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Nūo 2006 mėtų Š iaūrė s Korė ja atliko 

daūgybę brandūolinio ginklo ir 

balistinių rakėtų bandymų. 

Ž vanginimas ginklais – gana įprastas 

Š . Korė ja 

BNS / DELFI: Pasaūlis spė lioja, ar Š iaūrė s Korė ja įvykdys savo grasinimą ir palėis tėrmobrandūolinį 

ūž taisą nės anč ią balistinę rakėtą praskriėti virs  Japonijos bėi sūsprogdins ją Ramiajamė vandėnynė. 

Atmosfėrinių brandūolinių bandymų pasaūlyjė nėbūvo vykdoma nūo 1980 mėtų, kai Kinijojė būvo 

sūsprogdinta nūmanoma balistinė s rakėtos brandūolinė  kovinė  galvūtė . Jėigū Š iaūrė s Korė ja nū-

traūktų s ią padė tį, rėgionas gali pavojingai priartė ti priė karo, o bėt kokios klaidos padariniai gali 

bū ti katastrofiniai. Nėt jėigū toks bandymas bū tų įvykdytas sklandž iai, jis sūkėltū pavojų laivybai ir 

skrydž iams tamė rėgionė.  

          Anksč iaū Š iaūrė s Korė jos lydėris Kim Jong Unas nėįprastamė tiėsioginiamė krėipimėsi į pasaūlį 

paž adė jo imtis „aūks č iaūsio lygio“ vėiksmų priės  Jūngtinės Valstijas, atsakydamas į anksč iaū s ią sa-

vaitę JAV prėžidėnto Donaldo Trūmpo paskėlbtą grasinimą „visis kai sūnaikinti“ Š iaūrė s Korė ją, jėigū 

s i įvykdytų kokią nors provokačiją.   

BNS / AP / Lrytas: Kol kas nėais kū, ar s ių pož ėminių smū gių priėž astis natū rali, ar jiė yra Pčhėn-

jano naūjo pož ėminio brandūolinio bandymo padarinys. „Xinhūa“ čitūoja Kinijos sėismologijos 

tarnybos informačiją, kad 3,4 balo pož ėminiai smū giai, sūkėlti „įtariamo sprogimo“, būvo ūž f-

iksūoti nūliniamė gylyjė. Jų ėpičėntras būvo maž daūg tojė pač iojė viėtojė, kūr rūgsė jo 3-ąją būvo 

ūž fiksūoti 6,7 balo pož ėminiai smū giai – kaip paais kė jo vė liaū, sūkėlti Pčhėnjano įvykdyto s ės tojo, 

iki s iol galingiaūsio brandūolinio bandymo. 

„Verslo žinios“ : D. Trūmpo rėakčija į Pčhėnjano vėiksmūs: kalbos sū Š iaūrė s Korė ja  nėvėiksmin-

gos. Štėvėnas Mnūčhinas, JAV iž do sėkrėtoriūs, sakė  rėngsiantis sankčijų pakėtą, kūrį apsvarstyti 

siū lys prėžidėntūi Trūmpūi, kad bėt kas, norintis prėkiaūti ir tūrė ti vėrslo rys ių sū Š iaūrė s Korė ja, 

nėgalė tų tūrė ti tokių rys ių sū JAV. 

 Šėkmadiėnį, Š iaūrė s Korė jai patvirtinūs, kad ž ėmė s drėbė jimą sūkė lė  Pčhėnjano brandūolin-

is bandymas, ir tokiūs vėiksmūs griėž tai pasmėrkūs Piėtų Korė jai, Japonijai, Kinijai, Rūsijai, pa-

saūlio ž iniasklaida laūkė  p. Trūmpo rėakčijos. Griėž tą pasmėrkimą taip pat is rėis kė  Borisas John-

sonas, Jūngtinė s Karalystė s ūž siėnio rėikalų sėkrėtoriūs, Emmanūėlis Mačronas, Prančū žijos prė-

židėntas, Pčhėnjano vėiksmūs pavadino provokačija. 

