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Šiame numeryje: 

Uraganai. Donaldo Trumpo reakcija į 

klimato kaitą po maž iau nei per 

me nesį s aliai smogusių dviejų 

uraganų . 

Liberalų krizė. Pareiks ti įtarimai 

buvusiam Liberalų pirmininkui 

Eligijui Masiuliui esą s is pae me  kys į 

pinigine ir nematerialia forma.  

Naujienlaiškį remia: 

Naujienlaiškį rengia: 

Rinkimai Vokietijoje. Merkel 

vadovaujama Kriks c ionių demokratų 

sąjunga rinkimuose už e me  pirmąją 

vietą, gavusi 33 proc. balsų. 



Eugenijus Gentvilas Seime surengtos 

spaudos konferencijos metu pasakė, kokį 

nematerialų kyšį iš koncerno „MG Baltic“ 

gavo Eligijus Masiulis. 

Kaltinimai korupcijos byloje 

Liberalų  križe  

15min.lt: Pareiks ti įtarimai buvusiam Liberalų pirmininkui Eligijui Masiuliui esą s is pae me  kys į pini-

gine ir nematerialia forma. Įtariama, kad E.Masiulis, veikęs partijos naudai ir interesais, is  koncer-

no „MG Baltic“ viceprežidento R.Kurlianskio už  koncernui palankių ir finansis kai naudingų politinių 

sprendimų prie mimą, savo ir partijos naudai prie me  106 tu kst. eurų kys į grynaisiais, taip pat kys ius 

nematerialia forma. Įtarimai pareiks ti ir Darbo partijai priklausanc iam Š aru nui Gustainiui - esą 

jis pae me  8,7 tu kst. eurų kys į, už maskuotą kaip paramą vies ajai įstaigai, organižuojant partijos narių 

mokymus.  

 

Vz.lt: Vilniaus mero Remigijaus Š imas iaus vadovaujami liberalai paskelbe  sostine s valdž ioje stab-

dantys bendradarbiavimą su konservatoriais. Vietoje jų į koaliciją greic iausiai bus kviec iama Lenkų 

rinkimų akcija. Anot Š imas iaus, „tai tikriausiai ne ra staigmena stebe jusiems Vilniaus savivaldybe s 

tarybos darbą is  arti – su konservatoriais tam tikrų projektų ku rimas buvo tarsi plaukimas laivu 

is metus inkarą“: „Kantriai toleravome vies ojo transporto atnaujinimo, s vietimo kokybe s ke limo, 

strateginių ple tros ir kitų projektų stabdymą, neatsakingą miesto biudž eto skirstymą, tac iau tai ne-

gali tęstis visą kadenciją. Norime pereiti į kitą lygį ir tam turime visas galimybes.“ 

Lzinios.lt: Vilniaus miesto tarybos valdanc iajai koalicijai priklausanc io „Lietuvos sąras o“ lyderis 

bei frakcijos seniu nas Darius Kuolys nuogąstauja, kad liberalų sprendimas nebedirbti drauge su 

konservatoriais paskatinti grįž imą prie ankstesne s kadencijos praktikos, kai sprendimus lemdavo 

ne ide jos, o interesai. 

Delfi.lt: Liberalų sąju dž io pirmininko pirmasis pavaduotojas Eugenijus Gentvilas Šeime surengtos 

spaudos konferencijos metu pasake , kokį nematerialų kys į is  koncerno „MG Baltic“ gavo Eligijus 

Masiulis..E. Masiulis susitare  su Raimondu Kurlianskiu, kad dalyvaus LNK televižijos laidoje „Alfa 

savaite “ ir tai yra traktuojama kaip neteise ta parama partijai ir nusikalstamas partijos veikimas“, – 

ais kino E. Gentvilas. Anot jo, bu tent s i laida ir buvo įvardyta kaip nematerialus kys is. Ji vyko 2015 

m. lapkric io 4 d. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/korupcijos-byloje-itarimai-liberalu-sajudziui-ir-darbo-partijai-e-masiulis-is-r-kurlianskio-eme-ne-tik-pinigus-56-856924
http://www.vz.lt/verslo-aplinka/politika/2017/10/02/simasius-is-vilniaus-valdzios-ismeta-konservatorius
http://lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-krastas/darius-kuolys-liberalai-elgiasi-kaip-saviveiklinis-skudutininku-ansamblis-/251369?gdbaiecjecbaaimg
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/liberalai-issizada-savu-pasake-koki-nematerialu-kysi-gavo-e-masiulis.d?id=75838663


