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Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus 

šventė 90-ąjį savo gimtadienį 

90-asis prezidento gimtadienis 

V. Adamkus 

KasvykstaKaune.lt /BNS: „Pasak Valdo Adamkaus, sunkiausia jo vadovavimo valstybei metu buvo 

kova su organizuotu nusikalstamumu, nes tuomet siautusios gaujos „organizuotai baugindavo 

lietuvius, ir tai ke le  nesaugumo, baime s jausmą Lietuvoje“. S iuo metu jį liu dina socialine s Lietuvos 

problemos, ypac  tai, jog s alyje sude tinga is gyventi vyresnio amz iaus z mone ms.“ 

Alfa.lt: „Kokia pirmoji mintis kyla is girdus prezidento Valdo Adamkaus vardą? Š is klausimas buvo 

uz duotas 90 kauniec ių, tarp kurių – plaukike  Ru ta Meilutyte , dainininkas Meru nas Vitulskis, buvęs 

kreps ininkas S aru nas Jasikevic ius ir daugelis kitų. Pasak s į originalų pasveikinimą inicijavusio Kauno 

mero Visvaldo Matijos aic io, 90 kauniec ių is tartų z odz ių – tai tikrasis ketvirtadienį 90 metų jubiliejų 

s ventusio V. Adamkaus portretas.“  

Delfi.lt /Leidykla „Versus Aureus“: „Man įstrigo viena is kalbinga detale : vienos pertrauke le s metu as  

paklausiau V. Janukovic iaus, ar jis tais klausimais, de l kurių dabar vyksta tiek ginc ų, kalbe josi ir 

tare si su V. Jus c enka. Jis atsake : mes akis į akį dar niekada nesame suse dę. Tai suz inojęs, as  

pasikviec iau į pose dz ių kambarį mu sų fotografę Dz oją Barysaitę, suse dome ant sofos – as  per vidurį, 

is  vienos puse s – V. Jus c enka, is  kitos – V. Janukovic ius – ir padare me nuotrauką, kurie jie pirmą kartą 

suvesti, mano laikomi uz  rankų“, - prisiminimais dalinasi Prezidentas Valdas Adamkus.“ 

15min.lt: „Net ir dabar, kai atsakomybe  pasibaigusi, niekur nedingsi, Vilniuje, Kaune, gatve je, 

krautuve je – visur jauti z monių de mesį. Jie z iu ri, domisi, klausia. Savo gyvenimo patirtimi galiu 

patvirtinti, kad pareigos uz dedamos iki gyvenimo pabaigos,“ - teigia V. Adamkus.“ 

15min.lt: „90-ąjį gimtadienį s venc iantis kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus ketvirtadienį 

ke le si anksti – neapskaic iavusio laiko skirtumo Lietuvos ambasadoriaus Izraelyje Edmino Bagdono 

skambutis is  lovos prezidentą is verte  6 valandą ryto. Po valandos jis jau buvo prezidentu roje, kur 

ketvirtadienį priima bu rius sveikintojų.“  

Klaipe da.diena.lt / Ju rate  Anilionyte  (LRT): „VDU rektorius J. Augutis pabre z ia, kad V. Adamkus buvo 

buvo vienas is  tų, kurie inicijavo VDU atku rimą. „Jis tikrai moke si is  VDU profesorių bu damas 

Vokietijoje ir JAV, jis tapo mu sų garbe s daktaru, jis buvo atkuriamojo Senato nariu, jis visą laiką buvo 

universitete, jis mu sų bendruomene s narys“, – sako J. Augutis.“  

http://kaunas.kasvyksta.lt/2016/11/03/zmones/v-adamkus-isimintiniausia-gyvenime-buvo-zinia-apie-atgauta-nepriklausomybe/
http://www.alfa.lt/straipsnis/50099858/zinomi-kaunieciai-pasveikino-90-meti-svencianti-valda-adamku-tarp-ju-ir-ruta-meilutyte
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/pokalbiai-nesilaikant-protokolo-v-adamkus-apie-itakinga-krikstatevi-ir-taikdario-misija-ukrainoje.d?id=72493536
http://www.15min.lt/media/timeline/prezidentas-valdas-adamkus-17-klausimu-prezidentui
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/valdo-adamkaus-90-metis-6-ryto-suskambes-telefonas-ir-neissenkancios-sveikintoju-eiles-56-706489
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/vdu-rektorius-v-adamkus-isskirtine-asmenybe-ir-universitetui-ir-kaunui-780232


