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Alternatyvių projektų Teisės departamente negauta. 

 Vertinant projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams ir juridinės technikos 

taisyklėms, teikiame šias pastabas: 

 1. Teikiamu įstatymo projektu siūloma papildyti Lietuvos Respublikos Atmintinų dienų 

įstatymą, į atmintinų dienų sąrašą įtraukiant gegužės 2-ąją – tinginio, kombinatoriaus ir žioplio 

dieną. 

Teikiamo įstatymo projekto autoriaus motyvai, kurie jį paskatino teikti Atmintinų dienų 

įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą ir kurie išdėstyti aiškinamajame 

rašte, kelia abejonių. Pažymėtina, kad Lietuvių tauta prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos 

valstybę, jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis, 

išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę 

santarvę, vargu ar pateisins tokios įstatymo normos atsiradimą. Atkreiptinas dėmesys, kad 

priimamas teisės aktas maksimaliai atitiktų visuomenės gyvenimo poreikius ir būtų veiksmingas, 

būtina tiksliai prognozuoti pozityvius ir negatyvius jo įgyvendinimo padarinius. Teikiamo įstatymo 

priėmimas gali suskaldyti Lietuvos Respublikos visuomenę, ir vargu, ar tokio teisinio instituto 

buvimas prisidės prie tautinės santarvės. Reikėtų pastebėti, jog kiekvienos atmintinos dienos 

įteisinimas turi savo prasmę, paskirtį. Pagal nusistovėjusią įstatymų leidybos praktiką tokių dienų 

įteisinimas yra orientuotas į mūsų šalies istorines vertybes, papročius, o ne į atskirų žmonių 

gyvenimo būdą, polinkius ir kt. Be to, vargu ar teikiamame įstatymo projekte siūlomos dienos 

atsiradimas Atmintinų dienų įstatyme, praturtintų kultūrinį Lietuvos paveldą. Pažymėtina, kad 

nepriklausoma Lietuvos valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą, tačiau 

ji niekada nėra toleravusi tinginystės, kombinatoriaus ar kitų veiksmų.  
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Paanalizavus užsienio demokratinėse valstybėse atmintinų dienų įstatyminę bazę, galima 

teigti, kad pavyzdžiui Švedijoje visos oficialios šventės yra skirstomos į religines ir nereligines. Prie 

religinių švenčių yra priskirtos Kalėdos, Velykos, Visų šventųjų diena ir kitos panašaus pobūdžio 

šventės. Nereliginės šventės - Naujieji metai, Gegužės pirmoji (Valborg) ir Joninės. Britų minėtinos 

dienos - Britanijos Tautų Sąjungos diena, Motinos diena, Karalienės Elžbietos II gimtadienis, 

Joninės, Lapkričio 5-oji (pažyminti mėginimo susprogdinti Anglijos parlamentą 1605 m. metines), 

Pirmojo ir antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena ir kitos panašaus pobūdžio šventės. Kaip 

pavyzdį galėtume paminėti Prancūzijos atmintinas dienas, tai vasaros pradžia, Motinos diena, Tėvo 

diena ir kitos. 

Pažymėtina, kad Lietuvos valstybė yra visos Lietuvos visuomenės politinė organizacija, 

užtikrinanti jos vienybę ir vientisumą, tvarkanti visuomenės reikalus, suverenia viešąja valdžia 

suteikianti teisei bendrai privalomą reikšmę, garantuojanti piliečių teises, laisves, teisėtumą ir 

teisėtvarką. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Konstitucinio 

Teismo suformuluotą jurisprudenciją, Seimo narys yra Tautos atstovas ir turi atstovauti visai Tautai, 

veikti tik Tautos ir Lietuvos valstybės interesais. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, svarstytinas tokios 

atmintinos dienos  reikalingumas Lietuvos visuomenei. 

2. Teikiamas įstatymo projektas taisytinas atsižvelgiant į Įstatymų ir kitų teisės norminių 

aktų rengimo tvarkos įstatymo 11 straipsnio 4 dalies ir 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus (reikėtų 

nurodyti projekto oficialaus paskelbimo šaltinių sąrašą bei teikiamo projekto viršuje, lapo 

dešiniajame kampe mažomis paryškintomis raidėmis įrašyti žodį “Projektas”). 
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