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Protesto akcijos – mitingo
,,Didysis šeimos gyvenimo maršas 2021“
organizaciniam komitetui
DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI

Gerbiami besikreipiantieji, protesto akcijos organizatoriai ir dalyviai,
su Jūsų reikalavimais atleisti tris ministrus sutikti negaliu. Jūsų išsakyti argumentai nėra
tikslūs ir objektyviai pagrįsti, todėl apgailestauju, kad Jums galėjo pritrūkti objektyvios
informacijos.
Naudodamasi proga, norėčiau pateikti tikslesnę informaciją. Teisingumo ministrė, kaip
Vyriausybės narė, nėra pateikusi jokių įstatymo pataisų, kurios silpnintų lietuvių kalbą ar skaldytų
tautines bendrijas. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane numatyta parengti
Tautinių mažumų įstatymo projektą, kuriuo bus siekiama užtikrinti Lietuvoje gyvenančių tautinių
mažumų tapatumo, vienodų kultūros sklaidos sąlygų, saviraiškos laisvės ir savirealizacijos teisės
įgyvendinimą.
Sveikatos apsaugos ministras nėra inicijavęs „priverstinai vykdomų vakcinavimo ir
testavimo“. Lietuvoje nei vakcinavimas, nei testavimas nuo COVID-19 ligos nėra priverstiniai –
nesutinkantys nėra verčiami tai daryti. Privalomas testavimas, taikomas tam tikrų profesijų
žmonėms, kurių darbas susijęs su kontaktais su vaikais, ligoniais ar senyvo amžiaus žmonėmis,
savo reikalavimais nesiskiria nuo kitokio jiems taikomo privalomo sveikatos tikrinimo pagal
Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą. Tačiau net ir šis testavimas nėra
atliekamas taikant kokią nors prievartą. Vis dėlto norėčiau pabrėžti, kad tiek savanoriškas
vakcinavimas, tiek testavimas yra pagrindiniai būdai įveikti šią klastingą ligą, kuri pražudė jau
daugiau nei 4 tūkst. Lietuvos žmonių, o dešimtims tūkstančių teko ja sunkiai sirgti. Noriu
pažymėti, kad didžioji dalis kasdien mūsų netenkamų dėl COVID-19 ligos bendrapiliečių yra
vyresni nei 65 metų, t. y. priklauso amžiaus grupei, kuri pradėta skiepyti prieš keletą mėnesių, ir
absoliučiai didžioji dalis (80–90 procentų) pastarosiomis savaitėmis mirusių asmenų nebuvo
skiepyti nuo COVID-19. Kaip sutaria pasaulio sveikatos organizacijos bei mokslininkai,
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skiepijimasis – greičiausias būdas tiek apsisaugoti nuo šios ligos sunkiausių formų, tiek sustabdyti
viruso plitimą, todėl nuoširdžiai kviečiu Jus skiepytis ir paraginti skiepytis kitus.
Ekonomikos ir inovacijų ministrė neproteguoja stambaus kapitalo. Priešingai – matau
reikšmingas pastangas bei darbus, parengiant ir įgyvendinant paramos paketus, skirtus nuo
pandemijos labiausiai nukentėjusioms įmonėms, smulkiajam verslui, mažosioms bendrijoms,
savarankiškai dirbantiems asmenims.
Taip pat pažymiu, kad nėra privalomų jokių „medicininių intervencijų prieš šeimas, prieš
jų valią“. Nuosekliai siekiame, kad Lietuvos mokiniams būtų kuo plačiau prieinamas ir saugus
mokymosi būdas, o rizika užsikrėsti mokykloje ir po to ligą parnešti namo tėvams bei seneliams
kuo labiau sumažinta. Todėl ugdymo įstaigų veiklos sąlygos labiausiai priklauso nuo
epidemiologinės padėties konkrečioje savivaldybėje, laikantis epidemiologų rekomendacijos dėl
naujų susirgimų skaičiaus 100 tūkst. gyventojų per pastarąsias 14 dienų. Savivaldybėse, kuriose
atvejų skaičius neviršija 200, ir pradinukai, ir 5–11 (III gimnazinės klasės) klasių mokiniai nuo
2021 m. birželio 1 d. gali mokytis mišriu būdu nesitestuodami, nors testavimą rekomenduojame
kaip efektyvią prevencinę priemonę savivaldybėse, kuriose tai leidžia geresnė epidemiologinė
padėtis. Šios sąlygos galioja Birštono, Elektrėnų, Neringos, Biržų, Ignalinos, Jurbarko, Joniškio,
Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Mažeikių, Pakruojo, Pasvalio, Rokiškio, Skuodo, Šiaulių, Šilalės
ir Telšių rajono savivaldybėse. Kartu noriu pažymėti, kad testuojant vaikus taikoma minimali
intervencija, mėginys nėra imamas iš nosiaryklės, o tik iš nosies landos, todėl gąsdinimai testavimu
neturi jokio realaus pagrindo.
Nuoširdžiai viliuosi, kad nuo rugsėjo 1-osios visi Lietuvos vaikai galės grįžti į saugų
kontaktinį ugdymą, tačiau tai, be jokios abejonės, priklauso nuo suaugusiųjų pastangų sumažinti
prielaidas pandemijai vėl įsiplieksti.
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