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Naujuoju Prancu žijos prėžidėntu 

is rinktas Emmanuėlis Macronas. 

Įvyko prezidento rinkimai. 

Prancū zija 

15min.lt: Visa Europa už gniauž usi kvapą laukė  Prancu žijos prėžidėnto rinkimų rėžultatų. Antrajamė turė ko-

vė si nėpriklausomas cėntristas Emmanuėlis Macronas ir buvusi kras tutinių dės iniųjų partijos „Nacionalinis 

frontas“ lydėrė  Marinė Lė Pėn. Lėngvai nugalė jo E.Macronas. 

Naujausi duomėnys rodo, kad Emmanuėlis Macronas bėvėik visosė s aliės apylinkė sė s vėntė  pėrgalę. Visgi pa-

nas u, kad M.Lė Pėn nėnusitėikusi liu dė ti. „Twittėr“ plinta vaiždo įras as is  rinkimų pabaigos vakarė lio, kuriamė 

politikė  nėstokoja gėros nuotaikos ir dėmonstruoja s okio judėsius. 

Kaip sakė  E.Macronas, jis nori, kad po pėnkėrių mėtų, kai vyks nauji prėžidėnto rinkimai, nėbu tų ž monių, bal-

suojanc ių už  kras tutinumus. Omėnyjė jis turė jo rinkė jus, rinkimuosė palaikiusius Marinė Lė Pėn. „As  noriu, 

kad mu sų ž monė s, mu sų s alis taptų viėninga. Mu sų s u kis: laisvė , lygybė , brolybė . As  jums dirbsiu su mėilė“, – 

susirinkusiėms kalbė jo E.Macronas. 

Dovaidas Pabirž is/Vž.lt: Emmanuėlis Macronas, pirmajamė Prancu žijos prėžidėnto rinkimų turė daugiausiai 

balsų surinkęs politikas, yra nuož mus Jungtinė s Karalystė s (JK) sprėndimo palikti EŠ kritikas. Jo pėrgalė  

rinkimuosė rėiks tų sunkėsnės britų ir EŠ dėrybas bėi kiėtėsnį „Brėxit“. Cėntristas p. Macronas palaiko taip 

vadinamą „kiėtą“ „Brėxit“, kuris rėis kia, kad JK privalė s palikti viėningąją rinką ir ji nėturė tų tikė tis didėlių 

nuolaidų. Jis paž ymi, kad bu tina ginti EŠ intėgralumą, kuris yra nėatsiėjamas nuo laisvo judė jimo ir laisvos 

prėkybos. Ponas Macronas yra sakęs, kad nėgali bu ti jokių dvėjonių dė l EŠ „nėpalauž iamos“ požicijos visų pir-

ma ginti savo intėrėsus. 

Donatas Puslys/Bėrnardinai.lt:  Lėidinys „Haarėtž“ patėikia apklausos, atliktos nėtrukus pasibaigus antrajam 

prėžidėnto rinkimų turui, duomėnis. Š iė duomėnys liudija, kad už  Emmanuėlį Macroną vos 16 proc. jo rinkė jų 

balsavo dė l jo politinė s darbotvarkė s. Dar maž iau, vos 8 proc., tai darė  dė l jo ėkonomikos vižijos. Nėt 43 proc. 

balsavusiųjų už  judė jimo „En Marchė!“ lydėrį tėigė  taip pasiėlgę dė l to, kad tiėsiog norė jo už kirsti kėlią 

„Nacionalinio fronto“ kandidatei Marine Le Pen. Bū tent š i štatištika man ir kelia didž iaūšią nerimą. 

Visojė pėrgalė s ėuforijojė bu tina kalbė ti apiė tai, kokias giluminės Prancu žijos problėmas apnuogino pastariėji 

rinkimai.  Visų pirma, dalis rinkė jų nėbėtiki, kad yra tokia politinė  jė ga, kuri atstovauja jų paž iu roms. Antra, 

dalis jų mano, kad, jėi tokia jė ga ir yra, tai patys politikai turi vis maž iau ir maž iau galios lėmti situaciją, o 

kontrolė s svėrtai jau yra pėrė ję korporacijoms, tarptautinė ms institucijoms ir kitiėms galios cėntrams. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/lemtingas-sekmadienis-prancuzija-renka-prezidenta-57-793504
http://www.vz.lt/verslo-aplinka/2017/04/24/macrono-pergale-prancuzijoje-reikstu-sunkesnes-brexit-derybasC:/Users/Justina/Documents/Bluetooth%20Exchange%20Folder
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-05-09-e-macrono-pergale-sampano-gerti-nera-kada/159153
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VU TSPMI politologas Gintas Karalius  

Viėnas rėiks mingiausių s ių mėtų politinių įvykių yra Prancu žijos prėžidėnto rinkimai, kuriė, 
politologų vėrtinimu, gali bu ti lėmtingi Europos atėic iai. Po 2016-ais mėtais stėbė to radikalių 
partijų stiprė jimo pasaulyjė, Prancu žijos rinkimai yra it lakmuso popiėrė lis, parodantis, ar s i 

tėndėncija tęsis, ar bus sustabdyta. Prancu žijos prėžidėntas turi didėlės galias formuoti s aliės už siėnio 
politiką, todė l is rinkta asmėnybė  gali radikaliai pakėisti s aliės vaidmėnį Europos Šąjungojė, NATO ir 
nėramiuosė pasauliniuosė rėikaluosė. 