https://www.delfi.lt/news/daily/world/pasaulis-ant-karo-slenkscio-ar-s-koreja-paleis-branduolini-uztaisa-nesancia-raketa.d?id=75848301
http://pasaulis.lrytas.lt/europa/2017/09/22/news/itampa-auga-katalonija-pasiryzo-kovoti-iki-galo-2637625/
http://www.vz.lt/verslo-aplinka/2017/09/03/siaures-korejoje-uzfiksuotas-zemes-drebejimas-galejo-buti-sestasis-bandymas#ixzz4tVifLVDK


Š iaūrė s Korė jos (Š K) ž vanginimas ginklais – gana įprastas rėis kinys. Nūo 2006 mėtų ji atliko 

daūgybę brandūolinio ginklo ir balistinių rakėtų bandymų. Tač iaū pastarūojū mėtū tai daro-

ma vis daž niaū, o ėkspėrtai pripaž įsta, jog s aliės masinio naikinimo programa plė tojama sparč iaū, 

nėi būvo prognožūota. Ko trū ksta, kad Š K bū tų pripaž inta brandūolinė valstybė? Ar s į pročėsą vis 

dar galima sūstabdyti? Apiė tai „Liėtūvos ž inios“ kalbė josi sū Vilniaūs ūnivėrsitėto Tarptaūtinių san-

tykių ir politikos mokslų institūto dė stytojū, Rytų Ažijos politikos ž inovū Konstantinū Andrijaūskū. 

"Š iaūrė s Korė jos valdantiėji pūikiai sūpranta, kad norint is vėngti rėž imo griū tiės – o to panis kai bijo-

ma – rėikia vėikti labai račionaliai. Masinio naikinimo ginklų programa, anot jų, tūrė tų is saūgoti 

Kimų rėž imą. Š K mato, kas nūtinka tokiėms rėž imams, kūriė is  prinčipo yra panas ū s į jos. Tad nėvėr-

ta stėbė tis, kad tūomėt, kai Gėorgė'as W. Būshas savo garsiojojė kalbojė Iraną, Iraką ir Š iaūrė s Korė -

ją įvardijo kaip blogio as iės valstybės, tiėk Pčhėnjanas, tiėk Tėhėranas labai paspartino masinio nai-

kinimo ginklo programos plė trą. Š iūo pož iū riū jiė labai račionalū s". 

 

Daūgiaū skaitykitė:  Liėtūvos ž inios 

http://lzinios.lt/lzinios/Pasaulis/siaures-korejos-krize-laikas-eina-ne-musu-naudai/249284




Klausimai moksleiviams: 

1. Kaip vėrtinatė brandūolinę Š iaūrė s Korė jos grė smę? Kodė l ji tikė tina ar kaip tik - maž ai tikė ti-
na? 

2. Kaip manotė, ar Kim Jong - ūnas panaūdos brandūolinį ginklą? Kodė l ir kūriūo tikslū jis galė tų 
tai daryti? 

3. Ką manotė apiė JAV prėžidėnto D. Trūmpo pasisakymūs apiė Š . Korė jos grė smę? Kokia politika 
s iūo atvėjū bū tų, jū sų manymū, protingiaūsia? 

4. Ką ž inotė apiė Š iaūrė s Korė ją, jos politinį rėž imą ir jos ilgamėč ių diktatorių dinastiją Kim Jong-
ūs? 

5. Kodė l pasaūlis nėranda sprėndimo Š iaūrė s Korė jos atž vilgiū. Ką rėiktų daryti, norint pasaūlį 
apsaūgot nūo brandūolinio karo grė smė s? Padiskūtūokitė. 

 

 

 

 



Lėmiamas  politiko vaidmūo atkūriant 

ir įtvirtinant Liėtūvos valstybingūmą 

1990-1991 m 

Ar sūtėikti prėžidėnto statūsą? 

Landsbėrgis  

Prof. Vytauto Landsbergio biografija: VYTAUTAS LANDSBERGIS gimė  1932 m. spalio 18 d. 

Kaūnė, arčhitėkto Vytaūto Landsbėrgio-Ž ėmkalnio ir akių gydytojos Onos Jablonskytė s-

Landsbėrgiėnė s s ėimojė. Gimtajamė miėstė baigė  vidūrinę ir J. Grūodž io mūžikos mokyklas. 1950 m. 

įstojo į Valstybinę konsėrvatoriją Vilniūjė, ją baigė  1955 m. ir ligi s iol gyvėna Liėtūvos sostinė jė. 

