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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1STRAIPSNIO PAPILDYMO IR 

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI 
  
Paruošti šį įstatymo projektą paskatino tokios pagrindinės priežastys: 
1) Šiuo metu Lietuvoje ,kuri didžiuojasi ,kad yra Europos Sąjungos ir NATO narė,gyvena  ties skurdo 
riba apie 500 tūkst. žmonių.Tai labai negatyvus ir taisytinas faktas. Visavertė demokratija ir skurdas – 
nesuderinami dalykai; 
2)Lietuvoje yra įteisinta labai daug atmintinų dienų.Bet nei viena diena nėra susijusį su tiek daug,beveik 
500 tūkst. Lietuvos gyventojų.Nematyti ir neprisiminti,kad Lietuvoje yra tiek daug varguolių būtų labai 
didelis demokratijos trukumas; 
3)Tiek daug varguolių Lietuvoje atsirado,paskelbus Lietuvos Nepriklausomybę ir priėmus turtuolių 
“darymo” strategiją.Daug žmonių negalėjo persiorientuoti  į tokią strategiją ir yra nekalti,kad nemokėjo 
daryti tokio biznio,o mokėjo tik sąžiningai dirbti; 
4)Kaip žinome 1997 m. rugsėjo 10 d. buvo surengtas žygis pėsčiomis nuo Kauno Rotušės aikštės iki 
Seimo rūmų Vilniuje,prieš Lietuvos žmonių skurdinimą .Šią akciją tuo metu labai plačiai nušvietė 
žiniasklaida ir rėmė nemažai žmonių ir net politinės partijos.Taigi, rugsėjo 10 diena sukanka 10 metų 
šios akcijos jubiliejus. 
Priimti  tokį įstatymą pasiūlė šio žygio organizatorius,buvęs Seimo narys ir Kauno meras Vytautas 
Šustauskas. 
Parengto įstatymo pagrindinis tikslas priminti,kad Lietuvoje yra nemažai varguolių,reikia tobulinti 
valstybės valdymą,kad ši problema kuo greičiau būtų įveikta.Kadangi valdininkija ir turtuoliai patys 
savaime tos problemos nespręs ,svarbu įteisinti  tokią dieną,kad visuomenė  solidarizuotųsi su 
varguoliais ir šis reiškinys būtų įveiktas. 
Šiuo metu šis klausimas įstatymiškai yra neįteisintas. 
Priėmus šį įstatymą tikimąsi didesnio visuomenės solidarumo įveikiant socialinį neteisingumą ,skurdą ir 
nepriteklius. 
Neigiamų pasekmių-nenumatoma,išskyrus tai,kad visuomenės elitas ir turtuoliai tam suokalbiškai 
priešinsis. 
Kriminogeniniai situacijai neigiamos įtakos nedarys,korupcijos neįveiks,nes ji be moralės ir jokių 
skrupulų. 
Tai nieko bendro su verslo skatinimu neturi.Bet netiesiogiai gali paskatinti verslininkus  siekti,kad jų 
įmonėse  žmonės daugiau uždirbtų ir turėtų geresnes darbo sąlygas. 
Jokių kitų teisės aktų keisti nereikės. 
Šis įstatymas visiškai atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
nuostatas bei ES dokumentus. 
Nereikės jokių papildomų teisės aktų 
Įstatymo įgyvendinimas papildomų biudžeto lėšų nereikalaus. 



Įstatymo projekto siūlytojas yra buvęs Seimo narys ir Kauno meras Vytautas Šustauskas.Įstatymo 
projektą paruošė ir teikia Seimo narys Julius Veselka 
Reikšmingi įstatymo projekto žodžiai”varguolių atjauta ir parama”. 
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