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Rugsėjo 27 d. Pagėgių rajone Seimo 

vicepirmininko K. Komskio brolis nušovė tarnybinį 

šunį. 

Nus autas VSAT tarnybinis s uo 

Ramzis 

15min.lt. Vidmantas Balku nas: „VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnyba) tarnybinis s uo buvo 

nus autas rugse jo 27 d. mis ko keliuke s alia sienos su Kaliningrado sritimi Page gių rajone. Ramzis 

buvo su specialiomis petnes omis, ant kurių buvo Valstybe s sienos apsaugos tarnybos emblema“.  

Delfi.lt: „Medž iotojas s ilutis kis Arvydas Komskis de l nus auto pasieniec ių s uns Ramžio, ture tų bu ti 

teisiamas ne uz  turto sunaikinimą, - taip mano pasienio tarnybos atstovai. Valstybe s sienos apsaugos 

tarnyba (VSAT) pranes a, kad penktadienį kreipe si į Vidaus reikalų ministerijos vadovybę siu lydama 

papildyti Baudz iamojo kodekso 187 str. „Turto sunaikinimas ar sugadinimas“ nauja dalimi, 

numatanc ia atsakomybę uz  tarnybinių gyvu nų tyc inį sunaikinimą ar suz alojimą.“  

Kauno diena. Asta Dykoviene : „Kunigaiks tuko, kuris nieko nebijo ir elgiasi, kaip nori, nes jo brolis, 

beveik kunigaiks tis, yra ten – Seime, labai auks tame poste ir ve l bus Seime, nes laime s rinkimus, 

tode l, kad s itame Dievo uz mirs tame uz kampyje, kuris kadaise garse jo kaip lietuvis ko spausdinto 

ž odž io lopš yš, viši ve l balšuoš už  kunigaikš tį, neš jiš yra jų kontrabandine š gerove š garantaš. Tode l 

niekas, nesvarbu, ar tai bu tų tarnybinis s uo, ar net koks įkyrus pasienietis su antpec iais, Page gių 

Re dos rato nestabdys.“ 

Delfi.lt. Lrt.lt: „Seimo pirmininke  Loreta Grauž iniene  netruko pareiks ti, kad K. Komskis turi 

pasitraukti is  Seimo vicepirmininko pareigų de l galbu t sumais ytų vies ųjų ir privac ių interesų. Tac iau 

partijos kolegą suskubo ginti „Tvarkos ir teisingumo“ lyderis Rolandas Paksas. „As  labai nore c iau, 

kad atsipeike tų tie, kurie sukuria s itą skandalą. As  pats turiu s unį, suprantu, kad yra labai gaila, kad 

taip įvyksta. Bet as  labai skiriu politiką K. Komskį nuo nelaimingo įvykio, kuris įvyko kitam Lietuvos 

kras te. Baikite, valstybe s niekas nebevaldo, nes uz siima tokiais dalykais“, – teigia partijos „Tvarka ir 

teisingumas“ pirmininkas Rolandas Paksas.“ 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/kremuotas-ramzis-treciadieni-bus-pagerbtas-pagegiuose-59-695343
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nusautas-tarnybinis-suo-ramzis-daiktas-ar-gyvasis-turtas.d?id=72493246
http://m.kauno.diena.lt/naujienos/nuomones/nuomones/pro-memoria-ramzis-773510
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/k-komskio-brolio-istorija-supriesino-politikus.d?id=72444090


VU TSPMI politologas Romualdas Bakutis: Pasieniec ių tarnybinio s uns ž u tis pareigu nams 

vykdant kontrabandininkų persekiojimo operaciją didelį rezonansą valstybe je suke le  ne tik 

de l suprantamo gailesc io gyvu nui, bet ir de l politine s potekste s – Page gių rajone s unį nus ovusio 

Arvydo Komskio brolis Kęstas Komskis – ilgametis Page gių politinis veike jas, spaudoje dar pries  

daugiau nei des imtmetį kaltintas de l rys ių su kontrabandininkų gaujomis. K. Komskis Page gių 

rajono savivaldybę valde  2003-2008 m., o po to, jį is rinkus į Seimą, meru renkamas jo brolis 

Virginijus Komskis, kuris į s į postą buvo perrinktas ir per 2015 m. savivaldos rinkimus.  

