybartuose, Rukloje ir sostinėje
Vilniuje – Naujininkuose. 200
metrų aplink šias vietas įvesti
konstituciniai apribojimai, uždrausti susirinkimai, leidžiama
panaudoti kariuomenę, tikrinti
transportą, nors po šio sprendimo
priėmimo Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė patikino, kad padėtis visiškai kontroliuojama.
Tariamai rūpinamasi tautiečiais.
Tačiau tą pačią dieną Seimas priėmė
nagrinėjimui įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimus
dėl neteisėtai Lietuvoje esančių asmenų visapusiško materialinio ir
socialinio aprūpinimo, jų vaikų mokymo. Užtenka tik neteisėtai kirsti
sieną ir paprašyti prieglobsčio.
Tai – tiesioginis kėsinimasis ir
į vykdomą referendumo iniciatyvą,
nes Konstitucijos 147 straipsnis
draudžia keisti Konstituciją nepaprastosios padėties metu. Konstitucijos tiesioginiu taikymu šiuo
metu vykdoma įregistruota referendumo iniciatyva yra dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo.
Seimas atmetė ir Prezidento
Gitano Nausėdos veto trims įsta-

Tautieti, negi TU nusipelnei tokios
nepagarbos ir atviros patyčios iš Tavęs
ir Tavo šeimos!?
GERA ŽINIA IŠ PREZIDENTŪROS:
tymams. Valdančioji koalicija ir
ją aptarnaujantieji atvirai pradėjo
Respublikos Prezidento vertimą,
į jo vietą pasiūlė Seimo Pirmininkę
Viktoriją Čmilytę-Nielsen. Ši politikė iki šiol neįvykdė savo pareigos apie šią, 2021 m. birželio 29
d. įregistruotą, referendumo iniciatyvą pranešti artimiausiame
plenariniame Seimo posėdyje. Tuo
V. Čmilytė-Nielsen parodė jos paniekinantį požiūrį į Tautą ir Tautos
konstitucinę teisę į referendumą,
o Seimas nevykdo Konstitucinio
Teismo 2020-07-30 nutarimo dėl
konstitucinio referendumo įstatymo priėmimo.
Mieli Lietuvos žmonės, Lietuvą
užvaldžiusieji atvirai pradėjo lošti
„iš banko“ – paskubomis jėga ir
pažeisdami Konstituciją mus visus
verčia būti besąlygiškai jiems paklusniais 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 pagrindinių „Mažeikių naftos“ dovanotojų „Williams“ aferistams Andrius Kubilus atvirai paskelbė,
kad ne tik V. Čmilytė-Nielsen pakeis G. Nausėdą Respublikos Prezidento kėdėje, bet ir tai, kad Ingridos Šimonytės vadovaujama
Vyriausybė mus valdys dvi kadencijas!
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 paslaptis.
Todėl Referendumo iniciatyvinės grupės nariai signatarai Audrius
Butkevičius, Bronislovas Genzelis,
Eimantas Grakauskas, Egidijus
Klumbys ir Zigmas Vaišvila kreipėsi
į V. Čmilytė-Nielsen dėl paaiškinimų apie Seimo neveikimą dėl referendumo iniciatyvos, nepaskelbimo apie įregistruotą referendumo
iniciatyvą ir dėl išsamios Seimo

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 iniciatyvos, kuria siekiama sumažinti reikalingų rinkėjų
parašų skaičių dėl Referendumo iniciavimo iki 100000.
„Taip būtų suteiktos didesnės galimybės pasisakyti
tautai,- pareiškė Prezidento patarėja“.
Pirmininkės biografijos paskelbimo,
pateikiant ir informaciją apie jos
tėvo ir senelio karinės tarnybos
ir/ar tarnybos specialiosiose tarnybose aplinkybes.
Tautieti, negi TU nusipelnei
tokios nepagarbos ir atvirtos patyčios iš Tavęs ir Tavo šeimos!?
Negi taikstysiesi su tuo, kas
vyksta, ir nuolankiai pasiduosi
šiems nebesivaldantiems, arogancija trykštantiems veidmainiams
ir demagogams!?
LIETUVOS PILIETI, ar TU jau
pasirašei už REFERENDUMĄ!?
Lapkričio 12 d. Vyriausioji rinkimų komisija Referendumo iniciatyvinei grupei išdavė papildomus 4000 lapų piliečių parašams
rinkti dėl privalomo referendumo

dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių
pakeitimo, kad referendumui inicijuoti reikėtų ne 300000, o tik
100000 piliečių parašų.
Mielieji, atėjo šaltas metas, siūlykite patalpas, buveines ir kitas
vietas po stogu, kur kiekvienas
norintis nepasiduoti galėtų pasirašyti už Referendumą kiekviename mieste ir miestelyje!
Tai mūsų visų kova už išlikimą
jau ir fizine prasme.

Referendumo iniciatyvinės
grupės koordinatoriai
Zigmas Vaišvila, Nendrė Černiauskienė, Tauras Jakelaitis
Referendumo iniciatyvinė grupė

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

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 nepakeista. Tokioje situacijoje didžiausia grėsme nacionaliniam
saugumui tampa pati valstybės
valdžia, kuria nebepasitiki niekas,
net ji pati.
Metų metais šalis valdoma slaptomis pažymomis, elektroniniais
laiškeliais ir išsaugota kompromituojančia specialiųjų tarnybų
informacija, kurią pagal įstatymus
pasibaigus tyrimui būtina sunaikinti, tačiau niekas nenaikina. Sekami visi ir pasiklausoma visų,
ikiteisminio tyrimo duomenys
naudojami grupuočių kovose prieigai prie šėryklos.
Politinė sistema maksimaliai
atskirta nuo pilietinės kontrolės
ir uždaryta nuo žmonių. Partijos,
tapę stagnuojančiais grupinių interesų realizavimo įrankiais, perduodamais pagal paveldėjimą ir
iš esmės yra tik UAB „Lietuva“
frakcijos, įgyvendinančios atskirų
grupuočių vadų karjeros interesus.
Partijų finansavimo, rinkimų sistema sukurta ir provaldiškos žiniasklaidos palaikoma tokia, kad
valstybėje nieko nebegalėtų pasikeisti.
Tačiau tiesa yra paprasta ir
matoma plika akimi - jei iš esmės
valstybėje niekas nesikeis ir ne-

Be tiesioginės demokratijos
prarasim valstybę

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 nebeįmanoma.
Lieka tiesioginės demokratijos

kelias. Lietuvių tauta referendumu
priėmė Konstituciją ir yra valstybės suverenas, bet jos pakeisti
nebeturi teisės, nes piliečių nerinktas Konstitucinis Teismas pripažino, kad Seimas gali neskelbti
piliečių inicijuoto referendumo,
jei pasiūlymai keisti Konstituciją
prieštarauja Konstitucijai.

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 turėti, negu ginti savo ir vaikų sveikatą? Baimė – vidinis signalas apie galimą grėsmę, tad paklauskime
savęs, ar ji reali, ar sugalvota. Nėra kito būdo nugalėti baimės, kaip ištarti sau padrąsinantį žodį:
nepasiduok! Nebijokime permainų ir, vadovaudamiesi logika, eikime pirmyn!
Referendumas - tai mūsų teisė į laisvę, tiesą,
teisingumą, kartu kurti geresnę valstybės ateitį ir
įstatymus.

Susigrąžinkime teisę patiems spręsti, kaip norime 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 prigimtinės.
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, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai.
LRK 25 str. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
Tai kilkime, nenuleiskime rankų, nesustokime
ir vienykimės, siekdami savo tikslų!