VU TSPMI politologas Romualdas Bakutis: Neseniai devyniasdes imtmetį ats ventęs ir dvi 

kadencijas prezidento pareigas e jęs Valdas Adamkus – vienas is  paskutiniųjų Lietuvos 

politikos veteranų, dar ais kiai pamenantis tarpukario valstybe s laikus. 1926 m. gimęs V. Adamkus 

savo akimis mate  sovietų ir nacių okupacijas 1940-1941 m., o 1944 m., bu damas as tuoniolikos, 

pasitrauke  į Vakarus, kai Lietuvą is  naujo okupavo sovietų kariai. Ve liau, gyvendamas JAV, jis 

uz mezge  rys ius su įvairiais amerikiec ių politikais ir daz nai lankydavosi sovietine je Lietuvoje. 

Ate jus nepriklausomybei, V. Adamkaus pirmas rimtas politinis z ingsnis buvo vadovavimas gana 

spontanis kai ir nese kmingai emigracijoje gyvenusio Stasio Lozoraic io rinkiminei kampanijai 1993-

ųjų prezidento rinkimuose, kai s is pralaime jo ekskomunistų lyderiui Algirdui Brazauskui. Po 

ketverių metų laimę varz ybose de l valstybe s vadovo posto is bande  ir pats V. Adamkus. Kaip ir S. 

Lozoraitis, jis nemaz ai daliai rinke jų tuo metu simbolizavo komunistine s okupacijos nesuz alotos 

vakarietis kos politikos galimybę. V. Adamkus 1997 m. įveike  populiarų buvusį generalinį prokurorą 

Artu rą Paulauską ir tapo prezidentu. 

Pirmoji V. Adamkaus kadencija pasiz yme jo gana nestabiliu Lietuvai laikotarpiu, kai ate jo Rusijos 

ekonomikos krize , viena po kitos griuvo Lietuvos vyriausybe s, o s alį taip pat supurte  „Maz eikių 

naftos“ privatizacijos skandalas. Savo pe dsaką valstybe s politikos istorijoje tuomet bande  palikti ir 

pats prezidentas, kai po 2000-ųjų Seimo rinkimų bande  suformuoti vadinamąją naujosios politikos 

koaliciją, kuri buvo sudaryta is  dviejų liberalų partijų ir kurioje nebuvo nei socialdemokratų, nei 

konservatorių. Visgi s is manevras nebuvo se kmingas – jo remta liberalų koalicija per metus z lugo ir 

netrukus į valdz ią grįz o A. Brazausko socialdemokratai. 

2002 m. V. Adamkus kandidatavo prezidento rinkimuose dar kartą, tac iau tuomet juos pralaime jo 

buvusiam savo patare jui Rolandui Paksui, kuris netrukus pats buvo apkaltos bu du atstatydintas is  

prezidento posto. Tuomet 2004 m. surengtuose prezidento rinkimuose V. Adamkus įveike  pirmąją 

atkurtos valstybe s premjerę Kazimirą Prunskienę ir tapo prezidentu antrą sykį. 

Antros kadencijos metu V. Adamkus daug labiau koncentravosi į uz sienio politikos problemas. 

Bu tent asmenine  Lietuvos prezidento draugyste  su tuometiniu Lenkijos vadovu Lechu Kaczynskiu 

laidavo gerus Vilniaus ir Vars uvos santykius, kurie, prezidente tapus Daliai Grybauskaitei, nutru ko. 