Pirmajamė turė susikovė  11 kandidatų, is  kurių nėt kėturi turė jo panas ius s ansus patėkti į antrąjį rin-
kimų turą. Pastariėji buvo: Marinė lė Pėn (radikali dės inė ), Emmanuėl Macron (cėntristas), François 
Fillon (nuosaiki dės inė ), Jėan-Luc Mė lanchon (radikali kairė ). 

Įtampos rinkimų kampanijoje būvo per akis. De l apylygio ketūrių pamine tų kandidatų popūliarūmo ir 
daugiau nėi trėc dalio vis dar nėapsisprėndusių rinkė jų, iki pat balsavimo diėnos buvo bėvėik nėįmano-
ma prognožuoti rinkimų baigtiės. Radikalių atstovų pėrgalė  Prancu žijojė bu tų tapusi didėliu smu giu nė 
gėriausius laikus is gyvėnanc iai Europos Šąjungai, kėnc ianc iai nuo lė to ėkonomikos augimo, Didž iosios 
Britanijos sprėndimo atsiskirti nuo bėndrijos bėi sunkiai prognožuojamos Turkijos, Rusijos bėi naujojo 
JAV prėžidėnto politikos. 

Vyraujanc ios s ių prėžidėnto rinkimų kampanijos tėmos: valstybė s valdymo nėėfėktyvumas; nusivyli-
mas (ypac  tarp jaunimo) s aliės partijomis; ėkonominė  stagnacija ir auks tas nėdarbo lygis; tėrorižmo 
grė smė  ir kultu rinė s baimė s dė l imigracijos. Kandidatai savo rinkiminės programas intėraktyviai pri-
statė  dviėjuosė tiėsiogiai transliuojamuosė tėlėvižijos dėbatuosė. Trumpai apiė jas: 

1. E. Macron‘aš atštovaūja pro-eūropietiš kai š alieš vižijai ir pašišako ūž  dabartine š Prancū žijoš ūž šie-
nio politikos palaikymą (pvž., sankcijas Rusijai dė l agrėsijos priės  Ukrainą). Š is kandidatas pabrė ž ia 
bu tinybę viėnyti susiskaldž iusią visuomėnę, vykdyti nuosaikias ėkonominės rėformas, plė toti inovaci-
jas. Oponėntai jį kritikuoja dė l miglotų paž adų ir nėais kios s aliės valdymo vižijos. 

2. M. Le Pen atštovaūja radikalią ir atvirai nacionalištinę pašaūle ž iū rą, pagal kūrią de l višų Prancū žijoš 
problėmų yra kalti imigrantai, Europos Šąjunga ir už siėnio bankai. Ji ž ada imtis ėkonominio protėkcio-
nižmo, už drausti imigraciją, is stoti is  NATO ir EŠ, taip pat – gėrinti santykius su Rusija. Jos gana skur-
dž ios programos populiarumas tarp rinkė jų ais kinamas nusivylusių prancu žų noru parėiks ti protėstą 
likusioms partijoms dė l nėtinkamo s aliės ėkonomikos, saugumo ir kultu rinių rėikalų tvarkymo. 

3. F. Fillon‘aš yra ilgametiš politikoš vilkaš, atštovaūjantiš nūošaikioš deš ine š paž iū rų rinke jūš. Jo tikš-
lai – libėrali s aliės ėkonomikos rėforma, kova priės  nusikalstamumą, Europos Šąjungos kaip gėopoliti-
nio bloko stiprinimas ir siėkis atnaujinti draugystę su Rusija. Š iam patyrusiam politikui koją kis a nėsi-
baigiantys korupcijos ir mokėsc ių mokė tojų pinigų pasisavinimo skandalai. 

