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Alkoholio draudimai 

Delfi.lt: Seimas galutinai apsisprendė dėl naujų alkoholio draudimų  

 Bus draudž iama alkoholinius ge rimus parduoti jaunesniems nei 20 metų asmenims. Š ita nuostata įsiga-
lios nuo 2018 m. sausio 1 d. 

 Alkoholinių priemonių pardave jai ture s teisę reikalauti dokumentų is  visų pirke jų, o, jei kyla abejonių, 
kad asmuo jaunesnis nei 25 metai, tuomet reikalauti dokumento privaloma. Š i nuostata įsigalios nuo 
2018 m. sausio 1 d. 

 Bus ribojamas alkoholio prekybos laikas: maž menine  prekyba alkoholiniais ge rimais ir prekyba ge ri-
mais kavine se is sines ti bus leidž iama pirmadieniais–s es tadieniais 10–20 val., o sekmadieniais 10–15 
val. Š i nuostata įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d. 

 Šeimas už draude  bet kokią alkoholinių ge rimų reklamą. Tac iau reklama nebu tų laikoma prekių ž enklai, 
informacija apie gamintoją ir panas iai. Š i nuostata įsigalios 2018 m. sausio 1 d. 

 Štacionarios kavine s, turinc ios licenciją verstis alkoholio prekyba, gale s aptarnauti lankytojus lauko 
sąlygomis ne didesniu nei 40 metrų atstumu nuo stacionarios kavine s. Š i nuostata įsigalios nuo 2018 m. 
sausio 1 d. 

 Paviljonuose, nestacionariose kavine se, is dygstanc iose tik sežono metu, alkoholio prekyba bus negali-
ma, is nyks sežonine s licencijos. Š i nuostata įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d. 

Prekyba alkoholiniais ge rimais paplu dimiuose bus draudž iama. Š i nuostata įsigalios 2020 m. sausio 1 d. 

15min.lt: Alkoholis Seime sukėlė chaosą: Ramūnas Karbauskis balsavo prieš Ramūno Karbauskio pa-
siūlymą 
 

Šeimas ketvirtadienį nusprende  pritarti R. Karbauskio pasiu lymui, pagal kurį nebeliktų įpareigojimo alkoholį 
is  parduotuvių is sines ti nepermatomoje pakuote je, liaudis kai tariant, po skverneliu. Tac iau pats R. Karbauskis 
savo teikto pasiu lymo nepalaike . Toks R. Karbauskio persigalvojimas suke le  juoką opožicijai. 
  
Konservatorius Andrius Kubilius siu le  parlamentui is tirti, kas nutiko, kad R. Karbauskis buvo priverstas pats 
teikti tokį pasiu lymą, kuriam nepritaria. R. Karbauskis pareis ke , kad persigalvoti jį priverte  Šeimo nario kon-
servatoriaus Pauliaus Šaudargo pasisakymas. Tac iau dar trec iadienį Šeime sklido kalbos, kad s i R. Karbauskio 
pataisa atsirado is kart po jo susitikimo su prežidente Dalia Grybauskaite ir, ko gero, kompromiso imtis R. Kar-
bauskis buvo įkve ptas s alies vadove s. 

BNŠ/15min.lt: 10 parlamentarų prašo prezidentės veto dėl alkoholio pardavimo tik nuo 20-ies metų 
 

 
Kreipimąsi pasiras e  septyni Liberalų sąju dž io frakcijos nariai ir trys konservatoriai. „Pras ome Lietuvos Res-
publikos prežidentę vetuoti Alkoholio kontrole s įstatymo nuostatas de l amž iaus ribojimo, nes jos yra nepro-
porcingos, pertekline s ir rodo nepasitike jimą jaunais pilnamec iais ž mone mis“, – ras oma dokumente, kurį BNŠ 
perdave  liberale  Aus rine  Armonaite . „As  siu liau pasitike ti jaunų ž monių atsakomybe. Alkoholižmo problemą 
turime spręsti ne absurdis kais draudimais, o skatinant jaunų ž monių už imtumą ir laisvalaikį. Š iandien Šeime 
priimtas įstatymas nepagrįstai suvarž e  jaunų ž monių laisves. Nustatytas draudimas demonstruoja Šeimo ne-
pagarbą ir nepasitike jimą pilnametyste s sulaukusiais jaunuoliais. Štebe tina, kad ž mone s, galintys su ginklu 
rankoje ginti te vynę, kurti s eimą, dirbti ir moke ti mokesc ius, parduotuve je negale s įsigyti alaus. As  siu liau pa-
sitike ti jaunų ž monių atsakomybe“, – de sto A. Armonaite . 

Šeimas prie me  Alkoholio kontrole s įstatymo 

pataisas, kuriomis siekiama maž inti alkoholio 

vartojimą ir prieinamumą. 

http://www.delfi.lt/verslas/verslas/seimas-galutinai-apsisprende-del-nauju-alkoholio-draudimu.d?id=74812580
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/ramunas-karbauskis-balsavo-pries-ramuno-karbauskio-pasiulyma-56-806010
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/grupe-parlamentaru-praso-prezidentes-veto-del-alkoholio-pardavimo-tik-nuo-20-ies-metu-56-806288
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Delfi.lt: Ištyrė visuomenės nuotaikas dėl alkoholio: viskas labai paprasta 
  
Remiantis „Vilmorus“ apklausos (geguž e s 5-13 d.) duomenimis, Lietuvos gyventojai remia visis ką alkoholio 
reklamos draudimą ir prekybos laiko trumpinimą bei draudimą parduoti alkoholinius ge rimus iki 20 metų. 
Tac iau ž mone ms nepatinka kalbos apie galimą alkoholinių ge rimų kainos didinimą, jie neremia svarstymų 
apie specialižuotas alkoholio parduotuves, respondentai taip pat nenori draudimų alkoholio prekybai rengi-
nių ar festivalių metu. 