Be to, V. Adamkus itin aktyviai re me  Ukrainos ir Gruzijos demokratizacijos bei euroatlantine s 

integracijos procesus. Visgi vidaus politikoje prezidentas antros kadencijos metu buvo gane tinai 

izoliuotas, tode l iniciatyvą ir kategoris kumą keite  moralinio autoriteto rodymu.  

V. Adamkaus prezidentavimo laikotarpis z yme jo Lietuvos valstybe s politine s brandos etapą. Jo 

vadovavimo metu s alis galutinai įstojo į ES ir NATO, nuosekliai re me  kitų Rytų Europos valstybių 

euroatlantinę kryptį. Vidaus politikoje V. Adamkus buvo visis kai svetimas nemaz ai daliai 

visuomene s juntamai posovietinei „tvirtos rankos“ nostalgijai. Pries ingai – jis daug kalbe jo apie 

laisvę, pilietis kumą ir bande  timptele ti Lietuvos politinę kultu rą į tokį lygmenį, kuris tuo metu jai dar 

matyt buvo per auks tas. 



1. Kokius įvykius, epizodus prisimenate su prezidentu Valdu Adamkumi is  jo 
prezidentavimo laiko ar ve liau?  

2. Kokios asmenybe s įspu dį jis sudaro Jums? Kode l jį sveikina su gimtadieniu tiek 
daug visuomenei z inomų z monių? 

3. Koks turi bu ti Lietuvos prezidentas? Kokiomis vertybe mis ir savybe mis jis/ji 
ture tų pasiz yme ti? 

4. Kokią įtaką ture jo tai, kad Amerikos lietuvis buvo s alies prezidentu net 10 metų? 

5. V. Adamkus vienoje kalboje sake : „Sakyc iau, kad į krizę vede  ir mu sų poz iu ris į 
jauno z mogaus formavimą. Ugdymą ir is mintį mes pakeite me z inių teikimu, nors 
visi z inome, kad tikrai ne tas pat yra z inoti apie pasiaukojimą ir aukotis, is manyti 
morale s teorijas ir moraliai elgtis, kalbe ti apie solidarumą bei pilietinę visuomenę 
ir bu ti atsakingu piliec iu“. Paais kinkite s į pasakymą. Kaip manote, ko reikia, kad 
jaunimas taptų atsakingais savo Te vynę kurianc iais piliec iais? 



Donaldas Trumpas išrinktas 45-uoju JAV 

prezidentu.  

Is rinktas naujasis JAV prezidentas 

D. Trumpas 

15min.lt: „Jungtinių Amerikos Valstijų rinke jai is sirinko 45-ąjį s alies vadovą. Juo tapo verslininkas 

Donaldas Trumpas, nugale jęs buvusią valstybe s sekretorę Hillary Clinton. Tam, kad vienas is  

kandidatų laime tų rinkimus, jis ture jo surinkti ne kuo daugiau rinke jų balsų, o kuo daugiau rinkikų, 

kurie paskirstomi pagal valstijas. Is  viso rinkikų komisijoje yra 538 balsai, tad norint laime ti 

rinkimus, reikia surinkti maz iausiai 270 jų balsų.“  

Kauno.diena.lt/BNS. Prof. Ramu nas Vilpis auskas: „JAV yra svarbiausia Lietuvos strategine  partnere , 

nuo kurios priklauso s alies saugumas. Nors Vokietija, Lenkija ir kitos ES s alys prisideda prie NATO 

buvimo Baltijos s alyse, tac iau jų svarba neprilygsta JAV. Kitų metų rinkimai Vokietijoje ir 