 

M. Riomerio universiteto politologė Rima Urbonaitė  

 

 Lietuvos Respublikos liberalų sąju dis (LRLŠ) įkurtas 2006 metais. Lietuvoje liberaližmo ideolo-

giją atstovaujanc ių partijų bu ta ne vienos, jos skildavo, is nykdavo, rasdavosi naujos. Tac iau bu tent 

LRLŠ pavyko tapti pagrindine liberalų partija, kuri pastaruosius trejus rinkimus sugeba patekti į Šei-

mą, perž engiant 5 proc. barjerą, leidž iantį partijai dalyvauti mandatų dalybose. (Š iuo metu LRLŠ turi 

14 mandatų Šeime.) 

 Tac iau rugse jo pabaigoje LRLŠ buvo pateikti kaltinimai korupcijos byloje. Š įkart tai jau ne kal-

tinimai korupcija atskiram partijos nariui (kaip buvo Eligijaus Masiulio atveju), bet kaltinimai ir pa-

c iai partijai. O tai labai rimtas is s u kis, ką pripaž įsta ir LRLŠ nariai. 

 Bet bu tų naivu manyti, jog vienai partijai pareiks ti kaltinimai korupcijos byloje neatsilieps ir 

visų partijų įvaiždž iui. Is  vienos puse s, reikia pripaž inti, jog Lietuvoje (ir net senosiose demokratijo-

se) partijos kiek pamirs o, kas yra rinke jų interesų atstovavimas, skaidri politika. Jos primirs o partijų 

funkcijas, tarp kurių yra rys io tarp valdž ios ir rinke jų palaikymas, politinio elito formavimas, atren-

kant geriausius. Partijos ignoravo ir tai, jog nors daliai rinke jų veikia paž adai „is rink mus, gyvenimas 

bus saldus kaip medus“, kartu tai lemia ir nuolatinį rinke jų nusivylimą partijomis, politikais, jų su-

vienode jimą ir atveda vis naujas partijas, kuriomis ve liau irgi nusiviliama.  

 Bet jei LRLŠ is gyvena križę, tai nereis kia, jog neliko ž monių, kurių paž iu ros yra liberalios. O be 

LRLŠ kitos alternatyvos kol kas ne ra.  Rinke jai (nors jų ir labai nedaug) nori partijos, kurios veikla 

bu tų skaidri, kuri atstovautų jų interesus, ture tų jai priklausanc ius profesionalius politikus ir nuo-

sekliai laikytųsi liberaližmo nuostatų.  

 Artimiausiu metu LRLŠ bus sunku atriboti partijos pavadinimą nuo ž odž io „korupcija“. Š iai 

partijai tru ksta ir naujų, profesionalių bei pasitike jimą kelianc ių politikų, kurie gale tų keisti partijos 

veidą. Bet keisti partijos pavadinimą, kas buvo siu lyta kaip galimas problemos sprendimas, taip pat 

ne ra tikslinga. Partija – tai ne pavadinimas, partija – tai ž mone s, ide jos ir konkreti veikla.  

 Bet ar gali atsirasti visai nauja politine  partija, kuri ture tų kitą pavadinimą, ir visai neture tų 

nieko bendro su LRLŠ? Šusidarusi situacija gali bu ti įvertinta, kaip nis a naujai liberalų partijai. Ta-

c iau sukurti partiją, kuri bu tų nevienadienis reis kinys ir ture tų potencialą tapti rimta politine je ga, 

ne ra taip paprasta. Tam reikia finansų. O sugriež tintos 2012 m. partijų finansavimo taisykle s ne ra 

palankios naujiems dariniams. Tam reikia ir ž monių, kurie ture tų potencialą pritraukti rinke jus ir 

vesti partiją naujuose rinkimuose, bei ž monių, kurie palaikytų partijos veiklą ir regionuose. Pats 

LRLŠ taip pat niekur nedings, o dviejų liberalų partijų egžistavimas ir konkurencija gali kenkti joms 

abiems. Tode l naujam dariniui bu tų labai nelengva tapti rimta politine je ga.  