Psichologejurga.lt (Psichologė  psichotėrapėutė  Jurga Dapkėvic iėnė ): Alkoholizmo gydymas: ką pasakė Jun-
gas: 
 

K. Jungas ne kartą kalbe jo, kad ž mogui bu dingi ne vien fižiniai, psichologiniai, socialiniai, bet ir dvasiniai po-
reikiai, kurie turi bu ti atpaž inti ir tinkamai patenkinti. Didysis analitikas is ke le  prielaidą, kad priklausomybe  
nuo psichoaktyvių medž iagų is reis kia archetipinį – įgimtą ir instinktyvų – siekį pajusti dievis kumo dvelksmą. 
Taigi, pagrindinis, nesąmoningas svaigalų vartojimo motyvas – tai visybis kumo, vienybe s su Dievu paies kos. 
Apsvaigimo bu sena suteikia iliužiją, kad vienybe s, konfliktų nebuvimo, ramybe s bu sena yra įmanoma be jokių 
pastangų, lengvai pasiekiama ir ž mogaus kontroliuojama. 

  
VU TPSMI politologė Vaida Pukinaitė 
 
1979 m. Pasaulio svėikatos organizacijos (PSO) Gėnėralinė  asamblė ja oficialiai patvirtino, kad 
alkoholio vartojimas yra viena didž iausių visuomene s sveikatos problemų pasaulyje. Dauge jant 

mokslinių tyrimų ir statistinių duomenų, jog alkoholis gali bu ti įvairių ligų priež astimi ir mirtingumą skati-
nantis veiksnys, alkoholiniams ge rimams, jų gamybai, importui, prekybai ir vartojimui buvo prade tas taikyti 
ypatingas valstybinio reguliavimo rež imas, skatinantis ž mones pasirinkti tai, kas naudinga sveikatai, o svei-
katai nenaudingą pasirinkimą padaryti sunkesnį ar brangesnį. Taip moksliniais įrodymais grįsta alkoholio 
kontrole s politika XX a. pab. tapo labiau taisykle negu is imtimi, o visų EŠ s alių alkoholio kontrole s politikoje 
aptinkama specifinių alkoholio vartojimo apribojimo priemonių. Pavyždž iui, draudimas vairuoti is ge rus, al-
koholio įsigijimo ar vartojimo amž iaus cenžo nustatymas ir panas iai.  
 
Ne is imtis ir Lietuva, kur alkoholio kontrole s politikos principus ir priemones įtvirtina dar 1995 m. priimtas 
Alkoholio kontrole s įstatymas. Pagrindinis įstatymo tikslas – maz inti bėndrąjį alkoholio suvartojimą, jo priėi-
namumą, piktnaudž iavimą alkoholiu. Per daugiau nei dvides imt metų s is įstatymas keistas virs  30 kartų, tad 
beveik kiekvienoje Šeimo sesijoje yra svarstomi ir siu lomi Alkoholio kontrole s įstatymo pakeitimai. Vis de lto, 
įvertinus alkoholio kontrole s politikos vystymosi kelią Lietuvoje, galima teigti, jog dabartinio Seimo priimtos 
alkoholio vartojimą ir prieinamumą maž inanc ios priemone s yra vienos griež c iausių per dvides imt metų. 
 
Nuo 2018 m. sausio 1 d. numatyta, jog asmenys iki 20 m. negale s įsigyti, ture ti ir vartoti alkoholinių ge rimų, o 
alkoholinių ge rimų pardave jai ture s teisę is  visų alkoholinius ge rimus perkanc ių asmenų reikalauti pateikti as-
mens tapatybę liudijantį dokumentą. Taip pat bus trumpinamas alkoholio prekybos laikas – parduotuve se ir vies o-
jo maitinimo įstaigose prekiauti alkoholiu, jį is sines ti bus leidž iama darbo dienomis ir s es tadieniais nuo 10 iki 20 
val., sekmadieniais – nuo 10 iki 15 val., o alkoholio prekyba ir vartojimas bus už draudž iama sporto varž ybų metu 
sale se, kuriose jos vyksta. Bus visis kai už drausta alkoholio reklama. Papildomi ribojimai numatyti nuo 2020 m., 
kuomet ture tų nebelikti nestacionarių alkoholio prekybos vietų, bus už drausta prekyba alkoholiu paplu di-
miuose, paviljonuose, o alkoholiniais ge rimais pirke jus lauko sąlygomis bus leidž iama aptarnauti ne didesniu 
kaip 40 m atstumu nuo stacionariosios vies ojo maitinimo vietos. 