Prancu zijoje taip pat koreguos s ių s alių politiką.“  

Lrytas/BNS: „Niujorke ir kituose JAV miestuose jau ketvirtą dieną tęsiasi protestai de l jo [D. Trumpo] 

is rinkimo prezidentu. Tokios demonstracijos vyksta kasdien nuo tada, kai respublikonų kandidatas 

prezidento rinkimuose įveike  savo varz ovę demokratę Hillary Clinton.“  

Delfi.lt: „Buvęs Lietuvos ambasadorius JAV, konservatorius Ž ygimantas Pavilionis teigia tike jęsis 

respublikono Donaldo Trumpo pergale s prezidento rinkimuose, nors s i pergale  dar ne ra oficiali ir 

visis kai galutine . Tac iau Ž . Pavilionis sako, kad jokios dramos ne ra: įvyko demokratinis procesas, tik 

viena be da, kad Lietuva esą nesugebe jo uz megzti rys ių su D. Trumpo aplinka.“ 

Vz.lt. Rytas Staselis: „Nors abiejų kandidatų de mesys socialiniams tinklams is  pirmo z vilgsnio buvo 

panas us, tac iau panas us re me jų, „laikintojų“, „seke jų“ skaic ius parodo tik aritmetinę reikalo pusę. 

„Nieman Lab“ ekspertai paz ymi, kad p. Trumpo bendravimas su socialinių tinklų platformų auditorija 

buvo daug tampresnis, artimas iliuzijai, kad s iuo kanalu kandidatas atsako į interesantų klausimus ir 

yra arc iau rinke jų nei bet kada anksc iau.“  

Delfi.lt Politikos analitike  D. S ukyte : „Net baigiamojoje kalboje, kuria pripaz ino Donaldo Trumpo 

pergalę, [H. Clinton] ragino visas moteris, ypac  jaunas, nepriimti jos pralaime jimo kaip z enklo, kad 

„stikline s lubos“, kurios skiria moteris nuo vadovaujanc ių pozicijų, negali bu ti įveiktos. Pries ingai, ji 

ragino savo rinke jas tęsti prade tus darbus ir patikino esanti tikra, kad greic iau nei manome JAV 

ture s moterį prezidentę.“ 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/netiketai-gera-naktis-d-trumpui-laimejo-florida-ir-pirmauja-rinkimuose-57-708761
http://kauno.diena.lt/naujienos/nuomones/nuomones/d-trumpas-laimejo-kas-toliau-780923
http://pasaulis.lrytas.lt/ivykiai/d-trumpui-deliojant-tolesnius-planus-protestai-salyje-pleciasi.htm
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/z-pavilionis-net-lietuviai-jav-buvo-uz-d-trumpa.d?id=72805238
http://vz.lt/verslo-aplinka/jav-prezidento-rinkimai/2016/11/14/verti-analizes-amerikoniskai-skaiciai#ixzz4Q1Nzz6Fq
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/d-sukyte-jav-prezidentoes-rinkimu-pamokos-lietuvai.d?id=72843962


VU TSPMI dėstytojas Tomas Janeliūnas: Brexit, D. Trumpas ir dar daugybe  kitų poz ymių 

rodo, kad arte ja visos politine s eros pabaiga. Arba bent jau sukre timas. Eros, kuri realiai 

praside jo po II-ojo pasaulinio karo ir buvo pavadinta liberalios prekybos ir demokratijos 

ple tra. Didz iausias s io liberalizmo, paremto ekonomine mis ir pilietine mis laisve mis, spurtas įvyko 

1990-aisiais, kuomet jis nus lave  Šovietų sąjungą ir apgle be  didelę dalį Rytų ir Vidurio Europos. Viskas 

atrode  taip nuostabu – pasaulis globalizuojasi, laisva prekyba tampa neabejotinu ge riu, viena po kitos 

se kmingai baigiasi Pasaulio Prekybos organizacijos derybos, Europos bendrijos tampa ES, 

ekonominis bendradarbiavimas pereina į vis auks tesnį lygį (euras, bankine s sąjungos ir t.t.), dar 

viena demokratizacijos banga pasaulyje, demokratijos ple tra vyksta net ir po „pareigos ginti“ 

ve liavomis ir t.t. 

