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Žurnalistas E. Jakilaitis sukėlė diskusijų 

visuomenėje dėl savo interviu su naujuoju Seimo 

pirmininku V. Pranckiečiu 

E. Jakilaitis ir V. Pranckietis 

Ž urnalistika 

Tiesos.lt. Vidmantas Valius aitis: „Gerai pastebe jo Antanas Kulakauskas: „Negerai, kai už  mokesc ių 

moke tojų pinigus is laikoma LRT, uz uot buvusi informavimo ir visą politinį spektrą atspindinc ios 

analitikos perdavimo centru, tampa vienos politine s „komandos“ sirgalių ruporu…“ C ia labai 

sureiks mintas Rimvydas Valatka. Tarsi jis bu tų svarbiausia „blogio as is“. Problema ne jis. Jis turi teisę 

ture ti nuomonę ir ją reiks ti. Tą ir daro. S iuo atveju problema yra LRT, antroje vietoje – E. Jakilaitis. 

Pirmieji de l to, kad visų mokesc ių moke tojų pinigais is laikomas visuomeninis transliuotojas tapo 

„vienos politine s komandos“ ideologine s sklaidos platforma. Antrasis, kad yra s alis kas, nepaiso 

profesionaliai z urnalistikai privalomų reikalavimų – kontraversijas kelianc ius klausimus aptarine ti is  

skirtingas perspektyvas pristatanc ių poz iu rių tas kų. Į savo laidas jis sistemingai kviec iasi 

vienpusis kam poz iu riui atstovaujanc ius komentatorius, tuo profanuodamas z urnalistikos standartus 

ir kenkdamas savo, kaip sąz iningai pareigas atliekanc io z urnalisto, reputacijai.“ 

LRT „De mesio centre“ Edmundas Jakilaitis kalbina naująjį Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį:  

„V. Pranckietis: Labai svarbu, kad valdž ia bu tų tokia, kokios ž mone s nori, kokios geidž ia. O dabar 

yra, kad mes kuriame įvaizdį, bu dami nusistatę, kad jeigu valdz ia – tai jau is  karto ir blogai. Tai gal 

reike tų mums daugau bendradarbiauti, ypac  su valstybine televizija.  

E. Jakilaitis: Lietuvoje ne ra valstybine s televizijos. Lietuvoje yra visuomenine  televizija, bet Ju s 

susipaz insite su viskuo turbu t laikui be gant. 

V. Pranckietis: Terminologija. Gerai, pagavot. Bet nieko c ia tokio, visi ją supranta, kaip valstybe s 

is laikomą televiziją. 

E. Jakilaitis: Mokesc ių moke tojų. 

Veidas.lt. Aus ra Le ka: „Ž inoma, V.Pranckietis toli graž u ne etaloninis parlamento lyderis – ne 

Vytautas Landsbergis ir ne C eslovas Jurs e nas. Net pats z odis „lyderis“ sunkiai prie jo dera. Bet 

pripaz inimas, kad gal tik kada ve liau tapsiąs vertas s io posto (pagal s ios dienos „vaizdelį“ – dar 

negreit), vertesnis uz  A.Valinsko pasipu timą, pareis kiant, kad jis – „vienas is  trijų“, tad su juo reikia 

elgtis pagarbiai. Oratoriniais gebe jimais V.Pranckietis tikrai nepritrenke . Bet po L.Grauz iniene s 

inauguracine s kalbos apie „Senį ir ju rą“ blogiau bu ti juk negali. Taip, kol kas jis jauc iasi kaip netyc ia 

ne savo vietoje atsidu ręs z mogus.“ 

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/dar-karta-apie-lietuvos-ziniasklaida-kada-lrt-taps-nebe-vienos-politines-ko
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/viktoras-pranckietis-galbut-kada-nors-busiu-vertas-siu-pareigu-56-712389
http://www.veidas.lt/tag/ausra-leka


VU TSPMI politologas Linas Kojala: Seimo pirmininkas yra viena auks c iausių politinių 

pozicijų Lietuvoje, tode l asmuo, einantis s ias pareigas, susilaukia didz iulio z iniasklaidos 

de mesio, o tuo pac iu - ir spaudimo. Juk ir Vakarų pasaulyje z ymiausios politine s laidos, tokios kaip 

BBC Hardtalk, pasiz ymi tuo, jog politikams tenka atsakyti į jiems nepatogius, daz niausiai labai 

konkrec ius klausimus. Vede jo tikslas yra neleisti is sisukti, nes kalbinami z mone s, kurių sprendimai 

turi įtakos mu sų visų gyvenimams. 