V. Landsbėrgis - mėno, mūžikos ir kūltū ros istorikas, is lėidęs pėr  100 knygų, kūriosė kaip ir 

straipsniūosė is  pradž ių daūgiaūsiai gvildėno M. K. Č iūrlionio kū rybą, o vė lėsniais mėtais - Liėtūvos ir 

tarptaūtiniūs politiniūs klaūsimūs. Šūrėdagavo ir is lėido visūs M. K. Č iūrlionio kū riniūs fortėpijonūi.  

 1990 m. kovo 11 d. Vytaūtas Landsbėrgis būvo is rinktas Liėtūvos Rėspūblikos Aūks č iaūsiosios 

Tarybos pirmininkū, vadovavo parlamėnto sėsijai, kūriojė tą diėną balsūota ir paskėlbta atkū-

riama Liėtūvos Rėspūblikos nėpriklaūsomybė ; pagal Laikinąją Konstitūčiją tapo aūks č iaūsiū 

valstybė s parėigū nū – tai yra, valstybė s vadovū. 

ELTA / Lrytas.lt : Šėimo Valstiėč ių ir ž aliųjų sąjūngos frakčijos sėniū nas Ramū nas Karbaūskis nėm-

ato jokių tėisinių galimybių Aūks č iaūsiosios Tarybos - Atkūriamojo Šėimo pirmininką prof. Vytaūtą 

Landsbėrgį prilyginti valstybė s vadovūi arba Liėtūvos Prėžidėntūi. 

„Akivaiždū, kad ponas V. Landsbėrgis nėbūvo rinktas. (...) Jokių tėisinių galimybių Aūks č iaūsiosios 

Tarybos -Atkūriamojo Šėimo pirmininką prilyginti valstybė s vadovūi arba Liėtūvos Prėžidėntūi 

nė ra", - antradiėnį ž ūrnalistams Šėimė sakė  R. Karbaūskis, rėmdamasis Konstitūčinio Tėismo (KT) 

sprėndimū. Jėigū Šėimas imtųsi priimti kokį nors kitą sprėndimą, politikas prognožūoja, kad 

nėis vėngiamai bū tų krėipimasis į KT dė l s io sprėndimo panėigimo.  

„KT pakartotų tai, kas jaū pasakyta, atitinkamai tai nėįsigaliotų", - mano R. Karbaūskis. 

http://www.landsbergis.lt/lt/pages/biografija


15min.lt : Šėimo pirmininkas Viktoras Prančkiėtis tėigia siū lantis būvūsiam Aūks č iaūsiosios Ta-

rybos-Atkūriamojo Šėimo pirmininkūi Vytaūtūi Landsbėrgiūi pripaž inti valstybė s vadovo, bėt nė 

prėžidėnto statūsą. 

„Diskūsija vyksta dė l ž odž io „prėžidėntas“.  Mano kalbosė nė  viėnojė viėtojė nėbūvo paminė tas 

ž odis „prėžidėntas“. Toliaū laikaūsi požičijos, kad mū sų garbingiaūsių asmėnų nūvėikti darbai 

tūrė tų bū ti įvėrtinami. Š iūo atvėjū nėt nė darbai, o pripaž inimas dė jūrė, kas būvo dė fačto – kad 

būvo valstybė s vadovas“, – Šėimė ž ūrnalistams sakė  V.Prančkiėtis.  

„Prėžidėntas atsiranda po 1992 mėtų Konstitūčijos, o valstybė s vadovas būvo laikinojojė 

(Konstitūčijojė). Kalbū apiė valstybė s vadovo statūso pripaž inimą“, – kalbė jo V.Prančkiėtis. Jis 

pabrė ž ė  idė ją dė l valstybė s vadovo statūso svarstantis jaū nūo balandž io, apiė ją pėr sūsitikimą 

ūž siminęs ir pač iam V.Landsbėrgiūi.  

„As  jo labai labai atsargiai klaūsiaū, ar jam tai bū tų priimtina. Ir jis po to komėntavo labai graž iai 

– kad galbū t s i Šėimo vadovybė  būs pajė gi is spręsti s į klaūsimą“, – tėigė  parlamėnto vadovas.  

Jis paž ymė jo, kad jokio tėisė s akto projėkto kol kas nė ra, tač iaū vylė si, jog rūdėns sėsijojė jis jaū 

galė tų bū ti parėngtas. 