Vis de lto dar ne ra ais ku, ar lengvai pavyks įgyvendinti numatytus ribojimus. Pirma, alkoholio tema yra nepa-
prastai sude tinga, o net ir įgyvendinant pokyc ius alkoholio kontrole s politikoje turi bu ti is laikytas balansas 
tarp sveikatos aspektų ir ekonomikos. Antra, bu tent alkoholio kontrole s politikos priemonių nustatymas ir 
yra ta grandis, de l kurios kyla daugiausia konfliktų. Dabartiniai apribojimai atliepia vieno garsiausių alkoho-
lio kontrole s politikos tyrine tojų Thomas Babor ir, be abejo, PŠO tyrimų is vadas, jog efektyviausiai alkoholio 
vartojimą veikia vairavimą is ge rus ribojanc ios taisykle s, alkoholio rinkos reguliavimo politika (alkoholio ap-
mokestinimas, alkoholio pardavimo laiko ir vietų ribojimai, valstybe s monopolis parduodant alkoholį, su-
griež tintas prekiauti alkoholiui licencijų is davimas), alkoholio reklamos ribojimai ir trumpos gydytojų inter-

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/istyre-visuomenes-nuotaikas-del-alkoholio-viskas-labai-paprasta.d?id=74774224D:/JustJuod/Documents/PDF%20Architect
http://psichologejurga.lt/alkoholizmo-gydymas-ka-pasake-k-g-jungas/
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Andžej Čaikovski, 

advokatas   

Aurelijus Veryga, 

Sveikatos apsaugos 

ministras    

(Lietuvos valstie-

čių ir žaliųjų sąjun-

ga)   

vencijos, kai pastebimi asmenys, ž alingai vartojantys alkoholį. O į s vietimą, komunikaciją, mokymą ir 
visuomene s sąmoningumą orientuotos priemone s yra maž iausiai efektyvios. Tac iau reike tų nepamirs ti, jog 
kartais remiamasi ir kitu pož iu riu, kuomet manoma, kad alkoholio vartojimą labiausiai veikia psicho-
loginiai dalykai: nedarbas, įtempti santykiai visuomene je, s eimose, netikrumas de l ateities. Tode l skatina-
ma stiprinti bendrą visuomene s sveikatos bu klę, keisti vartojimo įproc ius, o ne apsiriboti vien draudimais.  
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Mantas Adomėnas, 

Seimo narys 

(Tėvynės sąjunga 

– Lietuvos krikš-

čionys demokra-

tai)   

Vincas Jurgutis, 

Vilniaus miesto 

savivaldybės tary-

bos narys 

(Liberalų sąjūdis)   
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Vidmantė Jasukaitytė, 

rašytoja  

Nerijus Mačiulis, 

„Swedbank“ vyriausiasis 

ekonomistas 
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Klausimai moksleiviams: 

1. Kaip reaguojate į Šeimo priimtus  Alkoholio kontrole s įstatymo pakeitimus? Kuriems jų pritariate, o su 

kuriais nesutinkate? Kuris jų jums aktualiausias? 

2. Liberalai, komentuodami draudimą parduoti alkoholį asmenims iki 20 m., teigia, kad tokiu bu du valsty-

be  nepasitiki jaunimu. Ką manote apie tokią nuostatą?  

3. Ar manote, kad alkoholio vartojimas tarp jaunimo yra problema? 

4. Ką manote apie psichologe s pateikiamą ais kinimą, kad alkoholis daž nai vartojamas susikuriant palai-

mingos ramybe s iliužiją be pastangų? Kaip manote, kokios priež astys lemia norą svaigintis? 

5. Kaip manote, kokie kiti ž alingi įproc iai gaju s Lietuvoje? Ar kova su alkoholižmu gali skatinti jų populia-

rumą? 

 

Šarūnas Černiauskas, 15min.lt 

žurnalistas 
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Is puolis Manc esteryje 

Alfa.lt: Per Arianos Grande koncertą Mančesteryje nugriaudėjo galingas sprogimas 
 
Geguž e s 23 d. vakare Britanijoje, Manc esterio mieste, nugriaude jo sprogimas, kuris nusines e  maž iausiai 22 
gyvybes, dar 59 buvo sunkiai suž eisti. Vyriausias Manc esterio konsteblis Ianas Hopkinsas patvirtino, kad is -
puolis laikomas teroristine ataka, o saviž udis sprogdintojas ž uvo įvykio vietoje. Šprogimas miesto arenoje 
„Manchėstėr Arėna“ įvyko, kai koncėrtavo JAV atlikė ja Ariana Grandė. Manc ėstėrio arėna, dar z inoma kaip 
„MEN Arėna“, – didz iausia miėsto uz dara arėna, kuriojė tėlpa 18 tu kst. z monių. 23-ėjų atlikė jos koncėrtas su-
trauke  pilną jaunų gerbe jų areną. 

BNŠ/Delfi.lt: Lenkijos premjerė B. Szydlo: Mančesterio tragedija rodo, kad esame teisūs nenorėdami 
priimti migrantus 
 
Lenkijos premjere  trec iadienį teroro is puolį Manc esteryje, per kurį ž uvo ir lenkų pora, pateike  kaip vieną is  
argumentų, kode l vyriausybe  ture tų griež c iau pries intis Europos Šąjungos planui de l migrantų paskirstymo 
po bloko nares. Kalbe dama apie sprogdinimą Manc esteryje, per kurį dvi lenke s mergaite s neteko savo abiejų 
te vų, premjere  klause : „Kur eini, Europa? Liaukis klu pe ti, pabusk is  letargo miego, nes kasdien verksi de l savo 
vaikų“. 

