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Referendumas parodys, kiek Tautoje liko gyvybės.
A r vaikščiosim

kaip Žemę pard

avę?

ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVOS PILIEČIAMS
Politinė valdžia tolydžio tolsta nuo
Tautos: Lietuvos europarlamentarai nacionalinių interesų ginti nėra pajėgūs, o
didžiąją dalį Lietuvos Seimo sudaro uždaras grupiniams interesams tarnaujančių partijų ratas. Nei per Seimo, nei per
Europos Parlamento rinkimus pasiekti

esminių teigiamų pokyčių valstybėje
yra praktiškai nebeįmanoma.Visuomenė negali ilgiau su tuo taikstytis ir išeitį
mato vienintelėje veiksmingoje Lietuvos Konstitucijos jai garantuojamoje
teisėje – teisėje į referendumą gyvybiškai svarbiausiu tautos ir valstybės

gyvenimo klausimu. Kokia jėga glūdi
Tautoje, rodo sėkmingai įgyvendintas
beveik neįvykdomas reikalavimas –
surinkta daugiau kaip 300 000 visos
Tautos balsavimo siekiančių Lietuvos
piliečių parašų.
>> nukelta į 4 psl.
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REFERENDUMU SIEKIAMA
1)Sumažinti referendumui sušaukti reikiamą parašų skaičių iki 100 000
2)Atstatyti Lietuvos piliečių nuosavybės teisę žemei, miškams ir vidaus vandenims.
Gamtos išteklius pramoniniu būdu naudoti tik po privalomojo referendumo.
3)Referendumu priimtus sprendimus keisti tik referendumu.

AR ŽINAI, KODĖL TAUTA KVIEČIA Į REFERENDUMĄ BIRŽELIO 29 ?
Šių metų birželio 29 dieną Tautos sprendimu ir pastangomis bus rengiamas referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo.
2003 metais Seimas savavališkai pakeitė
ligi tolei galiojusią, 1992 metais visuotiniu Lietuvos Respublikos referendumu
patvirtintą LR Konstituciją, taigi birželio
29-osios referendumu ketinama Lietuvos
valstybei ir jos piliečiams grąžinti tikrą,
teisėtą, neiškraipytą LR Konstituciją ir išimtinę teisę į Lietuvos žemės bei jos turtų
nuosavybę (žr. lentelę).
Vienintelis tikras demokratijos pamatas
yra tautos teisė tiesiogiai pareikšti savo
valią.
Tačiau ir šią teisę dabartiniai Lietuvos
įstatymai smarkiai riboja: referendumui
skelbti privalu per 3 mėnesius surinkti net
300 000 parašų – daugiau kaip 10 % visų
Lietuvos piliečių. Tokios sunkios sąlygos
nenumatomos jokioj kitoj demokratinėj
šaly. Priešingai, kitose šalyse šis nuošimtis mažesnis kelis ar net keliolika sykių, o
laikas ilgesnis arba išvis neribojamas. Nuo
1990 metų Lietuvoje net 19 kartų mėginta
surengti visuotinę Tautos valios apklausą
– referendumą, tačiau ligi šiolei niekam
nepavyko surinkti parašų, todėl šiuo referendumu siekiama reikiamą parašų
kiekį sumažinti iki 100 000. Tasai skaičius sudarytų 3,33% visų balsavimo teisę

turinčių Lietuvos piliečių. Tuo tikslu reikės
keisti Konstitucijos 9 str., ir 147 str.
Beje, sprendžiamoji teisė, kuria piliečiai referendumo reikalavimams pritaria arba nepritaria, lieka nepakitusi
– „Privalomasis referendumas laikomas
įvykusiu, jeigu jame dalyvavo
daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus“.
Norint apginti Lietuvos žemės turtus, kone
švariausius Europoje gelminius jos vandenis ir kitus gamtos išteklius, privalu, kad
gamtos ištekliai pramoniniu būdu būtų
naudojami tik visuotiniam Tautos balsavimui (referendumui) leidus. Tuo tikslu
reikės papildyti Konstitucijos 47 str.
Norint grąžinti Tautai jos teisę pačiai
spręsti svarbiuosius, kertinius valstybės
dalykus, būtina įtvirtinti nuostatą, kad
visuotinės Tautos valios (referendumo)
patvirtintus nutarimus galima būtų
keisti tik referendumu, o ne Seimo narių
dauguma. Tuo tikslu reikės papildyti Konstitucijos 9 str.

