UŽSIENIO LIETUVIŲ REIKALŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019 m. balandžio 24 d. Nr.
Vilnius
Posėdis įvyko 2019 m. balandžio 11 d.
Posėdžio pirmininkas – Saulius Skvernelis, Ministras Pirmininkas, Užsienio
lietuvių reikalų koordinavimo komisijos (toliau – Komisija) pirmininkas.
DALYVAVO:
1. Saulius Skvernelis, Ministras Pirmininkas
2. Linas Linkevičius, užsienio reikalų ministras
3. Elvinas Jankevičius, teisingumo ministras
4. Algirdas Monkevičius, švietimo, mokslo ir sporto ministras
5. Giedrius Surplys, žemės ūkio ministras
6. Eimutis Misiūnas, vidaus reikalų ministras
7. Eitvydas Bingelis, socialinės apsaugos ir darbo viceministras
8. Algirdas Šešelgis, sveikatos apsaugos viceministras
9. Gytis Kivelaitis , energetikos viceministras
10. Gintautė Žemaitytė, kultūros viceministrė
11. Rėda Brandišauskienė, aplinkos viceministrė
12. Ričardas Degutis, susisiekimo viceministras
13. Antanas Vinkus, Lietuvos Respublikos Seimo narys
14. Laura Matjošaitytė, Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) pirmininkė
15. Kristina Ivanauskaitė Pettinari, VRK
16. Reda Daniškevičiūtė, VRK
17. Dalia Henke – Pasaulio lietuvių bendruomenės (toliau – PLB) valdybos pirmininkė
(Komisijos pirmininko pavaduotoja);
18. Henrikas Antanaitis, PLB
19. Dalia Asanavičiūtė, PLB
20. Rimvydas Baltaduonis, PLB
21. Vida Bandis, PLB
22. Jūratė Caspersen, PLB
23. Alvija Černiauskaitė, PLB
24. Kęstutis Eidukonis, PLB
25. Gediminas Karoblis, PLB
26. Tomas Marcinkevičius, PLB
27. Vaidas Matulaitis, PLB
28. Laurynas Misevičius, PLB
29. Edmundas Putrimas, PLB
30. Aidas Staskevičius, PLB
31. Laura Vidžiūnaitė, PLB
32. Rytis Virbalis, PLB
33. Rolandas Žalnierius, PLB
34. Arunas Pemkus, PLB
35. Aidis Staškevičius, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos vicepirmininkas
36. Rasa Jakilaitienė, Užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) atstovė spaudai
37. Rasma Ramoškaitė, URM
38. Aušra Černevičienė, URM
39. Laura Dilytė-Butkienė, URM

40. Dovilė Survilaitė, URM
41. Erika Šalčiuvienė, URM
42. Antanas Mikalauskas, LIJOT Prezidentas
43. Dr. Daiva Lukšaitė, laikinai atliekanti Lietuvos vyriausiojo archyvaro funkcijas
44. Prof. Ričardas Rotomskis, Lietuvos Mokslo Tarybos pirmininko pavaduotojas,
pavaduojantis pirmininką
45. Vilija Lapėnienė, LR statistikos departamento generalinė direktorė
46. Renatas Mizeras, KKSD (pavaduotoja l.e.p. vadovę)
47. Roma Žakaitienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
Vyriausybės nariai, kurie posėdyje negalėjo dalyvauti dėl tarnybinių komandiruočių ir kitų
priežasčių:
1.
2.
3.
4.
5.

Vilius Šapoka, finansų ministras (darbo vizitas Vokietijoje)
Linas Kukuraitis, socialinės apsaugos ir darbo ministras (darbo vizitas Rumunijoje)
Raimundas Karoblis, krašto apsaugos ministras (darbo vizitas Ukrainoje)
Aurelijus Veryga, sveikatos apsaugos ministras (liga)
Rokas Masiulis, susisiekimo ministras (darbo vizitas JAV)