BNŠ/15min.lt: Teroro ataka per Arianos Grande koncertą Mančesteryje: atsakomybę prisiėmė „Islamo 
valstybė“, atskleista užpuoliko tapatybė 
 
Jungtinių Valstijų pareigu nai teigia, kad britai nustate  Manc esterio saviž udž io sprogdintojo tapatybę. JAV pa-
reigu nas antradienį naujienų agentu rai AP patvirtino, kad tai – 22 metų Šalmanas Abedi. Manoma, kad Š. Abe-
di buvo ž inomas ir policijai, ir saugumo tarnyboms. Š okiruoti Manc esterio Libijos bendruomene s nariai tero-
ro is puolio vykdytoją apibu dino kaip „labai tylų“ ir „visuomet gerbiantį vyresniuosius“ jaunuolį. 
 
Širijoje ir Irake veikanti dž ihadistų grupuote  „Islamo valstybe “ prisie me  atsakomybę už  teroristinį is puolį 
Manc esteryje, kuris pareikalavo maž iausiai 22 gyvybių. Tradicis kai kiek palaukusi, grupuote  apie prisiimamą 
atsakomybę paskelbe  ž inute programe le je „Telegram“. Ž inute je skelbiama apie „kalifato karį“. Tai gali reiks ti, 
kad „Islamo valstybe “ ne organižavo, o įkve pe  is puolį. 

BNŠ/TV3.lt: Ariana Grande grįžta į Mančesterį: turi žinią pasauliui 
 
Jungtinių Valstijų popmužikos ž vaigž de  Ariana Grande s es tadienį sugrįs  į Manc esterį, kur pasirodys koncerte, 
skirtame pagerbti per jos ankstesnį pasirodymą s iame mieste įvykdyto teroro is puolio aukas. Manc esterio fut-
bolo stadione „Old Trafford“ vyksianc iame koncerte taip pat pasirodys Justinas Bieberis, grupe  „Coldplay“, Ka-
ty Perry, Miley Cyrus, Pharellas Williamsas, atlike jas Usher ir grupe  „Take That“. Dainininke s koncerte Man-
č esteryje pries  savaitę buvę ž mone s į bu simą renginį gale s patekti nemokamai. Pinigai už  parduotus bilietus 
bus pervesti į specialų Didž iosios Britanijos Raudonojo Kryž iaus įsteigtą fondą. Š ios le s os ve liau bus skirtos 
pade ti nukente jusioms s eimoms.  

Arianos Grande koncerto metu įvyk-

dyta teroro ataka, nusines usi 22 gy-

vybes. 

http://www.alfa.lt/straipsnis/50176204/per-arianos-grande-koncerta-mancesteryje-nugriaudejo-galingas-sprogimas
http://www.delfi.lt/news/daily/world/b-szydlo-mancesterio-tragedija-rodo-kad-esame-teisus-nenoredami-priimti-migrantus.d?id=74742646
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/teroro-ataka-per-arianos-grande-koncerta-mancesteryje-zuvo-maziausiai-22-zmones-dar-maziausiai-59-suzeisti-57-801218
http://www.tv3.lt/naujiena/912674/ariana-grande-grizta-i-mancesteri-turi-zinia-pasauliui
http://www.tv3.lt/naujiena/912674/ariana-grande-grizta-i-mancesteri-turi-zinia-pasauliui
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VU TSPMI politologas Romualdas Bakutis 
 
Trys teroristiniai is puoliai per maž iau nei tris me nesius Didž iojoje Britanijoje rodo, kad terorižmo 
gre sme , nepaisant „Islamo valstybe s“ traukimosi Artimuosiuose Rytuose, gali tapti, jei dar netapo, 
Vakarų Europos valstybių kasdienybe. Britų saugumo tarnyba MI5 teigia, kad tiria apie 500 atvejų, 

kurie gali bu ti susiję su terorižmu. Visgi, vargu, ar visi s ie planuojami is puoliai bu tinai reiks tų plataus masto 
atakas. Pastaraisiais metais teroristai nebeplanuoja didelių Rugse jo-11-ąją menanc ių tragedijų, o, ką ir paro-
de  is puoliai Britanijoje, renkasi paprastesnius teroro vykdymo įrankius – naudoja peilius ir paprastus auto-
mobilius. Viena vertus, tai apriboja jų galimybes nuž udyti kuo daugiau ž monių, tac iau, kita vertus, saugumo 
tarnyboms tampa daug sunkiau juos susekti. Teroristams nereikia mokytis gaminti bombų, s audyti is  auto-
matinių ginklų, kuriuos ne ra paprasta įsigyti, ar imti įkaitų – įsire ž ti automobiliu į minią ir s vaistytis peiliais 
gali kone kiekvienas. Pries  pastarųjų metų is puolius Europoje tokią taktiką teroristai naudojo Ižraelyje, o da-
bar „Islamo valstybe s“ propaganda skatina analogis kus is puolius organižuoti ir Šenajame ž emyne. 

Teroro aktų virtine  itin svarbi ir de l birž elio 8-ąją vyksianc ių Jungtine s Karalyste s parlamento rinkimų. Nors 
juos premjere  Theresa May inicijavo siekdama sustiprinti konservatorių valdž ią derantis de l britų is stojimo 
is  Europos Šąjungos, akivaiždu, kad terorižmo klausimai taip pat jau tapo vienu is  pagrindinių s ios rinkimų 
kampanijos klausimų. Tiesa, c ia radikalių partijų se kme s nereike tų tike tis – apklausose apie 80 proc. rinke jų 
simpatijų surenka konservatoriai ir leiboristai, o vienmandate mis apygardomis besiremianti rinkimų sistema 
dar labiau sumaž ina radikalų se kme s tikimybę. 