Į visus šiuos klausimus bus
tik vienas „TAIP“ arba „NE“.
Užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai gali balsuoti referendume

arba atvykę į ambasadą nustatytą dieną ir
nustatytu laiku su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.
Kodėl privalu ateiti į referendumą ir
deramai nubalsuoti?
Remdamiesi vien Europos Sąjungos Laisvo prekių judėjimo nuostatomis, kuriose,
beje, jokio įpareigojimo dėl privalomo
žemės pardavimo užsieniečiams nėra,
Lietuvos derybininkai paskubėjo pažadėti
nuo 2004 metų sudaryti galimybę ES piliečiams įsigyti žemę Lietuvoje. Dar didesnė
skuba kažkodėl apniko Seimą: jau 200301-23 Lietuvos Respublikos Seimas balsavo už Konstitucijos 47 straipsnio naują
turinį „Dėl Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo“ Nr. IX-1305
ir įtvirtino užsienio piliečių teisę įsigyti
žemę Lietuvoje įstatymo numatytomis
sąlygomis. Šitaip buvo nusižengta vienintelei teisėtai, visuotiniu Tautos balsavimu
1992-10-25 patvirtintai Lietuvos Respublikos Konstitucijai: slapčia nuo Tautos pakeistas tos Konstitucjos turinys ir esmė.
Baisu pasakyti, bet šiuo metu galiojančios
Konstitucijos 47 straipsniu numatoma tik
užsienio piliečių teisė įsigyti žemę, vidaus vandenis ir miškus Lietuvoje. Lietuvos piliečių ir Valstybės teisės į žemę jis nebegina ir net nebenumato! Toks Lietuvos
piliečių ir Valstybės konstitucinių teisių

1992-10-25 visuotiniu Tautos balsavimu (referendumu) priimtos Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 47 straipsnio (a) palyginimas su 2003 m. Seimo iškraipytos LR Konstitucijos
47 straipsniu (b). Raudoni skaičiai rodo, kaip buvo sukeistos vietomis straipsnio dalys.

apribojimas yra neteisėtas ir antikonstitucinis, todėl nedelsiant turi būti panaikintas. Tikroji Lietuvos Konstitucija buvo
priimta 1992 metais tautos referendumu ir
tik juo gali būti keičiama.
Vengrija 2012 metų gruodžio mėnesį priimtomis Konstitucijos pataisomis uždraudė parduoti Vengrijos žemę užsienio piliečiams. Turime ir mes šitaip išmintingai
pasielgti, nes parduoti žemę dabartinėmis
sąlygomis – vadinasi ją prarasti visiems
laikams. Likę be žemės, kaip kad likome be
pramonės ir bankų, vargu ar taptume turtingesni, taigi atpirkti ir šitaip susigrąžinti
valdas jau niekada nepajėgtume, amžiams
likdami bežemiais kumečiais, kaip tai
nutiko Indijos, Palestinos gyventojams,
Amerikos indėnams ir daugeliui kitų engiamų tautų.
Nuo to, ar sugebėsime šiandieną išlaikyti
Lietuvos žemę savo rankoe, priklauso, ar
išvis išliksime. Nes valstybė gyvuoja tik
tada, kai turi savo ŽEMĘ. Ji yra ne pavienių asmenų, o Tautos vertybė, mūsų
bendras paveldas ir gyvenimo pagrindas,
dėl kurio per amžius vyko karai. Lietuvių
tauta, nors ir užgrobta svetimšalių, dar
niekada žemės savo valia niekam nebuvo
nei atidavusi, nei pardavusi. Mūsų protėviai narsiai kovėsi ir negailėjo gyvybės,
kad galėtų ją mums išsaugoti. Tai dėl tos
jų dovanos dabar turime kur gyventi, po
ką vaikščioti, kame kurti, džiaugtis, mylėti.
Mes savo ruožtu tiesiog PRIVALOME
SAVO AINIAMS PERDUOTI ŽEMĘ
TOKIĄ, KOKIĄ GAVOME IŠ SAVO
PIRMTAKŲ, ar net geresnę.
Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbia:
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Valstybingumas priklauso Tautai ir savo valią Tauta
reiškia tiesiogiai. Tad ja remiantis būtina
visiems atvykti į referendumą ir atstatyti
neteisėtai pašalintas iš Konstitucijos Lietuvos piliečių teises.
teisininkė Aldona Birutė Jankevičienė
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ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVOS PILIEČIAMS

>> atkelta iš 1psl.

