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Referendume birželio 29 d.
Eikime birželio 29-ąją į referendumą
kaip į Baltijos kelią ! Autorė: Irena Vasinauskaitė
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Kristinos Stalnionytės nuotrauka

Nesuprantu žmonių, atsisakančių spręsti savo ir valstybės gyvenimo klausimus. Net daugiabučių gyventojams ne kartą esu sakiusi, kaip neprotinga ir brangu samdyti administratorius, kai savo name kaimyniškai,
pigiau ir naudingiau galima tvarkytis savarankiškai. Galbūt dėl keisto vergiško neryžtingumo, nenoro mąstyti
savo galva tampame tokie bevaliai ir nenuovokūs, kad savo santaupų „administravimą“ vis dažniau patikime
telefoniniams sukčiams.
» tęsinys 1p.

Sėkmės Tau, Lietuvos Pilieti, laikant
Autorė: Rita Jusienė
brandos egzaminą!
Valstybė yra ne kas kita, kaip juridiškai organizuota Tauta. Kai Tauta išeina į gyvenimo areną, kai ji imasi tvarkyti viešuosius dalykus, ji veikia kaip Valstybė. Tada Valstybė tampa Tautos atsiskleidimo ir pasireiškimo
įrankiu.
» tęsinys 1p.

NUTYLĖTA TIESA
“Iš ES neišmes, nes ..“

» 5 psl.

FAKTAI

AŠ BŪSIU

REFERENDUME
BIRŽELIO 29 D.

„Sveikinu, kad pagaliau pabudo
žmonių pilietiškumo jausmas!“

Vyskupas Jonas Kauneckas

» 4psl.
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Pranciškaus Šliužo pamąstymai Eikime birželio 29-ąją

Teisingumo požiūriu – kadangi mūsų pragyvenimo lygis žymiai
žemesnis, nebus sąžiningos konkurencijos perkant žemę – beveik visą
lengvai susipirks užsieniečiai.
Gamybos požiūriu – tie patys liberalai nuolat kartoja, kad turėti gamybos priemones daug svarbiau
nei pinigus ar šiaip turtą, nes gamindamas turėsi darbą ir papildysi savo
turtą nuolat. O žemė – labai patikima
gamybos priemonė.
Istorijos požiūriu – jei parduosime žemę dabar, tai padarysim
beprasme tūkstantmetę mūsų protėvių kovą, kuri ir buvo daugiausia dėl
žemės. Tada turėtume gėdytis net paminėti tokius žodžius kaip Žalgiris,
Nepriklausomybės kovos ar partizanai.
Išdavystės požiūriu – na įsivaizduokite, kaip būtų atrodę, jei pas
išvargusius ir žaizdotus pokario partizanus ateitų toks „akvatnykas“ parduoti žemę ir pradėtų jiems aiškinti,
kad Lietuvos žemę reikia parduoti
svetimšaliams! Klausimas tik vienas –
per kelias minutes jis būtų sušaudytas
prie artimiausios pušies – 5, 10 ar 15.
Filosofiniu požiūriu – mums
dažnai sakoma, kad negalima atimti
gyvybės siaubingų nusikaltimų padariusiam nusikaltėliui, nes ne mes ją
suteikėm. O žemę ar mes sutvėrėm?
Tai ir preke paversti, prekiauti ja neturim teisės.
Istorinės patirties požiūriu –
tautos, pardavusios savo gimtą žemę
už blizgučius ir spalvotus popierėlius
liūdnai baigė savo kelią. Ryškiausias
pavyzdys – Amerikos indėnai.
Laikinumo požiūriu – žemė
vertinga visada, tai absoliuti vertybė.
Pinigai – laikini. Pažiūrėkit, kaip sėkmingai Pranciškus suplėšo ar kitaip
sunaikina nebegaliojančius pinigus,
kurie dar ne taip seniai buvo nemaža
vertybė.
Globalios finansinės ekspansijos požiūriu – pasaulinės pinigų
sistemos prigimtis tokia, kad pinigų
kiekis turi nuolat augti, o kartu turi
didėti kiekis visa ko, ką galima paversti preke ir įsigyti už pinigus. Todėl ta sistema kaip gigantiška bejausmė mašina verčia prekėmis ir superka
viską. Jai tas pat, ar superkama žemė
Europoje, Afrikoje ar Pietų Amerikoje, kokios tautos ten gyvena, kokia tų
kraštų istorija. Svarbu tik gamtinių re-

sursų ir žmogiškųjų resursų kokybė ir
atitinkamai nustatomi įkainiai. Mums
nėra jokios prasmės būti „patrankų
mėsa“, naudingais kažkieno manipuliuojamais resursais. Todėl reikia
bandyti išsisukti nuo šitos abejotinos
„garbės“.
Pasaulio vystymosi raidos atžvilgiu – daugelis požymių rodo, kad
netolimoje ateityje galima milžiniško
masto pasaulinė krizė. Aišku, kad krizę pasitikti geriau turint žemę po kojom (tiesiogine ir perkeltine prasme).
Geopolitikos požiūriu – prieš
20 metų buvome įtikinti, kad kuriame nepriklausomą laisvą valstybę, o
Vakarai mums padės ir gerbs mūsų
apsisprendimą. Dabar matom, kad jie
ne kiek padeda, kiek siekia pasinaudoti mūsų gamtos resursais, civilizuota darbo jėga ir teritorija. Kad neleistume savęs apiplėšti, kaip minimum
turime kontroliuoti savo teritoriją.
Konstituciniu požiūriu – jei
Konstitucijoje įrašyta saugoti šalies
teritorinį vientisumą, tai ir saugokim,
vykdykim įstatymą.
Atsakomybės prieš ateities
kartas požiūriu – kas mes tokie, kad
paveldėję šimtus metų iš kartos į kartą
perduotą žemę ją staiga parduotume,
pinigus pravalgytume ir nieko nepaliktume ateinančioms lietuvių kartoms?
Juridinių procedūrų požiūriu
– kol žemė priklauso bent jau juridiškai Lietuvos piliečiams, nesvarbu geri
jie ar blogi, bet su jais galime aiškintis Lietuvos teismuose. Kai žemė priklausys užsieniečiams, mes tų naujųjų
gaspadorių gal net nežinosim kur ieškoti ir nežinosim net kaip jie atrodo
– balti, juodi ar geltoni.
Darbo vietų ir imigracijos
požiūriu. Vargu ar savo naujuose
ūkiuose, jei tokie atsiras, užsieniečiai
samdys mūsų žmones. Kaip mūsiškiai
savu laiku išstūmė britus ir ispanus iš
paprastų darbo vietų, taip čia vietoj
mūsų dirbti priveš kiniečių ir vietnamiečių, nes jie sutiks dirbti už daug
mažesnį užmokestį.
Maisto požiūriu – aiškinti
nereikia. Ar mes pirksim neaiškius
produktus iš kitur ar užsiauginsim ir
pasigaminsim pagal savo poreikius.
Užsieniečiams neprivalu rūpintis
mūsų apsirūpinimu maistu. Gal jie
čia augins kokias genetiškai modifikuotas išsigimėliškas technines kultūras, o gal ir maistą, bet tokį, kurio mes
nevalgom...
Gamtos apsaugos požiūriu –
sakysit, kad jau dabar savi, lietuviai,
baigia iškirsti plynai mūsų miškus.
Tai tiesa, bet kol jie Lietuvos piliečiai,
valstybė dar gali iš jų pareikalauti neplėšikauti. Jei jau iškirto žymią dalį
Amazonės miškų, tai Lietuvą nusiaubti benzopjūklais – vienas juokas.