Visgi, ilgajame laikotarpyje terorižmo baime  gali priversti Vakarų visuomenes ir politikus prie neracionalių 
sprendimų. Ižraelio istorikas Yuvalis Harrari ras o, kad teroristai yra muse s, kurios siekia is eržinti dramblius 
ir įvilioti juos į porceliano parduotuvę, kad s ie patys ją sudauž ytų. Verta atsiminti, kad ve ž ys, s irdies, kve pavi-
mo ligos ir eismo įvykiai nusines a tu kstanc ius kartų daugiau gyvybių nei teroro is puoliai, kurių taikiniu daž -
niausiai bu na ne tiek pac ios aukos, kiek siekis pasiųsti signalą gyviesiems – kad s ie gyventų baime je ir ilgalai-
ke je perspektyvoje leistų terorižmo organižatoriams įgyvendinti savo politinius siekius. 

Panevežiobalsas.lt: Mančesterio lietuviai: bet kuris didesnis miestas gali tapti teroristų taikiniu 
 
Daugeliui lietuvių emigrantų antrąja te vyne tapusioje Didž iojoje Britanijoje darosi vis neramiau, ir ne tik de l 
„Brėxit“: pėr du mė nėsius s aliės didmiėsc iuosė įvykdyti du tėroro aktai. Po kovo 22-osios tragėdijos Londo-
ne centre, prie Parlamento ru mų, geguž e s 22-osios is puolis Manc esterio mieste ir daugiau nei dvi des imtys 
naujų aukų – daugiausia vaikų ir jaunimo – ve l sukre te  visą pasaulį. Ir dar ilgam auks tyn kojomis apverte  
didmiesc io gyvenimą, nors Manc esteryje įsiku rę lietuviai Egle  Rimku naite  ir Justas Daugintis tikina, kad, ne-
paisant pavojų, ž mone s c ia stengiasi nepalu ž ti. 
 
Justas Daugintis: „Įvykus nelaimei, daugybe  ž monių parode  solidarumą su aukomis ir jų artimaisiais. Vieti-
ne s įstaigos siu le  nemokamo vandens, kavos ir maisto, o taksi darbuotojai siu le  nemokamai parvež ti namo is  
miesto centro. Antradienio dieną minios ž monių rinkosi į miesto aiks tę pagerbti mirusiųjų ir taip pat paro-
dyti, kad baime  neis skirs Manc esterio bendruomenių. Ž mone s c ia supranta, jog tokie teroro is puoliai yra 
skirti visiems supries inti ir sukirs inti, tode l skirtingų bendruomenių nariai susirinko į vieną vietą siekdami 
parodyti savo solidarumą.“ 

15min.lt: Per Arianos Grane paramos koncertą Mančesteryje teroro akto aukoms surinkti milijonai 
  
JAV popž vaigž de  Ariana Grande (23 m.) tese jo savo paž adą ir sekmadienio vakarą Manc esteryje surenge  para-
mos koncertą „One Love Manchester“, kurio metu pasirodymus paruos e  gausus bu rys mužikos pasaulio 
ž vaigž dž ių. Paramos končerto metu per teroro aktą nukente jusiems ir jų artimiesiems suaukoti milijonai. 

BNŠ/Kauno diena: Nauja teroro ataka: Londone žuvo 7 žmonės, sulaikyta 12 įtariamųjų 

Londono centre per birž elio 3 d. teroro ataką trys už puolikai mikroautobusu re ž e si į pe sc iuosius, o paskui 
nesirinkdami bade  ž mones. Ž uvo septynios aukos, kol ginkluoti policininkai nus ove  už puolikus. Tris 
teroristus policija nukove  per as tuonias minutes nuo tada, kai buvo gautas pirmas pranes imas apie is puolį. 

https://www.naujienos.lt/leidinys/paneveziobalsas/mancesterio-lietuviai-bet-kuris-didesnis-miestas-gali-tapti-teroristu-taikiniu/
https://www.15min.lt/vardai/naujiena/muzika/arianos-grande-inicijuotame-paramos-koncerte-mancesteryje-muzikos-zvaigzdziu-pasirodymai-1054-807264
http://kauno.diena.lt/naujienos/pasaulis/konfliktai-nelaimes/britanija-sukrete-naujos-teroro-atakos-814618
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Ariana Grande, atlikėja: 

„Palu z usi. Iki s irdiės gėlmių ėsu 

apimta liu desio. Neturiu ž odž ių“. 

Lorde, Naujosios Zelandijos atli-

kėja: „Kiėkviėnas atlikė jas jauc iasi 

atsakingas - koncertai ture tų bu ti 

jums saugu s. Baisiausias kos ma-

ras.“  

Futbolo klubas 

„Manchester Uni-

ted“ 

„Jėigu kas nors Manc ėstėryjė lau-

kia te vų, ar jiems reikia kaž kur 

pernakvoti ar kam nors paskam-

binti ir pan., paras ykite man asme-

ninę ž inutę. Turime arbatos!“  
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Klausimai  moksleiviams: 

1. Kokias mintis ir jausmus sukelia naujiena apie s į teroro is puolį Didž iojoje Britanijoje? Kaip ver-
tinate D. Britanijos gyventojų reakciją nelaime s metu – siekį pade ti? Kokios yra kitos, daž nai po 
teroro is puolių pasigirstanc ios, reakcijos?  

2. Kokią kultu rą ar religiją po teroro aktų imama įprastai kaltinti? Kode l? Ar, ju sų manymu, tokie 
kaltinimai pagrįsti? 