Referendumo priešininkai, vieningu frontu užpildę vos ne visą viešąją erdvę, vardija
būtus ir nebūtus referendumų pavojus, tokiu būdu neigdami ne tik atskiro referendumo, bet ir pačios konstitucinės normos
priimtinumą. Tai labai pavojinga politinė

tendencija.
Lietuvos Respublikos Konstitucija vienareikšmiškai sako: Lietuvos valstybę kuria
Tauta, suverenitetas priklauso Tautai. Kai
Tauta mato, kad jos atstovai valstybės institucijose daro Tautai nepriimtinus spren-

Remdamiesi tuo, kviečiame ir raginame
visus geros valios žmones telktis, vienytis ir
visomis įmanomomis teisėtomis priemonėmis ginti daugiau kaip 300 000 Lietuvos
Respublikos piliečių išreikštą valią. Referendumas privalo įvykti.

Šaltinis : http://www.ekspertai.eu/del-teises-i-referenduma/

PASIRAŠO:
EUGENIJUS JOVAIŠA
Akademikas, profesorius, humanitarinių
mokslų daktaras, Lietuvos valstybinės
mokslo premijos laureatas
JONAS VAITKUS
Profesorius, teatro ir kino režisierius
VLADAS GARASTAS
Lietuvos krepšinio federacijos garbės
prezidentas
VYTAUTAS RUBAVIČIUS
Rašytojas, publicistas, humanitarinių
mokslų daktaras
ANTANAS BURAČAS
Akademikas, profesorius, vienas iš
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių
ROLANDAS KAZLAS
Aktorius
DAIVA VYČINIENĖ
Profesorė, habilituota humanitarinių
mokslų daktarė, valstybinės J.
Basanavičiaus premijos laureatė

dimus ir ji neturi galimybių jų efektyviai
pakeisti, Tauta ne tik gali, bet ir privalo imtis valingo Konstitucijos jai garantuojamo
veiksmo – referendumo. Šiandien susiklosčiusioje situacijoje tai pareikšti būtina visų
pirma.

ROMUALDAS GRIGAS
Akademikas, profesorius, habilituotas
daktaras, Lietuvos mokslo premijos
laureatas
LIBERTAS KLIMKA
Profesorius, fizikas, gamtos mokslų
daktaras, mokslo istorikas, etnologas
GEDIMINAS STORPIRŠTIS
Teatro ir kino aktorius, režisierius,
pedagogas, dainų autorius
BRONIUS GENZELIS
Habilituotas humanitarinių mokslų
daktaras, Valstybinės mokslo premijos
laureatas, VDU garbės profesorius
ALGIRDAS MARTINAITIS
Kompozitorius, Nacionalinės kultūros
ir meno premijos laureatas, Gedimino
penktojo laipsnio ordino kavalierius
JONAS GRIGAS
Akademikas, profesorius, habilituotas
fizinių mokslų daktaras

IRENA REGINA MERKIENĖ
Profesorė, habilituota humanitarinių
mokslų daktarė, LKMA akademikė,
Lietuvos mokslo premijos laureatė
ROMAS PAKALNIS
Gamtos mokslų daktaras
VYTAUTAS PAUKŠTĖ
Teatro ir kino aktorius
ANTANAS KUDZYS
Profesorius, buvęs LMA akademikas, LKS
dalyvis
RAMŪNAS VALIOKAS
Fizikos mokslų daktaras, Fizinių ir
technologijos mokslų centro skyriaus
vedėjas
ALGIRDAS DEGUTIS
Profesorius, humanitarinių mokslų
daktaras
DAIVA TAMOŠAITYTĖ
Humanitarinių mokslų daktarė, rašytoja,
filosofė

Ekspertai.eu apklausė
kelis pasirašiusius
žymius mokslo,
meno, religijos
žmones, norėdami
sužinoti jų nuomonę
dėl referendumo
ir uždavė tokius
klausimus:
a) Kodėl pasirašėte už galimybę surengti referendumą?
b) Ką referendumas gali pakeisti šalies gyvenime?
c) Referendumo priešininkai sako,
kad už to stovi Rusija. Ar nebijote būti
palaikytas Rusijos agentu (-e)?