DŽEIRANA D., visuomenininkė,
„Susitelkimo branduolys“ narė

Tarsi būtų įmanomas šiame
pasaulyje bent koks esamos tvarkos pakeitimas, neprieštaraujantis
tai tvarkai.
Reikia sumažinti nerealiai didelį
referendumui inicijuoti būtinų piliečių parašų skaičių nuo 300
tūkst. iki 100 tūkst. Tuo būdu
bent atstatytume galimybę pilie-

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

Asociacijos LŠS tarybos narys
Algimantas RUSTEIKA

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

Keista. Gal mūsų tautai
netinka Demokratija?
Gal reikia stipraus
lyderio kaip Lukašenka?
Rinkdamas parašus sutinku visokių žmonių. Vieni bijo atidaryti
duris. Kiti, net neišklausę, turi išankstinį 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 neklausę.
Pastebėjau, kad reikia pateikti
kertines frazes, pvz: " kad būtų
daugiau referendumų kaip Šveicarijoje", "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 mėgstu diskutuoti ir kviečiu juos pasidalinti 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 organizuos visokie marginalai, buduliai,
kvaileliai ir pan.”. Į tai atsakau tam, kad referendumas būtų laikomas 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 galimybės 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

KODĖL
LIETUVIAI BIJO
DEMOKRATIJOS?

klausiu: “O ar gerai jūsų išrinktas
Seimas jus reprezentuoja? Gal galite įvardinti bent vieną įstatymą,
kuris yra tikrai jums naudingas?
Vietoje atsakymų į šiuos klausimus
dažniausiai įsivyrauja tyla. Lietuvoje yra mokslininkų ir savo srities
profesionalų, kurie priimtų geresnius valstybės valdymo sprendimus
nei paprasta liaudis. Tačiau ką daryti, jeigu ir jiems nesuteikiama
galimybė prisidėti prie priimamų
sprendimų priėmimo? Net jei jie
ir gautų galimybę priiminėti sprendimus, ar tai būtų tikroji demokratija? Aš manau, kad tikroji demokratija yra ne tada, kai priimami
teisingiausi sprendimai, bet tada,
kai priimami sprendimai reprezentuoja piliečių daugumos interesus. Būtent šis referendumas ir

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

suteikia progą gražinti žmonėms
daugiau demokratijos.
- Dažnokai tenka išgirsti ir
frazę: „Tai mano nuomonė“. Nuomone galima laikyti tai, kai žmogus
gali ją suformuluoti ir turi ją pagrindžiančių argumentų. O kai tu
darai kažką iš baimės (bijai nepaklusti valdžiai, prarasti darbą, prarasti galimybę keliauti, pramogauti
ir t.t.), tai jau ne nuomonė. Tai
BAIMĖ!
Kad ir koks būtų jūsų pasirinkimas, aš ji gerbiu.
Bet rinkitės prašau iš meilės, o
ne iš baimės.

Vitalijus SABALIAUSKAS
Parašų rinkėjas

„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 obywatelskiej. Mojej również. Tylko
w odróżnieniu od Mickiewicza,
który był zesłańcem zmuszonym
do emigracji, mam ten teoretyczny
przywilej postawę obywatelską
realizować w ojczystym kraju. Teoretycznie, a realnie?
Jako obywatele wybieramy innych obywateli, by reprezentowali
nasze potrzeby i wizję jak najlepszego zarządzania państwem.
Oddajemy mandat zaufania tym,
którzy dążą do władzy, przedstawiając swoje programy polityczne.
Jest to demokracja pośrednia.
Czym innym jest demokracja be-

Šiandien sunku
gyventi melo,
nelogiškų sprendimų,
prievartos, gąsdinimo
ir baimės,
supriešinimo,
neaiškių pokyčių
atmosferoje.
Įsisukus valdžios žmogaus
orumo ir teisių naikinimo mašinai, vieni susigūžėme, užsidarėme savo pasaulyje, antri
– atsitraukėme atgal ir sutikome priimti valdžios primetamas taisykles, treti – dar
susitinkame ir tariamės, ką
realaus ir paveikaus šiandien
galima padaryti. Mes irgi turime šeimas, namus, darbus,
problemas, irgi galime pasakyti
„Neturiu laiko“, „Bijau, kad iš

