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JAV prasidėjusi isterija dėl gatvėje žmones 

bauginančių klounų, panašu, pasiekė ir Lietuvą. 

Persirenge liai gąsdina ž mones 

Klounai 

BBC/„The Guardian“/Lrytas.lt: „Persirenge lių kars tine s paveikti ž mone s slampine ja po Jungtine s 

Karalyste s, Norvegijos ir Italijos gatves, mis kus, kapines. S ie s iurpias klounų kaukes ir linksmų 

spalvų kostiumus de vintys poks tininkai tampa nevaldomi. Dalis ažarto pagautų is daigininkų aukas 

vaikosi netgi apsiginklavę peiliais ar kitais ginklais. „Nenorime, kad ž mone s nustotų linksmintis, bet 

svarbu, jog jie tai darytų atsakingai“, – perspe jo Londono policininkas Julianas Bennettas.“  

BNS/Alfa.lt: „De l tokios tendencijos kilme s s alyje [Prancu žijoje], kur amerikietis kos Helovyno 

tradicijos dar neįsigale jo, atsirado nemaž ai teorijų. Viena jų mini is s u kį socialiniuose tinkluose, 

„YouTube“ paskelbtą klipą, kuriame baisus klounas krec ia poks tus ž mone ms ir kuris buvo 

perž iu re tas maž daug 31 mln. kartų. Viena teorija yra susijusi su neseniai parodyta populiaraus 

serialo „American Horror Story“ serija, kurioje veike  klounas ž udikas.“ 

Pžinios.lt: „Plunge s rajono policijos komisariatas kol kas pranes imų apie Plunge je s me ž uojanc ius ir 

praeivius gąsdinanc ius klounus ne ra gavęs. „Už  tai, kad ž mogus apsirengia klounu, niekas jo 

nebaudž ia, bet jei is  pasalų gąsdina praeivius, tai gali bu ti traktuojama kaip chuliganižmas, už  kurį 

yra numatyta ir atsakomybe “, – ais kino Plunge s rajono policijos komisariato Vies osios policijos 

skyriaus virs ininke  Ingrida Jus kaite . Penktadienio vakarą feisbuke ve l pasipyle  komentarai apie 

Plunge je praside jusią naktinių klounų „madą“. <...> Dalintasi informacija apie tai, kad persirenge liai 

jau sutinkami ir prie irklavimo baže s, Plunge s parke, ir s ie klounai esą tikrai nenusiteikę draugis kai.“ 

Taip pat skaitykite apie įvykius Panevėžyje ir Klaipėdoje. 

15min.lt: „Socialiniame tinkle „Facebook“ lietuvis Martynas suku re  grupę „Clown Hunter 

Peterborough“ (angl. Pyterboro klounų medž iotojas), prie kurios per kelias valandas prisijunge  keli 

s imtai tautiec ių. Po paros grupe s narių skaic ius sieke  beveik 900. S ioje grupe je lietuviai tariasi, kurią 

valandą bei kur susitiks ir važ iuos, kaip patys sako, „patruliuoti“. 

Lrytas.lt: „Apie klounus, staiga is dygstanc ius pamis ke se, bauginanc ius vaikus bei terorižuojanc ius 

bendruomenes pranes ta maž iausiai 10 JAV valstijų. De l to profesionalu s klounai Tusone, Arižonoje 

sutare , kad surengs eitynes siekdami apginti savo gerą reputaciją. Tai bus pirmasis „Klounų gyvybe s 

svarbios“ renginys.“ 

http://pasaulis.lrytas.lt/marga-planeta/klounu-zudiku-epidemija-pasieke-europos-krantus.htm
http://www.alfa.lt/straipsnis/1058903/prancuzijoje-masiskai-nusikalsta-klounai
http://www.pzinios.lt/Rubrikos/Aktualijos/Klounu-zudiku-manija-atsirito-ir-iki-Plunges
https://jp.lt/praeivius-gasdinantys-klounai-jau-panevezyje/
http://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klounu-virusas-ir-klaipedoje-776509
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/emigrantai/simtai-lietuviu-anglijoje-medzioja-klounus-zudikus-policija-bijo-linco-teismu-592-696673
http://pasaulis.lrytas.lt/marga-planeta/amerikiecius-toliau-baugina-klounai-kencia-ir-profesionalus-linksmintojai.htm


VU TSPMI politologas Romualdas Bakutis: Klounais persirengusių chuliganų is puoliai 

ne ra visis kai naujas dalykas – tokie įvykiai Vakaruose buvo fiksuojami ir anksc iau, tac iau 

s įkart įgavo neįtike tinai didelį mastą ir buvo aptariami net rimtuose didž iųjų valstybių ž iniasklaidos 

priemone se. Is  esme s s ie klounų is puoliai susiję su dviem dalykais – pac io reis kinio turiniu ir jo 

sklaidos forma. 