b) Jis bent jau gali pasakyti daugumos nuomonę ir tai yra naudinga. Atsiminkime,
kaip atsirado Izraelio valstybė. Kas supirko
žemes ir kas iš to išėjo? Jeigu nebūtų jų supirkę, tai iki šiol nebūtų tos valstybės. O tie,
kurie pardavė, jau jos nebeatsiėmė.
c) Kiekvienas gali būti palaikytas kažkieno
agentu. Aš tikrai nesu agentė nė vieno
žmogaus, nė vienos valstybės, išskyrus Lietuvą. Man atrodo, kad kiekvienas žmogus
turi spręsti pagal savo sąžinę – jeigu jis taip
mano, tai turi taip ir daryti.

Prof., habil. hum. m. dr.,
LKMA akademikė, Lietuvos mokslo premijos laureatė Irena Regina Mer- Vyskupas Jonas Kauneckas
kienė
a) Todėl, kad Lietuvoje yra netvarka. Voa) Kodėl? Pasakysiu paprastai: man atrodo,
kad nė viena valstybė negali būti be žemės,
ji ne ore, ji ant žemės visada buvo. Lietuva yra labai nedidelė valstybė, jos teritorija
tikrai labai maža. Jeigu ją dar pradės dalinti
kitoms tautoms, tai nieko ir nebeliks tada.
Paskui atsiranda teritorinės pretenzijos ir
kiti dalykai.

kietijoje, norint įsigyti žemės ūkio paskirties žemės, reikalingas specialios valstybės
institucijos leidimas, Danijoje fizinis asmuo turi teisę įsigyti tokią žemę, jei turi
šios srities išsilavinimą. Lenkija irgi pratęsė terminą dėl žemės nepardavimo užsieniečiams. Lietuvoje premjeras Algirdas
Butkevičius irgi žadėjo šį terminą pratęsti.
Jis balandžio 23 dieną pareiškė, kad dabar

yra šalininkas to, jog dar 5 metus draudimas būtų pratęstas. Jau didžioji dalis žemės
parduota... tai kodėl nebuvo uždėti saugikliai? Kas nori iš užsienio, tas perka. Aš
pasirašiau todėl, kad mane sužavėjo žmonių aktyvumas. Visi išgyvena, kad Lietuvos
žmonės yra pilietiškai neaktyvūs, tai šiuo
atveju jie parodė didelį aktyvumą. Tačiau
tas pasirašymas dar nieko nereiškia. Jeigu
referendumą paskelbs, visa tauta turės balsuoti, jeigu nenubalsuos už referendumą,
tai ir nepriims tokio įstatymo. Referendumo priešininkai rašo, kam čia rinkti tuos
parašus, skelbti tą referendumą, jeigu daug
žemės jau parduota?
b) Parašų rinkimas subūrė labai daug pilietiškai aktyvių žmonių. Įsivaizduokite,
jei Graikijoje sumažintų pensijas kaip pas
mus per krizę, oi, kaip ten sukiltų! Lietuvoje kaip avys. Kodėl žmonės turi būti taip
skriaudžiami? Kažkas viską nusprendžia ir
nekreipia dėmesio į tautos valią. Šiuo atveju labai gerai, kad tauta parodo savo aktyvumą. Ar jie laimės, ar ne, tai nesvarbu,
svarbu, kad jie susibūrė.

c) Mane daug kuo laikė tarybiniais laikais,
visokiu ekstremistu, tai tegul ir dabar palaiko. Bet aš pažįstu žmones, kurie buvo
aktyvistai, jie tikrai su rusais niekuo nesusiję. Žinoma, visokių įsimaišo tarp jų. Juk
rašė, kad pradžioje referendumo rėmėju
buvo pasiskelbęs Algirdas Paleckis, bet jis
parašų nerinko. Ir A. Butkevičius buvo pasiskelbęs, kad reikia pratęsti (žemės nepardavimo užsieniečiams terminą), taip kad
čia...
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TO NEPANEIGSI