Ture tume tai traktuoti kaip natu ralų reis kinį tol, kol ne ra perz engiamos elementarios mandagumo 

ribos. Lietuvoje problemų su tuo neturime - pries ingai, mums reikia kuo daugiau stiprių asmenybių 

vede jų pozicijose, kurie kartais is reiks tų ir savo nuomonę, kaip E. Jakilaitis, o ne tik kartotų mintinai 

is moktus klausimus. Juo labiau, kad politikui vede jo kritis ki klausimai suteikia progą argumentuotai 

apsiginti, parodyti diplomatis kumą bei gebe jimą elgtis tokioje situacijoje. Seimo pirmininkas 

Pranckietis, nors ir naujokas s iose pareigose, su uz duotimi susitvarke  visai neblogai. Tai, jog laida 

susilaukia de mesio ir aptarimų, taip pat yra pozityvus reis kinys, nes politika - vies as reikalas. 

Kviec iame pamatyti visą E. Jakilaic io ir V. Pranckiec io interviu (LRT „De mesio centre“) 

Visuomene s informavimo etikos kodeksas. 11 straipsnis: „Nore dami gauti informacijos, z urnalistai, 

vies osios informacijos renge jai ir skleide jai neturi informacijos s altiniui daryti spaudimo ar siu lyti 

uz  ją atlyginti, taip pat piktnaudz iauti savo visuomeniniu statusu ir profesine mis galimybe mis.“ 

Ž urnalistas David Randall: „Jei kas ir skiria auks to profesionalumo reporterį nuo paprasto, tai tik 

charakteris. Tac iau daugelis z urnalistų suvoke  tiesą, apie kurią garsiai nekalbama – z urnalistų 

profesine s vertybe s ir gal net didz iosios dalies skaitytojų vertybe s nesutampa. Bet kurioje 

visuomene je labiausiai smerkiama spauda yra geriausiai perkama.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=BOoIdT-24d8
http://www.etikoskomisija.lt/teisine-informacija/etikos-kodeksas/item/69-lietuvos-visuomenes-informavimo-etikos-kodeksas
http://zurnalistika.jimdo.com/bakalauro-darbas/3-4-universalioji-%C5%BEurnalistika-pagal-david-randall/


1. Kaip Ju s vertinate z urnalisto E. Jakilaic io profesionalumą laidoje su naujuoju 
Seimo pirmininku?  

2. Pasiskirstykite į grupeles ir padiskutuokite, kaip atpaz inti kritiką nuo patyc ių: 
klase je, namuose, vies ame kalbe jime apie maz ai paz įstamus asmenis. 

3. Kokius lu kesc ius dere tų ture ti asmeniui, uz imanc iam 
Seimo pirmininko pareigas - vieną is  trijų svarbiausių postų 
valstybe je?  

4. Kokios yra z urnalistų pareigos? Kode l taip manote?  

5. Kode l vies ųjų rys ių ekspertas Arijus Katauskas savo 
komentare pabre z ia, kad juodasis scenarijus—tai jei 
visuomene  nustotų pasitike ti kanalais, kurie kritis kai vertina 
politikus ir kitus asmenis? 



JAV rinkimų fone kyla diskusijos dėl socialiniais 

tinklais plintančių melagingų naujienų, kurios 

klaidina visuomenę 

Netikros naujienos 

Feisbukas 

AFP/BNS: „Per 2016 metų rinkimų sežoną bu ta is ties įspu dingų melagingų pranes imų – pavyždž iui, 

buvo keliamas klausimas, ar Clintonai įvykde  z mogz udystę. Jas ku re  grupe s, suinteresuotos vien 

pajamomis is  z inuc ių nars ymo ir reklamos. Nuo pat D.Trumpo pergale s nuolat pasirodo visis kai 

sufabrikuotų istorijų su tokiomis antras te mis kaip „Pamatykit, kokią beprotybę jis padare , kad 

smeigtų Trumpui į nugarą“, kuriamų lengviems pinigams uz dirbti visame pasaulyje – nuo 

