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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 pakartotinį  asociacijos
„Lietuvos  tėvų  forumas“  kreipimąsi  dėl  vaikų  sugrįžimo  į  mokyklas  ir  kokybiško  ugdymo
užtikrinimo.

Atsakydami į Jūsų kreipimąsi, informuojame, kad 2021 m. vasario 10 d. komiteto posėdyje
buvo nuspręsta Jūsų kreipimosi netraukti į posėdžių darbotvarkes, nes jūsų teikti siūlymai yra ne
komiteto kompetencija. Kadangi pirmą kreipimąsi adresavote ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei,
jūsų teikti siūlymai bus apsvarstyti ir jums bus atsakyta pagal kompetenciją.

Komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas

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