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Šiemet Nobelio taikos premija atiteko Kolumbijos 

prezidentui Juanui Manueliui Santosui už 

pastangas baigti 52 metus trunkantį pilietinį karą. 

Nobelio taikos premija 

Kolumbija 

Lrytas.lt: „Š iemet Nobelio Taikos premijos laureatu tapo Kolumbijos prezidentas 64-erių Juanas 

Manuelis Santosas, kuriam premija paskirta uz  bandymą pasiekti taikos sutartį su marksistų 

grupuote s FARC [Kolumbijos revoliucine s ginkluotosios paje gos] sukile liais ir taip atnes ti taiką į s alį 

po pusę s imtmec io trukusio konflikto su marksistais partizanais.“  

Delfi.lt: „Norvegijos Nobelio komiteto penktadienio pareis kimas buvo netike tas, nes Kolumbijos 

rinke jai atmete  istorinį susitarimą, kurį J.M.Santosas prae jusį me nesį, po beveik ketverius metus 

trukusių derybų, sudare  su FARC sukile lių lyderiu Rodrigo Londono, dar vadinamu Timoleonu 

Jimenezu ir Timochenko.“  

Vatikano radijas: „Taika yra vienas didz iųjų Baz nyc ios socialine s doktrinos klausimų, XX-XXI amz ių 

popiez iai skyre  daug apmąstymų s ia tema. Juose nuolatos primenama tai, ką 70 metų taikoje 

gyvenantys europiec iai pradeda pamirs ti, tac iau daug kitų tautų, tarp kurių ir kolumbiec iai, gerai 

ž ino – taika ne ra paprasc iausias „karo nebuvimas“, ne ra lengva ir neateina savaime, bet reikalauja 

aktyvaus ir sąmoningo visų socialinių je gų darbo bei tam tikrų sąlygų is pildymo, kaip tai gerai 

is reis kia garsusis apibendrinimas popiez iaus Pauliaus VI enciklikoje „Populorum progressio“, 

paskelbtoje 1967 metais – „is sivystymas yra naujasis taikos vardas“. 

VDU.lt. Dr. Gintare  Ž ukaite : „FARC susiku re  1964 m., kaip atsakas į dide janc ią socialinę nelygybę, 

skurdą, nedarbą, auganc ią JAV įtaką regione. Ji taip pat buvo įkve pta Kubos revoliucijos se kme s ir, 

ž inoma, marksižmo ide jų, kurios tuo laikotarpiu plito visame Lotynų Amerikos regione. FARC 

pasisako uz  lygybę, z eme s reformą, anti-imperializmą. Grupuote  savo veiklą finansuoja is  įvairių 

s altinių – turto prievartavimo, pagrobimų, reikalaujant is pirkų.“ 

BNS: „Pries  taikos susitarimą su FARC balsavo 50,23 proc., rinke jų, o jam pritare  49,76 proc., rodo 

oficialu s duomenys, paskelbti suskaic iavus daugiau nei 99 proc. balsų. Susitarimo s alininkai vyle si, 

kad jis pagaliau uz baigs paskutinį didelio masto ginkluotą konfliktą Vakarų pusrutulyje.“ 

Sekmadienio referendumo rezultatai yra trius kinamas smu gis prezidentui Juanui Manueliui 

Santosui, kuris rugse jo 26 dieną pasiras e  s į susitarimą su FARC.“ 

http://pasaulis.lrytas.lt/ivykiai/nobelio-taikos-premija-atiteko-kolumbijos-prezidentui.htm
http://www.delfi.lt/news/daily/world/jt-nobelio-premija-gali-paskatinti-taika-kolumbijoje.d?id=72500816
http://lt.radiovaticana.va/news/2016/10/07/naujasis_nobelio_taikos_premijos_laureatas_%E2%80%93_vanagas_tap%C4%99s_baland%C5%BEiu/1263619
http://www.vdu.lt/lt/kolumbijos-pilietinis-konfliktas-ar-tai-jau-tikrai-pa/
http://www.delfi.lt/news/daily/world/kolumbijos-rinkejai-referendume-atmete-taikos-susitarima-su-marksistu-sukileliais.d?id=72452596