į referendumą kaip į
Baltijos kelią

Zino Kazėno nuotrauka

» pradžia 1p.
Nesuprantu žmonių, atsisakančių spręsti savo ir valstybės gyvenimo klausimus. Net
daugiabučių gyventojams ne
kartą esu sakiusi, kaip neprotinga ir brangu samdyti administratorius, kai savo name kaimyniškai, pigiau ir naudingiau
galima tvarkytis savarankiškai.
Galbūt dėl keisto vergiško neryžtingumo, nenoro mąstyti
savo galva tampame tokie bevaliai ir nenuovokūs, kad savo
santaupų
„administravimą“
vis dažniau patikime telefoniniams sukčiams.
Paradoksali situacija:
regis, gyvename Nepriklausomoje valstybėje, o nemaža
dalis Lietuvos piliečių tarsi sustingo vergo poza. Į rinkimus
ar kitas pilietines akcijas, kur
sprendžiamas ne kokių PAR
gyventojų, o mūsų pačių būties
ir buities problemos, neateina
mažne pusė gyventojų. Mitinguose, parašų rinkimo akcijose
dalyvauja drąsiausieji, laisvos
sielos ir sveikai mąstantys. 		
Tylioji, noriu tikėti ne visai
abejinga Lietuvos gyventojų
dalis, manau, neturi problemų,
nes būtų nepaaiškinama situacija, kai esi kuo nors nepatenkintas, bet nieko nedarai, kad
keistum gyvenimo kokybę. Politikai tol vadino Lietuvos žmones „didžiai politizuota tauta“,
kol „užhipnotizavo“ totalios ramybės būsenai arba paburnojimams siaurame užstalės rate.
NETIKIU, kad smagu
būti vergu ir nė neburbtelėti,
kai vaikų darželiuose prieš pietų miegą jūsų sūnui ar dukrai
skaito pasaką apie princesės ir
princesės meilę bei puikųjį jų
vedybinį gyvenimą. NETIKIU,
kad studentui, paskaitoje išgirdus, jog „didžiausias ES priešas – tautiškumas ir tikėjimas“,
nesuvirpa širdis. NETIKIU,
kad teismuose neradęs tiesos
žmogus jaučiasi laimingas.

Autorė: Irena Vasinauskaitė
NETIKIU, kad Lietuvos žmonės, nesibodintys pakeiksnoti
valdžios partijas, beatodairiškai paklūsta jų vadams, sakantiems: „Nesikiškite, mes geriau
žinome, kaip valdyti valstybę“.
(...)
Lietuvoje televizijos laidose pilietį galima paniekinti,
pasiūlius jam nedalyvauti referendume birželio 29 dieną.
Nežinau, kodėl signataras Vytautas Landsbergis taip nemyli ir nepasitiki Baltijos kelio
tauta, kad bando atimti iš jos
sprendimo teisę. O gal užsisėdėję valdžioje tiesiog bijo,
kad po įvykusio referendumo
turės pradėti tarnauti tiems,
kuriuos, kai paaiškėjo, kad surinkta pakankamai parašų referendumui surengti, nustebę
įvardijo: „O, žiūrėkite, vergai
galvas pakėlė“?
Todėl būtina savo ryžtu
bei susitelkimu atsakyti į šią
patyčią bei iškilių mūsų švenčių sujaukimą, nes referendumo datą seimūnai skyrė ne tik
per Šv.Petrą ir Šv.Povilą, bet ir
Dainų ir šokių šventės 90-metį.
Toliau jau nebėra kur, nebent
pradėti represijas prieš tuos,
kurie už nesavanaudišką meilę bei ištikimybę Lietuvai jau
seniai apšaukti tautos priešais.
Visiškai sujauktos vertybės, o
įsivyravusį pasityčiojimą iš piliečių sustabdyti gali tik patys
piliečiai.
Taigi, TIKIU, kad nesmagu būti vergu, todėl kviečiu
neprievartiniam, pilietiniam
pasipriešinimui – ateikime birželio 29-ąją į referendumą kaip
į Baltijos kelią: išdidūs, gražūs,
solidarūs, be pykčio ir keršto,
tačiau su viltimi ir tikėjimu,
kad savo valstybės reikalus
galime tvarkyti patys arba priversti valdžią tai daryti. Ateikime ir pareikškime savo valią!

Mes būsime referendume birželio 29 d.

Sėkmės Tau, Lietuvos Pilieti, laikant
Autorė: Rita Jusienė
brandos egzaminą!
» pradžia 1p.
Valstybė yra ne kas kita,
kaip juridiškai organizuota Tauta.
Kai Tauta išeina į gyvenimo areną,
kai ji imasi tvarkyti viešuosius dalykus, ji veikia kaip Valstybė. Tada
Valstybė tampa Tautos atsiskleidimo ir pasireiškimo įrankiu.
			
