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DTL LIETIIvos PILmTINIV VISUOMENINIU ORGANIZACIJq PARDISKIMO

Idormuojarne, kad su Lietuvos pilietiniu visuomeniniq organizacijrl parciSkimu ,,Del
lietuviU kalbos vartojimo", kudame pareikSta luomone dd lietuviq kalbos saugojimo,
asmenvardiirl ir vietovardZiq ra3),rno nelietuviBkais ra5menimis, lietuviq kalbos ir litemturos
brandos egzamino tautiniq bendrijq mokyklose palengvinimo, teismo sprendimq nerykdymo d€l
neteisetq gatviq pavadinimq nevalstybine kalba ir kitais klausimais, susipazinta. Dekojame uZ
issalgrtas mintis ir pateiktus si[l1mus.

Lietuvos Respublikos Prezidentd gauna daugybg piliediq keipimqsi ir laiskq ddl lietuviq
kalbos saugojimo, Rytq Lietuvos problemq. Atkreipiame ddmesi, kad Salies vadov€ puikiai
suFanta lietuviU kalbos lpating4 ir unikali4 verte m[sq valstybei ir palaiko nuostatas del
Lietuvos Respublikos Konstitucioje ir Lietuvos Respublikos istaqmuose iteisinto lietuviq
kalbos statuso puoselejimo.

Karhr pazymime, kad visi Salies piliediai ir gyventojai pdvalo lailgrtis Liehrvos
Respublikos Konstitucijos ir kitq teises aktq, vykdl'ti teismo sprendimus, o atsakingos
institucijos turi urtikrinti siq sprendimq rykdym4.

Siq meq balandZio mdnesi Salies vadov€, susitikusi su lvietimo ir mokslo ministru
Dainiumi Pavalkiu, aptarc mokyklq situacii4 Rytll Liehrvoje bei lietuviq kalbos ir litenturos
brandos egzamino tautinirl ben&ijq mokyklose palengvinimo pasekmes. Prezidente atloeipe
minisAo demesi, kad skirtingos lietuviq kalbos egzamino s4lygos nepalankios ne tik lietuviams,
bet ir tautinir.l bendrijq vaikams, kurie pasirinko rnolgrtis lietuviskose mokyklose. Prczidentes
nuomone, visiems Lietuvos piliediams turi btrti sudarytos vienodos iSsilavinimo s4lygos, kaip ir
numato Konstitucija" Susitikime Salies vadov6 paragino minishq pating4 demesi skidi Rytrl
Lietuvos Zmoniq Svietimui ir lietuviq kalbos mokymui Siame kaite.

Salies vadovd pabr€Ze, kad lietuviq kalba neturi tapti jokiq derybq ar politiniq susitarimq
ikaite.
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