Makedonijos iki Kalifornijos. Dabar, kilus nepasitenkinimui de l melagingų naujienų ir jų galimos 

įtakos rinkimams, „Facebook“ yra skatinamas pasiskelbti ž iniasklaidos kompanija, turinc ia 

redaktoriaus atsakomybių, tac iau s is socialinis tinklas jau keletą kartų jau yra atsisakęs taip 

pasielgti.“ 

Delfi.lt / Lrt.lt: „M. Žuckerbergas prisijunge  prie „Google“ pastangų, skirtų apsaugoti naudotojus nuo 

apgavikis kos informacijos sklaidos. Tokios informacijos skelbe jams uz kertamas kelias naudotis 

vienu pagrindinių finansavimo s altinių – reklama. S is veiksmas suke le  naujų klausimų, susijusių su 

„Facebook“, „Google“ ir kitų interneto platformų atstovų tvirtinimais, esą jos negalinc ios visis kai 

kontroliuoti savo turinio, kasdien internetu pasiekianc io milijardus z monių, net jei tas turinys – 

akivaizdz iai melagingas, netikras ar propagandinis, galintis ture ti įtakos kad ir rinkimų rezultatams, 

nurodoma „The Washington Post“. 

Lrytas.lt. Adomas Rutkauskas: „Neseniai atliktas JAV televižijų tyrimas atskleide , kad beveik 40% 

JAV televizijų savo redakcijose neturi taisyklių, kaip reike tų tikrinti faktus, ateinanc ius is  socialinių 

medijų – nors patys pripaz įsta, kad bent trec dalis naujienų, pasiekusių juos is  socialinių tinklų, 

ve liau paais ke jo esanc ios melagingomis ar netiksliomis. Tad ar mu s is de l tikro, patikrinto turinio 

jau pralaime tas? A.Montgomery sako, kad tai dar neįvyko, nes pats „Facebook“ jau e me si priemonių 

maz inti tokių melagingų svetainių, kaip kad jo paties, įtaką. 

Jei jau fiktyvių z inių svetaine s ne mirs ta, o kaip tik pries ingai – įgauna pagreitį – tai, C.Silvermano 

nuomone, reikia imtis papildomų priemonių, kad z mone s nebu tų taip lengvai apgaudine jami: 

„Ž urnalistai ture tų bu ti apmokomi taip, kad jie greitai identifikuotų melagingas ž inias. O ž mone s dar 

mokyklose ture tų bu ti mokomi, kad vertinti z inias socialine se medijose reikia itin kritis kai – kad 

reikia tikrinti s altinius, atlikti minimalius tyrimus patiems.“ 

http://www.bns.lt/topic/1912/news/51279523/
http://www.delfi.lt/mokslas/technologijos/facebook-ir-google-stoja-i-kova-su-melagingomis-naujienomis.d?id=72898032
http://it.lrytas.lt/ismanyk/facebook-meluoja-ir-patys-tai-zino.htm


VU TSPMI politologas Romualdas Bakutis: Respublikono Donaldo Trumpo pergale  JAV 

prezidento rinkimuose suke le  daug svarstymų, kode l ekspertams nepavyko numatyti s io 

scenarijaus. Kai kurie mokslininkai atkreipia de mesį, kad, nors demokratę Hillary Clinton 

palaike  dauguma tradicine s z iniasklaidos kanalų, D. Trumpas sugebe jo se kmingiau is naudoti 

socialinius tinklus „Twitter“  ir „Facebook“, o viena is  tokios se kme s priez asc ių – galimybe  lengvai 

skleisti melagingas ir sąmoningai dezinformuojanc ias naujienas. 

Per paskutines rinkimine s kampanijos savaites įvairu s skleisti pramanai apskritai nustelbe  patikrintą 

informaciją skleidusius naujienų kanalus. Pavyzdz iui, viena is  labiausiai is garse jusių pramanytų 

istorijų skelbe , kad popiez ius Prancis kus vies ai pare me  D. Trumpo kandidatu rą. Kita istorija 

„atskleide “, kad H. Clinton pardave  ginklų „Islamo valstybei“. Tode l nenuostabu, kad po H. Clinton 

pralaime jimo socialinių tinklų vadovams imta priekais tauti, kode l jie nesiima sankcijų pries  

dezinformacijos ple trą. 