 Bet pastaruoju metu (gal jau beveik des imtmetį) liberalizmo, bendradarbiavimo ir laisvos prekybos 

entuziazmas e me  is sikve pti. Jau po 2008-2009 krize s buvo z enklų, kad didz iosios ekonomikos 

gelbe jasi savaip ir kas sau. Tarptautine s derybos de l laisvos prekybos, nors ir vis dar suprantamos 

kaip ge ris, vis labiau sulaukia nepasitenkinimo ir trukdz ių. Kis tis į kitų s alių demokratizavimą beveik 

niekas nebenori. O ir s iaip demokratija traukiasi – nuo Rusijos, Turkijos net iki Lenkijos (taip, ten vis 

dar demokratija, bet keliais z ingsneliais toliau nuo liberalizmo, z mogaus teisių ir kitos nuomone s 

gerbimo). Bendradarbiavimo ir optimistinio liberalizmo, laisvos prekybos, z monių jude jimo laisvių 

optimizmas beveik baigia is sisklaidyti. 

Visų gali laukti chaotis kas ir sunkus laikas. Brexit ir Trumpas – ais ku s z enklai, kad net svarbiausios 

Vakarų demokratinio liberalizmo s alys pavargo nuo liberalizmo ir jo rezultatų. S ie du rezultatai 

galbu t ir nesugriaus is kart visos tarptautine s sistemos, bet jai tikrai nepade s vystytis tokiu pat 

pozityviu greic iu, kaip anksc iau. Greic iausiai matysime liberalios prekybos ir demokratijos ple tros 

pabaigą. Ž inoma, pasaulis de l to nesustos. Ir bus sukurta kaz kas naujo. Bet globalu s sisteminiai 

pokyc iai labai retai bu na sklandu s ir lengvi. Tode l bent jau pereinamasis laikotarpis bus sunkus, 

chaotis kas ir gal net konfliktis kas. 



1. Ką manote apie Trumpo is rinkimą JAV prezidentu? Tike jote s jo ar Clinton 
pergale s? Daugelis politologų, sociologų nenuspe jo Trumpo pergale s rinkimuose. 
Kaip manote, kode l? 

2. Kode l Trumpas kelia daugeliui stebe tojų nemaz ai niu rių minc ių ir neigiamų 
emocijų? Kode l kitose s alyse rinke jai bu tų balsavę uz  Clinton? (z r. grafiką) 

3. Ar įmanoma, kad Trumpas taptų pirmuoju JAV 
vadovu – autoritaru? Grupe se padiskutuokite,  kas tai 
gale tų rodyti arba kode l tai neįtike tina? 

4. Kaip manote, ar Putinas ir Trumpas gali rasti 
bendrą kalbą? Ką tai gale tų reiks ti Lietuvai? Kokį 
istorinį XX a. epizodą tai primena?  



Netekęs parlamento pasitikėjimo, atsistatydino 

premjeras Taavi Roivas. Pradedamos derybos dėl 

naujos koalicijos. 

Ž lugo Vyriausybė  

Estija 

15min.lt/BNŠ: „Centro partija, kairioji Šocialdemokratų partija bei konservatyvioji „Te vyne s“ ir „Res 

Publica“ sąjunga (IRL) oficialias derybas de l koalicijos prade jo trec iadienį, kai į keblią pade tį 

pakliuvęs ministras pirmininkas Taavi Roivas, centro des iniųjų Reformų partijos lyderis, pralaime jo 

balsavimą de l pasitike jimo parlamente. S ios trys partijos ture s patogią 56 vietų daugumą Estijos 101 

nario parlamente. Jos paz ade jo uz tikrinti stabilumą s alyje, Estijai ruos iantis perimti pirmininkavimą 

