Jūsų Ekscelencija Prezidente,
Mieli moksleiviai, mokytojai ir tėveliai,
Šaunu, kad ši džiugi ceremonija surengta tradicinę dovanų, dovanojimo
dieną. Jūsų diplomai ir medaliai – tai dovanos, kurias iš svečių šalių ir iš
skirtingų žinių pasaulio kontinentų atvežėte į Lietuvą. Apdovanojimus,
kuriuos pelnėte jūs, pelnė ir Lietuva. Jūsų sėkmė yra ne tik jūsų mokyklų,
mokytojų, dėstytojų, jūsų šeimų sėkmė, tai - Lietuvos sėkmė.
Trys Karaliai – tai ir tradicinė Kalėdų švenčių pabaiga, kuri visiems
mums primena, kad tik po sunkaus darbo smagu atsipūsti, pasidžiaugti jo
rezultatais. O drauge – kad iškilmių akimirkas netruks pakeisti triūso
dienos. Šie žodžiai turėtų būti suprantami ir priimtini čia pakviestiesiems,
nes kas jau kas, o jūs – tiek jaunieji kolegos, tiek vyresnieji jų talkininkai
– gerai žinote intensyvaus darbo ir galvojimo valandų vertę, prasmę, bei,
drįsčiau sakyti, teikiamą malonumą.
Todėl noriu, užuot išskyręs vieną ar kitą jūsų pelnytą apdovanojimą,
vardijęs mokslų sritis ar medalius, kurie netrukus čia visi bus paminėti,
pažvelgti į ateitį - mūsų valstybės ir visuomenės rytdieną. Mano
svarbiausias palinkėjimas, kad savo ir Lietuvos perspektyvą suvoktumėte,
kaip vieną mūsų visų ateitį, kurios kūrime jūs jau dalyvaujate savo
mokymosi pasiekimais. O rytoj į šį kuriamąjį darbą dar aktyviau
įsitrauksite kaip stipriausi mokslo, ekonomikos, valstybės valdymo
profesionalai.
Mano ir visų atsakomybę už valstybės ateitį suvokiančių politikų rūpestis
bei uždavinys, kad jums ir tokiems kaip jūs būtų sukurtos sąlygos ir
paskatos įsipareigoti savo šaliai, visuomet išlaikyti ryšį su ja ir norą dirbti
jos gerovei - nors modernus mokslas ir globali ekonomika nepaiso
valstybių ribų. Drauge turime galvoti ir priimti bendrus sprendimus, kad
ne tik pirmieji jūsų mokymosi pasiekimai ir apdovanojimai, bet ir
tolimesni studijų, tyrimų, akademinės ar kitokios karjeros rezultatai būtų
įnašas kuriant Lietuvos sėkmės istoriją.
Siekdami sukurti tokias sąlygas ir paskatas apsisprendėme deramai
finansuoti „Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programą“, pagal kurią
skiriamos lėšos respublikinėms olimpiadoms, konkursams ir pasirengimo
stovykloms, Lietuvos komandų dalyvavimui tarptautiniuose renginiuose.
Esame dėkingi už bendradarbiavimą universitetams, institutams,
asociacijoms, „Fizikos olimpui“, „Nacionalinei moksleivių akademijai“ ir
kitiems. Jų indėlis į jūsų pergales yra labai svarus.

Galvodami bei veikdami šia linkme ryžtingai tęsiame mokslo ir studijų
pertvarką, kad gabiems, darbštiems, motyvuotiems jaunuoliams valstybė
teiktų ne tik nemokamų studijų, bet ir aukštesnės studijų kokybės,
didesnių mokslininko karjeros galimybių, sveikesnės, inspiruojančios
akademinės aplinkos garantijas.
Jūsų veržlių protų ir kūrybinės iniciatyvos, šiuolaikiško požiūrio į tyrimų
ir ekonominės praktikos simbiozę lauks mokslo ir verslo slėniai, kurių
pirmuosius projektus prieš kelias dienas jau pasirašiau. Mūsų vyriausybė
įsipareigojusi, kad moderniausios atviros prieigos laboratorijos, o drauge
tik pernai pradėti diegti pasaulinę praktiką atitinkantys pažangių tyrimų
projektų fondai, solidūs grantai perspektyviausiems mokslininkams taptų
Lietuvos tikrove. Tikrove, kuria pasinaudoti ir kurią kurti kviečiu jus kaip
būsimus studentus, doktorantus, realių, skaidrių konkursų į dėstytojų ir
mokslo darbuotojų vietas dalyvius.
Dėkoju už jūsų triūsą, nuoširdumą ir optimizmą. Optimizmą, be kurio
nebūtų šių laimėjimų. Sėkmės ir kantrybės!