VU TSPMI politologė Ieva Giedraitytė: Juanui Manueliui Šantosui uz teko is minties ies koti 

bendrų poz iu rio tas kų, o ne to, kas gale tų konfliktą pailginti arba paas trinti. Pilietiniame 

kare dalyvauja ne tik FARC partizanai ir vyriausybe , bet ir sukarintos nelegalios grupuote s, 

atsiradusios kaip pasipries inimas FARC. S ios irgi kaltinamos z mogz udyste mis, z mogaus teisių 

paz eidimais. Kariuomene s vaidmuo konflikte taip pat nevienareiks mis – ne vienu atveju ji kaltinta 

tuo, kad negyne  civilių arba nekaltų z monių nuz udymus nusle pe  teigdama, kad jie priklause  FARC. 

Kolumbijos Prezidentui reike jo labai daug stiprybe s pasakyti, kad nesilaikys kietos politikos, o 

ies kos bu dų, kaip konfliktą is spręsti. 

Taikos procesas Kolumbijai labai svarbus, nes pilietinis karas s alyje tęse si 52 metus. Tai is  esme s 

paskutinis karinis konfliktas Lotynų Amerikoje, uz sitęsęs nuo S altojo karo laikų. Jis skaldo 

Kolumbijos visuomenę, tad karo pabaiga pade tų s aliai is silaiz yti z aizdas. Ais ku, s is procesas bu tų 

ilgas, nes kolumbiec iai nepasitiki FARC. Bet analizuoti pade tį ir ies koti kompromiso bu tina. 

Be to, Nobelio taikos premija gali padidinti Prezidento autoritetą, kuris yra smukęs – s ių metų 

geguz e s me nesį apklausa parode , kad jį teigiamai vertina tik kiek daugiau nei penktadalis 

kolumbiec ių. Apdovanojimas taip pat gali ture ti teigiamą įtaką dabartinei s alies situacijai, nepaisant 

referendumo rezultatų. 

Kalbant apskritai apie Nobelio taikos premiją, ji neretai sulaukia pries taringų vertinimų. Uz duotis is  

skirtingų pasaulio konfliktų is skirti vieną negali bu ti lengva ir absoliuc iai nekontroversis ka: „Taikos 

premiją Barackui Obamai ar Europos Sąjungai daugelis vertino labai pries taringai: kol vieni z ave josi 

ES gebe jimu uz tikrinti taiką z emyne, kiti kalbe jo apie kolonijinę patirtį, apie tai, kas tuo metu buvo 

daroma ar nedaroma Vidurz emio ju roje, ko padarinius dabar ir matome. Daugelis tike josi, kad 

s iemet ji bus paskirta Sirijos „Baltųjų s almų“ savanoriams, turint omenyje tai, kokiomis sąlygomis jie 

dirba ir kokias kanc ias patiria. 

Vertimas: Šis išskirtinis apdovanojimas nėra man, jis visoms 
konflikto aukoms. Kartu mes laimėsime svarbiausią 
apdovanojimą —TAIKĄ.  



1. Beveik kasmet Nobelio taikos premiją lydi ars ios diskusijos. 2009-
aisiais ją gavo JAV prezidentas B. Obama, 2012-aisiais—Europos 
Sąjunga. S iemet—Kolumbijos prezidentas. Ką manote apie s iuos 
laureatus? 

2. Kaip manote, kode l bu tent taikos premija yra tokia 
kontroversis ka? 

3. Ką siu lytume te nominuoti taikos premijai? Kode l? 

4. Kokius Nobelio taikos premijos laureatus z inote? Ką gero 
jie padare ? 

5. Ką reiktų daryti lyderiams pasaulyje, kad karų ir konfliktų 
bu tų maz iau? De l ko paprastai nesutaria s alys? Kam 
(kokioms grupe ms) yra naudinga kariauti? 