Populiarioje Vakarų kultu roje klounai jau daugybę metų siejami su chaotis ku ir jokių ideologinių ar 

materialių interesų neturinc iu blogiu. Rys kiausi tokio klounų vaiždavimo pavyždž iai – Stepheno 

Kingo siaubo romanas „Tas“ bei betmeno filmų serija. 2008-ųjų „Tamsos riteryje“ filmavimo metu 

mirusio Heatho Ledgerio klounas Dž okeris, norintis tiesiog se ti chaosą ir stebe ti, kaip pasaulis 

liepsnoja, apskritai yra vienas geriausių holivudinio kino sukurtų vaidmenų. Psichoanaliže s te vas 

Sigmundas Freudas yra ras ęs, kad kiekviename ž moguje glu di jokių intelektualių motyvų neturinti 

save ir kitus griauti siekianti mirties je ga. Tad norą persirengus klounais tyc iotis is  nusistove jusio 

gyvenimo ritmo ir taip se ti paniką bei chaosą galima matyti, kaip vieną is  tokios je gos pasireis kimo 

pavyždž ių. 

Kita vertus, klounų chuliganižmas bu tų neįmanomas, jei to neis populiarintų sensacingos 

naujienų portalų antras te s ir ypac  socialiniai tinklai, kuriuose lengva paskleisti įvairaus 

masto socialines isterijas. Taip persirengusių klounais chuliganų siaute jimas ve liau 

tampa savaime is sipildanc ia pranas yste – kuo daugiau apie tai ras oma ir kalbama, tuo 

daugiau ž monių nori pabu ti akimirkos „ž vaigž de mis“, ir tuo daugiau paprastų piliec ių 

pradeda panikuoti – esą klounų gre sme  yra labai didele . Klounų chuliganų is puoliai tik 

dar kartą parodo, kad ž monių socialumo ir modernių technologijos sąjunga, 

pasireis kianti socialiniuose tinkluose, turi ir tamsiąją pusę, kurią, gyvendami santykinai 

saugioje ir is sivysc iusioje valstybe je, daž nai esame linkę nuvertinti. 

Su klounais susijusių filmukų populiarumas 

„Youtube“ platformoje:  



1. Kaip vertinate „klounų isteriją“? Politologas Romas Bakutis teigia, kad 
noras „persirengus klounais tyc iotis is  nusistove jusio gyvenimo ritmo ir 
taip se ti paniką bei chaosą“ atspindi mumyse glu dinc ią, jokių 
intelektualinių motyvų neturinc ią je gą griauti. Ką manote apie 
tokią interpretaciją? Ką dar gali reiks ti s is „s iurpiųjų klounų“ 
is plitimas? 

2. Kaip s is reis kinys veikia visuomenę? Kokias emocijas kelia 
Tau? 

3. Remdamiesi s iuo atveju, padiskutuokite, kokią įtaką 
socialiniai tinklai daro masinių, globalių reis kinių plitimui? 

4. Kokių dar ž inote masinių reis kinių pavyždž ių Lietuvoje ir 
pasaulyje, kuriems ture jo įtakos socialiniai tinklai? 



Naująja Estijos prezidente tapo jokiai partijai 

nepriklausanti, 46-erių metų Kersti Kaljulaid. 