DARBOTVARKĖ:
1. Pasirengimas 2019 metų gegužės 12 d. įvyksiančiam referendumui dėl pilietybės
išsaugojimo
2. Pasaulio lietuvių metai 2019
SVARSTYTA. Pasirengimas 2019 metų gegužės 12 d. įvyksiančiam referendumui dėl
pilietybės išsaugojimo.
Žiniai: Sprendimą „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos
12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ Lietuvos Respublikos Seimas priėmė 2018 m. spalio
18 d. Referendumo datą, gegužės 12 d., LR Seimas nustatė 2019 m. kovo 10 d. nutarimu.
LR Vyriausybei informuoti apie spręsti šiuo referendumu teikiamo klausimo svarbą
valstybės ir tautos gyvenimui Seimas pavedė 2019 m. sausio 11 d. Sausio 16 dieną tą
daryti įgaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją.
Įžanginėje dalyje posėdžio dalyvius pasveikino Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir
Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Vyriausybės kanclerio pirmasis
pavaduotojas Deividas Matulionis pristatė LR Seimo pavedimu Vyriausybės kanceliarijos
vykdomą visuomenės informavimo kampaniją, pagrindines informacines žinias bei
informacinę medžiagą, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė pasidalino naujausia
informacija apie pasirengimą organizuojant rinkimus bei referendumus, taip pat paskutine
informacija dėl užsienyje balsuoti užsiregistravusių Lietuvos Respublikos piliečių.
Užsienio reikalų ministras informavimo apie Užsienio reikalų ministerijos veiksmus
vykdant informavimo kampaniją užsienyje ir kartu su Vyriausiąją rinkimų komisija
organizuojant balsavimą Lietuvos piliečiams užsienyje.
Ministras Pirmininkas pasidžiaugė tuo, kad po ilgų metų debatų ir diskusijų priimtas
sprendimas surengti privalomąjį referendumą dėl pilietybės išsaugojimo. Svarbus įvykis
Valstybės ir Tautos gyvenime, o kartu liudija ir apie tai, kad Vyriausybė savo programoje
įtvirtintus pažadus spręsti šiuo klausimus vykdo ir įgyvendina. Ministras Pirmininkas
paragino Vyriausybę, Vyriausybės narius, taip pat Pasaulio lietuvių bendruomenę kuo
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efektyviau išnaudoti iki referendumo dienos, gegužės 12 d., likusį laiką informuojant apie
referendumą ir raginant piliečius dalyvauti. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė
informavo, kad posėdžio dieną balsuoti užsienyje užsiregistravusių Lietuvos piliečių
skaičius viršijo 30 tūkstančių, kas yra daugiau nei 40 procentų daugiau nei 2016 metais
vykusiuose Seimo rinkimuose (žiniai: balandžio 24 dienai užsiregistravusių balsuoti jau
buvo 38 tūkstančiai). Ji taip pat patvirtino, kad valstybės vadovai, taip pat ministrai,
politinės partijos, visuomeninės organizacijos ir piliečiai gali agituoti „už“ ar „prieš“
referendumui pateiktą klausimą, tuo pačiu dar kartą pabrėžė, kad skatinimas balsuoti
vienaip ar kitaip yra agitacija. Ministrui Pirmininkui pažymėjus, kad jo asmeninė nuostata
visada buvo remti referendumui pateiktą siūlymą, tačiau jam oficialiai tapus kandidatu į
prezidentus, agitacinėje kampanijoje dėl referendumo jis dalyvauti nebegalės.
Vyriausybės paramai dėl pilietybės išsaugojimo akcentuoti, į šį posėdį Ministro Pirmininko
iniciatyva pakviesti dalyvauti visi septynioliktosios LR Vyriausybės nariai. Daugelis jų
dalyvavo, tie, kurie negalėjo, nedalyvavo dėl pateisinamų priežasčių (komandiruotės arba
ligos). Premjeras pakartojo Pasaulio lietuvių bendruomenės, Pasaulio lietuvių ir Lietuvos
Respublikos Seimo Komisijos kvietimą Vyriausybės nariams aktyviau agituoti
referendume.
Diskusijos metu taip pat paraginta nenuleisti rankų dėl šiam referendumui keliamų aukštų
reikalavimų, primenant, kad apklausų duomenimis apie 60 procentų piliečių, kurie ketina
ateiti į referendum ir balsuoti, ketina balsuoti “už”. Tad jei pavyktų į referendumą
pritraukti dar daugiau rinkėjų, o ypač tuos, kurie neapsisprendę dalyvaut iar ketina
nedalyvauti, galimybių tikrai atsiranda daugiau. Svarbu susitelkti į šį tikslą, o apie planą B
spręsime vėliau, jei reikės.
Deivido Matulionio prezentacija pateikta informacija apie Vyriausybės kanceliarijos
žingsnius įgyvendinant 2019 m. sausio 11 dienos Seimo nutarimą informuoti visuomenę.
Pristatytos pagrindinės informavimo kampanijos žinios (“Svarbiausia dalyvauti”,
“Vyriausybė ne agituoja, o informuoja”, “Referendumas yra dėl pilietybės išsaugojimo” ir
kt.) bei konkretūs audiovizualiniai projektai per kuriuos kampanijos tikslai bus
įgyvendinami (TV klipai, radijas, internetas, lauko reklama, straipsniai internete ir
regioninėje žiniasklaidoje). Su referendumu susijusi informacija, taip pat DUK’ai ir
vizualinė medžiaga patalpinta interneto puslapyje pilietybesvarbu.lt. Posėdžio dalyviai
pritarė pristatytoms informavimo kampanijos kryptims, kartu apgailestavo, kad kampanija
prasideda iki referendumo likus pusantro mėnesio.
NUTARTA.
-