4. J. L. Me lanchon‘o popūliarūmaš prišivijo konkūrentūš de l pūikaūš paširodymo televižijoš debatūoše. 
Tai – konė komunistinių paž iu rų atstovas, siu lantis atsisakyti laisvos rinkos modėlio, plė sti valstybė s 
galias, apmokėstinti turtinguosius, is stoti is  NATO, pėrsvarstyti Europos Šąjungos sutartis. Kandidatas 
nuolat cituoja Karlą Marksą ir ž avisi ž ymiais komunistų lydėriais. Galimą Mė lanchon‘o pėrgalę jo opo-
nėntas Macron‘as pakomėntavo s maiks c iai: „Tai bu tų kaip Kuba, tik bė saulė s.“ 

Prancu žijos prėžidėnto rinkimai parodė  rinkė jų susiskaldymą ir nusivylimą ėsamu s aliės valdymu, nės 
nėt trys is  kėturių favoritų (tiėk Lė Pėn, tiėk Mė lanchon, tiėk Macron) skėlbė  savaip griausiantys ir pėr-
kursiantys ėsamą s aliės „sistėmą“. Tac iau Emmanuėl‘io Macron‘o pėrgalė  Prancu žijos prėžidėnto rinki-
muosė sutėikė  viltiės viėningos Europos rė mė jams. Visgi s vęsti nė ra kada, nės po mė nėsio laukia Naci-
onalinė s Asamblė jos (t.y. parlamėnto) rinkimai, kuriė nulėms, kiėk rinkiminių paž adų prėžidėntas bus 
pajė gus įgyvėndinti. Bė parlamėnto palaikymo, Macron‘as nėgalė s vykdyti rėformų, kurių vėrkiant rėi-
kia didėlio nėdarbo lygio ir silpnos ėkonomikos kamuojamai Prancu žijai. Lėmtingi is s u kiai naujajam 
prėžidėntui yra trys: 1. pagėrinti pirmtakų nusmukdytą prėžidėnto institucijos įvaiždį; 2. atgaivinti s a-
liės ėkonomiką; 3. rodyti lydėrystę kartu su Vokiėtija rėformuoti Europos Šąjungą. Macron‘as turi pa-
siu lyti vižiją Europai, nės to is  jo tikimasi. 
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Donald Trump, JAV prezidentas: 

„Sveikinū Emanūelį Macroną šū didele pergale 
s iandiėn - tapus Prancu žijos prėžidėntu. Labai lau-
kiu, kai dirbsimė kartu!” 

Theresa May, D. Britanijos premjerė:  

„S iltai šveikinū @EmmanūelMacron šū jo še kme 
ir laukiu, kai dirbsimė kartu dė l daugėlio bėndrų 
prioritėtų” 

Donald Tusk, Europos vadovų tarybos pirmi-
ninkas:  

„Sveikinimai @EmmanūelMacron. Sveikinimai 
Prancu žijos ž monė ms, pasirinkusiėms Laisvę, Ly-
gybę ir Brolybę viėtojė nėtikrų naujiėnų tironijos.” 

 

Ramūnas Vilpišauskas/Tspmi.lt: Cėntristo Emmanuėlio Macrono pėrgalė  Prancu žijos prėžidėnto 

rinkimuosė sumaž ins liėtuvių nėrimą dė l Paryž iaus pož iu rio į Rusiją, sako Vilniaus univėrsitėto Tarptautinių 

santykių ir politikos mokslų instituto dirėktorius Ramu nas Vilpis auskas. „Liėtuvos politikai turė s maž iau 

pagrindo nuogąstauti, kad Prancu žija gali palaikyti s vėlnėsnę požiciją Rusijos atž vilgiu, pirmiausia kalbant 

apiė sankcijas, įvėstas po Krymo anėksijos ir agrėsijos priės  Rytų Ukrainą“, – BNŠ sėkmadiėnio vakarą sakė  

politologas. 

 

http://www.tspmi.vu.lt/tinklarastis/2017/05/r-vilpisauskas-e-macrono-pergale-sumazins-lietuviu-nerima-del-prancuzijos-poziurio-i-rusija/C:/Users/Justina/Documents/Bluetooth%20Exchange%20Folder
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Laurynas Kasčiūnas, Seimo narys,  

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai: 
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Klausimai  moksleiviams: 

1. Kokia, ju sų nuomonė, Prancu žijos prėžidėnto rinkimų svarba Europai? Is vardinkitė bėnt 5 
aspėktus. 

2. Kodė l, ju sų nuomonė, radikalių paž iu rų politikai Europojė tampa vis populiarėsni? 

3. Kokiosė kitosė Europos s alysė yra sustiprė jusi radikali dės inė ? Kuo pasiž ymi s i idėologija? 
Kaip s ios jė gos atstovai nusitėikę: a) daugiakultu ris kumo; b) asmėninė s laisvė s; c) pabė gė -
lių ir Europos atvirumo; d) Rusijos atž vilgiu? Kaip s ios paž iu ros dėra su Europos Šąjungos 
vėrtybė mis? 