 Taigi LRLŠ s is laikotarpis sude tingas. Jo metu partija gali susilpne ti, prarasdama rinke jus, kurių 

dalis net gali visai neiti balsuoti, arba, prie musi tinkamus sprendimus ir įtikinusi rinke ją partijos 

veiklos principų pasikeitimu, is liks gana svarbiu politiniu dariniu Lietuvos partine je sistemoje.  



Mark Adam Harold - 

Vilniaus miesto ta-

rybos narys   

Egle  Šamos kaite  

- Šocialdemok-

ratų partijos ko-

munikacijos va-

dove    

Gabrielius 

Landsbergis -  

Te vyne s Šąjungos 

lyderis   



Klausimai  moksleiviams: 

1. Kas įvyko, kad kalbama apie Liberalų sąju dž io "laidotuves", partijos pabaigą? Apibendrinkite. 

2. Ką ž inote apie liberalias partijas Lietuvoje? Kokią vietą Parlamente po paskutinių rinkimų už i-

ma Liberalų sąju dis? 

3. Kokios yra vertybine s liberalų nuostatos? Įvardinkite bent 3 pagrindines. Kokią kitą Lietuvos 

partiją gale tų rinktis liberalų rinke jai? Kode l? 

4. Kaip dere tų pasielgti dabartiniam partijos vadovui Remigijui Š imas iui ir kitiems liberalų lyde-

riams? 

5. Kuo s is politine s korupcijos skandalas ypatingas? Kokių tokio tipo skandalų ž inote dar? Kuo jie 

baige si? 

6. Kas ture tų įvykti, kad partijos ir politikai bu tų atsparesni korupcijos pavojui, o rinke jai atgautų 

pasitike jimą partijomis? 

 

 

 

Aus rine  Armonaite  
- Šeimo nare  
(Liberalų Šąju dis) 

Vytautas Šinica - 

vienas sambu rio 

"Propatria" steige ų  



A. Merkel vadovaujama Krikščionių 

demokratų sąjunga sekmadienio rinkimuose 

užėmė pirmąją vietą, gavusi 33 proc. balsų. 

Įtaka Lietuvai ir galimi pokyčiai 

Rinkimai Vokietijoje 

Lrt.lt/ BNS: Įtaka Lietuvai ir galimi pokyc iai. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos 

mokslų (VU TŠPMI) instituto docentas Kęstutis Girnius BNŠ teige , kad Vokietijos parlamento rinki-

mų santykių tarp Vokietijos ir Lietuvos nepakeis. Tą patį tvirtino ir ytauto Didž iojo universiteto Po-

litikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas Š aru nas Liekis. Vis de lto populistine laikomos des i-

niųjų paž iu rų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) režultatas gali lemti A. Merkel pasistu me jimą į 

des inę. 

 „Galimas vienas pokytis – Europos Šąjungos darbotvarke s prioritetižavimas, nes daug kas ma-

no, kad po s ių rinkimų Emmanuelis Macronas (Prancu žijos prežidentas – BNŠ) tike sis naujos val-

danc ios daugumos, su kuria gale tų įgyvendinti savo ide jas, susijusias su tolimesne Europos integra-

cija“, – kalbe jo R. Vilpis auskas, VU TŠPMI vadovas. 

 

Delfi.lt/ Lrt.lt/ The National Review: Rinkimų režultatų reiks me . A. Merkel vadovaujama Kriks -

c ionių demokratų sąjunga sekmadienio rinkimuose už e me  pirmąją vietą, gavusi 33 proc. balsų, ta-

c iau tai buvo blogiausias režultatas nuo partijos įku rimo 1945 m. Pasak J. Fundo, priež astis yra ta, 

kad A. Merkel yra susilpne jusi ir greic iausiai bus priversta koaliciją sudaryti su skirtingoms politi-

nio spektro puse ms atstovaujanc iomis Laisvųjų demokratų ir Ž aliųjų partijomis. 

 Pasak politikos klausimais ras anc io amerikiec ių tinklaras tininko Henry Olseno, Vokietijos 

rinkimai turi panas umų su referendumo de l „Brexit“ režultatais ir su D. Trumpo pergale JAV: „De l 

tų pac ių priež asc ių, de l kurių leiboristų rinke jai balsavo už  „Brexit“, o B. Obamos s alininkai atsisa-

ke  paremti Hillary Clinton, Vakarų politikoje vis rys kesne  skirtis ne tarp kaire s ir des ine s, o tarp 

už darumo ir atvirumo. Jei priklausote elitui, tike tina, kad pare me te darbininkų klase s atstovams 

nepriimtiną politiką.“ 

 „A. Merkel gali bu ti nepaje gi įgyvendinti ekonominio liberaližmo ir kultu rinio konservatižmo 

nuostatų, už  kurias, kaip galima spręsti is  rinkimų režultatų, pasisake  vokiec iai, – teige  H. Olsenas. 