Taip apie laisvos tautos ir
valstybės santykį rašė Antanas Maceina.
Lietuvos valdžia per visus
metus po nepriklausomybės atkūrimo uoliai bandė Tautai įteigti, kad
Valstybės kūrimas - valdžios reikalas. Piliečiai svarbūs ir turi būti
atsakingi tik rinkdami valdžią, o
toliau jau išrinkta valdžia rūpinsis
ir Valstybe, ir Tauta. Susivokiantys
piliečiai, bandantys priekaištauti,
kad valdžia tolsta nuo Tautos, buvo
išjuokiami, vadinami marginalais ir
užčiaupiami.
Daug kartų gaudė piliečių
įsiūbuotas pavojaus varpas Valstybėje, bet susivieniję visos valdžios
grandys - politikai, teisininkai, žiniasklaida - sugebėdavo Tautą įtikinti, kad išsišokėliai varpininkai
yra tik nevykėliai, bandantys sukelti
sumaištį ir grėsmę valstybės stabilumui…
Kaip užtildyti permainoms
Lietuvos gyvenime kviečiantį varpą, kai jis įsiūbuotas šimtų tūkstančių piliečių vilties ir meilės jėga?!
Neišskraidinsi tokio varpininko pro
langą, nesurengsi jam apkaltos, neuždarysi į kalėjimą, nepriversi emigruoti už Atlanto. Taigi įdomu, kokį
juodąjį scenarijų šįkart sugalvojo
valdžia, apimta panikos. Vienam
vaikui išlupt iš namų reikėjo kelių
šimtų pareigūnų. Kokia jėga bus
sutelkta Tautai iš gimtosios žemės
išrauti?!
Ruošiamasi
tam
labai
kruopščiai. Visais laikais ir visose
santvarkose valdžia turėjo tuos, kurie jos niekšingiausius sprendimus
skelbdavo ir priversdavo vykdyti:
buvo šamanai, buvo inkvizitoriai,
buvo „troikos“. XXI amžiaus Lietuva - ne išimtis.
Nesvarbu, kad Seimui seniai
įteiktas Vyriausios rinkimų komisijos patvirtinimas, jog surinkti Referendumo įstatymo reikalavimą atitinkantys 300 000 parašų. Teisinėje
valstybėje to lyg ir pakaktų, bet ne
Lietuvoje. Šimtai Lietuvos piliečių
kviečiami apklausai pas tyrėjus.
Svarbiausia, kad kviečiami tie, kurių parašai ekspertų išbrokuoti kaip
netinkami ir parašų surinkimo fak-

to niekaip nekeičia. Bet negi praleisi
progą pasityčioti ir pažeminti tuos,
kurie drįso išreikšti savo nuomonę.
Kviečiami garbingo amžiaus žmonės, kurių parašai be patikslinimo
užskaityti, bet dabar gal tikintis,
kad senoliui, pirmą kartą gyvenime kaip nusikaltėliui pakviestam
apklausai, ims ir sudrebės ranka,
ir parašas pasirodys kitoks. Kaip
drįsti, pilieti, reikšti savo valią? Visi
Lietuvos Respublikos teisėkūros
pagrindų įstatyme numatyti pagarbos asmens teisėms, nuoseklumo,
suprantamumo, propocingumo ir
aiškumo principai , nekaltumo prezumpcija – ne tau, pilieti.
Tau - grėsmingai skambantis LR Baudžiamojo kodekso 173
straipsnis:

1. Tas, kas siekdamas paveikti rinkimų ar referendumo
rezultatus suklastojo rinkėjų sąrašą, turinčių teisę dalyvauti referendume piliečių sąrašą , balsų
skaičiavimo protokolą, rinkimų
ar referendumo biuletenį arba panaudojo suklastotą ar netikrą rinkimų ar referendumo dokumentą,
arba organizavo šių dokumentų
klastojimą, gaminimą arba naudojimą, baudžiamas viešaisiais
darbais arba bauda, arba laisvės
apribojimu, arba areštu, arba
laisvės atėmimu iki ketverių metų.
2. Tas, kas padarė šio
straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, jeigu dėl to rinkimai ar referendumas buvo pripažinti negaliojančiais, baudžiami laisvės
atėmimu iki penkerių metų.

nešti Tauta, kad sukilo prieš ją valdžia visa savo galia ir žiaurumu?
Visada labiausiai pykstama
ant to, kuris baksteli nosim į mūsų
klaidas. Reikia manyti, kad ne tik
dėl žemės nuosavybės straipsnio,
buvusio iki 2003 m., sugrąžinimo
į Konstituciją labiausiai šiaušiasi
valdžia. Baisiausia jai yra parašų
skaičiaus sumažinimas iki 100 000.
Kaip to patvirtinimą galima suprasti ir Prezidentės neseniai išsakytą
kategorišką nuomonę, kad 300 000
skaičius labai geras, dešimtmečiais
pasitvirtinęs. Jį sumažinus, jos teigimu, iškiltų grėsmė Valstybės pamatų stabilumui.
Sumažindama referendumui surengti reikalingą parašų
skaičių, Tauta nori pasakyti, kad
ji suaugo ir yra pasiruošusi spręsti
svarbiausius Valstybės gyvavimo
klausimus, kaip tai ir numato Konstitucija. Tauta pavargo nuo moraliai
ir intelektualiai neįgalios valdžios,
sugebančios tik vykdyti kažkieno
primetamą valią, dangstytis mūsų
nerinktų ir mums neatsiskaitančių
vardu ir aiškinti, kad toks stabilumas yra mūsų gerovės garantas.
Visi puikiai žinom Islandiją,
tą už Lietuvą mažesnę, bet drąsią ir
garbingą šalį. 2010 m. kovo mėn.
įvyko referendumas, kurio metu
islandai nutarė negrąžinti skolų
užsienio kreditoriams – Didžiajai
Britanijai ir Olandijai, nes 93 proc.
Referendumo dalyvių balsavo prieš
bankų skolų grąžinimą.
Referendumu
Vengrijoje
įtvirtinta neparduoti žemės užsieniečiams, Lenkija ruošiasi skelbti
referendumą dėl žemės nepardavimo, Kroatija referendumu įtvirtino
savo konstitucijoje, kad santuoka –
vyro ir moters sąjunga.
Žinoma, tokių rezultatų galima pasiekti tik tokiose valstybėse,
kur valdžia ir Tauta dirba išvien ir
nebijo derėtis su ES kaip lygus su
lygiu, o ne tenkinasi paklusnaus
nevykėlio, bijančio praleisti progą
patylėti, vaidmeniu.
Referendumo organizatoriai sako paprastai – broliai, sesės,
pasikalbėkim. Valstybė – bendruomeninis gėris. Pasitarkim, pasiraitokim rankoves ir kibkim į darbą.
Seimo rūmuose J.Basanavičius kviečia: “Lai per mūsų darbus
Lietuvos dvasia atsikvošės”. 		
Sėkmės Tau, Lietuvos Pilieti, laikant brandos egzaminą!

