
„Lietuva yra vienintelė vieta pasaulyje, kur mes turime šeimininko teisę. 
Saugokime šią teisę - ją labai lengva prarasti ir sunku susigrąžinti" 

Rolandas Paulauskas 

Lietuvi, 
 

 

Rašau Tau kaip pilietė, kaip mama, kaip žmogus, kuriam rūpi. 
Daug dirbau su žemės referendumo reikalais, dalyvavau juvenalinės justicijos, skalūnų 
pilietinių iniciatyvų grupėse. Politika man visada buvo svetima, bet pastarųjų metų 
įvykiai naujai atvėrė mano akis daugeliui dalykų –  tiesiog nebegalėjau likti abejinga, 
matydama, kaip griaunama mūsų valstybė, kaip kertamos mūsų šaknys, naikinamos 
pamatinės vertybės. 

  

Trumpai pasakysiu, kodėl mes, keletas bendraminčių, nors ir pavargę nuo 
nesibaigiančios kovos ir jau metus trunkančio neatlygintino darbo, apsisprendėme 
aukoti savo laiką ir jėgas paremdami kandidatą į prezidentus Nepriklausomybės 
akto signatarą Rolandą Paulauską. 

  

Pirmiausia todėl, kad Rolandas – vienintelis iš kandidatų yra laisvas tiek, kad gali 
be užuolankų viešai pasakyti argumentuotą TIESĄ apie visus daugeliui mūsų 
rūpimus klausimus –  Žemę, Eurą, Šeimą, pensijų fondus, mūsų ateities perspektyvas 
Europos Sąjungoje ir t.t., nes už šio žmogaus nestovi niekas – nei pinigai, nei 
suinteresuotos grupuotės, nei partijos.  

  

Antra, jis – vienintelis iš kandidatų, kuris dalyvavo visu kovos dėl žemės 
išsaugojimo laikotarpiu.47 Konstitucijos straipsnis, kurį mes ir siekiame atstatyti 
referendumu, yra įdėtas jo sumanymu daugiau nei prieš 20 metų.1996 metais su 
bendraminčių grupe Rolandas pats inicijavo referendumą dėl žemės nepardavimo – 
pritrūko vos 20 000 parašų, o dabartinę referendumo iniciatyvą jis aktyviai rėmė viešais 
pasisakymais. 
   

Trečia, Rolandas vienintelis kandidatas, ne tik giliai suvokiantis mūsų valstybės 
padėtį, bet ir galintis ją suprantamai  išdėstyti, argumentuoti, pateikti priežasčių - 
pasekmių analizę geopolitiniame, istoriniame kontekste. 



Jei aš klystu, parodykite, prašau, man žmogų, kuris geopolitiniuose žaidimuose gaudosi 
geriau už Rolandą. 

  

Nesame naivūs ir suvokiame, kad tokiam žmogui nueiti iki galo, t.y. tapti LR Prezidentu, 
esamomis sąlygomis yra nepaprastai sunku, tačiau manome, jog būtina jį palaikyti vien 
tam, kad jo skleidžiamos Idėjos, keliama problematika patektų į platesnį eterį ir 
pasiektų visuomenę. 

  

Kviečiame paremti ne patį Rolandą Paulauską kaip žmogų, bet JO IDĖJAS, kad 
šios neliktų Eltos diskusijų ir „Naktigonės“ laidų rėmuose, o keliautų toliau, pasiektų vis 
daugiau žmonių, budintų ir skatintų mąstyti. 

  

LIKO TIK SAVAITĖ (iki kovo 27 d.) IR MUMS TRŪKSTA PARAŠŲ! 
Norintys prisidėti ir sužinoti daugiau žemiau ras visą informaciją: 

  

  

 
Pagarbiai, 
IEVA  

ieva@pabudomeirkelkimes.lt 

  

 
 

KAIP PRISIDĖTI PRIE IDĖJŲ SKLAIDOS? TU GALI: 

  

1. PASIRAŠYTI INTERNETU: 

https://www.epaslaugos.lt/portal/login.zul 

Pasirašymo internetu instrukcija:  

http://pabudomeirkelkimes.lt/
https://www.epaslaugos.lt/portal/login.zul


http://www.pabudomeirkelkimes.lt/kaip-pasirasyti.jpg 

 

2. KREIPTIS į artimiausią koordinatorių (norint pasirašyti ar tapti parašų rinkėju) 

Vilniaus apskritis: Kazimieras Juraitis 8 659 86238 

Lietuva: Elona Stasiūnaitė 8 646 69511  

Kauno apskritis: Violeta Anankienė 8 681 40235  (Kiekvieną dieną galima 
pasirašyti ir pasiimti lapą Laisvės al.46, trečias aukštas, kasdien nuo 12 iki 13:30) 

Klaipėdos apskritis Laima Laurinavičienė  8656 44695  

Telšių apskritis Indrė Kunaikienė 8 687 43105 

Šiaulių apskritis Vida Stankūnienė 8 603 44498  

Tauragės apskritis Laimonas Paulikas 8 644 49474  

Panevėžio apskritis Giedrius Sinelnikovas 8 656 91096   

Marijampolės apskritis Egidijus Baltušis 8 685 18522  
 
Londonas: Raimundas  Bakutis, tel.: + 447501762284, skambinti 14 val. 

 
3. JUNGTIS prie bendraminčių grupės: 
https://www.facebook.com/groups/pabudomeirkelkimes/ 
 

4. DALINTIS šia informacija su draugais ir bendraminčiais. 

 

Detalesnė informacija telefonu: 8 614 83833 (Ieva); 8 612 29002 (Justina)  

www.PabudomeIrKelkimes.lt 
www.RolandasPaulauskas.lt 
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