Nesugebe jus pateisinti rinke jų lu kesc ius, kriks c ionims demokratams teks ies koti kito lyderio, kuris 

http://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/3/187559
https://www.delfi.lt/news/daily/world/koki-signala-vokietijos-kanclerei-pasiunte-rinkejai.d?id=75891371


Jis pridu re , kad balsuodami už  A. Merkel vokiec iai sustiprino jos požicijas de l is laidų gynybai didini-

mo, tac iau atiduoti balsai už  AfD reis kia, kad didele  dalis s alies buvo nepatenkinti jos sprendimais de l 

migrantų. 

 

 

15min.lt: Kas balsavo už  AfD? Kras tutinių des iniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) se kme  

(už  juos balsavo kiek daugiau nei 12 proc. į rinkimus ate jusių) s ios s alies parlamento rinkimuose 

nereis kia, kad ims dominuoti radikalu s des inieji. Tac iau A.Merkel ir Kriks c ionių demokratų sąjun-

gai (KDŠ) suformuoti stabilią koaliciją su ekonominį liberaližmą propaguojanc ia Laisvųjų demok-

ratų partija ir ž aliaisiais nebus lengva. 

 AfD, 2013 metais įkurta kaip platforma nepatenkintiems euru, į s iuos rinkimus e jo kritikuo-

dama A.Merkel sprendimą už pernai atverti Vokietijos sienas daugiau nei milijonui pabe ge lių. Per 

rinkimų kampaniją AfD atstovai įrodine jo kone než inantys, kas yra ž emas lygis – ais kinta, kad mu-

sulmonai atvyke liai yra teroristai ar kad tiesiog netinka Vokietijai. 

 Beveik keturi penktadaliai rinke jų pare me  lengvai atpaž įstamas pagrindines partijas. Škirtu-

mas tik toks, kad centristinių paž iu rų rinke jų balsus dabar is sidalijo ne dvi ar trys, o keturios parti-

jos. AfD geriausiai pasirode  buvusioje Rytų Vokietijoje – migrantų ten atvyko nedaug, tac iau vietos 

ž mone s jauc ia, kad turtingi buvusios Vakarų Vokietijos gyventojai juos visis kai ignoruoja. 

Didž iausias pavojus s iuo metu yra ne tai, kad Vokietijoje ims dominuoti radikalu s des inieji, o gali-

mybe , esą tradiciniai politikai, reaguodami į AfD ž ygį, perims s ių is sis oke lių retoriką ir „už sklęs“ 

BNS: Rinkimai ir Rusija. Rusija ture jo visus reikiamus ginklus už pulti Vokietijos kanclerę Angelą 

Merkel – daugybę vogtų elektroninių lais kų ir dokumentų is  s ios s alies parlamento ir kanclere s 

Kriks c ionių demokratų sąjungos (KDŠ). Šelektyviai juos suredagavęs ir nutekinęs, Kremlius bu tų 

parodęs, kaip politikai vykdo politiką: kuria intrigas, apsimetine ja ir nieks is kai elgiasi. Rinke jai 

bu tų buvę s okiruoti. Panas iai buvo suž lugdyta kandidate s į JAV prežidentus Hillary Clinton kam-

panija. 

 Anot Edwardo Lucaso, A.Merkel puolimas visu paje gumu greic iausiai bu tų buvęs bevaisis, 

nes jis bu tų suveikęs kaip perspe jimas Vokietijos visuomenei apie gre smę is  Rusijos. Tode l Rusija 

pasirinko subtilesnę taktiką pasinaudodama savo komunistinių laikų ž valgybos tinklais, kurie per 

pastaruosius des imtmec ius buvo plec iami ir puosele jami. 