4. Kaip manotė, kas bandoma pavaižduoti karikatu rosė? Kokia pagrindinė  kiėkviėnos is  jų 
mintis? 

5. Kaip manotė, ar įmanoma politikams is pildyti visų savo valstybė s piliėc ių lu kėsc ius? 
 

 

Paulius Gritėnas, 15min.lt žurnalistas: 
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Rėaguojant į B. al-Assado rėž imo chėminę 

ataką, JAV pajė gos smogė  Širijos rėž imo 

taikiniams. 

JAV vėiksmai Širijojė  

Širija 

BNŠ, ELTA, Dėlfi.lt: Jūngtinių Valštijų paje goš šmoge  Sirijoš rež imo taikiniamš ketvirtadienį, kerš ydamoš ūž  

Basharo al Assado rėž imo chėminę ataką, pėr kurią ž uvo daugybė  civilių ir vaikų, pranės a CNN. Prėžidėnto 

Donaldo Trumpo įsakymu, JAV laivai is s ovė  59 „Tomahawk“ rakėtas į Širijos vyriausybė s kontroliuojamą oro 

pajė gų bažę, is  kurios ir įvykdytas antskrydis su chėminiu ginklu. 

Rusijos prėžidėnto ž odž ius pėrdavęs V. Putino atstovas spaudai, tėigia, kad Rusijos prėžidėntas JAV smu gį 

Širijos rėž imo taikiniams apibu dino kaip agrėsijos priės  suvėrėnią valstybę aktą ir pavadino tai tarptautinė s 

tėisė s paž ėidimu. Taip pat jis tėigė , kad JAV smu giai Širijos rėž imo taikiniams yra aktas, nukrėipiantis dė mėsį 

nuo daugėlio civilių mirc ių Irakė. 

BNŠ / Dėlfi.lt: Analitinio centro „Rūšijoš tarptaūtinių reikalų taryba“ (RSMD) generaliniš direktoriūš Andrejūš 

Kortunovas pridu rė , kad JAV smu giai sukuria nėpalankų foną suplanuotam JAV valstybė s sėkrėtoriaus Rėxo 

Tillėrsono vižitui Maskvojė. „Rusijos ir JAV susidu rimų Širijojė tikimybė  didė ja, nės kalbama nė tik apiė tai, 

kad s ios dvi s alys vykdo karinės opėracijas viėnos s aliės tėritorijojė, jų tarpusavyjė nėkoordinuodamos“, – 

naujiėnų agėntu rai „Intėrfax“ sakė  nė pėlno organižacijos. 

Ekspėrto nuomonė, tokiė Vas ingtono vėiksmai didina tiėsioginė s Rusijos ir JAV priės priės os rižiką. „Ž inoma, 

tiėsioginė s karinė s Rusijos ir JAV priės priės os rižika rėiks mingai padidė ja, bėt kokiu laipsniu s is galimas susi-

du rimas nuvės arba nėnuvės priė trėc io pasaulinio karo, yra atitinkamų lydėrių atsakomybė s klausimas“, – 

pabrė ž ė  A. Kortunovas. 

Audrius Bac iulis, Lžinios.lt: Penktadienį atšibūdome kitokiame pašaūlyje – pašaūlyje, į kūrį šūgrįž o Amerika ir 

priminė  visiėms, kad į tarnybą sugrįž o policininkas, palaikantis tvarką ir statantis į viėtą visus, nėsilaikanc ius 

civiližuoto bėndrabu vio taisyklių. 

Trumpas jau ėlgė si nėbė kaip rafinuotas Harvardo absolvėntas Obama, kuris, nėabėjotinai, bu tų sus aukęs kru -

vą pasitarimų su kongrėsmėnais, sėnatoriais, už siėnio valstybių vadovais, Jungtinė mis Tautomis ir dar bala 

ž ino kuo, kad paskui pasakyti ilgą jausmingą kalbą bei is reiks ti apgailestavimą, kad pasaulis jo nepalaiko, o 

viėna Amėrika nėdarys niėko. 

Trumpas pasiėlgė , kaip s imtmėc iais tokiais atvėjais ėlgdavosi normalus amėrikiėtis s ėrifas – viėna ranka c iu-

po laždą, kita – niėkadė ją už  pakarpos, atitėmpė  į miėstėlio aiks tę ir viės ai is kars ė  kailį, paais kindamas, kad 

tvarka turi bu ti ir joks niėkadė jo globė jas su kriminalinė praėitimi jam nėpadė s, nės s ėrifo lažda didėsnė . 

http://www.delfi.lt/news/daily/world/jav-pajegos-smoge-sirijos-rezimo-taikiniams-rusija-prakalbo-apie-agresija-isgalvota-dingstimi.d?id=74289436C:/Users/Justina/Documents/Bluetooth%20Exchange%20Folder
http://www.delfi.lt/news/daily/world/rusu-ekspertas-jav-smugiai-sirijoje-tikriausiai-zymi-vasingtono-ir-maskvos-netiesioginio-konflikto-pradzia.d?id=74293072C:/Users/Justina/Documents/Bluetooth%20Exchange%20Folder
http://lzinios.lt/lzinios/Komentarai/amerikos-tomahaukai-virs-sirijos-atskraidino-geraja-zinia-lietuvai/241905
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BNŠ/Kauno.diėna.lt: JAV smogė Sirijai. Kaip reagavo pasaulis? 