Inventorizacija ir viešumas
– pirmaeilė būtinybė! Slapti sandoriai dėl žemės turi būti paskelbti negaliojančiais. Palikti ir toliau tokią
be valstybinės priežiūros palaidą,
padriką žemės pardavinėjimo tvarką, reikštų valdžios nusišalinimą
nuo valstybėje turimo žemės fondo – pagrindinio nacionalinio turto
esamo ir perspektyvinio valdymo
bei tvarkymo. Tai įtvirtintų visišką
žemėvaldos ir žemėnaudos betvarkę ir ateityje galimus tarpvalstybinius ginčus.
Dabar kreipiamės ir į Tautą.
Lietuvos Respublikoje neatidėliotinai turi būti parengti žemės pardavimo ES piliečiams, tokių plotų
tikslios apskaitos, valdymo bei tvarkymo teisiniai normatyvai.
Referendum – lotyniškas
žodis, reiškiantis tai, kas turi būti
pranešta. Tai ką gi tokio nori pra- Rita Jusienė
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Autorė: Advokatė Aldona Birutė Jankevičienė

Priėmus šias Konstitucijos
pataisas 2003 m. (įrodymas toliau turinyje) buvo įvykdytas, esą
Europos sąjungos reikalavimas,
įtraukiant 47 str. 3 dalį dėl žemės
įsigijimo nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektams , nustatant, kad gali žemę įsigyti Lietuvoje pagal konstitucinį įstatymą,bet
tuomet Lietuvos piliečių teisė konstitucijoje nei pagal konstituciją, nei
pagal konstitucinį įsakymą net nepaminėti.
Esant tokioms aplinkybėms
, būtina skelbti privalomąjį referendumą Lietuvoje, bet ne dėl užsieniečių, o dėl lietuvių teisės į žemę Lietuvoje įtvirtinimo (atstatyti buvusią
1992 konstitucijos redakciją.)

•

Kitas esminis klausimas:

Ar teisėti šis ir kiti Lietuvos
Respublikos Konstitucijos pakeitimai, jei Konstitucija buvo priimta
Lietuvos piliečių 1992-10-25 referendume?

•

Ar referendumo priimtam
įstatymui pakeisti nebuvo privalu inicijuoti referendumą?
Kadangi ši informacija yra
šokiruojanti, siūlau Jums dar kelis
kartus pertikrinti šią informaciją, aš
tikrinau visas LR Seimo duomenų
bazėje esančias oficialias pataisas,
nieko kito nesuradau.
Pagarbiai :
Advokatė
Aldona Birutė Jankevičienė
LIETUVOS KONSTITUCIJOS 200301-23 47 STR. PATAISOMIS LIETUVOS PILIEČIAMS ATIMTA NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ - AR GALĖJO
PARLAMENTARAI TO „NEPASTEBĖTI“?
1. Lietuvos Konstitucija,
priimta Lietuvos piliečių 1992-1025 referendume nustatė pagrindines Lietuvos piliečių teises ir
laisves. Konstitucijos 47 straipsnis
nustatė:

Žemė, vidaus vandenys,
miškai, parkai nuosavybės teise
gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.
Žemės sklypai nuosavybės
teise įstatymų nustatyta tvarka ir
sąlygomis gali
priklausyti užsienio valstybei - jos
diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.
Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso:
žemės gelmės, taip pat valstybinės
reikšmės vidaus vandenys,
miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.
Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę
virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje. (1992-10-25 redakcija )

reikšmės vidaus vandenys, miškai,
parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.
Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę
virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.

Žemę, vidaus vandenis ir miškus
įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali
pagal konstitucinį įstatymą.
Žemės sklypai nuosavybės
teise įstatymų nustatyta tvarka ir
sąlygomis gali priklausyti užsienio
valstybei – jos diplomatinėms
ir konsulinėms įstaigoms įkurti.
3. Tačiau 2003-01-23 47 Straipsnio pakeitimai:
konstitucijos straipsnio redakci- Nr. I-1390, 1996.06.20, Žin., 1996,
ja (Nr. IX-1305, 2003-01-23, Žin., Nr. 64-1501 (1996.07.05)
2003, Nr. 14-540 (2003-02-07) dėl
Konstitucijos 47 straipsnio pakei- „Akivaizdu, jog tai yra NEGIRtimo įstatymo įsigaliojimo: šią tei- DĖTO MASTO AFERA.
Juk negalėtumėte patikėsę Iš Lietuvos piliečių ATĖMĖ:
ti, kad aplamai tokie veiksmai,
47 straipsnis:
Lietuvos Respublikai išimtine atliekami LR Seime, dėl Konstitunuosavybės teise priklauso: žemės cijos pataisų teikiant privalomas
gelmės, taip pat valstybinės reikš- išvadas teisingumo ministerijai,
mės vidaus vandenys, miškai, par- konstitucinės teisės specialistams
kai, keliai, istorijos, archeologijos ir balsuojant už pataisą Seimo
“konstitucinei“ daugumai yra
ir kultūros objektai.
Lietuvos Respublikai pri- įmanomi.‘‘
klauso išimtinės teisės į oro erdvę
virš jos teritorijos, jos kontinenti- Pagarbiai :
nį šelfą bei ekonominę zoną Balti- Advokatė
jos jūroje.
Aldona Birutė Jankevičienė

2. Vėlesni Straipsnio pakeitimai: Nr. 1-1390, 96.06.20,
Žin., 1996, Nr. 64-1501 (96.07.05)
47 straipsnis: Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės
teise
gali priklausyti tik Lietuvos ResREFERENDUMO sušaukimo galimybės kitose šalyse
publikos piliečiams ir valstybei.
Savivaldybėms, kitiems nacionaliniams subjektams, taip pat
tiems ūkinę veiklą Lietuvoje vykdantiems užsienio subjektams,
kurie nustatyti konstitucinio įstatymo pagal Lietuvos Respublikos
pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus,
gali būti leidžiama įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus, reikalingus jų tiesioginei veiklai skirtiems pastatams
ir įrenginiams statyti bei eksploatuoti.
Tokio sklypo įsigijimo
nuosavybėn tvarką, sąlygas ir apribojimus nustato konstitucinis
įstatymas.
Žemės sklypai nuosavybės
teise įstatymų nustatyta tvarka ir
sąlygomis gali priklausyti užsienio
valstybei - jos diplomatinėms ir
konsulinėms įstaigoms įkurti.
Lietuvos Respublikai išimPagrindinis informacijos šaltinis:
tine nuosavybės teise priklauso:
http://direct-democracy-navigator.org/legal_designs/lithuania-natiožemės gelmės, taip pat valstybinės
nal-agenda-setting-initiative-pax-legislative-initiative
www.referendumailietuvos.info