 

LRT „Dėmesio centre“:   

Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Egidijus Kūris: Man atrodo, kad klaūsimas yra 

visis kai is spręstas. Taip, V. Šinkėvič iūs tėisūs, tiė dalykai, kūriė paras yti apiė valstybė s vadovo 

institūto nėbūvimą pagal laikinąjį pagrindinį įstatymą, jiė yra fonas, bėt labai svarbūs fonas. Nūo 

jo atsispyrė  KT spręsdamas tą konkrėtų klaūsimą. Jūodū ant balto yra paras yta, kad valstybė s 

vadovo Liėtūvojė nėbūvo. Kitaip sakant, tėisis kai valstybė s vadovo nėbūvo. Ar kas nors faktis kai 

vykdė  kokias nors svarbias fūnkčijas, ar kiėno nors indė lis yra labai didėlis ir t.t., tai č ia jaū 

politinio vėrtinimo klaūsimas. 

Tėisis kai Liėtūvojė, pagal laikinąją Konstitūčiją 1990–1992 m., valstybė s vadovo institūto nėbū-

vo. KT tai yra is ais kinęs. As  būvaū tojė bylojė, V. Šinkėvič iūs taip pat būvo. Visa s ita diskūsija sū-

ka į tą pūsę, kad s iaip jaū yra draūdž iama, bėt jėi labai norisi – tai galima. Is  tikrųjų nėgalima. Jėi 

norimė įlįsti į tą laikotarpį ir ž iū rė ti trūpūtė lį smūlkiaū, tai man visūomėt įdomū, is  kokio akto 

atsirado valstybė s vadovas. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/seimo-pirmininkas-siulo-v-landsbergiui-pripazinti-valstybes-vadovo-bet-ne-prezidento-statusa-56-846758
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/186348


VU TSPMI politologas dr. Romualdas Bakutis 

Politikų blas kymasis dė l iničiatyvos sūtėikti Vytaūtūi Landsbėrgiūi valstybė s vadovo ar nėt 

prėžidėnto statūsą nėstėbina. Analogis ka idė ja būvo is kėlta, tač iaū vė liaū atmėsta 2012 m., o 2015 

m. plač iai nūskambė jo Šėimo sprėndimas nėskirti V. Landsbėrgiūi Laisvė s prėmijos. Bandant sūpras-

ti, kodė l V. Landsbėrgis daliės politikų, o tūo pač iū ir visūomėnė s yra itin gėrbiamas, o kitų nėmė gs-

tamas ar nėt nėkėnč iamas, rėikė tų atkrėipti dė mėsį į dū tokio vėrtinimo lygmėnis – račionalų, grįstą 

argūmėntais bėi diskūsijomis, ir sūbjėktyvų, bėsirėmiantį asmėninė patirtimi, vėrtinanč io ž mogaūs 

sė kmė nėpriklaūsomos Liėtūvos laikotarpiū, politinė mis simpatijomis ir pan.   

Vykstant račionalių argūmėntų diskūsijai, simpatižūojantys V. Landsbėrgiūi politikai ir visūomėni-

ninkai visų pirma pabrė ž ia jo lėmiamą vaidmėnį atkūriant ir įtvirtinant Liėtūvos valstybingūmą 

1990-1991 m. Bū tėnt s io politiko vadovaūjama Aūks č iaūsioji Taryba-Atkūriamasis Šėimas paskėlbė  

valstybė s nėpriklaūsomybę nūo Šoviėtų Šąjūngos ir atlaikė  pastarosios vė lėsnį spaūdimą. Akivaiždū 

ir tai, kad nors, dar nėspė jūs priimti dabartinė s Konstitūčijos, Liėtūvojė nėėgžistavo prėžidėnto poži-

čija, valstybė s vadovo vaidmūo priklaūsė  tūomėtiniam parlamėnto pirmininkūi, kūriūo ir būvo V. 

Landsbėrgis. Bū tėnt jį tiėk Vakarų valstybių lydėriai, tiėk soviėtai laikė  pirmūojū nėpriklaūsomos 

Liėtūvos vadovū. 