Spalio 3 d. Lenkijoje juodai apsirengusios moterys 

išėjo į miestų gatves protestuoti prieš siūlomą 

visiško abortų uždraudimo įstatymą. 

Protestai pries  abortų įstatymą 

Lenkija 

BNS/Lrytas.lt: „Lenkijos parlamentas atmete  pries taringai vertinamą įstatymo projektą, numatantį, 

kad neteise ti bu tų visi abortai, net pastojus is z aginimo atveju, o ne s tumą nutraukusios moterys 

gale tų bu ti baudz iamos laisve s ate mimu.“ 

BNS: „Lenkijoje juodai apsirengusios moterys su juodomis ve liavomis pirmadienį is e jo į miestų 

gatves visoje s alyje – streikuoti ir protestuoti pries  siu lomą įstatymo projektą de l visis ko abortų 

uz draudimo. Vars uvoje, Gdanske ir kitur s į „juodąjį pirmadienį“ prie jų priside jo ir nemaz ai vyrų.“ 

Menufaktura.lt/Lrytas.lt: „Įvykiai Lenkijoje - tai pasike sinimas į valstybę, griaunantis visuomenę. 

S iuo metu esame susiskaldę. Nez inau kaip pas jus, bet pas mus kiekvienas aktorius kalba apie 

politiką. Ji formuoja pasaule z iu rą. Net menininkų kolektyvuose privalome bu ti tolerantis ki vieni 

kitiems, nes kartais priklausome skirtingoms barikadų puse ms. Tam tikra prasme is gyvename naktį, 

kurią is gyvenome kadaise. Nuo pradz ių buvo ais ku, kad nebus gerai. Nors mu sų s alyje Parlamentas - 

laisvas, tac iau pasaulietine je valstybe je susikloste  tam tikros aplinkybe s. Parlamente jie pakabino 

kryz ių, tode l sunku pasakyti, kokia tai yra valstybe  - gal ne tiek pasaulietine , kiek teokratine “, - sake  

ž ymus Lenkijos rež isierius Kržysžtofas Warlikowskis.“ 

Vita Lic yte , LRT Radijo laida „Pasaulio laikas“/Delfi.lt: „Pirmiausia, kai kalbame apie abortų 

reguliavimą, tai pasako apie galios siekį visose srityse ir rys ius su Baz nyc ia. O dabartine  valdanc ioji 

partija tikrai turi daug sąsajų. Tokiu bu du ji moka skolą uz  Baz nyc ios paramą per rinkimų kampaniją. 

Be to, jei s is įstatymas bu tų buvęs priimtas, valdz ia bu tų gale jusi valdyti ne tik materialias sistemas, 

bet ir z monių moralinius įsitikinimus, teisę į laisvus sprendimus“, - Lenkijos z urnaliste  Aga Kozak.“  

Veidas.lt. Rima Januz yte : „Ne visai tikslu sakyti, kad valdz ia pati sugalvojo griez tinti abortų įstatymą. 

Tokį siu lymą pateike  piliec ių iniciatyva „Stop Abortion“, surinkusi 450 tu kst. paras ų. Kaip teigia 

pasipries inti s iam absurdui stojusios lenke s, tie piliec iai, kurių iniciatyvą dabar svarsto vyriausybe s 

komitetas, – beveik vien vyrai arba davatkos.“ 

http://pasaulis.lrytas.lt/europa/po-masiniu-moteru-protestu-lenkija-atmete-abortu-draudima.htm
http://www.delfi.lt/news/daily/world/lenkijoje-juodasis-protestas.d?id=72456308
http://www.menufaktura.lt/?m=1052&s=67180#gsc.tab=0
http://www.delfi.lt/news/daily/world/abortu-istatymas-lenkijoje-valdzia-moka-skola-uz-baznycios-parama.d?id=72521550
http://www.veidas.lt/as-esu-lenke-kol-kas