-

-

-

Laikantis Referendumo įstatymo nuostatų dėl agitacijos, kviesti Vyriausybės narius
aktyviau agituoti už referendumui pateikto klausimo svarbą bei raginti piliečius
dalyvauti rinkimuose
Pakviesti referendumą iniciavusius LR Seimo narius, laikantis Referendumo įstatymo
nuostatų, kuo skubiau registruoti referendumo iniciatyvinę grupę ir taip pat įsijungti į
informavimo ir agitavimo kampaniją
Posėdyje dalyvavusio LR Žemės ūkio ministro siūlymu nutarta sukurti logotipą, kuris
būtų talpinamas ant Vyriausybės ir Vyriausybei pavaldžių institucijų blankų bei
naudojamas siunčiant elektroninio pašto žinutes. Šis nutarimas įgyvendintas per keletą
dienų.
Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos nariai pakviesti naudotis interneto
puslapyje pilietybesvarbu.lt patalpinta informacija straipsniams, taip pat
informacinėms akcijoms ir renginiams. Užsienio reikalų ministerijai padėkota už
3

vizualinę medžiagą, kuri televizijos ekranuose kartu su Vyriausybės kanceliarijos
užsakymu parengtu informaciniu video klipu.
SVARSTYTA. Pasaulio lietuvių metai.

Žiniai: 2018 m. lapkričio 7 d. LR Užsienio reikalų ministerijos teikimu
Vyriausybė patvirtino „Pasaulio lietuvių metų minėjimo 2019 metais planą“
(Vyriausybės nutarimo Nr. 1111). Plane numatyta beveik 100 renginių.
Jau įžanginiame žodyje Ministras Pirmininkas Komisijos narius ir visus
dalyvaujančius pasveikino su Pasaulio lietuvių metais bei Lietuvių Chartos
70-uoju jubiliejumi, taip pat padėkojo visiems pasaulio lietuviams už jų
ilgametį indėlį skatinant lietuvybę, kovojant už Lietuvos okupacijos
nepripažinimą, siekiant sėkmingos jau nepriklausomos valstybės integracijos į
Vakarų institucijas.
Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis pridūrė,
kad Vyriausybės noras būtų dar šiemet tinkamai pagerbti Lietuvai ir
lietuvybei nusipelniusius lietuvius bei organizacijas. Išsakyta parama Pasaulio
lietuvių iniciatyvai šiemet surengti tradicinį Mokslo ir kultūros simpoziumą,
atkreiptas dėmesys į tai, kad Lietuvos Švietimo, mokslo ir ministerija jau
skyrė finansavimą renginiu, o Vyriausybė taip pat pasiruošusi ieškoti būdų tai
padaryti. Priminta, kad paraiškų teikimo pagal vieną iš Vyriausybės
patvirtintų programų baigiasi balandžio pabaigoje.

Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas
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Deividas Matulionis