1. Piliečių mažuma negalės
priimti sprendimų referendumu.
Sprendimai referendumais priimami į balsavimą atėjus ne mažiau nei
pusei balsavimo teisę turinčių piliečių
(iš 2,55mln. ateiti balsuoti turi apie
1,3mln.). Sąlyginai nedidelė dalis (100
000 piliečių) galės tik iškelti siūlymą, o
spręs 1,3 mln. – pritarti ar ne. Kitose
valstybėse užtenka surinkti dar mažiau
parašų ir per ilgesnį laiką (Latvijoje –
10 000 per 1 metus).
http://www.zemesvardu.lt/uploads/
images/main/Referendumo-susaukimo-galimybes-didelis.jpg
„Sprendimas dėl kitų klausimų, įstatymų ar jų nuostatų, kurie buvo svarstyti
privalomajame referendume, yra laikomas priimtu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių, dalyvavusių
referendume, bet ne mažiau kaip 1/3
piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus. “
Referendumo įstatymas 7str. 4.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=267136
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437639

2. Konstitucija neprieštarauja Referendumui.
Konstitucijos keitimas visuomet prieštarauja ankstesniajai, kitaip pakeisti
būtų neįmanoma, o surinkus nurodytą
kiekį parašų referendumas privalo būti
skelbiamas pagal įstatymą. „Jeigu Seimo sudaryta ekspertų grupė padaro išvadą, kad piliečių reikalavime paskelbti referendumą teikiamas sprendimo
tekstas gali neatitikti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Seimas šią išvadą
turi paskelbti visuomenei, tačiau ši
išvada negali būti pagrindas neskelbti
referendumo. “
Referendumo įstatymas 14 str.2.
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470728
„Svarbiausi Valstybės bei Tautos
gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. “ –
LR Konstitucija 9str.
http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/
Konstitucija.htm

4. Paskubomis sukurti „saugikliai“
netrukdo užsieniečiams įsigyti žemės.
Priimtus saugiklius Seimas turi teisę
bet kada pakeisti ar atšaukti. Referendumu įtvirtinus siūlomas nuostatas,
jos galės būti keičiamos tik surengus
kitą referendumą ir piliečiams pritarus
naujiems pakeitimams.Saugikliai apribojo pačių lietuvių galimybę sėkmingai ūkininkauti.
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470220

5. Iš ES neišmes, nes...
Nėra numatyta, kad ES galėtų pašalinti
šalį narę. ES yra demokratinė sąjunga, todėl pradėtų derybas dėl sutarties
peržiūrėjimo. BLOGAS PAVYZDYS,
ŠVEICARIJA NEPRIKLAUSO ES
Taip nutiko su Šveicarijos susitarimu
dėl santaupų apmokestinimo.

6. Referendumas nepažeidžia Europos Sąjungos sutarties.
ES sutartyje kalbama tik apie laisvą
kapitalo judėjimą, kurį visiškai užtikrina ir turto įsigijimas nuomos, panaudos, servituto ar uzufrukto teisėmis
– parduoti žemės neprivalome. Mūsų
ūkininkų išmokos dar neprilygsta kitų
ES šalių išmokoms, o tai prieštarauja
ES konkurencijos taisyklėms dėl sąžiningų ir vienodų sąlygų sudarymo.
Nuoma – daikto perleidimas laikinai jį
naudoti už atlygį.
http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=50803&strnr=4.165
Panauda – sutartis, kai yra perduodama teisė sutartą laiką naudotis tam
tikromis vertybėmis.
http://www.infolex.lt/ta/12755:str6.629
Uzufruktas – asmens gyvenimo trukmei ar trumpesniam apibrėžtam terminui nustatyta teisė naudoti svetimą
daiktą ir gauti iš jo produkciją, pajamas.
http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=50803&strnr=4.141
Servitutas – teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo
svetimu daiktu.
http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=50803&strnr=4.111

3. „Vis tiek pirks“
Sugrąžinus teisę į žemę, miškus bei
vidaus vandenis tik Lietuvos valstybei
ir piliečiams, neteisėtas jų pardavimas
užsienio kapitalui bus nusikalstamas.
Įstatymų pažeidėjai turi būti nubausti,
o nusikaltimai negali būti legalizuoti.