VU TSPMI politologas Marijuš Antonovič: Neseniai įvykusi kontroversija de l abortų 

įstatymų dalinai atspindi Lenkijos visuomene s paž iu ras. Lenkijos Seimas svarste  du 

projektus, kuriuos pateike  visuomeniniai jude jimai ir organizacijos, surinkusios tam reikiamą kiekį 

Lenkijos piliec ių paras ų. Vieną projektą pateike  ultra-konservatyvios je gos. Jis numate  visis ką 

abortų draudimą, įskaitant tuos atvejus, kai tai yra is prievartavimas ar kai kyla pavojus vaiko 

sveikatai ar gyvybei. Kitą projektą pateike  kairiosios je gos, kurios siu le  liberalizuoti abortų įstatymą 

ir leisti moterims nutraukti ne s tumą iki 12 savaite s nepateikiant tam priez asc ių. Dabar Lenkijoje 

galioja vadinamas abortų klausimo „kompromisinis sprendimas“, kuris leidz ia moterims nutraukti 

ne s tumą iki 12 savaic ių tais atvejais, jei tai yra is prievartavimas, kyla pavojus moters arba jos vaiko 

gyvybei arba sveikatai. Dabartine  Lenkijos valdanc ioji partija, nors ir planavo is  pradz ių pritarti 

abiems įstatymų projektams, pateikti juos svarstyti Seimo komisijoms ir ten juos „numarinti“, 

atmete  liberalizuojantį, bet pritare  abortus griez tinanc iam įstatymui. Tai is provokavo didelius 

protestus Lenkijoje. Verta atminti, kad ne visi nepritariantys abortų griez tinimui yra tuo pac iu ir 

abortų liberalizacijos s alininkai. Labai tike tina, kad nemenka dalis protestuojanc ių nori likti prie 

dabartinio „kompromisinio“ varianto. Tam pritaria ir didz ioji dalis Lenkijos valdanc iojo elito: tiek 

valdanc iųjų, tiek ir opozicijos. 

S i situacija parodo, kaip giliai yra susiskaldz iusi Lenkijos visuomene  ir kokia joje tvyro įtampa de l 

pasaule z iu rinių klausimų. Vienoje puse je yra kairiųjų paz iu rų z mone s, kurių nors ir ne ra daug, bet 

sudaro tam tikrą politinę je gą Lenkijoje. Kitoje puse je yra tradicionalistine s je gos, kurios savo ide jas 

semiasi is  katalikybe s. De l s ių paz iu rų dalinio nesuderinamumo, de l nenoro daryti kompromisų ir 

de l abiejų pusių bandymų primesti savo paz iu ras visai s aliai Lenkijoje daz nai įvyksta as tru s debatai 

ir politiniai susidu rimai, kurie sukelia daug aistrų. Kita vertus, neseniai įvykusi sitaucija parode , kad 

Lenkijoje dominuoja konservatyvių, katalikis kų paz iu rų z mone s. Virs  90% lenkų save įvardija kaip 

katalikus ir (o tai yra dar svarbiau) apie 70% lenkų yra praktikuojantys katalikai. Bu tent taip galima 

paais kinti palaikymą dabartiniam „kompromisui", kuris jau dabar yra vienas is  griez c iausių abortų 

įstatymų Europoje. Kita vertus, masiniai protestai parode , kad didž iajai daliai lenkų ne ra priimtinos 

kras tutine s tradicionalistų paz iu ros. 

Neseniai Lenkijoje įvykusi abortų kontroversija taip pat parode  su kokiais keblumais susiduria 

valdanc ioji „Teise s ir Teisingumo“ (TT) partija, kuri stengiasi apre pti ir į savo pusę patraukti visas 

des iniąsias ir konservatyviąsias Lenkijos je gas. Viena vertus, TT nori is laikyti tradicinių katalikų ir 

dalies Lenkijos katalikų vyskupų palaikymą, kurie pritaria abortų griez tinimui (tik nepritaria 

bausme ms moterims, įvykdz iusioms abortus, ką numate  siu lytas įstatymas). Kita vertus, TT 

stengiasi pritraukti ir nuosaikių balsuotųjų palaikymą bu tiną norint laime ti rinkimus, kurie nenori 

griez tinti abortų įstatymo. Kaip parode  neseniai įvykęs abortų atvejis, įtikti abiems puse ms vienu 

metu yra labai sunku ir kartais is provokuoja didelius nesutarimus visuomene je, kurie maz ina 

partijos populiarumą. 