Aliaska (Alaska)
Sandėris tarp Rusijos ir Amerikos, kai 1867 metais už 7,2 mln. dolerių buvo parduota Rusijai priklausiusi
teritorija (apie 1,5 mln.kv.km žemės)
Šiaurės Amerikoje.
Kad suvokti šio sandorio vertę, galima pasakyti, kad vienintelis tuo
metu trijų aukštų pastatas Niujorko
centre valstijos biudžetui kainavo daugiau nei visa Aliaska Amerikos vyriausybei.
Tarp kitko, nors pinigų už tai
Rusija taip ir negavo, sandėris laikomas baigtas ir niekas net nemano jo
peržiūrėti.

Manhetenas
(manhattan)

1626 metais Peteris Mineitas (Peter
Minuit) iš vietinių indėnų nupirko salą už
daigtus, 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.

5.
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NUTYLĖTA TIESA
“Iš ES neišmes,
nes ..“
Nėra numatyta, kad ES
galėtų pašalinti šalį narę. ES yra
demokratinė sąjunga, todėl pradėtų derybas dėl sutarties peržiūrėjimo.

„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.

„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.
Žemės rinkos ir nuosavybės klausimai nėra susiję
su fundamentaliais žmogaus
teisių principais, kuriais grindžiama ES vienybė.
Laisvas kapitalo judėjimo principas yra politinė
nuostata, jos konkrečios normos yra susitarimo objektas.

„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.
„Svarbiausi Valstybės bei
Tautos gyvenimo klausimai
sprendžiami referendumu. “ –
LR Konstitucija 9str.

„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.

“O ES sutartis..?“
Įvykus birželio 29 d.
referendumui ir gavus daugumos žmonių atsakymą TAIP,
ES sutartį keisti reikės – Lietuvos valstybės vadovai turės
apginti savo tautos interesą
Briuselyje. Tačiau pačios ES
teisės aktai aiškiai numato tokią galimybę ir net supaprastinta tvarka.

„Praktika prieštaraujanti ES sutarčiai“
ES egzistuoja praktika
kai šalys referendume ar vyriausybėje priima sprendimus
prieštaraujančius ES sutarčiai
(pvz. stodamos į ES šalys įsipareigojo įsivesti bendrą valiutą, nors Danija ir Jungtinė
Karalystė išsiderėjo sau išimtis.
Švedijoje 2003 m. įvyko referendumas, kuriame
didžioji dauguma nusprendė
nesijungti prie Euro zonos,
kas faktiškai prieštarauja ES
sutarties įsipareigojimams.

“Sutarties keitimas
nėra lengvas, bet
įmanomas“
Teisiškai tai įmanomas kelias. Dėl žemės klausimų taikoma sutarties supaprastinta tvarka, kuriai
nereikalingas atskiras visų
Europos sąjungos šalių narių
parlamentų ratifikavimas, ES
sutarties keitimo tvarka neriboja valstybių narių siūlyti pakeitimus tik dėl atskirų
sutarčių straipsnių. Derybos
yra normalus reiškinys, aiškiai numatytas pačioje Sutartyje dėl ES veikimo (LT 2012
10 26 ES oficialusis leidinys C
326/41).

„Kelias į derybas
ilgas“
Žinoma, Lietuva viena
sunkiai gali tikėtis ES sutarties pakeitimo, tačiau didelė
tikimybė, kad tokią Lietuvos
iniciatyvą parems kitos Rytų
Europos šalys (Rumunija,
Vengrija, Lenkija ir visa eilė
mažųjų valstybių), kur vyksta
labai panašūs procesai dėl žemės pardavimo reguliavimo.

AŠ BŪSIU

„Ar pagrįstos abejonės?“
Аukščiausių Lietuvos
pareigūnų, politinių partijų,
dalies teisininkų bendruomenės bei VRK narių nerimas dėl
referendumo iniciatyvos susijęs su tuo, kad Lietuva neturi
tinkamos praktikos bendravime su ES institucijomis tokiais
klausimais.
Esame jauna demokratinė valstybė. » tęsinys 7p.

VALDYKIME VALSTYBĘ
DRAUGE

PILIETIS GEDIMINAS
KLAIPĖDA

REFERENDUME
BIRŽELIO 29 D.
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SEIMO NARIO PRIESAIKA
“Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai;
prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą;
prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei,
demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.
Tepadeda man Dievas ! “

Seimo narių išdavystė
Aš, Lietuvos Respublikos
pilietė, mama, išauginusi vaikus
Lietuvai, kaltinu Jus, Seimo nariai,
pamynus savo priesaiką ir garbę –
daug nesiplėsdama į kitas Jūsų veiklos sritis, kurios taip pat neblizga,
turiu pareikšti, kad vien Jūsų laikysena, susijusi su Žemės pardavimo
klausimu, yra pasibaisėtina ir neturinti jokio pateisinimo.
Visų pirma Jūs visi NIEKO nedarėte, kad mūsų Valstybės
žemė būtų nors minimaliai apsaugota ir tuo SUKĖLĖTE DIDELĮ
ŽMONIŲ NERIMĄ –kur įstatymai dėl saugiklių? Juos pradėjote kurti tik tada, kai buvote PRIVERSTI tai padaryti! Gal iki tol
nematėte kitų valstybių pavyzdžių
šioje srityje? Nei karto neteko būti
užsienyje ir tuo pasidomėti? Ir dabar, pradėję tuos saugiklius kurti
tai darote taip, kad iš šalies žiūrint,
atrodo, jog labiau stengiatės VĖL
pataikauti užsieniui, bet nežiūrite
savos valstybės interesų. Juk jeigu kinas neseniai įsigijo šunį už
2 mln. USD, tai keliais sandoriais
toks žmogus gali nupirkti visą Lietuvą? Puse sandorio ar vienu?
Antra. Jūs nieko nesakėte, kai Tauta pradėjo už Jus daryti tą darbą, už kurį Jums mokama
alga. Nutarėte tą reikalą ignoruoti
ir blokuoti – su piliečiais neverta
net kalbėtis, juk jie vistiek yra tik
,,psiakrew“!
Trečia. Kai parašai buvo
surinkti (ko Jūs nesitikėjote) staiga
visi kas tik netingėjo susidomėjo:
tapo ,,klausimo ekspertais“. Kyla