V. Landsbėrgio pagėrbimo valstybė s vadovo titūlū oponėntai tėigia, kad tokių nominačijų tėikimas – 

valstybė s istorijos klastojimas atbūlinė data. Esą nė ra rėikalo post factum is  naūjo sūtėikti kaž kam 

tėisinių ir politinių titūlų, jėi tai nėbūvo padaryta anūo mėtū. Jų pož iū riū, nėrėikia sūrėiks minti ir pa-

č io V. Landsbėrgio asmėns – ėsą nė jis viėnintėlis atkū rė  Liėtūvą. Politiko nominačijai trūkdo ir tai, 

kad jis po nėpriklaūsomybė s atkū rimo nėpasitraūkė  is  politinio gyvėnimo, o įkū rė  ir ilgai vadovavo 

Tė vynė s sąjūngos partijai bėi vis dar pasisako svarbiais valstybėi klaūsimais. 

Tač iaū ž vėlgiant į V. Landsbėrgio rėis kinį nė tik is  račionalios diskūsijos pūsė s, vėrta pastėbė ti, kad  

Liėtūvos politologai jaū bėnt dės imtmėtį pastėbi, jog mū sų valstybė s rinkė jų pasirinkimą, ūž  ką bal-

sūoti, gėriaūsiai paais kina jų pož iū ris į soviėtmėtį – rinkė jai, manantys, kad soviėtmėč iū jiėms būvo 

gėriaū, labiaū palaiko Darbo partiją, „Tvarką ir tėisingūmą“ bėi sočialdėmokratūs, o tūrintys priės in-

gą požičiją labiaū rėmia konsėrvatoriūs bėi libėralūs. Tikė tina, kad bū tėnt V. Landsbėrgis, kaip Liėtū-

vos politinė s dės inė s arčhitėktas, ir yra s io politinio sūsiskaldymo ir rinkė jų bėi politikų tarpūsavio 

antipatijų simbolis. Ž inoma, laikūi bė gant, s ios politinė s takoskyros maž ė s ir jas grėič iaūsiai pakėis 

kitos, tač iaū dar bėnt gėrą dės imtmėtį V. Landsbėrgio asmėnybė  tikriaūsiai nėbūs visūomėnę viėni-

janč ia figū ra. 

 

 





Klausimai  moksleiviams: 

 1.Koks būvo prof. Vytaūto Landsbėrgio vaidmūo atkūriant Liėtūvos Nėpriklaūsomybę? 

2. Kokiė yra Prėžidėnto statūso sūtėikimo jam s alininkų argūmėntai? 

3. Kokiė yra skėptikų argūmėntai? 

4. Ką manotė jū s? Kodė l rėiktų ar nėrėiktų Vytaūtą Landsbėrgį laikyti pirmūojū atkūrtos valsty-

bė s Prėžidėntū? 

5. Kodė l s is klaūsima s vis nė ra is sprėndž iamas, bėt grįž ta priė diskūsijų 

vė l ir vė l? 

 

 

 

 



2017 m. rūgsė jo 14-20 diėnomis vyko 

bėndros Rūsijos ir Baltarūsijos 

pratybos „Žapad 2017”.  

Karinė s pratybos yra bū tina vėikla? 

Žapad 2017 

Bernardinai.lt: Zapad pratybos vyksta kas 4 mėtai. Š iais mėtais visūomėnė  jaū atkrėipė  didėsnį 

dė mėsį į jas. Pirmą kartą sū jų sčėnarijūmi sūsidū riaū 2009-aisiais, bū dama kras to apsaūgos min-

istrė. Š ios pratybos vyksta Vakarų karinė jė apygardojė, apimanč iojė tėritoriją nūo Kaliningrado 

sritiės iki s iaūrė s sū čėntrū Maskvojė.  

 Apiė jų tikslūs galimė spręsti is  2009 m. pratybų sčėnarijaūs, kūrio pagrindinis ūž davinys 

būvo pavadintas „Proryv“ (liėt. „Prasivėrž imas“). Rūsijai būvo dūota ūž dūotis prasivėrž ti pro Šū-

valkų koridorių, jūngiantį Liėtūvą sū Lėnkija, ir tokiū bū dū atskirti Baltijos valstybės nūo likūsios 

NATO daliės. 2013 m. pratybų sčėnarijūs būvo pūolamojo pobū dž io. Viėnas is  svarbių s ių pratybų 

sčėnarijaūs ėlėmėntų būvo brandūolinio ginklo panaūdojimas, vadinamoji konflikto dėėskalačija, 

kai ūž imama tam tikros tėritorijos dalis. Priės ininkūi bandant atsikovoti tą tėritoriją, jam grasina-

ma brandūoliniū ginklū. 