Is rinkta nauja Estijos prežidente  

Estija 

Lsveikata.lt: „Naująja Estijos prežidente tapo jokiai partijai nepriklausanti Kersti Kaljulaid (46 m.), 

pastaruosius keliolika metų dirbusi s ios valstybe s atstove Europos Audito ru muose. Keturių vaikų 

mama ir moc iute  K.Kaljulaid nesiruos ia stebe ti Estijos politinio gyvenimo nuos alyje – ji ž ada spręsti 

s alies problemas, nes tai prežidento pareiga.“ 

Delfi.lt: „Visos trys s alys – Estija, Latvija, Lietuva – is kente  sovietinę okupaciją. S iaure s s alys per tuos 

metus ture jo puikias galimybe ekonominiam vystymuisi, socialinei apsaugai ir paž enge  gerokai 

toliau už  mus. Tac iau tai nesvarbu – mes turime daryti tai, ką jos dare , eiti panas iu keliu, tac iau 

nekopijuoti, nes taip toli nenueisi. Kad is  tikro pakeistum situaciją, turi bu ti inovacijų lyderis. Svarbu 

tai, o ne etikete s“, - sako Kersti  Kaljulaid.  

BNS/Delfi.lt: „Man Estijos rusai – ne kaimynai, o Estijos ž mone s. Suprantama, kai kreipsiuosi į Estijos 

ž mones, tai nepriklausys nuo jų tautybe s ar paž iu rų“, – sake  ž urnalistams K. Kaljulaid, kai buvo 

is rinkta parlamento. Atsakydama į rusų kalba transliuojanc ios televižijos PBK klausimą, K. Kaljulaid 

pareis ke  mananti, jos santykiai su Estijos rusais neturi bu ti is skirtiniai. Naujoji Estijos prežidente  

taip pat paž ade jo ž urnalistams, kad su rusakalbe auditorija ir privac iuose pokalbiuose ji taip pat 

gale s kalbe tis rusis kai. “  

Respublika.lt: „S es erius metus dirbdama Europos Audito Ru muose ją tikrai labai gerai paž inojau. 

Dirbome glaudž iai, nes pastaruosius dvejus metus dirbome net ir vienoje kolegijoje. Is  tiesų esu labai 

geros nuomone s apie s itą moterį. Ji yra, tiesą sakant, labai moderni, labai profesionali, nors nebuvo 

auditore  pagal profesiją ir pagal savo patirtį. Tac iau ji is  tiesų labai daug savo darbo laiko ir je gų 

atidave  pagal einamas pareigas priside dama prie audito ple tros ir audito metodologijos gerinimo. Ji 

tikrai yra modernaus tipo ž mogus, politikas, ir Estija, is sirinkusi tokią prežidentę, ture s is  tiesų labai 

gerą s alies vadovę. Ji labai priside jo prie svarbios reformos, kurioje as  taip pat dalyvavau“, - teigia 

[Lietuvos finansų ministre ] Rasa Budbergyte . “ 

http://lsveikata.lt/svetur/naujoji-estijos-prezidente-neketinu-uzsiimti-zaidimais-5565
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/estijos-prezidente-ivardijo-salies-sekmes-formule.d?id=72686728
http://www.delfi.lt/news/daily/world/naujoji-estijos-prezidente-issake-nuomone-del-estijos-rusu.d?id=72463988
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/is_pirmu_lupu_puiki_estijos_prezidente/


VU TSPMI doc. Liutauras Gudžinskas: Estijos prežidento rinkimai primine  savotis ką 

trilerį su netike ta pabaiga. Rinkimai praside jo dar rugpju c io pabaigoje, kuomet Estijos 

parlamentas (Riigikogu) sprende , kuris is  pagrindinių s alies politinių partijų deleguotų atstovų taps 

valstybe s galva.  

Kaip ir buvo galima prognožuoti, per trejetą raundų ne  vienam kandidatui nepavyko surinkti dviejų 

trec dalių visų Riigikogu narių balsų (68 is  101), kad bu tų is rinktas prežidentu. Tada balsavimas 

persike le  į rinkiminę kolegiją, į kurią kartu su parlamentarais įeina Estijos savivaldybių atstovai. 

Deja, ir c ia niekam nepavyko surinkti reikiamos daugumos. Toliau, pagal konstituciją, rinkimai 

ture jo vykti ve l Riigikogu.  

Rimtą, precedento neturinc ią politinę aklavietę pavyko įveikti tik tada, kai visų frakcijų seniu nai 

(is skyrus kras tutinę des iniųjų frakciją) sutare  paremti vienintelę Kersti Kaljulaid kandidatu rą, kuri 

galiausiai ir buvo patvirtinta. Ž inoma, visas s is už sitęsęs rinkimų procesas smarkiai kritikuotas, o ir 

pati Kaljulaid kandidatu ra nebuvo iki tol vies ai svarstyta. Nepaisant pareiks tų abejonių, po rinkimų 

pasirodž iusios apklausos parode , kad naująją prežidentę remia daugiau nei 70% ž monių.  