PRANCU ŽIJA ir VOKIETIJA. Bėndramė parėis kimė Prancu žijos prėžidėntas Francois Hollandė'as 
(Franšūa Holandaš) ir Vokietijoš kanclere  Angela Merkel pareiš ke , kad B.Aššadūi tenka „viša atšako-
mybė “ už  JAV smu gius po įtariamos chėminio ginklo atakos. 

DIDŽ IOJI BRITANIJA. Artima JAV sąjungininkė  parėis kė , kad „visis kai rėmia“ s iuos smu gius, kuriuos 
laiko „tinkamu atsaku į ž iaurią chėminių ginklų ataką“. Pasak Londono, s iais smu giais buvo 
„šiekiama atgrašyti nūo tolešnių atakų“. 

KINIJA. Pėkinas buvo gana atsargus vėrtindamas JAV aviacijos smu gį ir parėis kė , kad „bu tina“ siėkti 

is vėngti „tolėsnio padė tiės pablogė jimo“. „Mės pasisakomė priės  bėt kokios s aliės, organižacijos ar 

asmėns chėminio ginklo panaudojimą bėt kokiomis aplinkybė mis ir bėt kokiu tikslu“, – pridu rė  Kini-

jos už siėnio rėikalų ministėrijos atstovė . 

 
  VU TPSMI politologas Romualdas Bakutis 
 
  

Naujasis JAV prėžidėntas Donaldas Trumpas nuolat stėngiasi pabrė ž ti savo priės priės ą tradiciniam 
amėrikiėc ių politiniam ėlitui ir ypac  buvusiam dėmokratų prėžidėntui Barrackui Obamai, todė l 
nėnuostabu, kad, Širijos rėž imui panaudojus chėminį ginklą priės  sukilė lių kontroliuojamų tėritorijų 
gyvėntojus, amėrikiėc iai nėtrukus atsakė  palėisdami rakėtas į Basharo al Assado pajė gų karinį oro 
uostą. 
 
Bu tėnt ankstėsnis JAV prėžidėntas B. Obama tėigė , kad masinio naikinimo ginklų panaudojimas Širi-
jojė bus ta raudonoji linija, kurią pėrž ėngus amėrikiėc iai rimtai įsikis  į Širijos konfliktą, tac iau, 2013 
m. tam įvykus, tuomėtinė  administracija ėlgė si nėryž tingai ir diskrėditavo Amėrikos, kaip kovotojos 
priės  tironiją, globalią rėputaciją bėi sudarė  sąlygas politinę iniciatyvą s iamė karė pėrimti Rusijai. 
 
Š ia prasmė D. Trumpo siėkis atrodyti kitokiu nėi B. Obama buvo tėisingas politinis ž ingsnis, tac iau 
kol kas liėka nėais ku, kiėk jis bus tvarus, t. y., kokią is  tikrųjų ilgojo laikotarpio stratėgiją 
amėrikiėc iai konstruoja Artimuosiuosė Rytuosė. Pats JAV prėžidėntas dar savaitę priės  karinį smu gį 
Širijos rėž imui pėrtėikė  is  ėsmė s Rusijos politinę liniją atitinkanc ias mintis, pasak kurių, B. al Assado 
nuvėrtimas nė ra itin svarbus, o kur kas rėiks mingiau kovoti su „Islamo valstybė“. Todė l vė liau 
įvykęs pozicijos apsivertimas labiaū rodo tai, kad D. Trūmpas netūri ais kios strategijos Sirijoje ir ka-
rinį smu gį pasirinko spontanis kai įstumtas į nėpatogią padė tį dė l dar viėno chėminio ginklo panau-
dojimo. 
 
Jėi ž vėlgtumė dar skėptis kiau, bu tų galima svarstyti, kad smu gis Širijos rėž imui vėikiausiai buvo at-
liktas kaip viės ųjų rys ių akcija, turinti Amėrikos vidaus, o taip pat ir globaliai auditorijai parodyti, 
kad D. Trumpas yra „kiėtas vyrukas“ bėi taip nukrėipti dė mėsį nuo jo kitų politinių nėsė kmių. Ž vėl-
giant kiėk subtiliau, vėikiausiai D. Trumpo administracija tiėsiog norė jo padėmonstruoti B. al As-
sadui ir jį rėmianc ioms Rusijai bėi Iranui, kad tam tikros ribos s iamė konfliktė visgi ėgžistuoja, 
tac iau savaimė suprantama tai nėrėis kia, kad amėrikiėc iai kaip nors plac iau kėtina stabdyti kraujo 
praliėjimą Širijojė, kuris tėn kasdiėn vykdomas naudojant „paprastėsnės“ priėmonės. 
 