 Taigi dabar Rusija turi tris sau palankius politinius objektus bu simai veiklai: vis paž eidž ia-

mesnius socialdemokratus, prokremlis kai nusiteikusius kras tutinius kairiuosius „Die Lin-

ke“ („Kaire “) bei antiislamis ką AfD. Dar galima priskaic iuoti ir Laisvąją demokratų partiją (FDP), 

atrodo, linkusią pripaž inti Krymo aneksiją. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/rinkimu-vokietijoje-pamokos-ar-salis-uzsidarys-nuo-pasaulio-57-859990
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/edwardas-lucasas-kremliaus-nesikisimas-i-rinkimus-vokietijoje-kelia-klausimu-500-858730


 

VU TSPMI politologas dr. Romualdas Bakutis  

 

 Vokietijos kanclere  Angela Merkel ir jos vadovaujami kriks c ionys demokratai po Bundestago rinkimų 

is saugojo savo vadovaujantį vaidmenį s alyje, tac iau pasirode  silpniau nei tike josi – A. Merkel krikdemai gavo 

beveik 9 procentiniais punktais maž iau balsų nei ankstesniuose rinkimuose ir neteko 65 vietų. Tai reis kia, 

kad kriks c ionims demokratams nepakaks vienos koalicine s partijos tam, kad jie gale tų už sitikrinti parlamen-

tinę daugumą. Š iuo metu realiausiai atrodo krikdemų bei dviejų maž esnių partijų – ž aliųjų ir liberalų – bu si-

ma sąjunga, kuri spaudoje de l s ioms partijoms priskiriamų spalvų (atitinkamai – juodos, ž alios ir geltonos) 

jau praminta Jamaikos koalicija. 

 Tai pies ia dviprasmis ką Vokietijos ateities raidos scenarijų. Viena vertus, kitos alternatyvos A. Merkel 

valdž iai ateinanc ius ketverius metus s alyje nebus, tode l kanclere  gale s jaustis už tikrintai, tac iau, kita vertus, 

koalicijos partneriai neabejotinai bandys A. Merkel kantrybę keldami jai įvairius reikalavimus, kadangi buvi-

mas kriks c ionių demokratų s es e lyje prae jusią kadenciją jų sąjungininkams socialdemokratams kainavo dar 

vieną pralaime jimą s iemet, o pries  ketverius metus buvę krikdemų koalicijos partneriai liberalai tada apskri-

tai nepateko į parlamentą. A. Merkel moka praž udyti savo sąjungininkus, tad s įsyk jie sieks ž u tbu t bu ti paste-

be ti. Be to, nereikia pamirs ti ir ž aliųjų bei liberalų tarpusavių nesutarimų – pirmieji palaiko investicijas į atsi-

naujinanc ius is teklius, gerove s valstybe s ple trą, imigrantų prie mimą bei federaližuotą Europos Šąjungą, o ant-

rieji visais s iais klausimais skeptis kesni. 

 A. Merkel teks atlaikyti kritiką ir is  savų tarpo. Bavaris ka Kriks c ionių socialine  sąjunga jau kurį laiką 

kritikuoja kanclerę de l jos pernelyg liberalios politikos pabe ge lių prie mimo atž vilgiu, o tai, kad tokia požicija 

ne ra priimtina nemaž ai daliai vokiec ių (ypac  buvusioje komunistine je Rytų Vokietijoje), rodo ir kras tutine s 

des ine s požiciją už imanc ios partijos „Alternatyva Vokietijai“ Bundestago rinkimuose už imta trec ia vieta. De l 

to s ią kadenciją is  A. Merkel galima tike tis griež tesne s požicijos migracijos klausimais. 

 Galiausiai bus įdomu stebe ti Vokietijos valdž ios už sienio politiką – c ia didž iausias is s u kis A. Merkel bus 

suvaldyti savo kolegos Prancu žijos prežidento Emmanuelio Macrono ambicijas is ple sti Europos Šąjungos ga-

lias finansų, gynybos ir kitose srityse. Jo veiklumui veikiausiai nepritartų nei didesne  dauguma vokiec ių rin-

ke jų, nei patys krikdemai, manantys, jog tokie pokyc iai tiesiog reiks tų didesnę finansinę nas tą Vokietijai, kai 

reformas pirmiausiai ture tų daryti su savo finansais nesusitvarkanc ios valstybe s. 



"Naujiena: Merkel laimi Vokietijos rinkimus. Tac iau tai už gož ia nau-
jiena, kad pirmą kartą nuo 1945 m. kras tutine s des ine s partija pateko 
į Vokietijos parlamentą."  