Ž velgiant plac iau, 15 metų trunkantiš Komškių š eimoš karaliavimaš Page giuoše ne ra didele  iš imtiš. 

Is  60-ies Lietuvos savivaldybių daugiau nei des imtį tie patys merai valdo jau ketvirtą kadenciją is  

eile s. Be to, tokių ilgamec ių merų turi kone visos svarbesne s politine s je gos – socialdemokratai, 

konservatoriai, „liberalsąju diec iai“, Valstiec ių ir ž aliųjų sąjunga, Lenkų rinkimų akcija.  

Pagrindine  ilgaamz ių merų problema – jų sukuriamas patrono ir kliento santykis tarp rajono 

politine s vadovybe s ir vietos gyventojų. Ne ra paslaptis, kad didele  dalis Lietuvos provincijos merdi, 

tad ten, kur geidz iamiausias darbdavys yra savivaldybe , dauguma verslų siu lo menkos kvalifikacijos 

reikalaujanc ius darbus, jų pasiu la nedidele , o verslininkų se kme  priklauso nuo gerų santykių su 

meru, politikams daug lengviau pirkti z monių lojalumą, suteikiant jiems minimalų gyvenimo lygį bei 

sąlyginę ramybę. Tac iau daz nu atveju uz  ais kumą de l rytojaus gyventojams tenka sumoke ti politine s 

ir pilietine s laisve s savo rajone stoka. Bu tent de l to vies umoje ir imta nuogąstauti, kad kiti 

Page giuose daug politine s įtakos turintys Komskių s eimos broliai gali pasinaudoti savo valdz ia 

vietos bei nacionaliniame lygmenyse tam, kad teise saugos vykdomi tyrimai bu tų pasukti s unį 

nus ovusiam A. Komskiui palankia te kme. 



1. Kadangi Baudz iajame kodekse ne ra straipsnio de l tarnybinio s uns nuz udymo, 
prade tas tyrimas de l tyc inio pasieniec ių turto sunaikinimo. Uz  tai numatomas 
ares tas arba laisve s ate mimas iki 5 metų. Pasieniec iai siu lo griez tinti atsakomybę 
uz  tarnybinių gyvu nų sunaikinimą ar suz alojimus. Ką apie tai manote?  

2. Analitikai teige , kad Ramzio nuz udymas neigiamai paveiks partijos „Tvarka ir 
teisingumas“, kuriai priklauso s unį nus ovusio Komskio brolis, reitingus per 
rinkimus. Kaip manote, ar de l tokio įvykio rinke jai ture jo keisti savo pasirinkimą? 
Kode l? 

3. Kaip manote, ar Lietuvoje tam tikrais atvejais tikrai veikia „s vogerių valstybe s“ 
principas? Gal z inote su tuo susijusių pavyzdz ių is  savo kaimo, miesto, rajono?  

4. Kaip atsitinka, kad ne vienoje Lietuvos vietos bendruomene je vieni tampa 
įtakingesni nei kiti ir gali jaustis nebaudž iamais? 

5. Lietuva yra demokratis ka s alis. Ar Page gius galima laikytis demokratis kais? Ar 
Page gių atvejis gali keisti demokratijos sampratą Lietuvoje? Padiskutuokite. 

6. Kode l z mone s bijo kovoti pries  įtakingus, bet neteisingus veike jus? Ko reikia, kad 
jie is drįstų apie tai kalbe ti garsiai? 



Spalio 2 d. Vengrijoje įvyko referendumas, ar 

pritarti ES pabėgėlių kvotų planui. Balsavo - 44% 

vengrų. 98% pasisakė prieš. 