„Demokracja
bezpośrednia jest
wyrazem aktywnej
postawy obywatelskiej”
zpośrednia, która zapewnia obywatelom prawo decyzji i prawo
wyboru bezpośrednio w głosowaniu. Jest to pełnia suwerenności
narodu, który korzystając z prawa
wyborczego może ingerować w
decyzje polityczne i w ten sposób
zmieniać prawo i otaczającą rzeczywistość.
Zgodnie z Konstytucją Republiki Litewskiej taką formą bezpośredniej interwencji politycznej
społeczeństwa jest referendum.
Dzisiaj jako społeczeństwo w pełni
dojrzałe i mające prawo do wyrażenia swojej opinii staramy się o
to, by zmniejszyć próg liczby podpisów obywateli z 300 tys. do
100 tys.
Aktualna liczba jest nieproporcjonalna 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 organizuje 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 państwem 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 interesem wyłącznie elit i osobników
epatujących polityczną poprawnością, czekanie następnych wyborów staje się nie lada wyzwaniem...
Przykład starożytnej Grecji dobitnie pokazuje, że upadek demokracji nastąpił po całkowitym

odejściu od formuły demokracji
bezpośredniej. Jest to przestroga
warta uwagi, dlatego bardzo zachęcam 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

Teisė ir valia
patiems spręsti
darbo atleis“, „Ne mano daržas, ne mano pupos“. Tik yra
tiesa: kas nori neveikti, visada
ras priežasčių, o kas nori veikti
- visada ras būdų.
LŠS Rytų Aukštaitijos grupėje nuolat dalinamės parašų
dėl referendumo kartelės rinkimo patirtimi. Vieni renkame
parašus pasibelsdami į namus,
kiti – savo darbovietėse, treti
– po šventų mišių bažnyčiose
ir miestelio šventėse. Esame
dėkingi parduotuvių savininkams, visuomeninėms organizacijoms, kurie pasiūlė savo

patalpas parašams rinkti. Vykdome iniciatyvos reklamą ir
gyventojų švietimą per veidaknygę (FB), vietos (pvz.,
Visagino) televiziją, miestelių
skelbimų lentose ir tiesioginių
pokalbių metu, daliname Referendumo laikraštį su vietos
parašų rinkikų kontaktais.
Mano tikėjimą ir entuziazmą
palaiko pasirašantys žmonės,
kaskart sakantys, kad tai teisinga ir labai reikalinga iniciatyva. Kartais išgyvenu beviltiškumo jausmą, bet mano ir mano tėvų praeitis liudija, kad
būtent paprastas žmogus gali
pakeisti pasaulį. Laimėti pasauliniai karai, apgintos teritorijos, prie verpimo ratelių išsaugota kalba, nepamirštas pasididžiavimas savo tautos istorija ir valstybe.... Būtent valstybe, aiškiai atskiriant valdžią
(ateinančią ir išeinančią) ir Lietuvą (išliekančią su savo teritorija, kalba ir kultūra).
Jei Lietuvoje iki sausio mėn.
vidurio surinksime 300 000
rinkėjų balsų, pasinaudosime
Konstitucine teise išsakyti savo nuomonę Referendumu.
Nenuginčijamą teisę ir valią
PATIEMS spręsti SAVO Valstybės klausimus.