Pagal is silavinimą biologe , naujoji valstybe s vadove  iki s iol buvo daugiausiai ž inoma kaip Estijos 

atstove  ES Audito ru muose. Ji s ias pareigas už e me  is  viso dvylika metų, t.y. nuo pat s alies naryste s ES 

pradž ios iki s ių metų. Ji taip pat nuo 2011 m. vadovavo Tartu universiteto valdybai, daž nai vies ai 

pasisakydavo aktualiais s alies politikos ir ekonomikos klausimais. Porą kartų vedusi, turi keturis 

vaikus, jau yra moc iute .  

Savo inauguracine je kalboje spalio 10 d. Kaljulaid pabre ž e , kad etis ka valsybe  privalo už tikrinti 

ž monių pasitike jimą savimi. Pasak jos, tai pats svarbiausias dalykas siekiant tolesne s valstybe s 

paž angos. Ji teige : „XXI a. lyderiai neturi įsakine ti ar drausti. XXI a. lyderiai turi įkve pti ž mones ž engti 

į priekį ir bu ti atsakingiems už  save. XXI a. se kmingos bus tik tos s alys, kurios veiks įvertindamos 

ateitį. S alys, kurios įtvirtins ilgalaikius siekius ir to nepamirs “.  

Geopolitika.lt Kristina Puleikyte : „Is skirtinis lieka bendradarbiavimas saugumo srityje. Galima teigti, 

jog karinis bendradarbiavimas tarp Baltijos valstybių yra pakankamai unikalus fenomenas Europos 

regionaližme. Pavyždž iui, nei Beneliukso s alys (Belgija, Nyderlandai ir Liuksemburgas), nei S iaure s 

s alys neįsitrauke  tarpusavyje į gilų karinį bendradarbiavimą. Buvo svarstoma galimybe  įkurti bendrą 

Baltijos valstybių gynybos sąjungą, tac iau buvo pabijota, jog tokia sąjunga gali tapti kliu timi Baltijos 

valstybių integracijai į NATO.“  

ELTA/Delfi.lt: „Statydama Astravo atominę elektrinę Baltarusija į objekto kainą neįtraukia galimo 

poveikio aplinkai ir rižikų, tode l Europa neture tų pirkti elektros is  nesaugios elektrine s“, - sako 

Vilniuje besilankanti Estijos Prežidente  Kersti Kaljulaid.“ 

http://www.geopolitika.lt/index.php/ku-eichstaett.academia.edu/www.ibidem-verlag.de/ru.wikipedia.org/wiki/www.ej.ru/www.kommersant.ru/doc/2829842?artc=426
http://www.delfi.lt/verslas/energetika/estijos-prezidente-i-astravo-elektrines-kaina-neitraukta-daug-veiksniu.d?id=72681652


1. Kaip apibu dintume te naująją Estijos prežidentę?  

2. Kuo svarbu s Estijos prežidento rinkimai Lietuvai? Kode l?  

3. Estijos prežidente  interviu Delfi teigia: „Negalima eiti 
pernelyg toli priekyje negu visuomene  pasiruos usi priimti ir 
tai yra raktas į kone kiekvieną pries taringą politinį 
sprendimą. Taip, tu turi vesti, bet turi bu ti tikras, kad 
nepabe gi nuo visuomene s.“ Pakomentuokite s į teiginį. Kas 
Lietuvoje is  politikų, ju sų manymu, vadojausi tokia nuostata? 

4. Dabar jau visos trys s alys - Lietuva, Latvija (Vaira Vī k e-
Freiberga) ir Estija - turi ar ture jo moterį - s alies lyderę. Ką 
rodo s is faktas? Kuo svarbus moterų is rinkimas į svarbiausias 
požicijas visuomenei?  



