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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Jūsų Ekscelencija Prezidente,
Gerbiami mokytojai, svečiai,
Džiugu Jus pasveikinti čia, Valdovų rūmuose, kurie simbolizuoja mūsų valstybės ištakas, jos pradžią. Kiekvieną
vasarą čia apdovanojame geriausiai egzaminus išlaikiusius mokinius. Dabar pakvietėme jus, gerbiami
mokytojai. Pasikalbėti apie tai, kas svarbu šių dienų valstybėje. Ir priminti, kad šiuolaikinėje visuomenėje
pilietiškumo namai yra mokykla. Ji padeda formuotis jauno žmogaus vertybėms, požiūriams, pilietinei
tapatybei.
Po kelių mėnesių minėdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sukaktį galbūt ne vienas mintyse džiugiai
palyginsime: laisvoje Lietuvoje gyvename jau 25-erius metus. Ketvirtis amžiaus esame laisva tauta ir valstybė.
25 metai tūkstantmetėje Lietuvos istorijoje yra labai mažai, bet istorinis laikas – reliatyvus.
Daug neįtikėtinų socialinių, ekonominių, politinių, geopolitinių pokyčių įvyko per tuos 25-erius metus. Įstojome
į NATO ir Europos Sąjungą. Po mėnesio tapsime eurozonos nariais. Esame tarp valstybių, garantuojančių
socialines, ekonomines, politines teises. Mūsų regionas ir politinė sąjunga visame pasaulyje vertinama kaip
demokratiška ir saugi. Ir tai yra objektyvi tikrovė.
Žmonės, gimę po 1980 ar 1990 metų, be vizų keliaujantys po Europą, bendraujantys su bendraamžiais,
studijuojantys pasaulio universitetuose dažnai net nesusimąsto, kad visai neseniai jų tėvai apie tai negalėjo net
pasvajoti.
25-eri nepriklausomybės ir demokratinio gyvenimo metai pakeitė ir valstybę, ir žmones. Gyvenimo standartai
taip pat pasikeitė. Jau dabar, būdama jaunutė demokratinė valstybė, Lietuva ima lygiuotis į senas Europos
valstybes, kurias aplenkė mums tekę išbandymai.
Viliamės, kad ateitis atneš dar daugiau pozityvių pokyčių, taip pat ir švietime. Tikimės, kad augs socialinė ir
ekonominė gerovė. Kad mūsų šalis trauks ne tik kaimynus, bet bus netikėtas, nustebinantis atradimas ir
tolimesnių kraštų žmonėms.
Ką mums žada ateitis? Kokia pasaulio istorija apie šį laikmetį bus pasakojama mūsų vaikų vaikams? Gyvename
laiku, kai visu smarkumu besipriešindamos griūva diktatūros, kai iškyla nauji pasaulio lyderiai, kai čia pat, mūsų
Europoje, netolimoje šalyje, nežada nurimti įsiplieskęs karas. Šimtai tūkstančių pabėgėlių artėjant žiemai.
Sugriauti namai, neveikiančios mokyklos, žūstantys vaikai ir suaugusieji. Tarsi istorija vėl kartotųsi.

Ar buvo galima nuspėti, kad tokie dalykai įmanomi XXI a. Europoje? Ar galima tikėtis, kad į mūsų
nepriklausomybę niekas nebesikėsins? Atkurtosios Lietuvos nepriklausomybės sukaktį minėsime visai šalia
vykstančio karo fone. Tačiau esame dėkingi istorijai, kuri mums primena ir duoda vertingų pamokų. Dabar
žinome, kaip turime elgtis. Ką daryti. Ko tikėtis. Apsvarstyti galimus scenarijus ir gerai pasiruošti.
Ne tik galime, bet ir turime veikti. Kiekvienas – pagal savo atsakomybės sritį. Suprasdami, kaip šiuo laikmečiu
svarbu ugdyti vaikų, jaunų žmonių pilietiškumą, lapkričio 26 d. Krašto apsaugos ministerijoje atnaujinome
trišalę Krašto apsaugos ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos šaulių sąjungos
bendradarbiavimo sutartį. Tarp ministerijų ir Šaulių sąjungos bendradarbiauta ir anksčiau, tačiau ši sutartis
konkretesnė, atitinkanti šių dienų keliamus iššūkius.
Pirmą kartą mūsų mokiniams bus sukurta šalies gynybai skirto pasirenkamojo dalyko programa – iki šiol tokio
dalyko bei jam parengtų mokymo priemonių neturėjome. Ypatingas dėmesys bus skiriamas mokytojų
kvalifikacijos tobulinimui nacionalinio saugumo ir gynybos klausimais.
Gerbiamieji,
Laikmetis mokytojui ir visai visuomenei kelia savus iššūkius. Mokytojas kiekvieną dieną stovi prieš mokinius,
kurių galvose kirba kibūs klausimai apie tai, kas ir kodėl vyksta pasaulyje ir visai šalia mūsų. Atsakymo norima
čia ir dabar.
Politinės įtampos laikais mokytojo vaidmuo tampa dar svarbesnis. Mokiniai, o ir visuomenė tikisi, kad
mokytojas bus ir ekspertu, ir patarėju, kad jis teisingiausiai nušvies šiuolaikinį politinį gyvenimą ir paaiškins
geopolitinius pokyčius. Iš tokių lūkesčių kyla ir nemaža mokytojo atsakomybė.
Todėl kiekvieną kviečiu – būkime pilietiškai brandūs, susitelkime bendram darbui, nusiteikime pozityviai
mąstysenai. Būkime ambicinga, vieninga tauta, kurių gyslomis teka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečių
kraujas. Mūsų ilgametė istorija, mūsų nepriklausomybės, gimusios neįtikėtinomis aplinkybėmis, ir sugebėjimas
iš naujo surinkti tautą, įrodo, kad esame stiprūs, ryžtingi, vieningi, sugebantys greitai ir tikslingai veikti. Ir ne tik
kad patys toliau kuriame savo valstybę, bet ir išdrįstame užstoti už kitas laisvę mylinčias tautas. Istorija mus
skaudžiau mokė, todėl nesame, neturime teisės būti abejingi kaimynų skausmui.
Esame verti savo laisvės. Prieš 25-erius metus sugrįžę į Europos bendriją, turime teisę gyventi saugiai ir
demokratiškai, turime prievolę apginti savo teises ir laisvę.
Darbų kasdienybėje artėja reikšminga mūsų valstybės istorijos sukaktis.
2015 metų kovo 11-tąją, sukaks 25 metai nuo 1990 m. kovo 11 dienos, kai buvo priimtas Aukščiausiosios
Tarybos – Atkuriamojo Seimo aktas Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Kovo 11-tąją paskelbta,
kad – cituoju - „yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių
vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.“

Noriu iš anksto paraginti visus mokytojus, mokyklų bendruomenes įdomiai, išradingai paminėti šią svarbią
mūsų valstybės sukaktį. Čia esantys moksleivių organizacijų – Lietuvos moksleivių sąjungos ir Lietuvos mokinių
parlamento – atstovai kiek vėliau pristatys savo iniciatyvą. Kviesiu prisijungti prie jos.
Ačiū už dėmesį. Ačiū, kad atvykote.
Tikiuosi, išsivešite ne po vieną naudingą idėją.