1. Kokiais, Ju sų manymu, argumentais vadovaujasi abortus norintys uz drausti 
asmenys? O kokiais - ginantys moterų teisę spręsti, ar atlikti abortą? 

2. Koks yra rys ys tarp katalikybe s, Baz nyc ios įtakos Lenkijoje ir susiklosc iusio 
susipries inimo visuomene je? Padiskutuokite. 

3. Kokia tvarka yra Lietuvoje? Ar z inote s alių, kur abortai bu tų pilnai 
uz drausti. Kokios tai s alys? O kur abortai leidz iami? Daugiau galite 
pasidome ti c ia. 

4. Prisiminkite Lietuvos rinkimuose se kmingai pasirodz iusias 
partijas. Kokios jų pozicijos abortų klausmu? 

5. Kaip manote, kokia tikimybe , kad Lietuvoje politika pasikeistų? 
Kokia ju sų nuomone  abortų klausmu? 

http://www.medguru.lt/sveika-gyvensena/moters-sveikata/abortai-lietuvoje-ir-uzsienyje/


Po pirmojo Seimo rinkimų turo netyla diskusijos 

apie galimas koalicijas, kurios po rinkimų sudarys 

daugumą Seime. 

Kaip jos formuojamos? 

Koalicijos 

BNS: R. Karbauskis [Lietuvos valstiec ių ir z aliųjų sąjungos lyderis] atskleide , kokios nore tų 

valdanc iosios koalicijos: „Vertybine prasme nelabai įsivaizduoju galimoje koalicijoje liberalų. Man 

atrodo, kad geriausias Lietuvai bu tų variantas, jeigu mes perliptume per savo ambicijas ir norą 

naudotis tuo, kuo politikai neturi teise s naudotis, ir patys nesiverz tų į vykdomąją valdz ią, tokiu 

atveju koalicijos partnerių gale tų bu ti trys: konservatoriai, socialdemokratai ir „valstiec iai“. 

Lz inios.lt: „Š iuo atveju matome kitokias galimybes. Valstiec iai z alieji prisideda prie konservatorių ir 

liberalų. Net į dabartinius skaic ius z iu rint, bu tų virs  50 proc. balsų, o mandatais – virs  60 proc. C ia 

ne ra ta situacija, kai negali susidaryti kitokia koalicija tik „vaivoryks te s“, – įsitikinęs liberalas 

Eugenijus Gentvilas. Jo nuomone, s iuo metu natu raliausiai atrodytų bu tent s ių trijų partijų, dabar 

esanc ių opozicijoje, darbas drauge. Jis svarste , kad koaliciją norintiems formuoti socialdemokratams 

bu tų galima kalbe tis su Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Kriks c ionis kų s eimų sąjunga.  

Vz.lt: „Konservatorių–valstiec ių koalicijos, o tiksliau centro-des ine s koalicijos formavimą apsunkins 

ne tik tai, kad jie turi panas ų rinke jų palaikymą, -  sako politologas Ramu nas Vilpis auskas. - Bet ir tai, 

kad dalis Valstiec ių ir z aliųjų sąjungos programinių nuostatų tiek de l s vietimo, auks tojo mokslo 

reformos, tiek de l kitų sric ių, gali neatitikti konservatorių sąjungos ir ypac  Liberalų sąju dz io 

nuostatų, jeigu s ie dalyvaus koalicijoje. Tad derybos de l valdanc iosios koalicijos programos 

veikiausiai bus ne maz iau komplikuotos, nei derybos de l asmenybių ir pozicijų pasidalijimo.“ 

