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Asociacijai „Lietuvos tėvų forumas“ 2021-02-      Nr. S-2021-
Į 2021-02-04 gautą kreipimąsi

DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI 

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto (toliau – komitetas) nariai gavo asociacijos „Lietuvos
tėvų forumas“ kreipimąsi dėl LRT transliuojamų laidų „Įdomiosios pamokos“.

Atsakydami į Jūsų kreipimąsi, informuojame, kad 2021 m. vasario 10 d. komiteto posėdyje
buvo nuspręsta Jūsų kreipimąsi perduoti svarstyti Seimo Kultūros komitetui ta apimtimi, kiek jis
susijęs su nacionalinio transliuotojo veikla. Jūsų kreipimosi dalis dėl sveikatos, lytiškumo ugdymo
ir rengimo šeimai programos įgyvendinimo bus įtraukta į komiteto posėdį, apie kurio tikslų laiką
būsite informuoti elektroniniu paštu.

Komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas

Lina Vingrytė, tel. (8 5) 239 6879, el. p. lina.vingryte@lrs.lt
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