Kita vėrtus, karinis smu gis is rys kino ir D. Trumpo, kaip politinio lydėrio, privalumus. Jėi anksc iau 
JAV ir Vakarų pasaulis labiau rėaguodavo į kitų valstybių ir ypac  Rusijos kuriamus įvykius, tai dabar 
amėrikiėc iai patys sugėbė jo sukurti tokią situaciją, kuri Krėmliui tapo s altu dus u ir po kurios bėt 
kokios s nėkos apiė Vas ingtono ir Maskvos suartė jimą tapo maž ų maž iausiai problėmis kos. 

http://kauno.diena.lt/naujienos/pasaulis/konfliktai-nelaimes/jav-smoge-sirijai-kaip-reagavo-pasaulis-806169
http://kauno.diena.lt/
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Rimvydas Valatka, apžvalgininkas: 

Romas Sadauskas, delfi.lt žurnalistas: 

Aušrinė Armonaitė, Seimo narė, Liberalų sąjūdis: 

Stuart Palley, amerikiečių fotožurnalistas:  

„Trūmpaš ką tik paleido 50 Tomahawk raketų į Sirijoš rež imo paje gaš. Kiek-
viėna Tomahawk rakėta kainuoja 1,4 mln dolėrių, is  viso 70 milijonų dolė-
rių, maž daug tiėk, kiėk kainuoja atidaryti 3 naujas pradinės mokyklas.”  
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   Klausimai moksleiviams: 

1. Kaip vėrtinatė prėžidėnto Donaldo Trumpo sprėndimą tiėsiogiai atakuoti prėžidėnto Basharo 
al-Assado pajė gas? 

2. Kokios pagrindinė s konflikto Širijojė grė smė s rėgionui ir pasauliui? Kas gali nutikti, jėi konf-
liktas ėskaluosis? 

3. Rusija ir JAV tiėsiogiai įsitraukė  į konfliktą. Kokių tikslų jos turi? Kokių ž inotė aktualių ar isto-
rinių pavyždž ių, kai didž iosios pasaulio s alys  trėc iojė s alyjė rėmia skirtingas konfliktuojan-
č ias puses, siekdamos savo tikslų? 

4. Patėikiamojė fotografijojė už fiksuota, kaip fotož urnalistas Abd Alkadėr Habak nės a suž ėistą 
vaiką, taip nustodamas atlikti savo tiėsioginį darbą—fiksuoti rėalybę tam, kad kiti bu tų infor-
muoti apiė karo ž iaurumą. Pasvarstykitė, apiė fotož urnalistui tokiojė situacijojė kylanc ią dilė-
mą. 

Viktorija Čmilytė - Nielsen, 
Seimo narė, Liberalų sąjū-
dis: 
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Artė jant Liėtuvos valstybė s 100-mėc iui 

nėtikė tai Vokiėtijos diplomatiniamė archyvė 

rastas Vasario 16-osios Liėtuvos 

Nėpriklausomybė s Akto originalas. 

Rastas Akto originalas 

Vasario 16-oji   

 
Vaidotas Bėnius is, BNŠ / Dėlfi.lt: Vokietijoš diplomatiniame archyve trec iadienį raštaš Vašario 16-ošioš Lietū-
vos Nėpriklausomybė s Akto originalas liėtuvių kalba. Tai BNŠ patvirtino Vytauto Didž iojo univėrsitėto profė-
sorius Liudas Maž ylis. 
 
Jono Basanavic iaus pirmininkaujama Liėtuvos Taryba Nėpriklausomybė s aktą pasiras ė  1918 mėtų vasario 16 
diėną Vilniujė. Akto originalas buvo pėrduotas J.Basanavic iui, bėt niėkuomėt nėbuvo paviės intas. Apiė jo dub-
likato viėtą nėž inoma nuo 1940-ųjų, kai Liėtuvą okupavo soviėtai. Iki tol jis saugotas Prėžidėntu ros archyvė 
Kaunė. Ž iniasklaidojė priės  kėlėrius mėtus buvo spėkuliacijų, kad jį gali saugoti tarpukario Liėtuvos prėžidėn-
to Antano Šmėtonos giminė s. „Grėta įris to bylojė vokis kojo varianto s alia buvo įsėgtas ir liėtuvis kasis nutari-
mo variantas su visais 20 ais kiai originaliai paras ų“, - BNŠ sakė  profėsorius. 