Delfi.lt: „Iki s iol kurdami valstybę, politikai daugiausiai de mesio skyre  valstybe s saugumo, Europos ir 

NATO integracijos bei energetine s nepriklausomybe s klausimams. Tac iau s vietimas yra tie valstybe s 

pamatai, kuriuos mes privalome statyti labai atsakingai“, – yra sakęs Te vyne s sąjungos – Lietuvos 

kriks c ionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis. <...> Konservatoriai 

ais kina, kad tai reis kia, kad mokykla ture s z ymiai intensyviau ir efektyviau dirbti su kiekvienu vaiku 

ir neleisti jam prarasti motyvacijos ar paskęsti psichologine je nese kmių duobe je, atrasti jo talentus. 

Jie taip pat siu lys nuo 8-9 klase s įvesti kasmetinę ir visiems moksleiviams privalomą savaite s 

trukme s praktiką privac iajame arba valstybiniame sektoriuje.  

http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/r-karbauskis-atskleide-kokios-noretu-valdanciosios-koalicijos.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/e-gentvilas-noretu-koalicijos-su-valstieciais-/230894
http://vz.lt/verslo-aplinka/politika/2016/10/10/ekspertai--apie-derybas-del-koalicijos-ir-liberalu-sansa#ixzz4Ndm2qGiA
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuva-po-rinkimu-sritis-kurios-laukia-didziausi-pokyciai.d?id=72540124


VU TSPMI doc. Liutauras Gudžinskas: Kai kuriose parlamentine se demokratijose jos bu na 

vienpartinės. Tai pirmiausia priklauso nuo parlamento rinkimų sistemos. Pavyzdz iui, 

Britanijoje politikai renkami vienmandate se apygardose ir tik per vieną turą. Tokia sistema 

palankiausia didz iausioms s alies partijoms – konservatoriams ir leiboristams. Paprastai viena is  s ių 

dviejų partijų laimi daugiau nei pusę visų parlamento vietų ir jos ministrai sudaro visą vyriausybę. 

Lietuvoje yra nustatyta mis ri rinkimų sistema. Tik 71 Seimo narys is  141 yra is renkamas 

vienmandate se apygardose. Likę 70 Seimo narių yra is renkami daugiamandate je apygardoje – 

proporcingai paskirstant mandatus partijoms, kurios perz engia rinkiminį slenkstį. Tokia sistema taip 

pat yra palanki dviem didz iosioms des ine s ir kaire s partijoms, tac iau jos paprastai dar turi ies koti 

koalicijos partnerių. Tokiu bu du sudaromos minimaliai laiminčios parlamentinės daugumos 

koalicine s vyriausybe s, paprastai turinc ios tik kiek daugiau nei pusę Seimo narių. Didele  tikimybe , 

kad ir po 2016 m. Seimo rinkimų ture sime tokio tipo vyriausybę. Labiausiai tike tina, kad koaliciją 

sudarys Te vyne s Sąjunga – Lietuvos kriks c ionys demokratai (TS-LKD) bei Lietuvos valstiec ių ir 

ž aliųjų sąjunga (LVŽ S). Jų turimų mandatų ture tų pakakti koalicinei vyriausybei sudaryti. 

Neatmestina, kad prie formuojamos vyriausybe s priside s ir liberalai (LRLS). Nors tokia koalicija ture s 

tam tikrą Seimo narių perteklių, turint omenyje daz ną vyriausybinių koalicijų Lietuvoje trapumą, tai 

nebu tų esminis nuokrypis nuo ligs iolinių vyriausybių formavimo tendencijų. Centristine  LVŽ S taip 

pat gali pame ginti susitarti su socialdemokratais dar į koaliciją pasikviec iant Lietuvos lenkų rinkimų 

akciją. Visgi tokia koalicija bu tų trapesne  ir gali neis silaikyti iki s iol gana nestabilioje politine je 

