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Jūsų Ekscelencija  

Lietuvos Respublikos Prezidente Gitanai Nausėda, 

 

Jungtinių Amerikos Valstijų investuotojų bei Asociacijos “American Chamber 

of Commerce” verslo bendruomenės vardu norime Jums padėkoti už nuosekliai 

vykdomą vidaus ir užsienio politiką bei priimtus ryžtingus sprendimus šalies 

ekonomikos bei visuomenės gerovės labui. Pasauliui kovojant su COVID 19 

pandemija, lyderystė svarbi ir būtina.  

Ilgalaikė Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų partnerystė bei daug metų 

nuosekliai kurti ekonominiai, politiniai santykiai bei bendradarbiavimas saugumo 

srityje, šiuo visam pasauliui sudėtingu laikotarpiu, yra itin svarbūs Lietuvai. Todėl 

tikime, kad nepaprastai svarbu juos aktyviai plėtoti bei gilinti.  

Džiaugiamės, kad Lietuvoje įsikūrę Jungtinių Amerikos Valstijų investuotojai 

svariai prisideda prie aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimo, ne tik didžiuosiuose 

miestuose, bet ir sunkumų patiriančiuose regionuose (skaičiuojama per 30.000 sukurtų 

darbo vietų), aukštų standartų bei skaidraus verslo vystymo, socialinės atsakomybės 

vietos bendruomenėse skatinimo.  

Šiuo metu, kuomet Jungtinėse Amerikos Valstijose, darbą pradėjo nauja J.E. 

Prezidento Joseph R. Biden administracija, Lietuvai būtina užtikrinti kompetetingų, 

didelę patirtį transatlantinių ryšių plėtojime sukaupusių, nepriekaištingos tarptautinės 

reputacijos diplomatų skyrimą sėkmingam tęstiniam santykių su Jungtinėmis 

Amerikos Valstijomis plėtojimui. Prezidentas Joseph R. Biden yra artimas Lietuvos 

draugas – tai galimybė mūsų šaliai bei regionui užsitikrinti visokeriopą paramą. 

Lietuvai svarbu, kad Jungtinių Amerikos Valstijų investuotojai ir toliau rinktųsi 

mūsų šalį investicijoms plėsti. Lietuvai taip pat svarbi Jungtinių Amerikos Valstijų 

sąjunga, užtikrinant saugumą bei demokratijos principų laikymąsi.  

Esame įsitikinę, kad neatidėliotinas Lietuvos Ambasadoriaus Jungtinėms 

Amerikos Valstijoms skyrimas yra kritiškai svarbus. Todėl, remiantis viešai skelbiama 

kandidatų informacija ir atsižvelgiant į kandidatų kompetencijas bei reikšmingą abiejų 

kandidatų patirtį įgyvendinant Lietuvai reikšmingus tarptautinių santykių plėtojimo 

žingsnius, vertiname palankiai tiek Lino Linkevičiaus, tiek Raimundo Karoblio 

kandidatūras užimti šią poziciją.  
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Lietuvoje jau eilę metų susiduriame su profesionalų stygiumi, todėl siekis 

depolitizuoti diplomatinę tarnybą ateityje gali užkirsti kelią kompetentingiems 

profesionalams užimti svarbias Lietuvai pareigos užsienio šalyje. 

Reiškiame lūkestį, kad Ambasadoriaus paskyrimas Jungtinėms Amerikos 

Valstijoms bus Lietuvos prioritetas. 

Visus mus vienija bendras tikslas – Lietuvos gerovė, progresas ir tvirtos 

strateginės partnerystės globaliame kontekste, įgalinsiančios nacionalinį saugumą 

visomis prasmėmis 

 

Tadas Vizgirda 

Amerikos verslo rūmų Lietuvoje Valdybos pirmininkas  

 

 

 

 

              

 

 

 