Edmundas Jakilaitis, LRT tėlėvižijos laida „Dė mėsio cėntrė“, lrt.lt: „Nešūnkū šūprašti, kokie jaūšmai mane ape -
mė . Visų pirma, yra nėpaprastai puiku. Kita vėrtus, tai tik dokumėntinė  valstybė s idė jos is rais ka. O mintis, kad 
Liėtuva yra savarankis ka, nėpriklausoma valstybė , mus yra už valdž iusi jau priės  100 mėtų“, – sako VDU pro-
fėsorius Liudas Maž ylis, Vokiėtijos už siėnio rėikalų ministėrijos archyvė suradęs Vasario 16-osios akto origi-
nalą liėtuvių ir vokiėc ių kalba su 20 signatarų paras ų. 

Vaidotas Bėnius is, BNŠ / Diėna.lt: Berlyno diplomatiniame archyve raštą Vašario 16-ošioš nūtarimą de l nepri-
klausomos valstybė s atku rimo Vokiėtija galė tų Liėtuvai paskolinti viėniėms mėtams, bėt nėturė tų jo pėrduoti 
visam laikui, sako Vokiėtijos fėdėralinio archyvo prėžidėntas Michaėlis Hollmannas. 

„Mano pož iū riū, bū tų įmanoma oficialiai paškolinti, pavyždž iūi, vienų metų laikotarpiūi – minint Lietūvoš ne-
priklausomybė s paskėlbimo 1918-aisiais 100-ąsias mėtinės“, – BNŠ sakė  M. Hollmanas. „Vis dė lto atskirti ori-
ginalų dokumėntą nuo jo kontėksto ir pėrduoti jį Liėtuvai bu tų prėcėdėntas, galintis sukėlti nėnumatytų pada-
rinių visuotinai pripaž įstamiėms archyvų ir istorikų darbo pagrindiniams principams – nė viėn Vokiėtijojė, bėt 
ir pasaulyjė“, – tėigė  archyvų vadovas. 

Ignas Jac auskas, BNŠ/ Kaunodiėna.lt: Koncerno „MG Baltic“ prežidentaš Dariūš Mockūš šako, kad ž ade ta mili-
jono ėurų prėmiją už  Vasario 16-osios aktą bus is mokė ta, jėi aktas bus pėrduotas Liėtuvai, kaip ir nurodyta 
sąlygosė. 

„Įšitikinūš aūtentiš kūmū, gavūš, premija būš iš moke ta, ūž  ką ir paž ade ta. Sūradimaš ir perdavimaš Lietūvoš 
valstybėi - sąlyga yra paprasta. Tik informacijos turė jimas yra bu tina, bėt nėpakankama sąlyga. Turi bu ti pėr-
duotas nėpriklausomybė s liudijimas Liėtuvos valstybėi ir už  tai bus is mokė ta prėmija“, - BNŠ tėigė  D.Mockus. 

Lrytas.lt: „Girde jaū tiek, kiek jū š šakote. Pašitikiū taiš ž mone miš, kūrie yra archyvų liū tai – Vytaūtaš Ž alyš, Že-

nonas Butkus, Algimantas Kasparavic ius, Algis Kaspėravic ius. Dabar atėina tipas, apiė kurį nėsu girdė jęs, ir 

sako, kad jis atrado. Niėko nėsuprantu, nėskubu sakyt, gal... Š iuo atvėju nėgaliu pasmėrkt, nuvėrtint, galbu t. 

Š iuo atvėju man kėistoka“, – komėntavo A.Bumblauskas. 

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/berlyne-rastas-vasario-16-osios-akto-originalas-lietuviu-kalba.d?id=74205398
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/168160
http://www.bns.lt/topic/1911/news/52559667/
http://m.kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/d-mockus-del-premijos-uz-vasario-16-osios-akta-dar-spres-teisininkai-804670
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/alfredas-bumblauskas-nustebes-mazylis-atrado-akta-is-po-nosies-nieko-nesuprantu.htmC:/Users/Justina/Documents/Bluetooth%20Exchange%20Folder
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 Birutė  Vys niauskaitė , Lrt.lt: Kiek gi būvo Vašario 16-ošioš nūtarimų originalių kopijų, ištorikaš A. Kašparavi-

č ius teige , kad gale jo bu ti penkios – trys lietuvių kalba ir po vieną vokieč ių bei rusų kalbomis. 

„1918 m. vašario 16 d.  popietę Vilniūje, S tralio namūoše, greic iaūšiai būvo paširaš yti penki originalai, tūrintyš 

viėnodą juridinę rėiks mę. Kaip matomė, du rasti Bėrlynė, ras yti ranka. Tikė tina, kad likusiėji taip pat buvo ra-

s yti ranka“, – kalbė jo A. Kasparavic ius. 

 
VU TSPMI politologė doc. dr. Nerija Putinaitė 
Ką rėis kia Vasario 16-osios Akto originalo radimas? 
 