Europa reaguoja į pabe ge lius 

Pabe ge liai 

Veidas.lt Aru nas Brazauskas. „Pabe ge liai – kitokia ES ru s is“: „Kadangi is  tų 120 tu kst. pabe ge lių po 

ES s alis paskirstyta tik apie 1 tu kst. z monių, Europos komisija (EK) rezga planus skirti baudas – po 

250 tu kst. eurų už  kiekvieną nepriimtą pabe ge lį. Jeigu Lietuva, kuri įsipareigojo priimti 1105 

ž moneš, nore tų atšipirkti ir nieko neįšileišti, tai kainuotų 276,25 mln. eurų (keli ž mone š jau priimti). 

Technis kai tai bu tų nure z ta nuo ES pagalbos Lietuvai. Irgi deal.“ 

15min.lt: „Vengrija ir jos pasienio punktai yra liu dnai pagarse ję de l kruvinų susire mimų tarp 

policijos ir pabe ge lių. Vis de lto, kai ketvirtadienio rytą 36-to pabe ge lių traukinio s viesos pasirodo 

horizonte, pirmame Hegjes alomo stoties perone jį pasitinka ne Vengrijos riaus ių policijos paje gos, o 

vos kelios draugis kos pareigu ne s.“ 

Vz .lt. Matas Noreika: „De l maž o dalyvavusiųjų skaic iaus referendumas Vengrijoje ne ra teisis kai 

įpareigojantis, tac iau s alies ministras pirmininkas skelbia savo puse s pergalę. 

Tik 44% vengrų balsavo, ar pritarti ES pabe ge lių kvotų planui, bet 98% is  jų pasisake  pries  <...>. 

Opozicijos atstovai, raginę nebalsuoti referendume arba gadinti biuletenius, pabre z e , kad toks 

referendumo rezultatas reis kia, jog jis negalioja – 50% rinke jų riba nepasiekta. Tac iau Viktoras 

Orbanas, s alies ministras pirmininkas, paskelbe  apie pergalę. 

Jis paragino ES lyderius atkreipti de mesį į rezultatą ir pranes e , kad planuoja atitinkamai pakeisti 

Vengrijos konstituciją, ras o BBC. Ponas Orbanas taip pat pareis ke , jog pries  pabe ge lių kvotas 

pasisake  daugiau rinke jų, nei palaike  stojimą į ES 2003 m. 

Referendume vengrai ture jo atsakyti į klausimą: „Ar norite, kad Europos Sąjunga gale tų įvesti 

privalomą ne Vengrijos piliec ių apgyvendinimą Vengrijoje net ir be parlamento sutikimo?“ 

Delfi.lt: „Planuojame per spalį perkelti 73 pabe ge lius“, - BNS ketvirtadienį sake  [Vidaus reikalų] 

ministras. Siekiant atlaisvinti jiems vietą Ruklos pabe ge lių prie mimo centre, is  jo į savivaldybe s 

ture tų persikelti apie 30 imigrantų.“  

http://www.veidas.lt/pabegeliai-%E2%80%93-kitokia-es-%E2%80%9Epagalbos%E2%80%9C-rusis
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/paskuipabegelius-vengrija-salis-kurioje-nera-vietos-pabegeliams-57-531471
http://vz.lt/verslo-aplinka/2016/10/03/vengrijos-referendumas-orbanas-skelbia-pergale#ixzz4MPXJoUZF
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/spali-i-lietuva-planuojama-perkelti-apie-70-pabegeliu.d?id=72490780


VU TSPMI politologas Romualdas Bakutis:  Sirijos pilietinis karas 2011 m. praside jo 

taikiais protestais pries  autoritarinę prezidento Bas aro al Asado valdz ią, tac iau netrukus 

viskas is virto į kruviną, iki s iol besitęsiantį pilietinį karą. Pries  jį Sirijoje gyveno 24,5 mln. z monių, 

tac iau s iandien jų liko 17,9 mln. Didz ioji pabe ge lių dalis apsistojo kaimynine se s alyse – Libane, 