terpe je. De l Lietuvos politikams vis dar bu dingo tarpusavio pries is kumo, maz iau tike tini tokie 

koalicijų formavimo tipai, kurie bu dingi Skandinavijos valstybe ms. Jose yra labiau įsitvirtinusi 

dialogo ir bendradarbiavimo kultu ra tarp politikų, kas leidz ia sudaryti mažumos arba vaivorykštės 

koalicijas. Pirmuoju atveju valdanc ioji partija arba jų koalicija neturi parlamentine s daugumos, tac iau 

yra susitarusi su kai kuriomis opozicine mis partijomis de l paramos vyriausybei ir jos politikai tam 

tikrais esminiais klausimais. Antruoju atveju sudaromos plataus ideologinio spektro koalicijos, 

jungianc ios kairiąsias ir des iniąsias je gas. Lietuvoje jau bu ta bandymų formuoti vyriausybes tokiais 

konsensuso pagrindais, tac iau iki s iol tai buvo daugiau is imtis nei taisykle . 

15min.lt: „...dabar apie tai diskutuoti tikrai 

neverta, nes mes, manau, turime de ti 

maksimalias pastangas, kad panaikintume me 

tą įtampą, kuri kyla de l politikų, ir vienų, ir kitų 

politikos, nukreiptos į mu sų visuomene s 

skaldymą. Lietuvos lenkai yra mu sų tautos 

dalis. (...) Neturime pries ų ies koti savo 

valstybe je“, – į klausimą, ar imtų Lenkų rinkimų 

akciją į koaliciją, atsake  R.Karbauskis. 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/ramunas-karbauskis-nenori-koalicijos-nei-su-liberalu-sajudziu-nei-su-lenku-rinkimu-akcija-56-699489


1. Kurios partijos, ju sų nuomone, visgi sudarys valdanc iąją koaliciją? Kode l?  

2. Kokių partijų koalicija, ju sų nuomone, bu tų Lietuvai palankiausia? Kode l? 

3. Ką, ju sų z iniomis, bendro turi pagrindine s rinkimus laime jusios partijos: TS - 
LKD ir „valstiec iai“, „valstiec iai“ ir liberalai, TS-LKD ir liberalai, LSDP 
ir "valstiec iai", LSDP ir liberalai, TS-LKD? Kas jas skiria? 

4. Kode l partijos nenori visuomenei is duoti savo pozicijų tarp 
dviejų rinkimų turų? 

5. Kode l Ramu nas Karbauskis taip supyko 15 min. paskelbus 
klaidingą antras tę apie jo ketinimus jungtis su LLRA? 



KONKURSAS 

Mieli mokytojai ir mokiniai, 

Kviec iame Jus sudalyvauti naujienlais kio „Aktualijos! O ką manai Tu?“ konkurse, kurio 

metu galite laime ti SAMSUNG dovanojamus planšetinius kompiuterius. 

Jei esate mokytojas, plans etinį kompiuterį galite laime ti paras ę, kaip savo pamokose 

pritaikote naujienlais kį. Jei galite, labai kviec iame pasidalinti ir nuotraukomis! Tekstus 

siųskite į aktualiju.pamoka@gmail.com. 

Jei esate mokinys, konkurse galite dalyvauti socialiniuose tinkluose (Facebook arba 

Twitter) pasidalindami savo sukurtais memais arba savo pac ių politiniais komentarais 

bet kuria naujienlais kyje nagrine ta tema. Jums tereikia prie savo sukurtos nuotraukos 

arba komentaro pride ti #as manau. 

Konkurse galima dalyvauti nuo 2016 m. rugse jo 15 d. iki 2016 m. lapkric io 30 d.   

Du mokytojus ir vieną mokinį, laime jusius plans etes, paskelbsime gruodz io me nesį. 

 Daugiau informacijos ies kokite www.asmanau.lt 

 

Apsilankykite ir mu sų               puslapyje 

http://asmanau.lt
https://www.facebook.com/asmanau/