Nors „Facebook“ įku re jas M. Zuckerbergas gyne si, kad kone 99 proc. jo vadovaujamo socialinio tinklo 

turinio ne ra melas, problema yra kur kas platesne . Jei socialiniai tinklai is  tikrųjų imtųsi filtruoti 

milijonų vartotojų turinį, jie neis vengiamai susilauktų priekais tų de l ideologine s cenzu ros, o tai 

paskatintų ies koti naujų alternatyvų, kuriose dezinformacijos sklaidai ribojimų nebu tų. 

Galiausiai netikrų naujienų populiarumo s aknys slypi ne nepakankamoje socialinių tinklų priez iu roje, 

bet bendrame pastaraisiais metais pastebimame nusivylime racionaliais argumentais grįsta politika. 

Panas u, kad s iuo metu stebime istorinį lu z į, kai Aps vietos epochoje suformuoti racionalumo ir proto 

dominavimo  principai praranda savo reiks mę, o juos keic ia apeliacijos į emocijas ir asmeninius 

įsitikinimus. Bu tent de l to socialinių tinklų vartotojai lengvai sugeria tą informaciją, kuri jiems atrodo 

priimtina ir automatis kai atmeta bet ką, kas jiems atrodo neskoninga. 

Delfi.lt/BNS: „Skelbiama, kad bylą inicijavo vokiec ių advokatas Chan-jo Jun, kuris jau seniai kovoja su 

neapykantos skatinimu „Facebook“ tinkle. Remiantis Vokietijos įstatymais, socialiniai tinklai privalo 

is trinti bet kokias z inutes, kurios skatina smurtą ir neapykantą. Tac iau, pasak mine to advokato, 

„Facebook“ neis tryne  des imc ių smurtą ar neapykantą skatinac ių pranes imų, apie kuriuos jis 

informavo socialinį tinklą. Pranes imai susiję su Holokaustu, kitais nusikaltimais.“ 

15min.lt. Sociologas Žygmuntas Baumanas: „Popiež ius Prancis kus, kuris yra puikus ž mogus, savo 

pirmąjį interviu po is rinkimo dave  Eugenijui Scalfari, italų z urnalistui, kuris yra vies ai z inomas kaip 

ateistas. Tai buvo z enklas: tikras dialogas vyksta ne tada, kai kalbiesi su z mone mis, kurie tiki tokiais 

pac iais dalykais kaip ir tu. Socialiniai tinklai neis moko mu sų dialogo, nes ten labai lengva is vengti 

kontroversijos… Tac iau dauguma z monių socialinius tinklus naudoja ne tam, kad vienytųsi, 

praple stų savo akiratį, bet pries ingai – kad apsibre z tų sau komforto zoną, kurioje vieninteliai jų 

girdimi garsai yra jų pac ių balso aidas, o vieninteliai matomi dalykai yra jų pac ių veido atspindz iai. 

Socialiniai tinklai yra labai naudingi, jie suteikia malonumą, tac iau jie yra spąstai.“  

http://www.delfi.lt/mokslas/technologijos/vokietijoje-pradetas-tyrimas-pries-m-zuckerberga.d?id=72781706
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/medijos/sociologas-z-baumanas-socialiniai-tinklai-yra-spastai-921-572827


1. Gyvename  laikais, kai atskirti tiesą tampa itin sude tinga.  Kai kurie sociologai 
kalba apie „post truth society“ (visuomenę po tiesos). Kaip vertinate tokį teiginį? 
Kur, jei taip yra, „pasimeta“, „pametama“, manipuliuojama tiesa? 

2. Kokį poveikį Jums asmenis kai ir visuomenei apskritai daro melagingos, 
neteisingos informacijos sklidimas? 

3. Kiek prie to prisideda socialine s medijos, technologijų 
raida? Ar ju s susidu re te su tokiomis klaidinanc iomis 
„naujienomis“ patys? 

4. Ką patartume te daryti tiems, kurie nori susidaryti 
teisingą, tikslų supratimą apie aktualiją ar įvykį? 

5. Ar asmens nuomone  gali bu ti visis kai objektyvi? Kaip 
manote, kieno nuomone verte tų pasitike ti labiau? 

Feisbuko susidomėjimas pagrindinėmis JAV 

rinkimų istorijomis: Netikros ir tikros naujienos 

Vertimai: 1) Galbu t nereike tų stebe tis netikromis 

ž iniomis pasaulyje, kuriame tikrai bet kas gali 

redaguoti enciklopediją 

2) Netikros naujienos pavyzdys: O dieve, per daug 

juokinga... Liu de ti reike s ve liau. Patike site ar ne, 

Donaldas J. Trumpas gime  Pakistane ir... 