Jordanijoje, Turkijoje, tac iau maz daug des imtadalis proc. pasuko į Europą. Dar apie 6,5 mln. z monių 

yra pabe gę is  savo namų pac ioje Sirijoje. Apie apie 70 proc. sirų neturi normalaus prie jimo prie 

vandens, puse  milijono yra uz speisti ginkluotų grupuoc ių apgultose teritorijose, o 4 is  5 gyventojų 

gyvena skurde. 

Sirijoje pilietiniame kare tarpusavyje kovoja labai daug įvairiausių pusių, tac iau is  esme s konfliktas 

turi tris lygmenis – vidinį, regioninį ir pasaulinį. Pagrindine s pilietinio karo puse s pac ioje Sirijoje yra 

s ios: 1) S iito prezidento B. al Asado lojalistai, kontroliuojantys s alies vakarus; 2) Sunitis ka 

dz ihadistine  „Islamo valstybe “, kontroliuojanti rytus; 3) Sunitis ka opozicija, kuri yra is siskaidz iusi 

skirtingose s alies dalyse ir nepriklauso „Islamo valstybei“, tac iau nemaz a dalis jos atstovų taip pat 

turi radikalias religines paz iu ras; 4) Kurdai, siekiantys autonomijos Sirijos s iaure je. 

Regioniniame lygmenyje de l įtakos Sirijoje grumiasi sunitis kos Saudo Arabija ir Turkija, kurios 

palaiko sunitis ką opoziciją, bei s iitis kas Iranas, palaikantis s iitą B. al Asadą. Visos trys valstybe s 

puosele ja viltis lyderiauti Artimųjų Rytų regione, tode l dalyvavimas Sirijos kare joms visų pirma 

prestiz o reikalas. Tac iau kartu bu tent s i religine  sunitų-s iitų konflikto dimensija ir yra viena is  

priez asc ių, kode l konfliktuojanc ioms puse ms taip sunku tarpusavyje susitarti.   

Alkas.lt: „Lietuvos radijo ir televižijos komisija (LRTK) nusprende , kad Darbo partijos rinkimams 

skirtas vaizdo reklama, kur kalbama apie migrantus, kursto neapykantą. LRTK savo sprendimą z ada 

pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK). Ar nutraukti s ių reklamų transliaciją spręs VRK. 

Darbo partija is platintame pranes ime skelbia, kad Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos sprendimas, jog Darbo partijos politine  reklama apie pabe ge lius neatitinka teise s aktų, yra 

niekas kitas, kaip bandymas cenzu ruoti kitą nuomonę bei įtakos darymas rinkimams.“ 

Delfi.lt, Lrt.lt. Rimvydas Valatka: „S veicarijoje, pavyždž iui, referendumas yra auks to lygio 

demokratijos, is silavinusios, protingos tautos instrumentas. Tac iau labai daug kur referendumai yra 

politinių z aidimų įrankis, kai atstovaujamoji demokratija arba jos dauguma nebeturi galimybių kaip 

nors primesti valstybei ir visai visuomenei valios, tad griebiasi tiesiogine s demokratijos priemonių. 

Man rodos, Vengrijoje tai ir įvyko, nes V. Orbano pozicijos pamaz u silpsta. Na, o Kolumbijoje, matyt, 

atstovaujamoji valdz ia susitarimą su partizanais padare , nelabai atsiz velgdama į visuomene s 

nuotaikas. Ž inoma, lyginti Kolumbiją ir Vengriją yra sunku, tac iau daug kur referendumai atsiranda 

kaip politinio z aidime lio įrankis. Galima prisiminti ir Lietuvoje pries  20 metų su rinkimais vykusius 

bene penkis referendumus, kurių vienas buvo sumaz inti Seimo narių skaic ių.““ 

http://alkas.lt/2016/09/29/lrtk-nusprende-kad-darbo-partijos-rinkimams-skirta-vaizdo-reklama-apie-migrantus-kursto-neapykanta/
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/geriau-jokiu-referendumu-nei-tokie-kaip-pastarieji.d?id=72492496


1. Ką z inote apie Siriją: kultu rą, istoriją, ekonomiką? Ką z inote apie sirų pabe ge lius? 
Kokiais informacijos s altiniais naudojate s? 