Rinkimus laimėjusi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga kaip niekad ilgai formuoja valdančiąją 

koaliciją 

„Valstiec iai“ derasi de l koalicijos 

Naujasis Seimas 

Delfi.lt. Egle  Samos kaite : „Tac iau ais ke ja, kad R. Karbauskio vižija kur kas platesne . Jis ketina suburti 

formalią koaliciją su socialdemokratais, tac iau kitais klausimais, pavyždž iui, de l alkoholio prekybos 

monopolio, nori formuoti plac ią neformalią koaliciją, kuri pasiektų net konstitucinę daugumą.“ 

Lrytas.lt. Bronius Matelis: „Jeigu tikrai R.Karbauskis su S.Skverneliu ture tų be gti į specialiųjų tarnybų 

bu stines kaž kokių paž ymų apie save ies koti, tai, trenkite mane su varteliais, G.Landsbergio bandomi į 

koaliciją įsiurbti Liberalų sąju dž io frakcijos nariai irgi ture tų į specialiųjų tarnybų bu stines važ iuoti – 

netgi pulkais. Visi suprantame, kode l. Tac iau G.Landsbergiui nereikia, kad į koaliciją jo paties 

traukiami liberalai pristatytų tas paž ymas, nereikia jam ir Seimo pirmininko posto (realiai gali de l to 

dere tis), nebeatitinka ir partijų programos, ir apskritai – eikite velniop, as  dabar įsiž eidęs, toliau sau 

ž aisiu sme lio de ž e je, bet maž esniu broliuku koalicijoje nebu siu. Ambicijos gerai, norai irgi, bet tokia 

poža tikrai gerokai suž eis jo, kaip jauno politiko, įvaiždį, o už  nugaros jau stovi seni partijos vilkai.“  

Info Tv/Alfa.lt. Politologe  Rima Urbonaite : „Matome, kas vyksta. S iuo atveju ji (prežidente  – Alfa.lt) 

įsiveltų lygiai į tą patį vaikų ž aidimą, kuris vyksta toje sme lio de ž e je. Tode l manau, kad jai saugant 

savo reputaciją ir autoritetą ne ra prasme s lįsti į tuos ž aidimus. Manau, kad ką ji bandys padaryti, 

didesnis jos vaidmuo bus formuojant kabinetą. Tuomet bus įdomu, kokius kriterijus ji is kels. Be to, 

kad mes girde jome, kad bus kalbos egžaminai, manau, ne ką maž iau svarbu padaryti tam tikrus kitus 

egžaminus, tokius kaip kompetencijų ir suvokimo, kaip veikia visa politine  sistema ir konkrec ios 

ministerijos sfera“, – apie prežidente s vaidmenį koalicijai sake  R. Urbonaite .“  

15min.lt. Stano kreipe si į Gabrielių Landsbergį: „Uosle  krec ia poks tus. Kartais atrodo, jog už uodž iu 

du mų, besitelkianc ių virs  mu sų partijos, kvapą. Ž mone s lieka neis girsti, neis klausyti ir pradeda 

deginti lauž us, ant kurių gali sudegti ir partijos reitingai, ir tautos pasitike jimas, ir Tu pats. Mano 

liež uvis man nebepavaldus. Ž inojau, ž inojau, kad nereikia vies ai kritikuoti pirmininko, bet vat, 

neis laikiau. Baime s jausmas apima beras ant s į tekstą, juk galimai is mes mane is  partijos, kaip ir dalį 

vies ai pries taraujanc ių. <...> Kojos mano nori mauti lauk is  tavo partijos, kuri nebegina mano 

vertybių, bet as  pamąstau ir prisimenu – ne tavo c ia partija, ji mano, tu tik is rinktas pirmininkas, o 

as  partijos narys. Kas is  mu sų svarbesnis.“ 

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/r-karbauskis-buria-dvi-koalicijas-viena-formali-kita-vertybiniais-klausimais.d?id=72730112
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/valdanciosios-koalicijos-paieskos-kas-kam-ir-kokias-pazymas-turetu-nesioti.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy
http://www.alfa.lt/straipsnis/50097404/politologe-koalicijos-formavimas-virto-vaiku-smelio-dezeje-ambicijomis
http://www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/stano-kreipesi-i-gabrieliu-landsbergi-zinojau-kad-nereikia-viesai-kritikuoti-pirmininko-bet-neislaikiau-3-704575“


Tinklaraštis „Lidžitos užrašai“. „Tai kas gi šiemet įvyko per rinkimus?!“: <...> įvyko 

svarbus dalykas – pirmą kartą (gal net per visus 26 m.) pasikeite  beveik du trec daliai Seimo 

narių. Ir tai akivaiždž iai daug ką veda is  proto. Labiausiai tuos, kurie mane , kad dabar jų „eile “ arba 

tuos, kurie jau buvo susidraugavę su esama valdž ia ir maž iausiai tike josi didesnių pokyc ių. 

