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Mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas
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SVARBU!!! Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti
savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.
Maža auka – iki 12 eurų (imtinai): vieno fizinio asmens viena per visą
referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;
Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų: vienas fizinis asmuo
maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per
kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų (t.y.
aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020
m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę
kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs turtą ir pajamas už
2020 m.).
Draudžiamos juridinių asmenų aukos!
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Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą
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Kviečiame sumažinti ribojimą Tautai spręsti tiesiogiai kaip valdyti
savo šalį. Iki šiol jei Tauta nori surengti referendumą turi surinkti
300.000 parašų ir tik tada gali organizuoti balsavimą. Bet pasirašę
iniciatyvose, lapuose, pamiršta į balsavimą ateiti. Todėl kviečiame:
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1 - ir pasirašyti dabar lapuose ar el.būdu
2 - ir ateiti balsuoti, kai būsite pakviesti.
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Taip bus pakeisti ribojimai Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir
147 straipsniuose – šiuo metu reikalaujama 300.000 rinkėjų parašų
skaičiaus referendumui paskelbti kartelė bus sumažinta iki
100.000.
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skaičiaus referendumui paskelbti kartelė bus sumažinta iki
100.000.

Kviečiame rinkti parašus. Pasirašyti galite ir
miestuose. Daugiau informacijos ir kontaktai čia –
www. ltreferendumas.lt
Galite pasirašyti ir el. būdu,
VRK puslapyje:
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