ES 2017 metų antroje puse je.“  

Delfi.lt/BNS: „Šusidaro įspu dis, kad Rusija kaip mokyklos pes tukas ies ko konfliktų visur, kur tik jų 

įmanoma rasti“, – pridu re  Estijos premjeras Tavi Roivas. „De l to dabartinę pade tį ve l pradedama 

vadinti kaip naują s altąjį karą, nors (z urnalo „The Economist“ apz valgininkas) Edwardas Lucasas jo 

aprais kas gana vaizdz iai apras e  savo knygoje tuo pac iu pavadinimu, is leistoje jau ne pries  vienerius 

metus, – sake  T.Ro ivas. – Rusijos vadovybe s nuomone, Vakarai kelia gre smę jos egzistavimui, tode l 

mums nereikia stebe tis, kad (Maskva įsitikinusi), jog tikslai pateisina priemones.“   

Postscriptum.lt. Lukas Pukelis. Nejaugi Estija — S iaure s s alis?: „Taigi, Estija neturi atributų, paprastai 

priskiriamų S iaure s s alims. Jos pasirinktas liberalus ekonomine s raidos modelis ir sąlygine  politine s 

kultu ros stoka neabejotinai daro ir dar ilgai darys Estiją artimesne kitoms dviems Baltijos s alims, o 

ne jų s iauriniams kaimynams. Ironis ka, tac iau pagrindine  kliu tis Estijai tapti tikra S iaure s s alimi yra 

pati s į siekį is ke lusi valdanc ioji partija, kuri teigia, kad neoliberalus raidos kelias yra vienintelis 

tinkamas Estijai ir neturintis absoliuc iai jokių alternatyvų.“  

15min.lt/BNŠ: „2015 metų balandį sudaryta koalicija z lugo, kai IRL ir ŠDE lyderiai apkaltino 37 metų 

T.Roivas'ą, kad s is nevykdo paz ade tų ekonominių reformų ir bando sudaryti slaptą politinę sąjungą 

su populiariuoju J.Ratas'u.“  

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/estijos-partijos-sudare-naujos-koalicijos-sutarti-57-709941
http://www.delfi.lt/news/daily/world/estijos-premjeras-rusija-jau-kariauja-europoje.d?id=72594346
http://www.postscriptum.lt/nr18-sienos-2011/nejaugi-estija-%E2%80%94-siaures-salis
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/estijos-premjerui-parlamente-pareikstas-nepasitikejimas-57-709425


VU TSPMI doc. Liutauras Gudžinskas: Estijos parlamentas (vadinamas dar Riigikogu) 

lapkric io 9 d. paskelbe  nepasitike jimą jaunuoju premjeru Taavi Ro ivu. Panas u, kad tai ir jo 

vadovaujamos liberalios pakraipos Reformų partijos ilgamec io dominavimo s alies politine je 

sistemoje pabaiga. S i partija vadovavo vyriausybei nuo pat 2005 m., o is  viso valdz ioje is buvo be 

pertraukos septyniolika metų.  

Be jokios abejone s, daug kam toks vienos partijos vies patavimas buvo jau įsipykęs. Jau kurį laiką 

savo nepasitenkinimą tokia situacija atvirai demonstravo ne tik opozicija, bet ir maz esnieji koalicijos 

partneriai - socialdemokratai ir konservatoriai. Nuo 2015 metų balandz io, kuomet buvo sudaryta s i 

trijų partijų koalicija, vyriausybę draske  įvairaus pobu dz io nesutarimai ir vidaus vaidai. Kai kurie jų 

buvo ideologinio pobu dz io, tac iau turbu t dar didesne  jų dalis buvo tiesiog galios grumtyne s. Pats T. 

Ro ivas taip pat kritikuotas, kad pernelyg ramiai z iu ri į Estijos valstybe s problemas - tokias kaip 

visuomene s sene jimas ir auganti nelygybe . 