Bet ar tai, kas įvyko, tikrai lems nuopuolį Lietuvai ir ar jau reiktų dairytis pigaus skrydž io? Nemanau. 

Is ties kalbant apie LVŽ S, tai spaudoje akcentuojamos keisc iausios jų ide jos (dar stipriai 

hiperboližuojant), de l ko, jų oponentai trina rankomis ir juokiasi, kad c ia nesąmone  ir ta partija neturi 

jokios ateities. Is  tikrųjų jokios ateities neturi tik tos partijos, kurios neturi jokių ide jų. 

Ir s ia prasme TS-LKD, LSDP ir netgi is  dalies LS yra bu tent tokios partijos, kurios ide jis kai nieko 

(naujo) nesiu lo. Jos visos pasiž ymi stipria orientacija į Vakarus, stipriai neigiamu pož iu riu į Rytus, 

polinkiu liberaližuoti ekonomiką, abejingumu socialine ms problemoms ir pasyvia požicija ž mogaus 

teisių klausimais. Is  principo s ios partijos tarpusavyje kovoja ir konkuruoja ne ide jomis, bet 

visokiais skaidrumais, atsinaujinimais, aktyviu jaunimu ir pan. Maž daug „mes visi siu lome tą patį, bet 

tik mes sugebe sime tai įgyvendinti, nes…“. 

Visgi, visos s ios partijos pamirs o, kad Lietuvoje (tikroje Lietuvoje, o ne Gedimino prospekte) 

egžistuoja kiek daugiau nei vienas poreikis. Ir kad ne visi nori bu ti vakarietis ki, kurti startup’us, 

traukti už sienio investicijas, skirstyti ES le s as ir leisti dienas – naktis kokiame nors stikliniame verslo 

centre. <...> Labai didele  dalis nori ramesnių bei stabilesnių darbo vietų, socialinių garantijų, 

galimybių gyventi kaimuose arba maž uose miestuose. <...> 

Ir s tai – atsirado partija, kuri e me  kalbe ti kitaip, kuriai paru po ž eme s u kis, sveika gyvensena, 

vertybe s kaž kokios. Kuri siu le  kaž ką įdomesnio, nei dangoraiž iai ir investicijos. <...> 

Taigi, politikai susiku re  se kmingų ž monių burbulus Facebook’e, o tada sugalvojo tai perkelti į 

realybę. Susikurti tokią mini Lietuvą. Maž daug Gedimino prospekto dydž io. 

http://lidzita.popo.lt/2016/10/28/tai-kas-gi-siemet-ivyko-per-rinkimus/


1. Per ankstesnius rinkimus partijos sutardavo kone pernakt. Ko, ju sų nuomone, 
ilgesne mis konsultacijomis ir derybomis siekia LVŽ S?  

2. Kaip vertinate LVŽ S ir TS-LKD konsultacijas? De l kokių priež asc ių partijoms 
nepavyko susitarti? Prisiminkite, kokias sąlygas konservatoriai ke le . Kas svarbiau 

- laikytis principų ar imtis aktyvaus vaidmens naujoje valdž ioje? Ką 
laime jo ir prarado konservatoriai nesusitarę su LVŽ S?  

3. LVŽ S teigia sieksiantys įgyvendinti Darnios Lietuvos programą. 
Kokios yra pagrindine s jų programos nuostatos?  

4. Komentaras is  tinklaras c io „Lidž itos už ras ai“ teigia, kad politikai 
susiku re  Gedimino prospekto dydž io se kmingų ž monių Feisbuko 
burbulus. Kaip suprantate s į teiginį? Jei naudojate s socialiniais tinklais, 
kaip manote, ar ju s irgi turite savo „burbulą“?  



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 gruodž io me nesį. 

 Daugiau informacijos ies kokite www.asmanau.lt 

 

Apsilankykite ir mu sų               puslapyje 

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