2. Pasiskirstykite grupele mis ir padiskutuokite, kode l ir kiek Lietuva ture tų ir paje gtų 
priimti pabe ge lių. Kaip manote, kiek valstybei kainuoja priimti uz sieniec ių s eimą ir 
juos integruoti? Kode l kai kurie lietuviai nori pade ti pabe ge liams, o kai kurie mano, 
kad tai bu tų klaida? Kokią poziciją uz imate ju s? Kode l? 

3. Europos Komisija numate  kvotas kiekvienai ES s aliai, taip 
padalydama atsakomybę uz  bendrą problemą. Lietuva – ES nare . Kaip 
manote, dalintis atsakomybe yra labiau teise  ar pareiga? T.y. ar Lietuva 
gali rinktis – priimti ar ne, jei yra ES nare , ar ne? 

4. Kode l pabe ge liai daz niau pageidauja vykti į geriau ekonomis kai 
is sivysc iusias s alis, pvz. S vediją? Ką darytume te ju s, jei netektume te savo 
namų, mokyklos, s eimos narių, bu tinų daiktų, mirties gre sme  bu tų reali, o 
s alies sienos uz darytos? 

“Laikykite s ten su Andriumi Tapinu”: “Darbo 

partijos” reklamos parodija:  

„Pirmiausia turime pasiru pinti savais 

ž mone miš, o po to kitaiš.“ Darbo partijoš 

reklaminis klipas pries  pabe ge lių prie mimą: 

Migracijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos: „Pabe ge lio 

statusas gali bu ti suteiktas prieglobsc io pras ytojui, kuris de l visis kai pagrįstos 

baime s bu ti persekiojamas de l rase s, religijos, tautybe s, priklausymo tam tikrai 

socialinei grupei ar de l politinių įsitikinimų yra uz  valstybe s, kurios pilietis jis 

yra, ribų ir negali ar bijo naudotis tos valstybe s gynyba arba neturi atitinkamos uz sienio valstybe s 

pilietybe s, yra uz  valstybe s, kurioje buvo jo nuolatine  gyvenamoji vieta, ribų ir de l is vardytų 

priez asc ių negali ar bijo į ją grįz ti.“ 

https://www.facebook.com/laikykitesten/videos/1647893332188724/
https://www.facebook.com/laikykitesten/videos/1647893332188724/
https://www.youtube.com/watch?v=hYbW9P4F9vM
https://www.youtube.com/watch?v=hYbW9P4F9vM
https://www.youtube.com/watch?v=hYbW9P4F9vM
http://www.migracija.lt/index.php?255443161


2016m. spalio 9 d. įvyko pirmasis Seimo rinkimų 

turas. Galutiniai rezultatai nebuvo paskelbti dvi 

paras.  

Pirmasis LR Seimo rinkimų turas 

Rinkimai 

Vyriausiosios rinkimų komisijos puslapis: „Daugiamandate je apygardoje už  konservatorius is  viso 

balsavo 275 365 rinke jai, arba 21,66 proc. o uz  valstiec ius - z aliuosius - 273 924 rinke jai arba 21,55 

proc.. Treti – socialdemokratai su 14,43 proc., Liberalų sąju dis gavo 9,04 proc., Lenkų rinkimų akcija 

– 5,49 proc., „Tvarka ir teisingumas“ – 5,33 proc. Už  Darbo partiją balsavusiųjų skaic ius nukrito iki 