7. ES neatims duotų lėšų ir neturėsime
sumokėti baudų.
ES nevykdo įsipareigojimų, nes išmokos mūsų ir kitų šalių narių ūkininkams nesulygintos, dar nebaigta
Žemės reforma, todėl negalime atverti

žemės rinkos.
Gąsdinimai, kad turėsime grąžinti
milijonus, yra melagingi ir niekuo neparemti. Mums gali grėsti tik derybos,
kurių metu mūsų atstovai turėtų apginti savo piliečių valią lygiateisių šalių
sąjungoje.
Europos teisės specialistas D. Kriaučiūnas teigia, kad jei būtų nuspęsta,
jog šalis narė pažeidžia įsipareigojimus, jai pirmiausia būtų pasiūlyta
nutraukti netinkamus veiksmus. Jeigu
atsisakytų, būtų pasiūlyta sumokėti
baudas. Jeigu atsisakytų sumokėti baudas, tada... Teisininkas nebežino, anot
jo, GAL duotų mažiau išmokų – ES
teisės ekspertas net nemini galimybės
priversti grąžinti jau gautas išmokas
arba vėliau visiškai nebeskirti išmokų
Lietuvai.

8. Tariamos investicijos neduotų ekonominės naudos.

10. „Žemės užsienietis niekur neišsiveš”.
Yra daugybė pavyzdžių, kai užsienio
subjektai užima teritorijas ne užkariaudami, bet nusipirkdami žemes ir
taip įgydami įtaką ar net įkurdami savo
valstybes: Aliaska, Niujorko Manhetenas, Indijos kolonizavimas, Palestinos
– Izraelio situacija. Žemės kaip teritorijos niekur neišveža, bet ji de facto
nebepriklauso valstybei, iš kurios (ar
kurios gyventojų) buvo nupirkta.
Bet žemę galima išvežti ir tiesiogine
prasme: durpės, augalinis dirvožemio
sluoksnis, juodžemis, smėlis, žvyras,
anhidritas ir kt.
1. Palestinos pavyzdys: Žydai slapčiomis, dažniausiai arabų vardu, iš vietos
gyventojų ir turtingų šeichų, o vėliau
iš Palestiną okupavusių britų kolonistų pirko žemės sklypus. Pasibaigus
Antrajam pasauliniam karui ir britams
palikus Palestiną, supirktas žemes sujungė ir paskelbė, kad yra įkuriama
žydų valstybė – Izraelis.

Užsienio verslininkams „investavus“
Lietuvoje, gautas pelnas grįžtų į jų
valstybę. Naujų darbo vietų atsiradimas taip pat daugiau teorinis nei realus: įmonė nebūtinai samdys lietuvį,
bet tą darbuotoją, kuris sutiks dirbti už
mažiausią atlyginimą.
Dauguma Latvijoje žemę nupirkusių
užsieniečių nieko nesukūrė ir latvių
neįdarbino, laiko žemę nenaudojamą
perpardavimui, kai ši pabrangs.
Investavimas į ekonominių konkurentų
„auginimą“ prieštarauja ekonominei
logikai. Afrika netapo turtingesnė vien
todėl, kad užsienio subjektai išgauna jos
deimantus. Lietuva netaptų turtingesnė
vien todėl, kad užsienio subjektas eksploatuotų Lietuvos skalūnus.
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/
lietuva/verslas/latvija_virsta_dirvonu_
eileje__lietuva/

2. Niujorko Manhetenas: 1626 m. Peteris Mineitas iš vietinių indėnų nupirko salą už daiktus, kurių vertė buvo 60
guldenų (apie 24 doleriai). Pirko, o ne
užgrobė, nes pagal Olandijos įstatymus
tai buvo teisėtas nuosavybės įsigijimas,
o ne užgrobimas ginklu. Dabartinė žemės saloje vertė siekia 49 mlrd. dolerių.

9. Kitos valstybės taip pat riboja žemės įsigijimą nepiliečiams.
Jungtinėje Karalystėje visa žemė priklauso Karūnai, Danijoje norintis įsigyti žemės asmuo turi mokėti kalbą,
gauti bendruomenės sutikimą, Vengrija uždraudė žemės pardavimą užsieniečiams ir t. t. Paskutiniu metu vis
daugiau šalių nori drausti žemės pardavimą nepiliečiams: lenkų ūkininkai
rengia didžiulius protestus, o latviai,
norėję surengti referendumą, deja, negavo tokios teisės – šiuo metu ketvirtadalis latvių žemių priklauso užsieniečiams, Latgalės regione – 50 proc

AŠ BŪSIU.

