Gerbiama Seimo Pirmininke,
Jūs palaikote konstitucinę Tautos teisę rengti referendumus svarbiais Valstybei klausimais. Jūs taip
pat palaikote ir 321,5 tūkstančio piliečių išreikštą valią sušaukti referendumą žemės pardavimo
užsieniečiams ir kitais klausimais.
Prašome Jūsų pagalbos jį surengiant laiku.
Mums, Referendumo iniciatyvinės grupės nariams ir daugeliui kitų Tautos atstovų, surinkus
Referendumui rengti reikalingų daugiau kaip 300 tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių parašų,
kreipiamės į Jus, prašydami atsižvelgti į ypatingą padėtį, Referendume keliamų klausimų konstitucinę
svarbą ir priimti reikiamus sprendimus, kad Referendumas įvyktų laiku.
Vienas iš Referendume keliamų klausimų – žemės pardavimas užsieniečiams – yra itin skubus,
kadangi leidimas užsieniečiams įsigyti Lietuvos žemės yra atidėtas tik iki šių metų gegužės 1 d.
Referendumo įstatymo 14 str. nustato, kad Seimas, gavęs tinkamai įformintą grupės baigiamąjį aktą,
kartu su piliečių reikalavimais ir Vyriausiosios rinkimų komisijos išvada, kad dokumentai atitinka šį
Įstatymą, sesijos metu artimiausiame Seimo posėdyje svarsto referendumo datos paskelbimą.
Referendumo įstatymo 14 str. numatoma, kad Seimo nutarimas dėl referendumo paskelbimo datos
priimamas Seimo statuto nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dienos, kurią Seimo
posėdyje pradėtas svarstyti referendumo paskelbimo datos klausimas.
Pagal įstatymo 15 str. Referendumo vykdymo data skiriama ne vėliau kaip po 3 mėnesių ir ne
anksčiau kaip po 2 mėnesių nuo Seimo nutarimo dėl referendumo paskelbimo priėmimo dienos.
Kadangi artimiausias Seimo posėdis numatomas tik kovo 10 d. prasidėjus Seimo pavasario sesijai, o
Seimo nutarimas dėl referendumo paskelbimo datos tokiu atveju turės būti priimtas iki balandžio 10
d. ir pati Referendumo vykdymo data skiriama ne vėliau kaip po 3 mėnesių ir ne anksčiau kaip po 2
mėnesių nuo šio Seimo nutarimo, nespėjame atsiklausti Tautos leidimo dėl žemės pardavimo
užsieniečiams iki lemtingosios gegužės 1 d.
Atsižvelgiant į tai, kad žemės pardavimo užsieniečiams, referendumo, gamtos išteklių klausimai yra
konstituciniai, strateginiai, lemia Lietuvos valstybingumą, taigi, ir šis Referendumas yra ypatingos
svarbos, taigi – neeilinis, prašome Jus, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkę, 1/3 visų Seimo narių
siūlymu skelbti Neeilinę Seimo sesiją anksčiau, t.y. Referendumo klausimą svarstyti nelaukiant kovo
10 d. Įsipareigojame siekti 47 Seimo narių palaikymo minėtam siūlymui.
Jeigu referendumo sušaukimo diena vėlesnė nei gegužės 1 d., prašome Jus užtikrinti moratoriumą –
laikino leidimo užsieniečiams pirkti Lietuvos žemę sustabdymo priemones – nuo gegužės 1 d. iki
Tautos, aukščiausiojo Lietuvos suvereno, valios pareiškimo referendume dienos.
Viso žemės gynėjų suvažiavimo vasario 22 d. vardu prašymą skelbti referendumą prezidento rinkimų
pirmojo turo metu gegužės 11 d. Seimo Pirmininkei jau yra perdavęs iniciatyvinės grupės
koordinatorius Pranciškus Šliužas.
Taip pat prašome Jūsų sutelkti bendraminčius Seimo narius šiam istoriniam Lietuvos įvykiui –
pirmam referendumui Tautos valia. Džiaugiamės, kad Darbo partija, Tvarka ir teisingumas, Drąsos
kelias ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija yra išreiškę palaikymą šio referendumo rengimui.