4,69 proc., taigi, ji nepatenka į Seimą. Riba partijos sąras ui gauti mandatų Seime yra 5 procentai.“ 

Lrytas.lt: „Antradienį pavakare VRK tinklalapyje ties Pu stape dž ių apylinke tebes viete  nuliai, 

reis kiantys, jog balsai vis dar skaic iuojami. „S iandien man per pietus skambino VRK pirmininkas 

Ženonas Vaigauskas, klause : „Kur ju sų duomenys?“. Sakau, mes viską padare me, ju s patys z iu re kite s. 

S iuose rinkimuose dirbome su nauja sistema, kuri yra pusiau veikianti, nors VRK mokymuose tikino, 

jog sistema yra tobula. Rinkimų naktį ji lu z ine jo. <...> S iandien rytą sakiau, jog trenksiu dokumentus, 

ir antrame ture manęs nebus“, – nesle pe  apmaudo Vilkavis kio apygardos pirmininkas A.Simanynas.“ 

Delfi.lt. A. Sakalas: reikia keisti arba LSDP vadovybę, arba partijos pavadinimą: „Už uot ru pinusi 

neturtingaisiais, kaip dere tų socialdemokratams, valdz ia pasirinko neo-liberalų socialinę –

ekonominę politiką ir de jo visas pastangas, kad stipre tų kapitalas naiviai tike damasi, jog jam 

sustipre jus pagere s ir neturtingųjų pade tis. Ketverius metus valdz ia taip ir nesuprato, kad tokia 

„soc ios porytdienos“ politika, kuri buvo madinga tarybiniais laikais, neįmanoma demokratine se 

s alyse, kuriose kiekvienas pilietis nori valgyti ir pasiturinc iai gyventi jau s iandieną, o ne poryt.“ 

Lrytas.lt: „S iemet Seimo narių is eitine ms is mokoms (kartu su socialinio draudimo įmokomis) 

numatyta 1 mln.  338 tu kst. eurų. 2012 metais is eitinių is mokų (kartu su socialinio draudimo 

įmokomis) Seimo nariams suma buvo 840 tu kst. eurų.“  

15min.lt: Kode l Darbo partija is krito, o „Tvarka ir teisingumas“ praslydo?: „Abi partijos ture jo keletą 

panas ių problemų de l to, kad jų lyderiai nevede  sąras o ir jų lyderyste  nebuvo rys ki. Be to, abi jos 

priklause  valdanc iajai daugumai ir tai abiem buvo gana problematis ka, nes visada jų rinkimų 

kampanijos re me si valdz ios kritika ir tam tikru populizmu, kuris bu nant valdz ioje sunkiai 

realizuojamas“, – sake  politologe  Aine  Ramonaite . 

http://www.vrk.lt/2016-seimo/rezultatai
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/rinkimu-duomenu-nera-jau-antra-para-kas-vyksta-pustapedziu-apylinkeje.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy
http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/a-sakalas-reikia-keisti-arba-lsdp-vadovybe-arba-partijos-pavadinima.d?id=72523778
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VU TSPMI dėstytojas dr. Mažvydas Jastramskis (visas komentaras Delfi.lt): Rinkimų 

čempionas, partijų kategorija. Kaip dainavo s kotų monarchistinio pankroko grupe  

„Queen“, mes c empionai, mano draugai. C empionų pirmajame ture ne vienas, apdovanojimą gauna 

dvi partijos, TS-LKD ir LVŽ S. Ais ku, kaz kuri is  jų pagaliau bus pirma ir sakys, kad laime jo, bet is  

tikrųjų daugiamandate je laime jo jos abi – beje, neblogas pavyzdys, kai „bandwagon“ efektas suveikia 

dviem partijoms, nors is  reitingų tai nebu tinai mate si. („Bandwagon“ efektas – kai prie reitinguose 

pirmaujanc ios partijos rinkimų dieną dar prisijungia keli papildomi procentai neapsisprendusių 

rinke jų, kitaip tariant, dalis rinke jų pasirenka kaz ką de l to, kad jauc ia, jog jis laime s).  <...> 

