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Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, vienijanti 
pirmaujančias interneto ir tradicinės žiniasklaidos priemones, šiuo raštu reaguoja į Kultūros 
ministerijos š. m. lapkričio 28 d. registruotą ir derinimui pateiktą Vyriausybės nutarimo projektą Nr. 
22-15956 dėl Vyriausybės komisijos Lietuvos valstybės ir jos kūrėjų svarbiausių sukakčių minėjimo 
nacionaliniu ir tarptautiniu mastu ir atmintinų metų minėjimo klausimais sudarymo (toliau –
Nutarimo projektas). LVK veiklos vizija remiasi darbu šalies gerovės labui, todėl organizacija mato 
prasmę prisidėti prie Lietuvos valstybės, jos kūrėjų svarbiausių sukakčių ir atmintinų metų minėjimo 
planų rengimo ir įgyvendinimo.  
 
Remiantis Kultūros ministerijos registruotu Nutarimo projektu, į Vyriausybės komisijos Lietuvos 
valstybės ir jos kūrėjų svarbiausių sukakčių minėjimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu ir atmintinų 
metų minėjimo klausimais (toliau – Komisija) sudėtį numatoma įtraukti Lietuvos nacionalinio radijo 
ir televizijos atstovą. Šiame kontekste būtina pažymėti, kad lygiavertis LVK atstovo (-ės) įtraukimas 
atspindėtų žiniasklaidos pliuralizmo principą, sudarytų sąlygas valstybei svarbiausių sukakčių 
minėjimų planavimo ir įgyvendinimo etapuose dalyvauti platesnio žiniasklaidos priemonių rato 
atstovui (-ei). Svarbu paminėti, jog remiantis Seimo nutarimu Nr. XIV-517 dėl Lietuvos kultūros 
politikos kaitos gairių įgyvendinimo 2021–2024 metų prioritetų aprašo patvirtinimo, Europos 
demokratinių valstybių praktikoje valstybiniais arba nacionaliniais įvardijami valstybių sukakčių 
minėjimai susideda iš demokratiškai sudarytos programos. 1  Atsižvelgiant į tai, palaikome 
nedviprasmišką Seimo poziciją, kuria remiantis suponuojama būtinybė vengti ydingos praktikos, 
kuomet minėjimų programų koordinavimo ir įgyvendinimo etapuose dalyvauja viena dominuojanti 
žiniasklaidos priemonė. 
 
Nutarimo projekto teikimo dokumente nurodoma, jog minėtas projektas parengtas vadovaujantis 
Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis. Atkreipiame dėmesį, 

                                                        
1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a7777400122b11ecad9fbbf5f006237b?jfwid=-d20r3lerl  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a7777400122b11ecad9fbbf5f006237b?jfwid=-d20r3lerl


kad Vyriausybės įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad Vyriausybės komisijos taip pat gali būti 
sudaromos iš asociacijų atstovų. 2  Didžiuojamės tuo, jog LVK bendruomenė yra gausi įvairių 
žiniasklaidos priemonių atstovų profesionalų, kurie yra ambicingi noru prisidėti prie Lietuvos 
valstybei svarbių minėjimo planų rengimo ir jų įgyvendinimo, o taip pat yra pasiruošę pagelbėti 
valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms sprendžiant kitus klausimus, susijusius su Lietuvos 
valstybės ir jos kūrėjų svarbiausių sukakčių minėjimu nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Tad šiuo 
pagrindu LVK prašo sudaryti sąlygas deleguoti vieną savo atstovą (-ę) į Komisiją. 
 
Apibendrinant rašte išdėstytus argumentus, LVK reiškia lūkestį Nutarimo projekto rengėjai Kultūros 
ministerijai, o taip pat Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei, kultūros ministrui Simonui Kairiui bei 
Vyriausybės kanceliarijai, jog minėtas Nutarimo projektas bus papildytas įtraukiant į Komisijos sudėtį 
vieną LVK atstovą (-ę). Tokiu būdu būtų sudaromos lygiavertės sąlygos moderniam ir atsakingam 
žiniasklaidos verslui prisidėti prie Lietuvos valstybei svarbių minėjimo planų rengimo ir jų 
įgyvendinimo. 
 
Dėkojame už bendradarbiavimą. 
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Generalinė direktorė                             Ineta Rizgelė 
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