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Gerbiamieji Seimo, Vyriausybės nariai, kolegos, mieli svečiai, 

malonu sveikinti visus, susirinkusius į susitikimą, kuriame bus nagrinėjami tokie 

aktualūs klausimai, kaip Europos kalbų ir kultūrų raida ar margaspalvį Europos žemėlapį 

vienijantys politiniai ir socialiniai aspektai. 

Mūsų globaliame, skaitmeniniame pasaulyje, kuriame viešpatauja internetas ir 

šiuolaikinės ryšių technologijos, mažų valstybių kalbų puoselėjimas yra ypač aktualus. 

Ne paslaptis, kad žmogaus gebėjimą aktyviai dalyvauti šiuolaikiniame ekonominiame ir 

socialiniame gyvenime iš esmės lemia tai, kiek jam suprantama skaitmeninė kalba ir kaip jis 

geba „susikalbėti“ su informacinės visuomenės technologijomis. 

Lietuviškai kalba apie tris milijonus žmonių, esame nedidelė šalis, todėl turime nuolatos 

ieškoti kelių mūsų kalbai ir kultūrai išsaugoti, kurti tokias šiuolaikines priemones, kurios 

padėtų lietuvių kalbai jaukiai gyvuoti ir skaitmeninėje erdvėje. 

Vienas pagrindinių strategijos „Europa 2020“ prioritetų yra pažangios, tvarios, žiniomis 

ir inovacijomis grįstos ekonomikos plėtra. Akivaizdu, kad elektroninių paslaugų, spartaus ir 

itin spartaus interneto, intelektinių technologijų ir įvairiausių taikomųjų programų mūsų 

gyvenime kasmet daugės. 

Susisiekimo ministerija, būdama atsakinga už Lietuvių kalbos informacinėje 

visuomenėje 2009–2013 metų programos įgyvendinimą, jau dabar yra numačiusi darbus, 

kurie apima skaitmeninius lietuvių kalbos produktus, išteklius, naująsias technologijas. Visa 

tai padės spręsti tiek konkrečius keliamus uždavinius, tiek mažųjų valstybių kalbų sklaidos, 

mokymo ir mokymosi, mokslinių tyrimų strateginius tikslus.  

Siekiant ir toliau puoselėti Lietuvos kalbą ir kultūrą, įvairiems sprendimams įgyvendinti  

2014–2020 metų laikotarpiu daug lėšų bus skiriama iš Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos.  

Tai atsispindi ir Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų 

programoje, kurioje aiškiai pasakyta, kad mūsų kalbos kaip kultūros paveldo prioritetas yra 

visomis informacinių ryšių technologijomis puoselėti Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą. 

Tačiau kartu noriu pabrėžti, kad mūsų ūkio integracija į bendrą Europos rinką, 

efektyvus bendravimas su verslo ir socialiniais partneriais neįmanomas be šiuolaikinių 

komunikacijos priemonių ir daugiakalbystės.  

Tikiu, kad susitikimo dalyviai pasidalys savo įžvalgomis, kaip tai pavyko įgyvendinti 

kitose užsienio šalyse. Pabrėžiant užsienio kalbų mokėjimo ir dialogo su kitų kultūrų atstovais 

svarbą, bus aptartos gimtajai kalbai puoselėti reikalingos priemonės ir tai, kaip suteikti 

visiems mūsų piliečiams lygias galimybes, be gimtosios, išmokti dar dvi užsienio kalbas. 

Gerbiamieji, linkiu Jums sėkmingo darbo, tikiu, kad Jūsų sprendimai padės kurti 

bendrą, patikimą, vieningą Europą, kurioje puikiai gyvuotų skirtingų šalių kalbos ir kultūros. 

Ačiū už dėmesį. Linkiu didelės sėkmės. 


