
KREIPIUOSI  Į  VISAS  BENDRUOMENES,  ĮMONES,   

ŪKININKUS  IR  VERSLININKUS 

 

 

Išsaugokime savo kraštą ir žmones, prigimtines teises bei pagarbą, kol nesubyrėjo mūsų Lietuva ir 

politikai su valdininkais neišmelžė žmonių. 

Todėl kviečiu informuoti savo darbuotojus, draugus, kolegas ir jungtis į švarią bendruomenę 

„Nepaperkama Lietuvių Komanda“. 

 

Atidžiai stebiu  Lietuvos situaciją ir matau, kad 30 metų viešai deklaruodami šalies stiprėjimą, 

valdininkai iš tikrųjų stumia žmones į pražūtį, o politikai be gailesčio naikina mūsų tautą. Pavieniai 

laiškai ar skundai su prašymais surasti ar atstatyti teisybę, atlyginti skriaudą dažnai išmetami 

neatplėšus, arba iš el.pašto ištrinami, o ilgai rinkti įkalčiai su instancijų antspaudais kažkur dingsta. 

Viskas baigiasi pralaimėjimu tiems, kurie bandė šūkauti po vieną. Šūkaliojimai tik balsą atima, 

susargdina, todėl būtina jungtis, vienytis ir išsireikalauti savo teisių!  

 

TIKSLAS. Būsime tvirti ir drąsesni už policiją, nes spec.tarnybos kažkodėl ignoruoja, kai susiduria 

su pareigybėmis piktnaudžiaujančiais valstybinių instancijų darbuotojais. Iš šiltų postų be gailesčio 

turi būti išmetami elitiniai supuvėliai, o jų veikloje pradėtų dirbti sąžiningi tarnautojai.  

 

Ardysim korupcijos tinklus: nedviprasmiškai įtariamus aiškius korupcinių susitarimus ar patogius 

sprendimus, „patepimus“ pagal giminystės ryšius; naikinsim sprendimus, sumaniai pridengtus 

palankiais įstatymais, tariamai legalia veikla ar kitais dalykais, maskuojančiais įsisenėjusias kyšių 

užmačias.  

 

KODĖL TO IMUOSI.  Esu Alfonsas Norvaišas, man 46 m., gimiau Mažeikių r. Laižuvos mstl., ir 

nors baigiau 10 klasių, žemiškų specialybių ėmiausi nuo jaunystės: turiu vairuotojo visas kategorijas 

(išskyrus A) bei traktorininko SZ, TR2, TR3 teises, įgijau suvirintojo elektra specialybę dujomis, 

baigiau ūkininko kursus, ir visa tai pritaikau gyvenime. Tačiau du dalykai - kova už tiesą ir 

sveikatingumas - man yra esminiai. 

 

Gilindamasis, kaip galima atstatyti sveikatą ir ją stiprinti, baigiau sveikatingumo kursus, o  

kvalifikaciniai sertifikatai man suteikė teisę padėti žmonėms: galiu su specialia įranga skenuoti, kad 

nustatyčiau žmogaus sveikatos būklę. Turiu sertifikatus ir masažams. Savo veiklą laikau atsakinga, ji 

man bemaž šventa. Šiuo metu dirbu autobuso vairuotoju Vokietijoje, čia atvykau 2011 m. lapkritį. 

Visada save laikiau patriotu ir žadėjau nė už ką nevažiuoti iš Lietuvos, bet privertė nedarbas.  

 

VISKAM YRA RIBOS.  Užtenka kentėti, būti apgaudinėjamiems ir melžiamiems įvairių mokesčių, 

ne mums palankių įstatymų, todėl visus, kas turi savigarbos ir kam rūpi teisinga Lietuva, kviečiu 

jungtis į mano organizuojamą „Nepaperkamų Lietuvių Komandą“.  

 

Tam, kad valdžia pagaliau išgirstų paprastų žmonių balsą ir nusileistų ant žemės (nors ir veidu į 

purvą), o ne mekentų ir persiėdę stenėtų moderniuose stikliniuose bokštuose, mums reikia susivienyti. 

Revoliucijų nekelsime, bet elgsimės ryžtingai, apgalvotai, kultūringai ir atkakliai.  Šiam tikslui 

įkūriau viešąją įstaigą „Kultūros gurmanai“ ir prašau visų žmonių - pasirašykite su mano įmone 

bendradarbiavimo sutartį, ir mes galėsime veikti Lietuvos šeimos gerovės vardu. 

 

REIKALAS IŠ ESMĖS.  Mažos grupelės negali nieko padaryti, todėl reikia suburti grupę mažiausiai 

iš 300 tūkst. žmonių, kad galėtume ateiti pas valdžios atstovus ir pareikalauti savo teisių. Mūsų tikslas 

– sukurti Tautos Tyrimo Tarnybą skyrius visose Lietuvos savivaldybėse (jų 60), todėl reikia teisėtos 



galios, kad galėtume priversti visus valstybės tarnautojus dirbti sąžiningai pagal jiems suteiktas 

ir patikėtas pareigas.  

Įtarus neskaidrumą, turėtume teisę įsikišti į tyrimą ir esant rimtam pagrindui jį sustabdyti, papildyti, 

priimti kitus veiksmus, kad nebūtų vykdoma neteisėta korupcinė prievarta prieš LR pilietį.  Atliktume 

ir etikos komisijos darbą bei kitus panašius visuomenei teisingus veiksmus. 

 

Labai nuosekliai pasiryžę tirti šešėlinę veiklą - tokiu būdu valstybės biudžetą papildytume žymiai 

didesne suma, negu reikalinga mūsų įstaigos išlaikyti. Mūsų skyrius veiktų tokiu principu, kad 

visiems patenkintiems ir nepatenkintiems LR piliečiams būtų suteikiamos visos valdiškos paslaugos, 

o ne siuntinėjama pirmyn atgal su šūsnimis raštų ir painių biurokratinių atsakymų. Jei rimtai imsimės 

- pramušime viską. 

 

Sieksim, kad būtų išaiškinta korupcija, kaltieji nubausti ir iškart pakeisti sąžiningai 

dirbančiais. Kad piliečiai būtų apginti imantis visų žmogiškumo kriterijus atitinkamų veiksmų. Kad 

būtų užtikrintas skaidrus ir pagarbus, o ne atsainus tarnautojų darbas.  

 

VIENYBĖ YRA ŽMONĖSE.  Neslėpsiu - kartais daug meldžiuosi ir prašau Viešpaties, kad apšviestų 

protą ir vestų tinkamu keliu, parodytų geriausią sprendimą ir suteiktų jėgų kovoti su neteisybe. Tačiau 

reikia jūsų pagalbos - kol nesurinksiu mažiausiai 300 tūkst. narių, nepradėsime kovoti. Todėl prašau 

visų, kurie gyvenate Lietuvoje ar už jos ribų, pasirašyti su mano VšĮ sutartis, kad galėtume pradėti 

veikti Tautos gerovės vardu. Nes „gerovės valstybė“ kol kas be prošvaisčių.  

 

Taip pat ieškau veiklių žmonių, kurie gali prisijungti prie mano veiklos aktyviais darbais.  

Šaukiu tautą ir visas protingas galvas, nes kol kas mūšio lauke aš vienas. Gerai žinau - vienybė 

yra žmonėse.  

 