Daiva Veronika KAŠINA,
LŠS Rytų Aukštaitijos filialo
tarybos narė

Savo neveikimu jūs remiate “šaiką“
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 referendumas tai ne kelių žmonių piketas,
ar net ne dešimties tūkstančių piliečių
mitingas. Tai 300 000 tūkstančių piliečių 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 pasyvios pozicijos. Turim tapti aktyvūs,
veiklūs ir atsakingi už savo ir savo
vaikų ateitį. Turime dalyvauti svarbiausiuose 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

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ –
РЕФЕРЕНДУМ

Смутные времена пришли в
Литву - пустоглазые
социопаты проползли к власти.
Душат людей налогами, штрафами,
масками. Все туже закручивают гайки,
издеваются над старым и малым, принимают антиконституционные законы.
ОЧНИСЬ, НАРОД! НЕ СПРЯЧЕШЬСЯ! В КАЖДЫЙ ДОМ БЕДА ПОСТУЧИТСЯ.
Расправь крылья, зажги Божественную 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, ЭВОЛЮЦИОННЫЙ, ПУТЬ – РЕФЕРЕНДУМЫ!
Мракобесие исчезнет, как дурной
сон. Если каждый возьмет ответственность не только за свою семью, в частности. Но и за государство в целом.
Только путем референдумов сможем
вывести страну из тупика.
Уже 5-ый месяц по Литве ходят добровольцы – лучики Света. Пытаются
достучаться до сердец Человеческих.
Несут Благую Весть, собирают подписи
для созыва референдума.
НАДО СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ – ПОДПИСАТЬСЯ 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 Конституции. Конституция – высший Закон
государства. Все остальные законы –
вторичны и много лишнего.
Начнём с малого - простая арифметика. Для созыва референдума от Народа, 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 добровольцев. Уменьшив расход человеческих ресурсов, сэкономив здоровье волонтеров и ихние скудные финансы.
Ведь, ничто не дается даром!
Станьте хозяевами своей судьбы.
Мы, Народ, имеем право управлять государством, непосредственно. Путем
референдумов, принимая важные поправки в Конституции, дополняя ее и
корректируя.
Хватит слепо слушать указы и приказы бездушных чинуш, дорвавшихся
до власти!
Бери на себя ответственность за
управления государством! Как говорится: „Никто не царь и не герой!”
ТОЛЬКО, МЫ, СООБЩА, МОЖЕМ
МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ!
Как в настоящих, цивилизованных
странах – Щвейцарии, Ирландии. В которых регулярно проводятся референ-

думы. И, это не так дорого по сравнению
с разворовыванием, бюрократами, нашего государственного бюджета.
ПОСПЕШИ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ
ВОЛЮ В ВИДЕ ПОДПИСИ
ВРЕМЯ ОГРАНИЧЕНО!
Осталось только 2-а месяца из данных 6-ти. Идёт настоящая информационная блокада. Власти не нужен Голос народа. Нас хотят лишить конституционных прав! Даже листы на которых подписываются граждане, Главной
избирательной комиссией были выданы
только решением суда!
P.S. Для подписи на специальных
бланках (строгой отчётности) необходимо заполнить графу, в которой указывается 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

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!

Bendra informacija ir dažniausiai pasitaikančios klaidos

• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - tik asmens

• PILIEČIŲ PARAŠŲ RINKIMO LAPAS lapas negali būti glamžomas,

tapatybės kortelė arba LR piliečio pasas.

plėšomas ar kitokiu būdu sąmoningai niokojamas, naikinamas.

• Renkant parašus pageidautina išaiškinti piliečiams, kad taip

Tokie veiksmai užtraukia administracinę ir baudžiamąją

išreiškiamas tik jų sutikimas reikalauti surengti referendumą, o

atsakomybę.

dėl pilietinės valios pareiškimo pritariant arba prieštaraujant bus

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

balsuojama referendumo metu.

bine kalba, aiškiai ir įskaitomai.

• Duomenis į parašų rinkimo lapą įrašo tik pats pilietis mėlynu, vi- Dažniausiai pasitaikančios klaidos:
• Mums įprasta pirma rašyti savo vardą o po to pavardę.
oletiniu arba juodu rašikliu.
• Bet kokie taisymai ir braukymai yra neleidžiami. Įvykus klaidai, Parašų rinkimo lape PIRMA rašoma pavardė, o po to vardas.
yra perbraukiamas eilutės numeris („X“) ir pildoma sekanti, žemi- • Nors mums nėra įprasta rašyti savo pavardę ir vardą
au esanti eilutė.

DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS, tačiau parašų rinkimo lape tai

• Pasirašyti už referendumo iniciatyvą galima tik vieną kartą. Jei

būtina.

asmuo pasirašo ant parašų rinkimo lapo ir taip pat elektroniniu

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

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

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

ar ketinantis pasirašyti už iniciatyvą nėra jau pasirašęs anksčiau

pildyti šį langelį patartina mažesnėmis raidėmis, pasiliekant

pas kitą parašų rinkėją arba elektroniniu būdu.

galimybę įrašyti vardą tame pačiame langelyje apačioje

• Pavardė ir Vardas turi būti rašomi didžiosiomis raidėmis.

pavardės.

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 didžiuojuosi,- tai man suteikia jėgų sunkiais
gyvenimo etapais ir niekas to iš manęs neatims.
Globali Marksistinė diktatūra, pakeitusi
pavadinimą į liberalią demokratiją, mus
prievarta verčia atsisakyti, šių natūraliai
įgimtų žmogui jausmų, sumenkinti ar pašiepti juos, visiškai sustabdyti tolesnį žmogaus tobulėjimą ar bent elementarų vystymąsi. Tai ligos simptomai, apraizgę daugelį
pasaulio šalių, propaguojantys tiek asmenybės, tiek visos tautos degradaciją ir
visišką susinaikinimą. Virš 70 metų vakarų
Europos valstybės yra pažeistos marksistinio vėžio, daugelis jų negrįžtamai. Mūsų
visų apatijos, arogancijos, tarpusavio intrigų
ir elementaraus neišprusimo dėka mes ne
tik nesugebėjome iki galo sunaikinti šios

Mes esame gimę Baltais
ligos ir jos šaknų Lietuvoje, bet atvirkščiai
- mes jai leidome mutuoti, keisti pavadinimus ir klestėti tarp mūsų tarsi nuodingai
gyvatei, naiviai tikėdami, kad ji mums neįkąs. 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 naikinamos 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 niekados 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 degeneracija to nepasieksi.
Mes esame Baltai, Lietuviai, broliai, se-

serys, giminės. Mus vienija musų bendras
DNR ir mes esame gimę kariais, o ne personažais iš Orwell'o "Gyvulių Ferma" novelės.
Daugelis iš mūsų esame skirtingų politinių pažiūrų, kiekvienas skirtingai suprantame pasaulį, esame iš skirtingų gyvenimo
sferų ir tai yra nuostabu. Tai yra platforma

generuoti ir įgyvendinti idėjas, kurios tarnautų Lietuvių tautos labui, o ne atvirkščiai.
Atidėkime į šalį savo ambicijas, politinių
ideologijų skirtumus, socialinį statusą. Nesileiskime būti skaldomais ir valdomais.
Būkime atsparūs valdžios skleidžiamam
melui ir šmeižtui, bei menkavertei "prabudusių" 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 referendumą ir išreikšti Lietuvių tautos valią.
Kiekvieno mūsų parašas ir balsas yra svarbus. Nuo mūsų pačių priklauso, ar mes turėsime 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.

2021-10-20 d. Lietuvos
vyriausiasis
administracinis teismas
paliko galioti 2021-07-14
sprendimą, kuriuo VRK
buvo įpareigota 202106-29 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 sprendimo 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 konstitucinę piliečių teisę į referen-

Tik nereikia mūsų gąsdinti!
dumą! Š.m. birželyje Prezidentas
Gitanas Nausėda atkreipė dėmesį,
kad Seimui nevykdant 2020-0730 Konstitucinio Teismo sprendimo 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 iniciatyvos.
Teismas tiesiogiai pritaikė
Konstituciją ir išaiškino - jei VRK
negina konstitucinės piliečių teisės į referendumą, tai ją gins teismas! 2021-10-20 nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas papildomai paaiškino,
kad negaliojant referendumo įstatymui, galioja teisinė referendumo
tradicija - 1989-11-03 d. buvo priimtas pirmasis referendumo įstatymas dar Tarybų Lietuvoje ir
dėl to pakeista Lietuvos TSR
Konstitucija, referendumo įstatymai buvo priiminėjami ir 199003-11 d. atkurtoje mūsų valstybėje.
Todėl VRK privalo dirbti savo
darbą.

