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TALKA KALBAI IR TAUTAI

Asociacijos ,,TALKA KALBAI IR TAUTAI"

Kreipimasis i parlamentines partijas ir jq frakcijas Seime

Priimtas visuotinio steigiamojo susirinkimo metu

D6l pilieiiq talkos, puoseldjant valstybing kalb4

Vilnius,20i7 m. rugsejo 22 d.

Konstitucinio istatymo nusta*.ta tvarka priei dvejus metus beveik 70000 piliediq pareme

IniciatJwines grupes TALKA UZ VALSTYBINE KALBA' pateikt4 istatymo proj ekt4 kuriame

siulomas Konstitucijai neprieStaraujantis kompromisas del piliediq asmensvardZiq ra5ymo asmens

tapatybes dokumentuose.

Piliediai ir visuomenines organizacijos, prisidejg prie iios istatymines iniciatyvos, kurie yra labai

sunerimg del itin vangaus jos svarstymo Seime, o ypad del nuolat teikiamq svarstlti akivaizdLiai

antikonstituciniq projektq, paZeidZiandiq valstybines kalbos status4 nutare buftis i asociacij4

.,TALKA KALBAI IR TAUTAI" (toliau -..TALKA").

TALKA akt)-viai dalyvaus, rengiant lstatymus, susijusius su valstybine kalba. TALKOS atstovai

stebes, ar visi Seimo nariai laikosi duotos priesaikos, gerbia Lietuvos Respublikos Konstitucij4 taip

pat ir jos 14 straipsni.Tikimes, kad galiausiai Seimas ne tik kad nepriims kokiq nors teises aktq,

kurie galetq trikdlti lietuvirl kalbos vartojim4 valstybeje, pakenkti padiai kalbai, jos sistemai ir
tradicijoms, bet imsis svarbiausio Sios srities uZdavinio naujo konstitucinio valstybines kalbos

istatymo, stiprinandio valstybines kalbos veikim4 valstybes gyvenime ir atliepiandio i Siuolaikinius

lssuKlus.

TALKA atkreipia parlamentiniq partijq ir parlamentarq demesi i tai, kad dabar Lietuva glwena

tokius itin gresmingus tautos ateidiai laikus, kai bet koks teises aktas, keliantis papildomas rizikas,

net jei jos, kai kuriq Seimo nariq nuomone, butrl es4 palyginti nedideles, yra visi5kai

nepateisinamas. Kiekvienas toks Zingsnis tik didina piliediq neviltl ir nepasitikejim4 Lietuvos

vieSosios politikos veikejais, atskleidZia Siq abejingum4 ar net prieSi5kum4 svarbiausiems tautos ir
valstybes rlpesdiams.

Lietuvos Respublikos pilieiirl asociacijos .TALKA Kalbai ir Tautai" tarybos nariai:

Ginraras Karosas Kazimieras Gariva Gintaras Songaila Ntole Baldiunienc Laisvfrnas Sopau*kas Vytautas Sinica

Jonas Vairkus Roberras Grigas Jonas Vaiikunas Mindaugas Karalius Gediminas Storpiritis Jonas Kauneckas

Jonas Burokas Romas Pakalnis Monika Morkhnaird Dalius Stancikas Laimurd Kalidieni Algirdas Er.rdriukaitis



Drauge paZymetina, kad yra grupele itakingq Seimo nari6 kurie jau ne pirm4 kadencij6 tariamai

siekdami gerq santykiq su Lenkija, atkakliai sitrlo lauZl'ti Lietuvos Respublikos Konstitucij4.

Tikriausiai jie mano, kad piliediai nepastebi jq klastos ir kad del to jiems nebus jokiq pasekmiq.

TALKA pasilieka teisg tokiems Seimo nario priesaikos lauZl'tojams organizuoti vie5as

visuomenines apkaltas del valstybes ir tautos naikinimo, akryviai informuoti Siq politikq ir jq
partijq rinkejus apie jq i5daviki5k4 veiklq. TALKA padarys visk4 kad Siems politikams

nebepavykq pasislepti uZ savo partijq autoriteto.

Visuotinio susirinkimo

Tarybos pirmininkas

Tel. +370 69830925

Gintaras Karosas