3. Daž nai atsakomybę už  teroro aktus prisiima vadinamoji Islamo valstybe  (IŠ). Ką ž inote apie s ią 
politinę struktu rą? Kokie jos siekiai ir ide jos? 

4. Pareigu nai yra pareis kę, kad Lietuvoje realios teroro aktų gre sme s kol kas ne ra. Ar mums turi 
ru pe ti tai, kas vyksta kitose Europos valstybe se? Kode l? 

5. Kaip vertinate Lenkijos premjere s pareis kimą, kad Lenkijos valdž ia „yra teisi nenore dama pri-
imti pabe ge lių“ . Ar galima pabe ge lių ir migrantų is  Artimųjų Rytų križę sieti su terorižmu? Ko-
de l? 

 

 

Daugelis soc. tinklų pagal-

ba ies kojo dingusiųjų. Vie-

na mergina, pasidalijusi 

savo drauge s nuotrauka 

„Twittėr“ tinklė, po kiėk 

laiko gavo atsakymą is  

nepaž įstamojo, kad jos 

drauge  su jais ir yra saugi.   
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Ekonomine s križe s varginami piliec iai 

protestuoja pries  prežidento 

N.  Maduro rež imą. 

 

Protestai Venesueloje 

 

ELTA/Lrytas.lt: Skurdo išvargintoje Venesueloje – masiški protestai prieš prezidentą  
  
Kaip ir per daugelį ankstesnių protestų, križe s is vargintoje Venesueloje policija sostine je panaudojo pries  
protestantus as arines dujas. Naftos turtinga s alis kenc ia nuo didž iulio pagrindinių prekių tru kumo. Opožici-
ja kaltina prežidentą de l ekonomine s križe s, nori pirmalaikių rinkimų, taip pat, kad N. Maduro bu tų pas alin-
tas is  prežidento posto. Šeptynias savaites trunkantys gatve s protestai jau pareikalavo 47 ž monių gyvybių. 
Geguž e s 20-ąją vien sostine je Karakase miesto gatve mis ž ygiavo apie 160 tu kst. ž monių, bandž iusių patekti 
prie miesto centre įsiku rusios Vidaus reikalų ministerijos. 

 

Ru ta Dambravaite , LRT RADIJO laida „Ryto garsai“, LRT.lt: Venesuelos kasdienybė – suradikalėję protes-
tuotojai, skurdas ir juodoji rinka 
 
Plano B Venesuela neturi – ekspertai ir pasaulio ž iniasklaida vienbalsiai sutinka, kad is  duobe s s alis is bris tik 
ats aukusi Nicolas Maduro rež imą ir atgaivinusi ekonomiką. Lotynų Amerikos studijų eksperte  Ieva Giedrai-
tyte  pastebi, kad situacija pasikeisti gali tik dviem atvejais: „Vienas – opožicija ir c avižmo s alininkai turi susi-
tarti, bet nepanas u, kad tai įvyks, nes visi de l kaž ko ture tų nusileisti. Tikriausiai vienintele  valstybe , kuri ga-
le tų pade ti kaž ką daryti, yra JAV, bet jos istorinis įsikis imas į Lotynų Ameriką niekada nesibaige  gerai, tad ir 
dabartine  administracija vengia tai daryti.“ 
 
Paskutine s apklausos atskleide , kad trys ketvirtadaliai venesueliec ių de l menkaverte s mitybos pernai neteko 
vidutinis kai 8,5 kg svorio. Vietinių nebestebina net kasdien konteineriuose maisto ies kantys ž mone s ar nesi-
baigianc ios eile s norint gauti bent puskepalį duonos. 
 
Baisiausia, pastebi politologe , kad Venesueloje – absoliuti visuomene s poliarižacija ir vietos diskusijoms apie 
pokyc ius is  esme s ne ra. „Vieni sako „ju s visi turite is eiti ir mes jus teisime už  korupciją“, tad akivaiždu, kad 
niekas niekur nejude s. O kiti sako „mes su jumis is vis nesikalbe sime, ju s finansuojate protestuotojus, skati-
nate lieti kraują, esate nusikalte liai“, tode l už daro vieną is  opožicijos lyderių Leopoldo Lopežą 14 metų kale -
jime, nes jis neva skatino kruvinus protestus“, – kalba Ieva Giedraityte . 

BNŠ/Delfi.lt: Neramumų krečiamos Venesuelos lyderis inicijavo konstitucijos perrašymo procesą 
 
Per mitingą po atviru dangumi, tu kstanc ių savo s alininkų, vilke jusių raudonus mars kine lius, akivaiždoje, N. 
Maduro pasiras e  dokumentą, oficialiai nustatantį, kaip ture s bu ti renkami „konstitucinio susirinkimo“ nariai, 
ture siantys parengti naują pagrindinį s alies įstatymą. N.   Maduro savo ruož tu kaltina opožiciją „terorižmu“ ir 
pries inasi jos raginimams surengti referendumą, siekiant pas alinti prežidentą is  posto. Opožicija jį kaltina 
pagilinus ekonomikos križę, de l kurios s alyje smarkiai stinga maisto, vaistų ir kitų bu tiniausių dalykų, taip 
pat siauc ia didele  infliacija. Nuogąstaujama, kad prežidentas pasiru pins, jog „konstituciniame susirinkime“ 
daugumą ture tų jo s alininkai. 