3) Vienas miestelis Makedonijoje suku re  140 

Trumpą palaikanc ių internetinių puslapių, siekdami 

apgauti jo re me jus netikromis naujienomis 

4) Rusijos propaganda pade jo skleisti netikras 

naujienas rinkimų laikotarpiu, teigia nepriklausomi 

tyre jai 



JAV protestuojama dėl baigiamo tiesti naftotiekio, 

kertančio kultūriškai svarbias indėnų vietas ir, anot 

jų, galinčio užteršti geriamo vandens šaltinius 

Protestai pries  naftotiekį 

S iaure s Dakota 

15min.lt: „Neramumai JAV S iaure s Dakotos 

valstijoje, kur protestuojama de l jau baigiamo tiesti 

naftotiekio, įgauna pagreitį. Sekmadienio vakarą 

riaus ių policija c ia net spaudz iant s alc iui puole  

demonstrantus ledinio vandens patrankomis.“  

15min.lt: „JAV vyriausybe  penktadienį e me si veiksmų, kad Š iaure s Dakotoje bu tų sustabdytas 

pries taringai vertinamas naftotiekio statybų projektas, supykdęs vietos inde nus: federaline  

administracija blokavo bet kokius darbus jai priklausanc ioje z eme je ir papras e  juos vykdanc ios 

bendrove s „savanoris kai sustabdyti“ tiesimą kitose teritorijose. Vyriausybe  s į z ingsnį atliko, kai 

federalinis teise jas atmete  Stovinc ios Uolos sijų genties reikalavimą sustabdyti naftotiekio tiesimą, 

baiminantis, kad potenciali vamzdyno avarija uz ters tų inde nų geriamojo vandens is teklius.“  

AFP/BNS/lrytas.lt: [2014-06-14] „Pirmosios s alies damos, Michelle Obama, lydimas, prezidentas 

uz suko į Stac iosios Uolos sijų genties rezervatą s ioje s iaurine je valstijoje. Sijai, kuriems priklauso 

lakotai ir dakotai, yra Se dinc io Buliaus (Sitting Bull, Tatanka Jotake ) z mone s; s is sijų vadas is garse jo 

pergale pries  JAV kavaleriją 1876 metais Litl Bighorno mu s yje. Prezidentas pridu re , kad inde nų 

s vietimas gale tų bu ti pagerintas „grąz inant inde nų s vietimo kontrolę gentims, skyrus papildomų 

is teklių ir palaikymą, kad ju s gale tume te vadovauti savo vaikų s vietimui ir reformuoti mokyklas c ia, 

Inde nų s alyje“. Jo administracija „atliko didelių investicijų, kad pade tų augti genc ių ekonomikoms – 

investicijų į profesinį mokymą ir genc ių koledz us; kelius ir spartųjį internetą; energetiką, įskaitant 

atsinaujinanc ių s altinių energetiką“, paz yme jo B.Obama.“ 

15min.lt/BNS: „Aktore  Shailene Woodley, kuri buvo 

ares tuota per protestą pries  naftotiekį „Dakota 

Access“, ve liau s į me nesį turi stoti pries  S iaure s 

Dakotos teismą de l nusikalstamo įsibrovimo ir dalyvavimo riaus e se. „Divergente s“ z vaigz de , kuri 

savo protestą transliavo per „Facebook“, ir dar 26 aktyvistai buvo ares tuoti. Jai gali gre sti 60 dienų 

kale jime ir 3 tu kst. dolerių baudos.“ 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/siaures-dakotoje-riausiu-policija-vel-negailestingai-vaike-protestuotojus-57-714821
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/jav-vyriausybe-siekia-sustabdyti-vietos-indenus-piktinanti-naftotiekio-tiesima-57-681389
http://pasaulis.lrytas.lt/ivykiai/b-obama-lankesi-indenu-salyje-siaures-dakotoje.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy
http://www.15min.lt/zmones/naujiena/pasaulis/divergentes-zvaigzde-shailene-woodley-suimta-del-dalyvavimo-proteste-pries-naftotieki-27-696285