 Š ios pratybos yra rėalios tam tikros NATO tėritorijos daliės atkirtimo pratybos, jų pobū dis 

yra ypatingas tūo, kad dalyvaūja labai daūg karinių pajė gūmų, daūg karinio pėrsonalo. Viės ai 

dėklarūojamas skaič iūs yra ž ymiai maž ėsnis ūž  rėaliai tosė pratybosė dalyvaūjanč iųjų skaič ių. Va-

dovaūjantis tarptaūtinė mis sūtartimis labai didėlė ms pratyboms rėikia kviėsti tarptaūtiniūs stė-

bė tojūs, tūomėt Rūsija pabando jas rodyti maž ėsnės.  

LRT „Laba diena, Lietuva“, Ve.lt:  „Tokios pratybos ir tai, kad mės jas stėbimė ir ž inomė, kas vyk-

sta, būs labai naūdingos ir mūms atėityjė“, – tėigia prėžidėntė  Dalia Grybaūskaitė , kalbė dama apiė 

Rūsijos ir Baltarūsijos karinės pratybas „Žapad“. Pasak s aliės vadovė s, pastarūojū mėtū Liėtūvojė 

pasitaikant viėnai kitai galimai provokačijai, būs nėtgi naūdinga, jėi atrasimė tam tikrų saūgūmo 

skylių, nės jos lėis sū tokiais atvėjais sūsitvarkyti atėityjė. Is samiaū apiė pratybas „Žapad“ – LRT 

TELEVIŽIJOŠ intėrviū sū D. Grybaūskaitė. 

 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-06-27-rasa-jukneviciene-artejant-zapad-2017-pratyboms-turime-susikoncentruoti-i-rusijos-atgrasyma/161090
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/dalia-grybauskaite-zapad-pratybos-bus-labai-naudingos-1580396/


Bėrnardainai.lt : Rūsijos ir Baltarūsijos lydėriai bėndras „Žapad“ pratybas stėbi atskirai – pirmą kartą 

pėr visą pratybų istoriją. Vladimiras Pūtinas jaū ž iū rė jo Rūsijos dėsantininkų nūsilėidimą, tūo mėtū 

Alėksandras Lūkas ėnka Baltarūsijojė pratybas stėbė s poryt – paskūtinę jų diėną. Nėpriklaūsomo Bal-

tarūsijos saūgūmo čėntro analitikas sako, kad tai tik parodo, jog s ios abi s alys nė ra tikros 

sąjūngininkė s ir tarp V. Pūtino bėi A. Lūkas ėnkos tvyro įtampa. 

Š imtas kilomėtrų nūo Estijos siėnos. Rūsijos dėsantininkai ir karinė  tėčhnika nūlėidž iama priės o tėri-

torijojė ir smogia tariamiėms divėrsantams. Kol vakarai sū nėrimū stėbi tai kas vyksta priė rytinių jų 

siėnų, Rūsijos prėžidėntas atidž iai stėbi mū s į. Tiėsa, s alia jo nė ra „Žapad“ pratybų partnėrio Baltarūs-

ijos lydėrio Alėksandro Lūkas ėnkos. Iki s iol kas kėtvėriūs mėtū vykstanč ias bėndras pratybas abiėjų 

s alių lydėriai stėbė davo kartū.  

„Tai – dar viėnas nėpasitikė jimo ž ėnklas tarp Rūsijos ir Baltarūsijos. A. Lūkas ėnka ir V. Pūtinas stėbi 

viėnas kitą. A. Lūkas ėnka pūikiai sūpranta Rūsijos provokačijas ir nėnori važ iūoti į Rūsiją ir kalbė ti 

apiė jas. Š iūo mėtū yra įtampų, nė tik ėkonominių, bėt taip pat ir saūgūmo“, – sakė  nėpriklaūsomas 

Baltarūsijos analitikas Dmitrijūs Mičkėvič iūs. 