http://www.thenews.pl/1/12/Artykul/163435,Polish-farmers-protest-land-sales-to-foreigners
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/zemes-isigijimo-apribojimai-europos-sajungos-valstybese

Romas Kaulinis, Kaunas
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3. Aliaska: Sandėris tarp Rusijos ir
Amerikos įvyko 1867 m. – Rusijai priklausiusi teritorija (apie 1,5 mln. kv.
km žemės) Šiaurės Amerikoje buvo
parduota už 7,2 mln. dolerių. Nors
pinigų už tai Rusija taip dar ir negavo,
sandėris laikomas baigtas ir niekas nė
nemano jo peržiūrėti.
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/s.-lapenas.-kieno-zeme-vaiksciosime-rytoj
http://www.sarmatas.lt/08/spekuliacija-lietuvos-zemes-neisves-jau-isveza/

http://www.propatria.lt/2013/11/
audrius-rudys-tauta-ir-zeme.
html

11.Užsienietis galės įsigyti namą
su sklypu.
Pagal Civilinį kodeksą, tais atvejais, kai
statinys yra kito asmens sklype, statinio savininkui nustatomas servitutas
privažiuoti prie jam priklausančio statinio (kelio servitutas) ir teisė vaikščioti aplink pastatą, kad galėtų tinkamai
naudoti jį pagal paskirtį. Įstatymu galėtų būti numatytos ir atskiros išimtys.
CK 4.111 str., 4.112 str. 2, 4.113 str. 1,
4.126 str., 4.128 str. 1
http://www.infolex.lt/ta/100228

Skaičius procentais
nuo visų
gyventojų
skaičiaus

Italija
Šveicarija
Rusija
Vengrija
Gruzija
Baltarusija
Ukraina
Lietuva
Liuksenburgas
Latvija
Kroatija
Slovėnija
Bulgarija
Makedonija
Slovakija

0,8 %
1,2 %
1, 428 %
2%
4,35%
4, 64%
6, 60 %
10 %
4,6 %

Portugalija
Naujoji
Zelandija

1,9 %
6,7 %
7,2 %
6,4 %
0,7 %
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12. Nedirbami laukai – ilsisi.
Dirvonuojanti žemė nėra joks blogis:
tokioje žemėje, neteršiant chemikalais,
atsistato normalus augalų augimo ciklas, dirvožemio struktūra, atsigauna
dirvožemio mikroorganizmai, kurie
aktyvina dirvos fermentus, dirvos derlingumas. Taip užtikrinama ilgalaikė
nauda, o dirbtinės trąšos garantuoja
tik trumpalaikę.
Tik neišmanantys apie dirvą, dirvožemį tikina, kad dirvonai neneša pelno.
Žemės dirbimas intensyviomis chemizuotomis technologijomis yra pražūtingas dirvos mikroorganizmams ir visai gamtai, kadangi mikroorganizmai,
gyvenantys dirvoje, ir kuria tą ekonomistų minimą vertę NEMOKAMAI.
Pildami trąšas, žudome dirvožemius,
o po to vėl perkame trąšas, augalų apsaugos priemones... Sukurti melagingi
stereotipai: netręši – neturėsi, nearsi
– neturėsi, o pasaulyje jau naudojamasi neartine žemdirbyste. Taip pat
egzistuoja ekstensyvios augalų veislės,
kurioms nereikia mineralinių trąšų,
chemijos priemonių, o rentabilumas
netgi didesnis!

13. Referendumu nebus sprendžiamas „žvyro kasimo“ klausimas.
Bendruomeninės reikšmės ištekliai – tai
valstybės strateginiai ištekliai – nafta ar
vanduo, bei visi kiti, kurių išgavimas ir/
ar naudojimas turi ekologinį ir/ar ekonominį poveikį bendruomenei. Savaime suprantama, jog žvyro kasimas į šias
kategorijas neįeina ir dėl jo išgavimo
referendumas negalėtų būti rengiamas.
Visi galimi atvejai bus numatyti įstatyme.