VU TSPMI politologas Romualdas Bakutis: Protestai de l naftotiekio „Dakota Access“ 

tiesimo apjungia kelias politinių ideologijų takoskyras. 1900 km ilgio naftotiekio, kuriuo 

nafta bus pumpuojama is  S iaure s Dakotos į Ilinojaus valstiją, oponentai pateikia konservatizmo ir 

ž aliosios politine s doktrinos argumentus. Jie tvirtina, kad pabaigtas projektas sunaikins senas 

inde nų kapavietes, maldos vietas bei inde nams kultu ris kai svarbius artefaktus. Jų poz iu riu, JAV 

ekonomikos ir infrastruktu ros vystymasis ture tų skaitytis su pirmųjų amerikiec ių paveldo ir 

tradicijų is saugojimu. 

Be to, vietos sijų (angl. Sioux) gentis pabre z ia, kad po Misu rio upe tiesiamas naftotiekis naftos 

is siliejimo atveju uz ters tų vandenį ir taip sukeltų didz iulę gre smę greta gyvenanc iai inde nų 

bendruomenei. Nors pasauline je praktikoje naftos transportavimas vamzdynais laikomas saugesniu 

nei jos pervez imas traukiniais ar sunkvez imiais, dar 2013 m., toje pac ioje S iaure s Dakotoje sugedus 

kitam naftotiekiui, į aplinką is siliejo daugiau nei 3 mln. litrų naftos. 

Naftotiekio tiesimo s alininkai vadovaujasi progresyvios industrializacijos logika. 3,7 mlrd. dol. 

kainuojantis projektas kasdien is  S iaure s Dakotos į Ilinojų ture tų transportuoti apie 470 tu kst. 

barelių naftos, o visa tai į vietines ekonomikas ture tų įpumpuoti milijonus dolerių bei sukurti apie 8-

12 tu kst. darbo vietų. Projektą palaiko ir kai kurie fermeriai, besidž iaugiantys de l valstybe s 

kompensacijų uz  leidimą, kad naftotiekis bu tų tiesiamas per jų valdomas 

ž emes. 

Apibendrinant, s ie protestai z ymi susidu rimą tarp s iuolaikinio kapitalizmo 

tendencijos suis teklinti aplinką ir ekonominiam efektyvumui pajungti kuo 

daugiau z monių gyvenimo sric ių bei vietos bendruomenių baime s prarasti 

savo gyvenimo bu dą. S ių bendruomenių neįtikina ekonominiai argumentai 

– esą nutiesus naftotiekį jiems atsiras daugiau darbo vietų. Jų įsitikinimu, 

naftotiekio teikiamą pelną susiz ers stambusis verslas, o eiliniams 

gyventojams teks kente ti potencialios katastrofos pasekmes. 



Demokratas, kandidatavęs į JAV prezidentus: 

1. Kieno puse je bu tume te ju s: ginanc ių inde nų teises į s varaus vandens apsaugojimą bei 
prote vių z emių gerbimą, ar tų, kurie is kelia verslo interesus ir neketina ats aukti 
naftotiekimo tiesimo planų? Kode l? 

2. Ne vienoje is sivysc iusioje valstybe je vietos gyventojų (c iabuvių) teise s gyventi savo 
tradicinį gyvenimo bu dą ir jį saugoti, kaip tai numato Jungtinių Tautų konvencija, ne ra 
uz tikrinamos. Kaip manote, kode l paz eidz iamos s ių z monių teise s? 

3. Ką z inote apie inde nus s iais laikais, gyvenanc ius S iaure s Amerikoje (JAV, Kanadoje), taip 
pat Pietų Amerikos s alyse? 

4. Ginkluoti pareigu nai e me si griez tų priemonių tramdant protestą S iaure s Dakotoje. Kaip 
manote, ar valstybe  gali taikyti tokias saugumo priemones pries  protestuojanc ius 
beginklius piliec ius? 

5. Kokias pilietinio pasipries inimo formas z inote? Kokius atvejus prisimenate is  kelių 
pastarųjų metų 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. 

Konkursas pratęsiamas! Jame galima dalyvauti iki 2016 m. gruodz io 5 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 

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

