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Najważniejszymi wydarzeniami 2015 roku w opinii premiera było m.in. wprowadzenie euro oraz
uruchomienie mostów energetycznych z Polską i Szwecją.

W wywiadzie Butkevičius odniósł się również do tragedii w rejonie kiejdańskim, która miała miejsce 1
stycznia. We wsi Saviečiai ojciec wrzucił swego 2-letniego syna i 6-miesięczną córkę do studni, w której
dzieci zginęły. Tragedia w opinii premiera pokazała, że brak jest koordynacji działań pomiędzy
poszczególnymi instytucjami oraz że nie ma praktyki wymiany informacji. ,,Zobowiązaliśmy Ministerstwo
Opieki Socjalnej i Pracy, by zaproponowało rozwiązania, które w przyszłości miałyby zapewnić taką
współpracę między poszczególnymi instytucjami” – zaznaczył Butkevičius. Dodał, ze rząd zamierza
jeszcze bardziej zaktywizować walę z alkoholizmem, wprowadzając nowe ograniczenia dotyczące miejsc i
czasu sprzedaży alkoholu.

Premier nie sądzi jednak, że istnieje potrzeba powoływania odrębnych instytucji ds. ochrony praw dzieci.
,,Nie sądzę , że potrzebne są nam nowe instytucje, uważam, że należy udzielić większych kompetencji
Urzędowi Obrony Praw Dziecka” – powiedział Butkevičius.

W wywiadzie premier wspomniał o rozmowie telefonicznej z premier RP Beatą Szydło. ,,Rozmawialiśmy
na temat współpracy pomiędzy naszymi państwami. Wspomniałem, że Polska jest naszym strategicznym
partnerem” – opowiedział Butkevičius. Jak dodał, zaprosił premier RP na otwarcie uruchomienia
mostów energetycznych do Wilna, jednak nie przyjechała.

Szef litewskiego rządu zapewnił, że pisownia nielitewskich imion i nazwisk zostanie rozwiązana na
wiosnę. ,,Podczas ostatniego posiedzenia rządu powiedziałem, że dreptanie w miejscu oraz
nieprzyjmowanie decyzji nie zbliża do siebie obu państw” – powiedział Butkevičius. ,,Przyjmuję za to
odpowiedzialność” – zapewnił premier.
Premier poinformował, że w budżecie na bieżący rok przewidziano dodatkowe fundusze na rozwój Litwy
południowo-wschodniej. ,,Będzie więcej pieniędzy, również europejskich na rozwój kulturalny i
gospodarczy tego regionu” – podkreślił Butkevičius. Jak dodał, rząd zamierza więcej uwagi udzielać
polityce mniejszości narodowych, a dowodem tego było odtworzenie Departamentu Mniejszości
Narodowych.
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