 

http://pasaulis.lrytas.lt/ivykiai/2017/05/21/news/skurdo-isvargintoje-venesueloje---masiski-protestai-pries-prezidenta-1303583/
http://www.lrt.lt/naujienos/kalba_vilnius/32/173397
http://www.delfi.lt/news/daily/world/neramumu-kreciamos-venesuelos-lyderis-inicijavo-konstitucijos-perrasymo-procesa.d?id=74727372
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15min.lt: Venesuela devalvavo savo valiutą 64 proc. 
 
Pagal pakeistą oficialią valiutų keitimo sistemą, s alies valdž ia leidž ia investuotojams dalyvauti dolerių pirkimo 
aukcione, kur jie parduodami pagal naują kursą. Š alies prežidentas Nicolas Maduro sako, kad to tikslas yra 
kovoti su juodąja rinka. Tokių priemonių s alies valdž ia e me si siekdama kovoti su križe Venesueloje, kur inflia-
cija yra didž iule  bei tru ksta maisto ir vaistų. 

„Rėutėrs“/15min.lt: Chaoso apimtoje Venesueloje – 5 tūkst. rusiškų priešlėktuvinių raketų 
  
Prežidento Nicolaso Maduro valdž iai pasitike jimo savimi netru ksta – kaip dabar skelba naujienų agentu ra 
„Rėutėrs“, Karakasas yra sukaupęs nėt 5 tu kst. rusis kų priės lė ktuvinių rakėtų palėidimo įrėnginių 
(MANPADS). Tai yra didz iausios tokių ginklų atsargos visojė Piėtų Amėrikojė ir nėabėjotinas galvos skaus-
mas Vakarams. Turint omenyje, kad Venesueloje s iuo metu siaute ja neramumai, o s alį niokoja ekonomine  
križe , pavojus dar didesnis. 

15min.lt: Venesueloje pagrobtas ir nužudytas dizainerės Carolinos Herreros sūnėnas 
  
Garsios amerikiec ių dižainere s Carolinos Herreros (78 m.) s eimą sukre te  baisi tragedija – Venesueloje buvo 
pagrobtas jos su ne nas, kuris nuž udytas net ir gavus s eimos sumoke tą is pirką, pranes a portalas „El Mundo“. 
„Labai ac iu  uz  visas ju sų z inutės – s ėima ir as  vėrtinamė ju sų gėrumą, – s ės tadiėnio rytą savo „Instagram“ pa-
skyroje ras e  gedinti dižainere . – Mu sų vienintele  viltis yra ta, kad tragis kas mu sų jaunojo su ne no Reinaldo ir 
jo kolegos Fabrižio nuž udymas pade s sumaž inti siaubingų skerdynių ir ž mogž udysc ių, kurios atliekamos 
pries  mu sų jaunimą Venesueloje, skaic ių. Rinkimų režultatai privalo bu ti gerbiami. Komunistine  diktatu ra 
privalo pasitraukti.“ 

 
VU TSPMI politologė Ieva Giedraitytė 

Jau daugiau nei metus Venesueloje tęsiasi ekonomine  ir politine  suirute : nuo sausio gatve se vyksta 
protestai, kuriuos neretai smurtu mals ina policija ir saugumo paje gos, s alies prežidentas Nicolas 

Maduro grasina paleisiąs s alies parlamentą, sudarytą is  opožicijos partijos atstovų, o ekonomine  situacija 
tokia prasta, kad gyventojams tru ksta bu tiniausių produktų nuo maisto prekių iki vaistų ar medicinine s įran-
gos. Š alyje sutrumpinta darbo savaite  tam, kad bu tų taupoma elektros energija, maistas ir kiti produktai par-
duodami ribotais kiekiais, o norintieji jo įsigyti laukia ilgiausiose eile se. Škrydž ius į Venesuelą nutrauke  ir 
daugelis oro linijų, mat valstybe  ve lavo su jomis atsiskaityti.  

Kaip ir kode l prieita iki tokios situacijos? Viena vertus, ekonomine  križe  susijusi su smarkiai kritusio-
mis naftos kainomis. Nuo pat naftos atradimo XX a. pradž ioje visa s alies ekonomika vis labiau priklause  nuo 
naftos – kuomet jos kainos buvo auks tos, ji kleste jo, savo ruož tu smukdavo joms krintant. Naftą eksportuo-
janti s alis neis ple tojo pramone s ir vis labiau priklause  nuo jos eksporto bei importuojamų prekių. Taigi kuo-
met naftos barelio kaina krito nuo daugiau nei 100 JAV dolerių už  barelį 2014 metais iki maž iau nei 20 JAV 
dolerių už  barelį 2016 metais, s alis susidu re  su rimtais is s u kiais ne tik sumoke ti atlyginimus valstybe s tar-
nautojams, bet ir apsiru pinti bu tiniausiomis preke mis, tokiomis kaip vaistai, medicinine  įranga.  