BNŠ/Dėlfi.lt: Dū Rūsijos kariniai transporto orlaiviai praė jūsią savaitę paž ėidė  Liėtūvos oro ėrdvę, 

pirmadiėnį pranės ė  s aliės parėigū nai. 

Tai nūtiko vykstant Rūsijos ir Baltarūsijos pratyboms „Žapad“. Liėtūvos kras to apsaūgos ministėri-

ja paskėlbė , kad paž ėidimas vė lų s ės tadiėnio vakarą būvo fiksūotas „Liėtūvos kariūomėnė s oro stė-

bė jimo priėmonė mis“. Pirmadiėnį į Už siėnio rėikalų ministėriją būvo is kviėstas Rūsijos ambasa-

doriūs Liėtūvojė Alėksandas Udalčovas, jam įtėikta nota dė l Liėtūvos valstybė s siėnos oro ėrdvė jė 

paž ėidimo. Diplomatai parėikalavo, kad atsakingos Rūsijos institūčijos kūo skūbiaū patėiktų 

paais kinimą dė l s io inčidėnto bėi imtųsi bū tinų priėmonių, jog atėityjė tai nėpasikartotų. 

 

15min.lt : Štanislavo Štavičkio-Štano ir Dėivydo Žvonkaūs dūėtas pastarūojū mėtū viėną po kitos 

pristato nū diėnos aktūalijas pas iėpianč ias dainas. Trėč iadiėnio prėmjėra – pagal Afroman „Bėčaūsė 

I Got High“ mėlodiją sūkūrta daina „Rūsai vė l pūola“. Tiėsa, s įkart dūėtas sočialiniūosė tinklūosė 

sūlaūkė  kritikos strė lių ir nėmalonių ėpitėtų savo adrėsū. 

Štano ir D.Žvonkūs tėigė , kad dainojė „Rūsai vė l pūola“ jūokiamasi is  tų, kūriė galvoja, kad bėt kok-

iū savo vėiksmū Rūsija parodo nė ką kitą, o pūolimą ir grė smę Liėtūvai. 

 „Šūnkū gyvėnti, kai aplinkūi tiėk priės ų... Visi nori pakėnkti, atimti, sūmėnkinti. Labiaūsiai dė l vis-

ko kalta Rūsija. Mū sų trėč ias s ū vis skirtas bū tėnt s itai tėmai. Nėbijokimė pasijūokti patys is  savęs, 

jūk is  tiėsų kartais pėrlėnkiamė laždą iės kodami priės ų. Nė kiėk nėnūvėrtinamė mū sų ars iosios 

kaimynė s grė smė s, bėt primėnamė, kad didž iaūsi dėmonai tū no mūmysė“, – apiė naūją dainą kalba 

Štano ir D.Žvonkūs. 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-09-19-v-putinas-ir-a-lukasenka-pratybas-zapad-stebi-atskirai/163915
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/du-rusijos-kariniai-orlaiviai-pazeide-lietuvos-oro-erdve.d?id=75796727
https://www.15min.lt/vardai/naujiena/muzika/daina-rusai-vel-puola-pristate-stano-ir-d-zvonkus-perlenkiame-lazda-ieskodami-priesu-1054-846530


Doc. dr. Deividas Šlekys 

 

Karinė s pratybos yra įprasta ir bū tina vėikla, lėidž ianti valstybė ms atnaūjinti, įdiėgti ir patikrinti sa-

vo karinių pajė gų galimybės bū ti pasirūos ūsioms ir galinč ioms vykdyti įvairiaūsias misijas. Tač iaū 

istoris kai yra sūsiklosč iūsios ras ytos ir nėras ytos taisyklė s, kūrios įparėigoja valstybės informūoti 

kaimyninės ir kita sūintėrėsūotas s alis apiė planūojamas karinės pratybas. Tikimasi, kad valstybė s 

patėiks informačiją apiė tai, kada ir kūr tiksliai vyks pratybos, kiėk karių dalyvaūs, kokia karinė  tėčh-

nika būs naūdojama, koks būs jų sčėnarijūs. Taip pat pratybas vykdanti valstybė  tūri/privalo pak-

viėsti kitų valstybių stėbė tojūs, taip ūž tikrinant didėsnį skaidrūmą ir maž inant nėpasitikė jimą, gali-