klausimas: kodėl iki parašų surinkimo nei vienas ,,ekspertas“ net
neužsiminė, kad čia blogai, kad ne
taip turi būti– kur Jūs visi– seimo
nariai, kunigai, vyskupai, archivyskupai, ekspertai, profesoriai, tyrėjai, konstituciniai teismai, galų gale
prezidentė buvote iki tol? Tokiai
Jūsų laikysenai aš turiu labai paprastą paaiškinimą; žiūrėjote į mus
iš aukšto ir su panieka: ,,plūkitės,
kvaili mužikai“.
Ketvirta. Už visą košę, kurią užvirėte Valstybėje esate kalti
tik Jūs ir visas tas rėkimas ir iečių
laužymas yra tik Jūsų išprovokuotas, nes šioje situacijoje Jūs,
kaip ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOJI
VALDŽIA turite elgtis taip, kaip
JŪS PATYS esate parašę savo sukurtuose ir išleistuose įstatymuose
ir nekiršinti žmonių. Kaip atrodo,
kai institucija, leidžianti įstatymus,
viešai, atvirai demonstruoja, kaip
pati jų nesilaiko? Geras pavyzdys
mums visiems! O gal Jūs sau esate išsileidę kitą įstatymų rinkinį?
Juk šioje, konkrečioje situacijoje
reikalas yra labai paprastas: kol
Jūs iš nežinojimo ar sąmoningai
žiopsojote, tauta pasinaudojo savo
konstitucine teise ginti Valstybės
interesus, tai atlikdama tauta įstatymams niekur nenusižengė, viską
atliko kaip pridera ir dabar nebe
Jūsų reikalas tą klausimą kvestionuoti ir kažką dar svarstyti. Juk
įstatymai tam ir yra, kad visuomenės gyvenimas būtų paprastai
ir aiškiai tvarkomas, o dabar Jūs,
pati ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOJI

Nuotrauka Stasio Žumbio

Autorė: Audronė Daubarienė
VALDŽIA, tik ir žiūrite, kaip tuos
įstatymus apeiti ir patogiai sau išvartyti!
Pabaigai. *Neteko girdėti, kad pati Europa ką nors būtų
dėl mūsų Referendumo sakiusi,
nors dėl referendumo Ukrainoje,
berods kovo 6 d. buvo paskelbtas
oficialus europos sąjungos pareiškimas, kad ,,referendumas bus
neteisėtas“, dėl mūsų Referendumo nieko panašaus nėra sakoma.
Ir prieš Referendumą kaunasi tik
,,savi“, tai kaip tai suprasti?
** Nebūkite perdaug uolūs
ten, kur to visai nereikia, ypač tarnaudami svetimiesiems ir būkite
uolūs ten, kur to tikrai reikia, ypač
tarnaudami savo Valstybei. Retkarčiais perskaitykite savo Priesaiką,
nes, sėdint Seime jau 23 metus gal
ir užsimiršo ir priesaikos tekstas ir
esmė. Be to, reikia visada atminti,
kad palaižūnų ir šunuodegiautojų
niekada niekas nemėgo ir nevertino ir, juo labiau, nelaikė jų savais –
,,mauras atlieka savo juodą darbą“
ir tampa nereikalingas. Istorijoje
pilna tokių pavyzdžių, juo labiau,
kad svetimųjų atlygis paparastai
yra labai sąlyginis – tik krepšys
sausainių ir bačka uogienės, o tos
gėrybės yra labai nepastovios ir atimti jas visada labai lengva, negi to
nematote? (kad ir Janukovičiaus
pavyzdys – kur dabar ta jo bačka?)
*** Visa Jūsų laikysena
rodo, kad mes visi esame nurašyti
ir pasmerkti ir pirmiausiai mus nurašėte Jūs, bet ir čia turiu atkreipti
dėmesį į tai, kad, kai neliks mūsų,

kaip tautos, neliks Valstybės, tada
ir Jūs ir Jūsų vaikai tapsite niekam
nebereikalingi, nes ponai visada
nustoja ,,šerti dvaro šunis“, kai nebelieka dvaro.
**** Kadangi aš, pagal
Jūsų sukurtą isterišką ,,klasifikaciją“ save galiu priskirti tik ,,rusų
agentams“ (nes drįsau pasirašyti už Referendumą ir, negana to,
dar rinkau kitų žmonių parašus),
tai turbūt labai nenustebsite, kad
siunčiu rusišką nuorodą. Jeigu tik
turėsite drąsos peržiūrėti tai ir dar
suvokti ką pamatėte: http://mults.
info/mults/?id=1044 (trukmė 20
min. Ir 14 sekundžių). Ši medžiaga
unikali tuo, kad nei vienam nepavyks išsisukti ir sakyti ,,ši istorija
ne apie mane“. Ši istorija, kaip tik
yra apie Tave, mane – mus visus.
Iir kiekvienas, ją pažiūrėjęs identifikuoja SAVE.
NORS JŪS TAIP SUKOMPROMITAVOTE SAVĄJĄ INSTITUCIJĄ, KAD SEIMO NARIU
BŪTI GĖDA, BET VISTIEK
KVIEČIU IR RAGINU: PASITAISYTI NIEKADA NEVĖLU!!!
GRĮŽKITE PAS MUS, GRĮŽKITE Į LIETUVĄ IR BŪKITE SU
MUMIS, NES JEIGU JŪS GIMĖTE IR AUGOTE ŠIOJE ŽEMĖJE
– VADINASI JŪSŲ LEMTIS JA
IR RŪPINTIS, JUO LABIAU
BŪNANT TOKIOJE VIETOJE.

Audronė Daubarienė

Mes būsime referendume birželio 29 d.

NUTYLĖTA TIESA
„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.

„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.

“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.

„Užsienietis galės
nusipirkti 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.

„Tariamos investicijos neduotų ekonominės naudos“
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.

„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.

„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).