Kita vertus, pastaraisiais metais Venesuelos valdž ios vykdyta ekonomine  politika nemaž ai priside jo 
prie ekonomine s katastrofos. 1999 metais, nepatenkinti nedemokratis ka ir neįtraukianc ia valdž ia, klestinc ia 
korupcija ir skurdu, Venesuelos gyventojai prežidentu is rinko karininką Hugo Chavežą. Pastarasis paž ade jo 
radikalias reformas – kovą su korupciją, tiesiogine s demokratijos atku rimą, visuomene s dalyvavimo skatini-
mą ir griež tą kovą su skurdu. Bent dalį paž adų H. Chavežas tęse jo – pakeista s alies konstitucija numate  dides-
nį piliec ių įsitraukimą į valdymą, nuo 1999 m. iki 2011 m. skurdas s alyje sumaž e jo nuo 12,4 % iki 8,5%, per 
pusę sumaž e jo nedarbas, beveik per pusę – ku dikių mirtingumas. Buvo įgyvendintos ambicingos socialine s 
bei bu sto programos. H. Chavežo vadovaujama vyriausybe  e me si ir reformų ekonomikoje: nacionaližavo di-
dž iausias naftos įmones, e me  griež tai kontroliuoti valiutos kursą (skirtingiems tikslams, pvž. prekybai, studi-
joms už sienyje, turižmui, egžistavo skirtingi valiutos kursai), reguliuoti verslą. Tac iau s ios reformos nebuvo 
se kmingos, tad vies osios is laidos tik dide jo, o, savo ruož tu, ekonomika gyvavo tik tode l, kad naftos kainos 
nuolat kilo. Be to, ne maž iau (o gal net daugiau nei anksc iau) kleste jo korupcija, H. Chavežas skyre  daug le s ų 

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/venesuela-devalvavo-savo-valiuta-64-proc-662-806020
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/reuters-chaoso-apimtoje-venesueloje-5-tukst-rusisku-prieslektuviniu-raketu-57-800730
https://www.15min.lt/vardai/naujiena/pasaulis/venesueloje-pagrobtas-ir-nuzudytas-dizaineres-carolinos-herreros-sunenas-1052-788796
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Šocialiniuose tinkluose platinamas 
skelbimas, kuriuo kritikuojama tai, 
jog JAV investicinis bankas nusipir-
ko Venesuelos naftos valstybine s 
bendrove s obligacijų už  2,8 mlrd. 
JAV dolerių. Taip bankas neva remia 
rež imą. 

Vertimas: „Nes represijos ne ra pigu. 
Šuteikia pinigų blogio rež imams vi-
same pasaulyje.“ 

 
 

Venesuelos kariuomene s stiprinimui bei įtakos regione didinimui. 

Nepaisant nieko H. Chavežas buvo labai charižmatis kas politikas ir daugelis ž monių tike jo jo gebe jimu 
įgyvendinti paž adus, tad jis buvo perrinktas net kelis kartus. Tač iau po jo mirties nuo ve ž io 2013 m. į preži-
dentus is rinktas jo seke jas N. Maduro nei tokios charižmos, nei tokio populiarumo neture jo. Šmunkanc ios 
naftos kainos smauge  Venesuelos ekonomiką, tad stipre jo nepasitenkinimas, o 2014 m. s alies parlamente 
daugumą už e me  opožicijos partijos. Opožicija bande  pasinaudoti konstitucijoje numatyta galimybe atstaty-
dinti prežidentą referendumu, tac iau valdž ia s į me ginimą sustabde , imdamasi vis griež tesnių priemonių 
pries  visus, nesutinkanc ius su N. Maduro valdymu. Dabar prežidentas grasinasi ve l pakeisti konstituciją, taip 
nore damas kovoti su parlamentu. Is  pradž ių taiku s protestai as tre ja – susire mimuose su policija ž u sta ž mo-
ne s (nuo s ių metų balandž io jų ž uvo 65), de l ekonominių problemų vis dauge ja ple s imų. Tarptautine s organi-
žacijos perspe ja, jog Venesuela is gyvena ne tik politinę, bet ir humanitarinę križę – tru kstant bu tiniausių 
vaistų mirs ta ž mone s, s imtai tu kstanc ių kenc ia nuo nepakankamos mitybos ar tiesiog bado, o skurde gyve-
nanc ių s alies gyventojų procentas ve l is augo. 

Aktyvistai socialiniuose tinkluo-
se taip pat skelbia valdž ios atsto-
vų kelionių ir prabangų gyveni-
mą neva įrodanc ias nuotraukas. 
Jie taip siekia parodyti socialisti-
ne s valdž ios dvigubus standar-
tus. Prežidentas teigia, kad tokios 
puolimo ir persekiojimo taktikos 
yra tik dar vienas kovos gatve je 
frontas.  
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Klausimai moksleiviams: 

 

1. Ką ž inote apie Lotynų Ameriką? Kokios s alys patenka į s į regioną? Kuo politis kai ir 

ekonomis kai s is regionas pasiž ymi? 

2. Ką ž inote apie Venesuelą? Įvardinkite bent penkis faktus. 

3. Kas lemia tai, kad kai kuriose pasaulio s alyse, daž niau maž iau is sivysc iusiose, maž a 

grupe  ž monių yra labai turtingi, o didele  stokoja maisto ir bu tiniausių is gyvenimui 

reikalingų dalykų? 

4. Kaip visuomene  gali me ginti keisti esamą situaciją? Ar protestai tam tinkamas bu das?  

5. Politologe  mini, kad Venesuelos visuomene  yra itin poliarižuota. Ką tai reis kia? Ar 

Lietuvos visuomenę galima vadinti poliarižuota? Šavo atsakymą pagrįskite. 

6. Venesuela – socialistine  valstybe . Kokia yra socialižmo ide ja? Kode l Venesueloje jos 

nepavyko įgyvendinti? 

Kito naujienlaiškio laukite jau rudens pradžioje!  

 
Jei turite pastebėjimų ir pasiūlymų,  

rašykite el. paštu aktualiju.pamoka@gmail.com 