 
Istorinė prasmė Akto originalo radimas rėis kia labai maž ai. Vėikiausiai todė l istorikai profėsionalai 

taip vangiai ž iu rė jo į jo paiės kas. Jiė ž inojo, kad toks aktas tikrai buvo, ž inojo jo tėkstą, ir kas jį pasi-

ras ė . Is liko jo kopijos, kurios skėlbiamos istoriniuosė tyrimuosė ir mokyklų vadovė liuosė. Kad kopi-

jos nė ra klastotė s, patvirtino ir gausybė  nėtiėsioginių s altinių, diplomatinis susiras inė jimas su kito-

mis s alimis, amž ininkų prisiminimai ir pac ių signatarų pasakojimai. Galiausiai, Vasario 16-osios Ak-

to buvimą liudijo ir Liėtuvos valstybė s tolėsnis ku rimasis. Buvo ž inoma, kad Akto kopija buvo siųsta 

Vokiėtijos vadovybėi. Tad atradimams priė istorijos is manymo niėko nėpridė jo. Istorikams didž iau-

sią susidomė jimą kėlia originalai dokumėntų, kurių buvimas nė ra įrodytas, kuriė gali pakrėipti isto-

rijos intėrprėtacijas nauja kryptimi, kitaip suvokti ano mėto įvykius. Pavyždž iui, 1949 m. Liėtuvos 

partižanų vadų pasiras ytos Dėklaracijos radimas ir viės as paskėlbimas skatino kitaip intėrprėtuoti 

pokario pasipriės inimą. Molotovo Ribėntropo akto slaptųjų protokolų originalumo patvirtinimas 

skatino pėrintėrprėtuoti Baltijos valstybių istoriją ir nėt lė mė  vė lėsnius politinius įvykius. 

 

Šimbolinė prasmė valstybė s Akto originalas rėis kia labai daug. Po s imto mėtų, kuomėt gyvų valsty-

bė s stėigimo momėnto liudininkų nėlikę, jis tampa pagrindiniu „gyvu“ liudijimu. Akto originalas yra 

tarsi grandinė , tiėsiogiai suris anti du laikus, dabartinį ir buvusį priės  s imtą mėtų. Jis susiėja dvi vi-

suomėnės, dabartinę mu sų ir gyvėnusią priės  s imtą mėtų. Jis suartina ir konkrėc ius ž monė s: mus – 

matanc ius originalą ir juos – jį ku rusius ir pasiras iusius. Vasario 16-osios Akto originalas simbolis -

kai sumėžga rys į tarp mu sų Liėtuvos ir anų laikų Liėtuvos ir stiprina jausmą, kad ano mėto sprėndi-

mai buvo „savi“. Daug savėsnė  tampa ir s imtmėtį s vėnc ianti Liėtuvos valstybė . 

 

Iki Akto originalo atradimo valstybė s s imtmėc io minė jimo projėktas turė jo labai maž ai gyvybė s, ku-

ri paliėstų nė viėn mu sų protą ir ž inojimą, bėt mus pėr jausmus susiėtų su valstybė s stėigė jais. Ori-

ginalo atradimas ir, tikė tina, jo (o nė faksimilė s) dėmonstravimas Liėtuvojė yra rėiks mingiausias ir 

ėmocis kai stipriausias valstybė s s imtmėc io minė jimo įvykis, priės  kurį nublanksta visi iki tol pla-

nuoti rėnginiai. 

http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/168241
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Vokietijos užsienio reika-
lų ministerija:  

„Ištoriniš atradimaš archy-
vuosė: 1918 m. dokumėntai, 
kuriė buvo kėlias į Liėtuvos 
nėpriklausomybę. Dž iaugia-
mė s kartu su Liėtuva s iuo 

Artūras Ketlerius, 

BNS žurnalistas: 
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Gitanas Nausėda, SEB  

Vyriausiasis ekonomistas: 

Dovydas Pancerovas, 

15min.lt žurnalistas: 

Tomas Janeliūnas, VU 

TSPMI politologas: 
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Olegas Šurajevas, komikas: 

Klausimai moksleiviams: 

 

1. Kaip ju s ir ju sų s ėima, draugai rėagavo į Akto originalo radimą? Kas apsidž iaugė  labiausiai ir 
kodė l? 

2. Kaip manotė, kodė l s is įvykis sulaukė  tiėk daug įvairių rėakcijų? Ar, ju sų nuomonė, tokiė 
valstybingumo simboliai yra svarbu s?  

3. Kaip ju s norė tumė tė paminė ti Liėtuvos valstybė s s imtmėtį savo s ėimojė, mokyklojė, miėstė? 
Padiskutuokitė, pasidalinkitė idė jomis ir pasitarkitė, kokių vėiksmų 
rėikia imtis, kad tai galė tų bu ti įgyvėndinama. 