» pradžia 5p.
„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. “

„Nedirbami laukai –
ilsisi“
Dirvonuojama 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 gamtine neartine žemdirbyste. Taip pat
egzistuoja ekstensyvios augalų veislės, kurioms nereikia
mineralinių trąšų, chemijos
priemonių, o derlius netgi didesnis!
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Šveicarija referendumų neblokuoja
Autorė: Rūta Juknevičiūtė | respublika.lt
Šveicarijoje kasmet vidutiniškai
vyksta po keturis referendumus piliečių pasiūlytais klausimais.
Lietuvoje viešėjęs Šveicarijos Tičino vyriausybės kancleris Džampieras Džanela (Giampiero Gianella) tokios situacijos
savo šalyje neįsivaizduoja.
2014-ieji dar tik įpusėjo, o Šveicarijoje jau vyko 7 referendumai įvairiais
piliečių pasiūlytais klausimais. Sausį vyko
trys referendumai: dėl imigracijos ribojimo,
abortų finansavimo privalomojo sveikatos
draudimo lėšomis ir dėl geležinkelio infrastruktūros finansavimo.
Gegužę šveicarai balsavo dėl minimalios algos nustatymo,.(...)Taip pat dėl 22
naikintuvų pirkimo iš Švedijos ir dėl pirminės sveikatos pagalbos finansavimo.
Per 2013 metus Šveicarijoje vyko
net 11 referendumų, o nuo 1848 m., kai
buvo priimta Šveicarijos Konstitucija, daugiau nei 550.
Štai sausį 53 proc. Šveicarijos piliečių balsavo už imigracijos ribojimą jų
šalyje. Tičino kantono vyriausybės prezidentas Manuelis Bertolis (Manuele Bertoli)
sako, kad vyriausybė dėl imigracijos į jų šalį
turi priešingą nuomonę nei Šveicarijos dauguma. Tačiau paskutinis žodis vis vien yra
Tautos. Tai, ką žmonės nusprendžia referendume, per 3 metus turi būti įgyvendinta
įstatymų pakeitimais.
„Šveicarijos sistema yra tokia, kad
viskas vyksta balsuojant visai Tautai, piliečiams. Norime nenorime, galime nebent
grįžti ir vėl balsuoti“, - sako M.Bertolis.
Tičino kantono vyriausybės kancleris Dž.Džanela laikosi tos pačios nuomonės. „Respublikai“ jis papasakojo apie referendumų sistemą Šveicarijoje ir tai, kodėl
šveicarų politikai, priešingai nei Lietuvos,
nebijo Tautos.
Džampieras Džanela, Šveicarijos
Tičino vyriausybės kancleris:
Pirmiausia reikėtų pasakyti, kad
Šveicarija yra federacinė valstybė, sudaryta
iš 26 kantonų. Pas mus šalyje referendumai
vyksta net trimis lygiais: visos šalies, kantonų lygiu ir vietiniu. Piliečiai gali siūlyti
Konstitucijos pataisas, taip pat įstatymų
pataisas. Jie referendumu gali siūlyti, kaip
valdžiai balsuoti priimant vieną ar kitą

įstatymą. Tam, kad būtų suorganizuotas
referendumas dėl Konstitucijos keitimo,
piliečiai per 18 mėnesių turi surinkti 100
tūkst. parašų (Šveicarijoje yra 8 mln. gyventojų - red. past.). Inicijuojant referendumą
dėl įstatymų keitimo, per 100 dienų reikia
surinkti 50 tūkst. parašų.
Štai Tičino kantone yra apie 300
tūkst. gyventojų. Tam, kad būtų keičiama
mūsų kantono Konstitucija, reikia surinkti
10 tūkst. parašų, jei paprastą įstatymą - 7
tūkst. parašų. Tą reikia padaryti per palyginti trumpą laiką - 45 dienas.
Aišku, referendumai yra brangus
dalykas. Kainuoja pasiruošimas jiems, informavimas, balsavimo organizavimas ir
kontrolė. Visa tai brangu, bet mūsų sistema
yra tokia - tiesioginė demokratija, - todėl
kasmet mes organizuojame nuo kelių iki
keliolikos referendumų.
Yra tam tikros būtinos sąlygos,
norint rengti referendumą: yra patariama
dėl klausimo formuluotės ir tikrinama, ar
surinkti parašai yra geri. Kai pasiūloma
referendumo iniciatyva, parlamentas tuo
klausimu diskutuoja apie galimybę įgyvendinti referendumu išreikštą valią. Parlamentas turi teisę priimti sprendimą dėl to, ar
pritaria žmonių siūlymui, ar ne. Tačiau tai
turi tik patariamąją galią. Jei nusprendžiame, kad nėra gera išeitis skelbti referendumą tokiu klausimu, mes išeiname į žmones
ir pasakome, kad dabartinėmis sąlygomis ekonominėmis ar kitokiomis - mes negalėtume to įgyvendinti. Tai žinodami žmonės
eina į referendumą ir jame balsuoja „taip“
arba „ne“.
Aš manau, kad mes, politikai, privalome gerbti referendumų sistemą. Tačiau,
žinoma, turime ir pareigą pasakyti, jei šiuo
momentu - dėl tam tikrų ekonominių, politinių, finansinių, tarptautinių, kultūrinių
priežasčių - piliečių noras neturėtų būti įgyvendinamas, jei tai mums pridarytų daugiau bėdų. Politiko pareiga yra eiti į žmones
ir duoti jiems atsakymus, atvirai kalbėti apie
problemas. Tačiau stabdyti referendumų
negalima. Šiandien mes, šveicarai, už tokį
gyvenimą, kokį sukūrėme, turime dėkoti
būtent tiesioginei demokratijai. Savo šalį
sukūrėme klausydami žmonių balso.

Referendumą iššaukė Lietuvos
žemės aferos
Autorius: Prof. Vladas Vilimas

Referendumo iniciatyva atsirado ne lygioje vietoje. Ją iššaukė Lietuvos
žemės aferos. Bet kyla klausimas – kas jų
autoriai? „Seimo nariai, padarę pasaulio praktikoje negirdėtą absurdą – svarbiausią ir visame pasaulyje pripažintą
nekilnojamąjį turtą – žemę – pavertę kilnojamuoju ar persikeliamuoju į prestižiškiausias vietas turtu, turėjo dingti visiems
laikams iš įstatymų leidybos institucijos.
Bet nedingo. Dar daugiau – ir šiandien jie puikuojasi renkamųjų ar išrinktųjų
sąrašuose. Vadinasi, iš tos klaidos nepasimokyta. O ar norima pasimokyti iš klaidos
be apribojimų užsienio piliečiams parduoti
žemę, tą prie Baltijos išlikusį žemės lopinėlį, kurį tūkstančius metų krauju laistė ir
prakaitu vilgė nuo pat ledynmečio pabaigos
čia gyvenę mūsų protėviai?“ (iš R. Pakalnio pasisakymo Sąjūdžio 25-čio minėjime).
Ar klydo p. R. Pakalnis, kalbėdamas apie „negirdėtą absurdą“? Manau, kad
ne. Telieka išsiaiškinti, kas „absurdo“ autorius (-iai). Tai nesunku padaryti – Respubli-