Ši referendumo iniciatyva išskirtinė dar ir tuo, kad tai yra
pirmoji atkurtoje Lietuvos valstybėje politinė kampanija, kurios
metu pati VRK nesuteikė LRT
eterio politinės kampanijos dalyvei – referendumo iniciatyvinei
grupei. Tai įvyko tik po to, kai
2021-09-09 Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo sprendimu VRK buvo įpareigota suteikti mums LRT Radijo ir Televizijos eterį. Kol kas tik po 0,5
val. ir tik įpusėjus parašų rinkimo
laikui.
Tačiau mes kovojame toliau.
Tikriausiai neįsivaizduojate, mieli
skaitytojai, kad Respublikos Prezidento ar Seimo rinkimų atvejais
VRK apsimestų, kad šių politinių
kampanijų dalyviams – kandidatams į renkamus postus – nereikėtų suteikti LRT eterį. Tačiau
VRK, kurią sudaro Seimo partijų
atstovai, sumąstė, kad Lietuvos
piliečiai gali pabūti ir be LRT eterio. Nepavyko!
Svarbiausia yra nesustoti, nes
mūsų šalį užvaldžiusieji ir referendumo bijantieji supranta, kad
šios įregistruotos referendumo

iniciatyvos vykdymo, vietos, laiko
ir agitacijos neriboja įstatymai,
kad jos metu žmonės telkiasi, diskutuoja ir tampa pilietiškai aktyviais. Ne tik žodžiais, bet ir darbais, veiksmais.
To valdantieji negali pakęsti.
Nes mes paklūstame ne jiems,
o tiesiogiai Konstitucijai ir teismo sprendimams dėl šios referendumo iniciatyvos. Mes parodėme, kad galima veikti ir be
įstatymo, remiantis vien Konstitucija.
Todėl valdančiųjų ir jų aptarnautojų pyktis mūsų atžvilgiu jau nebetramdomas.
Tęsiasi ir mūsų ginčai su VRK,
taip pat ir teisme – dėl parašų rinkimo termino, LRT eterio, elektroninio pasirašymo, pasirašymo
gyvenantiems užsienyje.
2021-11-30 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės du mūsų skundus – dėl pirmalaikių Seimo rinkimų ir dėl
Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo, kad Seimo rinkimai vyktų
tik vienmandatėse apygardose,
kad kandidatai būtų ne tik politi-

nių partijų, bet ir nevyriausybinių
organizacijų.
Kaip mus valdantieji gali nepykti, jei nuoširdžiai ir kruopščiai referendumo iniciatyvą remiančių piliečių parašus renkanti vilnietė valytoja surinko
ir referendumo iniciatyvinei grupei jau perdavė apie 800 piliečių
parašų! Ji dirba be atlygio ir
tuo nesigiria.
Mielieji, kreipiamės į JUS:
- ne tik pasirašykime už referendumo 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 parašų rinkimo lapus, diskutuoti.
Prisiminkime ir senąjį mūsų
telkimosi šūkį – tik nereikia mūsų
gąsdinti!

Dr. Zigmas VAIŠVILA,
Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signataras

Sąjūdžio saulėlydis
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.
Tai nėra nuotrauka. Tai tikrų tikriausias faktinis dokumentas, kurio priėmimo data aiškiai matosi.

Pagarbiai Lietuvos Pilietis
ALBINAS

Pasirašymas už 100 tūkstančių referendumo iniciatyvą elektroniniu būdu