REFERENDUMO SUŠAUKIMO
GALIMYBĖS KITOSE ŠALYSE
VALSTYBĖ

AŠ BŪSIU REFERENDUME

Referendumui
inicijuoti reikiamas
balsavimo teisę
turinčių piliečių
skaičius

500 tūkst.
100 tūkst.
2 mln
200 tūkst.
200 tūkst.
450 tūkst.
3 mln
300 tūkst.
25 tūkst.
10 % elektorato
10 % elektorato
40 000
500 000
150 000
350 000 (tik
patariamasis)
75 000 (tik
patariamasis)
10 % elektorato
(balsavimo teisę tur.
Piliečių)

Pagrindinis informacijos šaltinis

Gyventojų
skaičius

Parašų rinkimo
laikas

59 mln
8 mln
140 mln
10 mln
4,6 mln
9,7 mln
44,85 mln
3 mln
537,853
2 mln
4,2 mln
2 mln
7 mln
2 mln
5 mln

3 mėnesiai
18 mėnesių

3 mėnesiai
2 mėnesiai
Neribojamas
15 dienų
35 dienos
3 mėnesiai
Neribojamas
Neribojamas

10 mln

Neribojamas

4 mln

12 mėnesių

KAIP VYKSTA REFERENDUMAS?
Vyriausia Rinkimų Komisija
(VRK)
tikrina ir leidžia arba NE, jeigu...

Mažiausiai 15
žmonių grupė
pateikia VRK
klausimą, kuriuo
nori sušaukti
referendumą.

http://direct-

http://direct-democracy-navigator.org/legal_designs/lithuania.
agenda-setting-initiative-pax-legislative-initiative
natinal-agenda-setting-initiative-pax-legislative-initiative
www.referendumailietuvos.info

Renkami 300 000 piliečių duomenys: vardas
pavardė,dokumento serijos numeris, adresas ir parašas.
Laikas - 3 mėn. (MES siekiame sumažinti iki 100 000).

VRK tikrina parašus 15 dienų. Atmeta pasikartojusius,
neteisingus, neaiškius ir, jei LIEKA
300 000 teisingų, tuomet pateikia Seimui. Pastarasis sesijos
metu artimiausiame Seimo posėdyje svarsto referendumo
paskelbimo datos klausimą, ne vėliau kaip per 1 mėnesį, nuo
dienos, kurią Seimo posėdyje pradėtas svarstyti referendumo
paskelbimo datos klausimas.

neribojamas
3 mėnesiai

Pagrindinis informacijos šaltinis:
democracy-navigator.org/legal_designs/lithuania-national-

300 000 tai 10 % Lietuvos gyventojų.
Kitur referendumą skelbti reikia daug
mažiau parašų: Italija 0,8%, Šveicarija –
1,2%, Vengrija -2% , Baltarusija 4,6 %
ir t.t

Privalomą ir
patariamą gali
inicijuoti:
• 36 seimo nariai.
• Piliečiams reikia
surinkti 300 000
iniciatorių
parašų ir
duomenų per 3
mėn.

Jei atėjo 51 % balsavimo teisę turinčių
piliečių (šiandien tai apie tai apie 1,3
mln. iš 2,5 mln.) REFERENDUMAS
įvyko, bet...

Nuostatų pakeitimas yra laikomas
priimtu, jeigu tam pritarė daugiau
kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų
teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.

AŠ BŪSIU REFERENDUME • Kas, jei ne tu? Kada jei ne Birželio 29-ą?
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.

Stojant į ES, sutartis nebuvo išversta į Lietuvių kalbą ir nepateikta
viešumai. Žmonės nežinojo, kad turės atsisakyti prigimtinių teisių.
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7

8

AŠ BŪSIU REFERENDUME • Kas, jei ne tu? Kada jei ne Birželio 29-ą?

KUR IR KAIP BALSUOTI?
Birželio 29 dieną galima balsuoti bet kurioje rinkimų apylinkėje. Svarbu turėti asmens dokumentą.

Jeigu pritariate siūlomiems Konstitucijos pakeitimamsbalsuojate TAIP (pažymite X ženklu), jei nepritariate - NE.
TAIP = Žemė Lietuvos piliečiams, 100000, atkeitimas tik referendumu, ištekliai referendumu;
NE = paliekam kaip yra dabar: Žemę pardavinėjam, 300000, viską sprendžia valdžia.

www.vrk.lt
www.zemesvardu.lt
www.referendumailietuvos.info
Referendumo agitacija. Tiražas 100 000 egz.
Spausdino „Respublikos spaustuvė“. Apmokėta iš
specialios referendumo sąskaitos.

