Gerbiamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo Pirmininke
Dainiau Žalimai,
Gerbiamieji Konstitucinio Teismo nariai,
Garbingieji šios šventės dalyviai,

sveikinu visus Konstitucijos dienos proga ir džiaugiuosi, kad šią šventę
minime kartu su aukštu svečiu – Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininku
Jurijumi Baulinu ir šio teismo teisėjais bei svečiais iš Latvijos ir Lenkijos
konstitucinių teismų.
Konstitucija yra aukščiausios teisinės galios aktas, aukščiausia teisė, visų kitų
teisės aktų teisiškumo matas. Konstituciją mes suvokiame kaip aukščiausio
įstatymo rūmą, kuriame visi piliečiai yra lygūs. Gyvendami taikios kasdienybės
rūpesčiais, dažnai nesusimąstome, kokias pilietines tautos vertybes saugo ir gina
Konstitucija ir kokia jų svarba kiekvienam iš mūsų. Rūsti pastarųjų metų
geopolitinė tikrovė primena, kad ir mes savo darbais turime būti Konstitucijos
atrama, jos gynėjai.
Ukrainos tauta, jos savanorių batalionai, besikaunantys už savo žemių
vientisumą, valstybingumą, valstybės konstitucinę sandarą, liudija pasauliui, ką iš
tikrųjų reiškia mylėti tėvynę, ginti jos nepriklausomybę. Mūsų mintys ir širdys
šiandien yra kartu su Ukraina.
Prieš dvidešimt dvejus metus referendumu priimta Lietuvos Respublikos
Konstitucija įtvirtino demokratinę santvarką, nustatė mūsų valstybės politinės,
teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Tačiau šias universalias vertybes,
garantuojančias pamatines teises ir laisves visuomenės santarvės labui, Lietuvai
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tenka puoselėti dinamiškų geopolitinių procesų, ekonomikos, saugumo bei kitų
iššūkių aplinkoje.
Lietuvos narystė NATO ir Europos Sąjungoje, euro įvedimas, valdžios
gebėjimas veikti bei kiti valstybės ir jos žmonių gyvenimo įvykiai kėlė
visuomenėje klausimų dėl konstitucinio teisingumo. Atlikdamas pareigą aiškinti ir
ginti Konstitucijos viršenybės principą, jos vertybes, Konstitucinis Teismas savo
nutarimais įteisino mūsų valstybės raidos žingsnius, praplėtė pasirinktos europinės
ir transatlantinės integracijos suvokimą, lėmė naujus Seimo ir Vyriausybių
sprendimus.
Pagarba Konstitucijai ugdo teisinę kultūrą, stiprina valstybę, kelia piliečių
sąmoningumą. Sveikindamas Konstitucijos dienos proga, nuoširdžiai džiaugiuosi
kasmet vis daugiau dalyvių sutraukiančiu Lietuvos Konstitucijos egzaminu.
Žmonių konstitucinės teisės žinios – valstybės politinės ir ekonominės plėtros
ramstis.
Dar kartą sveikinu visus, švenčiančius šią nuolatinio valstybės kūrimo,
vertybių sergėjimo dieną.

Algirdas Butkevičius
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas

2

3