Laurynas Kasc iu nas - 

Šeimo narys (Te vyne s 

Šąjunga)   

Robbie Gramer - 
"Foreign Policy" 
ž urnalistas 

Linas Kojala - 

politologas  



 

Maž vydas Jastramskis - 

VU TŠPMI docentas, 

mokslo darbuotojas 



Klausimai moksleiviams: 

 

1. Kaip vertinate tai, kad A.Merkel vadovaujama partija dar kartą už sitikrino daugumą par-

lamente?  

2. Ką ž inote apie ligs iolinę Kanclere s lyderystę Vokietijoje, Europos Šąjungoje (EŠ)?  Kokie 

Lietuvos vadovų ir A. Merkel santykiai? 

3. Kokios Kanclere  laikosi požicijos Rusijos atž vilgiu? Kaip ji elge si Krymo aneksijos križe -

je? Kode l Rusija gale tų nore ti susilpninti Kanclere s požiciją? Padiskutuokite. 

4. Kokią įtaką A. Merkel is srinkimas  turi EŠ, santykiams su EŠ partnere mis ir Lietuvai? 

5. Ką reis kia iki tol daug balsų negaudavusių partijų - AfP, FDP, Die Linke - is ke limas rinki-

muose? Kode l, Ju sų nuomone, Vokietijos rinke jai už  jas balsavo? 

6. Merkel partija gavo maž iausiai balsų nuo 1945 m. Kaip manote kode l? Ar yra paralelių su 

Brexit, rinkimais Prancu žijoje ir Olandijoje? 

"Partijos "Alternatyva Vokietijai" 
pirmininkė Frauke Petry pavadino 
šiandienos rinkimų rezultatus 
"politiniu žemės drebėjimu".  

Carl Nasman - "Deutsche 
Welle" ž urnalistas 



D.Trumpo kontraversiška pozicija dėl 

klimato kaitos padarinių 

Neigiama uraganų įtaka ekonomikai 

Uraganai 

Lrytas.lt. JAV prežidento Donaldo Trumpo reakcija į klimato kaitą po maž iau nei per me nesį s aliai 

smogusių dviejų uraganų („Harvey“, „Irma“). Nors paremti uragano „Harvey“ nualinto Teksaso jis 

atvyko, tac iau klimato kaitą laiko pramanu, kurį sugalvojo kinai, o kovą su ja – kenksminga JAV eko-

nomikai. Kiti jo sprendimai kaip birž elį paskelbtas pasitraukimas is  Paryž iaus klimato sutarties, e-

lektros je gainių skleidž iamų s iltnamio efektą sukelianc ių dujų apribojimų atsisakymas ar ats auktas 

įsakas teritorijose, kuriose yra potvynių pavojus, įrengti infrastruktu rą atsiž velgiant į kylantį ju ros 

lygį rodo galingiausios pasaulio valstybe s lyderio pož iu rį į klimato kaitą. Tac iau JAV prežidentas ne ra 

vienintelis skeptikas de l klimato kaitos. Amerikoje gausu politikų, daugiausia respublikonų, kuriems 

klimato kaita – nei tikrove , nei prioritetas. 

 

Delfi.lt: Prau ž us uraganui "Marija" D. Trumpas kartu su ž mona lanke si Puerto Rike. Teigiama, kad 

s iuo vižitu sieke  už glaistyti savo pirminę reakciją, kuri buvo kritikuojama. Tac iau ir s is vižitas su-

silauke  kritikos: prežidentas lanke si turtingųjų rajone, susiginc ijo su salos pareigu nais de l pagal-

bos spartos, kritikavo Šan Chuano merę Carmen Yulin Cruž, leptele jo, kad Puerto Riko gyventojai 

yra „nede kingi ž mone s, norintys, kad viskas bu tų padaryta už  juos“ bei teige , kad sala ture tų di-

dž iuotis maž ų aukų skaic iumi.  

 

Tv3.lt: Per keturias savaites JAV sukre te  keturi uraganai: "Harvis", "Irma", "Marija" ir naujausias Nei-

tas. Pastarasis Centrine je Amerikoje (Hondu re, Nikaragvoje ir Kosta Rikoje) nusines e  22 gyvybes. 

Teigiama, kad s ie metai gali tapti didž iausių nuostolių de l stichinių nelaimių metais. Uraganas Neitas 

- jau 11-ta katastrofa 2017 m. 