Rinkimų antras šansas, partijų kategorija. Kad LVŽ S gavo antrą s ansą, buvo gana ais ku iki 

rinkimų, o s tai de l LRLS daugelis abejojo – tode l s ią kategoriją laimi jie. Te neapsigauna liberalai, kad 

rinke jai „jiems atleido“. Ais ku, logis ka hipoteze  (ir ją tikrinsime ve liau nacionaline je rinkimine  

studijoje), kad pagaliau į rinkimus ate jo latentinis liberalų elektoratas: jaunesnis z mogus, kurio 

paz iu ros gana progresyvios, tac iau anksc iau pasyviai balsavęs. Visgi nenuvertinkime ir strateginio 

balsavimo: dalis z monių gale jo balsuoti ne de l to, kad jiems liberalizmas kaip ideologija yra 

gyvenimo kelrodis, o de l to, kad atmetus keletą partijų tiesiog nebeliko pasirinkimų. Arba nore jo 

valdz ios kaitos, tac iau bijojo, kad be jų balsų LRLS nepateks į parlamentą ir tos kaitos nebus. LRLS 

gavo pasitike jimą, kurio is  dalies nebuvo nusipelnę. Jų rinke jas partiją dabar stebe s su 

padidinamuoju stiklu. 

Rinkimų nevykėlis, partijų lyderių kategorija. Vienareiks mis kai Valentinas Mazuronis, kuris is  

Viktoro Uspaskicho pere me  gana nukraujavusią, tac iau dar tvirtai buvusią virs  5 procentų ribos 

Darbo partiją. Ir nuvare  ją dugnan. Esminiai punktai vis de lo buvo negale jimas (ar nenore jimas) 

susitvarkyti su nekompetencija spinduliuojanc iais ministrais, beviltis ka pabe ge lių (ar kas nors 

nore tų dar pasiginc yti apie tai, kode l ji buvo pasmerkta nuo pradz ių?) stabdymo kampanija ir V. 

Mazuronio atsisakymas kandidatuoti, kuris, esu įsitikinęs, tapo esmine vinimi į darbiec ių rinkiminį 

karstą. Kęstuc io Dauks io negalime kaltinti, jis buvo priverstas įs okti į roges, kurioms tiesiog ne ra 

sutvertas. 

http://m.delfi.lt/ringas/article.php?id=72515806


1. Ar seke te rinkimus? Ką manote apie jų rezultatus? Kokiem rinke jų sprendimams 
pritariat, o kuriems ne? 

2. Kaip manote, ką reis kia Darbo partijos nepatekimas į Seimą? Ką manote apie 
ekspertų prielaidą, kad po s ių rinkimų Lietuvos partine  sistema is  dalies apsivale  
nuo „vieno asmens partijų“, kurios neturi ais kesne s ideologine s linijos? 

3. Pasiskirstę grupele mis padiskutuokite, kuo svarbi valdz ių kaita demokratinei 
valstybei ir, kokių pokyc ių per ateinanc ius 4 metus galima tike tis, is rinkus naują 
Seimą ir sudarius naują Vyriausybę? 

4. Partija, gavusi daugiausiai mandatų, turi teisę formuoti Vyriausybę. Daz niausiai tos 
partijos lyderis tampa Vyriausybe s vadovu – Ministru pirmininku. Ką labiau 
nore tume te matyti premjeru: Gabrielių Landsbergį ar Ramu ną Karbauskį? Kode l? 

5. Kode l svarbu, kad Vyriausioji rinkimų komisija dirbtų be priekais tų? Kode l 
ž mone mš kelia nerimą ir nepašitenkinimą VRK darbo klaidoš ir neefektyvumaš? 