kos Seimas, 1997 m. priėmęs „absurdą“, o
paskui įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios visų kadencijų kairiųjų ir dešiniųjų valdžios, uoliai įgyvendinusios įstatymą iki šių
dienų su Konstitucinio teismo palaiminimu.
Deja, bet viską vertinti paliekama istorijai.
Dabar telieka išsiaiškinti, kodėl
Lietuvos Seimas atsisakė bet kokių saugiklių, kurie turėjo būti sudėti konstituciniame įstatyme, reglamentuojančiame
žemės pardavimą užsienio subjektams.
Juk pavyzdžių, kaip spręsti šį reikalą, turėjome daugiau negu pakankamai – visos
ES valstybės senbuvės – Danija, Vokietija,
Prancūzija, Anglija ir daugybė kitų – yra
įsivedusios griežtus ir aiškius apribojimus.
Tose valstybėse nekilo jokių problemų dėl
reglamentavimo, kurį kiekviena suprato
savaip ir įsivedė tvarką tokią, kuri, jų manymu, labiausiai apgintų vietos interesus.
Lietuva ir šioje srityje nuėjo gerai
išmėgintu „absurdo“ keliu. 2003 m. kovo 20
d . LR Seimas priėmė konstitucinio įstatymo pataisas, kuriose saugikliai tiesiogiai

nenumatomi. Tačiau rado gudrią išeitį.
Įstatymo 12 straipsnyje (įstatymo įgyvendinimo priežiūra) numatė, kad Seimas,
laikydamasis frakcijų proporcinio atstovavimo principo, turi šio įstatymo įgyvendinimui sudaryti nuolatinę komisiją ir
nustatyti jos įgaliojimus. Šis numatymas
lyg ir leido suprasti, kad nuolatinė komisija nuo įstatymo įsigaliojimo datos kontroliuos žemės pardavimo užsienio subjektams sandorius. Tačiau tokia komisija taip
ir nebuvo sudaryta! To ištisą dešimtmetį
„nepastebėjo“ nei kairieji, nei dešinieji.
„Nepastebėjo“ ir Konstitucinis teismas...
2001–2012 metais Lietuvoje
parduotos žemės ūkio paskirties žemės
plotas siekia 1,86 mln. hektarų (žurnalas
„Valstybė“, 2014, Nr. 3). Vaizdingumo dėlei – parduota 18,6 tūkstančiai kvadratinių kilometrų žemės, o tai yra apie 28,5
proc. visos Lietuvos teritorijos. Kaip matome, skaičiai įspūdingi. Kam parduota
– valstybės paslaptis. Pardavimas vyko iki
konstitucinio įstatymo įsigaliojimo, t.y.
iki 2014 metų gegužės 1 dienos. Vadinasi,
pagal gudručių „planą“, nuo gegužės 1 d.
prasideda jau įvykdytų sandorių įteisinimas, nes iki šios datos jie buvo neteisėti.
Tolesni įvykiai sukėlė isteriją. Ponai „absurdo“ specialistai nesitikėjo tokio
baisaus akibrokšto iš „nesusipratėlių“, t.y.
visuomenės, kuri pareikalavo informacijos, kam parduota, kiek parduota, kada
parduota? Nors problemą buvo galima išspręsti ramiai, be isterijos ir be grasinimų
Putinu. Bet kąsnis buvo beveik nurytas, o
referendumo organizatoriams tikėtasi parodyti, kas Lietuvoje yra „tikroji valdžia“.
Darbo vėl ėmėsi ir kairieji, ir dešinieji,
remiami Konstitucinio teismo ir įvairaus plauko rašto aiškintojų sinkevičių.
Seimas ir Vyriausybė, nors ir
tikėdama, kad referendumas nepavyks,

nusprendė švelninti situaciją, t.y. įvesti
žemės pardavimą ribojančius saugiklius.
Referendumo organizatoriai sureagavo
teigiamai, jie sušvelnino reikalavimą –
vietoj kategoriškos nuostatos neparduoti Lietuvos žemės užsieniečiams įrašė:
„Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai
nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.“
Vadinasi, viskas prasideda nuo tuščio
lapo. Nuo 2014 m. gegužės 1d. į konstitucinį įstatymą surašomi saugikliai, o
visi NETEISĖTI spekuliantų sandoriai
– anuliuojami. Problemos turėjo nebelikti. Tačiau „absurdo“ specialistai dėl to
ir yra specialistai, kad veiktų pagal savo
scenarijų. Saugiklius sudėjo ne į tą įstatymą! Sudėjo tik į Žemės ūkio paskirties
žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą tikėdamiesi, kad „nesusipratėliai“ to nepastebės.
Ką bendro šis įstatymas turi su
konstituciniu, kuris reglamentuoja Lietuvos žemės pardavimą užsienio subjektams? Nieko! Kas tie „absurdo“ autoriai,
galite sužinoti patys, peržvelgę 2014 m.
balandžio 24 d. Seime vykusio balsavimo rezultatus. „Už“ balsavo – 78, „prieš“
– 7, „susilaikė“ – 5 Seimo nariai. Susipažinkite su balsavusiųjų „už“ pavardėmis
ir sužinosite atsakymą. (http://www3.
lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=18019&p_var=1&p_mark=&p_rus=2).
Taip ir norėtųsi pabūti orakulu ir išpranašauti į kokį finalą žingsniuojame, vairuojami tautos mandatą gavusių valdančiųjų… Bet čia
yra profesionalių astrologų sritis…
Tauta turi savo pasirinkimą
– REFERENDUMĄ, kurį surengti paskatino žemės aferų autoriai. Ir Maironiui pritariant, „Palaimink, Viešpatie
galingas,/ Lietuvių pastangas teisingas“.

Jeigu pritariate visam siūlomo Konstitucijos pakeitimo įstatymo tekstui –
balsuojate TAIP.
Jeigu nepritariate visam siūlomo Konstitucijos pakeitimo įstatymo tekstui
– balsuojate NE.