Likimo ironija, kad Reformų partijos nuopuolį is provokavo jų didz iausio pries ininko ilgamec io 

Talino mero ir Centro partijos vadovo Edgaro Savisaaro krytis. S is Estijos politikas, is kilęs dar 

nepriklausomybe s atku rimo laikais, visų kitų politinių je gų buvo vertintas labai pries taringai, 

kaltintas prorusis kumu. Tode l, kol jis vadovavo Centro partijai, niekas su ja nenore jo ture ti reikalų. 

Tac iau 2015 metai E. Savisaarui buvo labai prasti. Negana to, kad de l infekcijos jam buvo amputuota 

des ine  koja, jis taip pat buvo apkaltintas korupcija ir pinigų plovimu bei nus alintas nuo Talino mero 

pareigų. Visgi E. Savisaaras laike si is  paskutiniųjų ir dar daugiau nei metus kovojo siekdamas 

is laikyti savo rankose didz iausios opozicine s Centro partijos pirmininko postą ir tuo pac iu 

reiks mingą politinę įtaką s alyje. S ią kovą jis pralaime jo tik s ių metų lapkric io 5 d., kai neeiliniame 

Centro partijos kongrese, pac iam E. Savisaarui nedalyvaujant, is rinktas naujasis jos vadovas Ju ri 

Ratas, vos metais vyresnis nei T. Ro ivas, tac iau jau porą metų e jęs Talino mero pareigas. 

Tai z aibis kai pakeite  politinę pade tį. Visos kitos partijos tai prie me  kaip z enklą, kad su Centro 

partija, turinc ia antrą pagal dydį frakciją Estijos parlamente, pagaliau galima vies ai dere tis ir taip 

nusikratyti jau įgrisusios Reformų partijos valdz ios. Po keturių dienų T. Ro ivas atstatydinamas is  

premjero posto, o socialdemokratai ir konservatoriai pradeda konsultacijas su Centro partija de l 

naujos vyriausybe s suformavimo. Didele  tikimybe , kad bu tent s ios trys partijos ir sudarys naująją 

vyriausybę, o naujuoju jos vadovu taps J. Ratas. Pagrindiniai naujai formuojamos koalicijos is sikelti 

tikslai - spręsti visuomene s demografines problemas ir reformuoti mokesc ių sistemą siekiant 

didesnio socialinio teisingumo. Nemaz as de mesys konsultacijose de l naujos vyriausybe s skiriamas ir 

uz sienio bei saugumo politikai. Taip yra ne tik de l įtemptos situacijos pasaulyje, bet ir siekiant 

is sklaidyti abejones de l Centro partijos geopolitine s orientacijos. Naujoji partijos, ilgą laiką įtartos 

prorusis kumu, vadovybe  ture s is  tiesų įde ti nemaz ai pastangų, kad įrodytų savo paramos 

euroatlantinei integracijai nuos irdumą. 



1. Kode l kelia nerimą pasikeitimai Estijos valdz ioje? Kam bu tų palankus 
susipries inimas s ioje Baltijos valstybe je? 

2. Ar matote sąsajų tarp liberalios je gos nustu mimo nuo valdz ios Estijoje ir kitose 
Vakarų pasaulio vietose vykstanc ių procesų: Brexit, Trumpo 
is rinkimo JAV prezidentu, radikalių je gų stipre jimo Lenkijoje, 
taip pat mu sų Seimo rinkimų? Jei taip, kokių? 

3. Centro partija kaltinama prorusis ka pozicija, tac iau dabar prie 
jos jungtis nori kitos opozicijoje ilgus metus buvusios partijos: 
socialdemokratai ir konservatoriai. Kaip s i naujiena keic ia 
Estijos įvaizdį pasaulyje? 

4. Padiskutuokite, kaip reiktų elgtis sąmoningiems piliec iams, jei 
prorusis ka partija, susiklosc ius aplinkybe ms, gautų valdz ią 
Lietuvoje? 

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. 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 pride ję #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 ir mu sų               puslapyje 

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