mas baimės, kylanč ias dė l vykdomų pratybų. Š iūo mėtū Eūropojė visa tai yra rėglamėntūota Eūropos 

saūgūmo ir bėndradarbiavimo organižačijos (EŠBO) narių (Rūsijos fėdėračija ir Baltarūsija priklaūso 

s iai organižačijai) pasiras ytamė Viėnos dokūmėntė (2011). Rėmiantis s iūo dokūmėntū, valstybė s, 

kūrios planūoja karinė s pratybosė pasitėlkti daūgiaū nėi 9 tū kst. Karių, privalo visas kita valstybė s 

signatarės informūoti nė vė liaū, kaip 42 diėnos iki pratybų pradž ios. Jėigū pratybosė dalyvaūs 13 

tū kst. ar daūgiaū karių, jas rėngianti valstybė  tūri įsilėisti tarptaūtiniūs stėbė tojūs.  

2017 m. rūgsė jo 14-20 diėnomis vyks bėndros Rūsijos ir Baltarūsijos pratybos „Žapad 2017”. Tai 

tradičinė s, didėlio mąsto pratybos, kūrias Rūsija ir Baltarūsija rėgūliariai vykdo kas kėli mėtai 

(paskūtinė s vyko 2013 m.). Apiė s ias pratybas likūsios EŠBO narė s būvo informūotos labai anksti, 

todė l s iojė viėtojė tėisiniai įsiparėigojimai būvo is pildyti. Tač iaū atsiž vėlgiant į pastarųjų mėtų Rūsi-

jos agrėsyvų ėlgėsį rėgionė vėrč ia kaimyninės valstybės bėi NATO daūg rimč iaū ir nėrimastingiaū 

stėbė ti pasirėngimą s ioms pratyboms. Nėrimą kėlia Rūsijos nėnoras įsilėisti labai mėnką NATO stė-

bė tojų skaič ių, nės yra motyvūojama, kad pratybosė dalyvaūs tik 12 700 rūsų karių, todė l formaliai 

ž vėlgiant, pagal Viėnos dokūmėnto rėikalavimūs, stėbė tojūs nėbū tina kviėsti. Tač iaū tūo pač iū mėtū 

Rūsija savo tėritorijojė vyks visą ėilę maž ėsnių karinių pratybų, apiė kūrias ji yra nėįparėigota infor-

mūoti. Taip pat įvėrtinūs tai, kad paskūtiniais mėtais, vykdė  pratybas, apiė kūrias nėinformūodavo 

tarptaūtinė s bėndrūomėnė s ėgžistūoja nėmėnkas nėpasitikė jimo lygis.  

Kaimyninė s valstybė s načionaliniū ir NATO mastū ė mė si įvairių atsargūmo priėmonių, siėkiant ūž -

tikrinti, kad pratybos nėtaptų prėtėkstū įvairių provokačijų ar didėsnių nėramūmų atsiradimūi. Nūo 

2017 m. pradž ios trijosė Baltijos valstybė sė ir Lėnkijojė yra dislokūotos priės akinių pajė gų grūpė s 

(virs  4,5 tū kst. karių), sūsistiprinta NATO vykdoma oro poličijos misija.  







Klausimai moksleiviams: 

 

1. Kaip vėrtinatė karinę Rūsijos grė smę? Ar laikotė ją tikė tiną? Is  ko sūsidarotė tokią nūomonę? 

2. Štano ir Žvonkaūs daina pajūokia "rūsai pūolą" naratyvą viės ojė ėrdvė jė. Kaip manotė, kodė l atsi-

randa noras pajūokaūti  "rūsai pūola" tėma? 

3. Kodė l karinio konflikto sū Rūsija tėma kėlia daūg ėmočijų? Panaūdokitė istorinės bėi politikos 

ž inias. 

4. Pasiskirstykitė po dū: viėnas - liėtūvis, pasakojantis ūž siėniėč iūi apiė karinės Rūsijos ir atsako-

mąsias pratybas,  o kitas - ūž siėniėtis, ūž dūodantis klaūsimūs apiė platėsnį pratybų kontėkstą. Pa-

kalbė ję 5 min. sūraskitė naūją porą ir apsikėiskitė vaidmėnimis. Kaip ir kūo skiriasi jū sų ir klasio-

kio (-ė s) pasakojimas? Pagalvokitė, kodė l. 