Lrt.lt: Pirmasis is  ketverto 4 kategorijos uraganas "Harvis" Teksaso valstijoje per savaitę  nusines e  

39 gyvybes, 7 tu kst. namų buvo stipriai apgriauti, apie 7 tu kst. visis kai sugriauti. 325 tu kst. ž monių 

pras e  pagalbos is  federaline s valdž ios. 

http://pasaulis.lrytas.lt/stichijos-ir-nelaimes/2017/09/19/news/istorines-audras-atlaikiusiu-amerikieciu-klimato-kaita-toliau-nejaudina-2573682/
https://www.delfi.lt/news/daily/world/puerto-rike-kruopsciai-surezisuotas-d-trumpo-pasirodymas.d?id=75954347
https://www.tv3.lt/naujiena/928688/ketvirtas-galingas-uraganas-smoge-amerikai-zmones-nebezino-kur-detis
http://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/3/184958


"San Chuano (Puerto Riko sostinės) 
merės ir kitų Puerto Rike gebėjimas va-
dovauti labai menkas, ji nesugeba gauti 
pagalbos iš savo darbininkų. Jie nori, kad 
kiti viską padarytų už juos, nors tai turė-
tų būti bendruomenės pastangos. 
10,000 federalinių darbininkų saloje 
nuostabiai atlieka savo darbą." 

Alfa.lt/ Traders.lt: Įž velgia ne tik neigiamas, bet ir teigiamas pasekmes. Pastarieji uraganai A-

merikos ekonomikai ture s tiek neigiamą poveikį, tiek ir teigiamų pasekmių, nes ilgalaike je pers-

pektyvoje padidins ekonominę veiklą, pareis ke  Amerikos Federalinio Režervų banko Niujorko 

padalinio vadovas William Dudley. „Tikiuosi, kad iki to laiko kai pasieksime metų pabaigą ir 

2018 metų pradž ią, neigiami s ios audros padariniai bus baigti ir mes pamatysime naudą ekono-

mikai is  atstatymo veiklos“, – režiumavo Amerikos Federalinio Režervų banko Niujorko padali-

nio vadovas William Dudley. 

 

Vz.lt: Neigiama uraganų įtaka maisto sektoriui. Škaic iuojama, kad ekonomine  stichijos padaryta 

ž ala gali is augti iki 300 mlrd. UŠD. Galimas poveikis maisto kainoms – Florida yra antra didž iausia 

ž eme s u kio produkcijos augintoja JAV ir antra didž iausia apelsinų sulc ių gamintoja pasaulyje. A-

nalitikų manymu, „Irma“ gali sunaikinti net 20% s alies citrusinių kultu rų. Teigiama, kad de l visis -

kai sunaikintų apelsinų pase lių nuostoliai bus ne tik trumpalaikiai. „Irma“ gali ture ti ir ilgalaikį 

poveikį, kadangi prireiks kelerių metų, kol bus atkurti apelsinmedž ių sodai. Floridoje be apelsinų 

taip pat auginami pomidorai, greipfrutai, arbu žai ir cukranendre s. 

Delfi/ ELTA: Neigiama uraganų įtaka ekonomikai. Vienas is  padarinių – is augusios naftos kai-

nos. Forex.com analitikas Fawadas Ražaqžada sako, kad nafta gali pabrangti dar labiau, nes aud-

ros sutrikdo naftos perdirbimo objektų darbą. Nepaisant to, ekspertai sako, kad ankstesne  naftos 

kaina atsistato per keletą savaic ių. 

https://www.alfa.lt/straipsnis/50214625/uraganai-ilgalaikeje-perspektyvoje-paskatins-ekonomine-veikla
http://www.vz.lt/verslo-aplinka/2017/09/11/uragano-irma-padaryta-zala-gali-siekti-300-mlrd-usd
https://www.delfi.lt/verslas/rinka/naftos-kainas-palaiko-smarkiai-sumazejusi-gamyba-jav-uragano-padariniai.d?id=75704819


 

 VU TSPMI politologas Linas Kojala 

 

 Jungtines Amerikos Valstijas s į rudenį kamavo stichine s nelaime s - pirmą kartą nuo 2005 metų 

įvyko net keturi uraganai, kurių metu ve jo greitis virs ijo 200 km per valandą. Didž iausias is  jų, pava-

dintas Marija, rugse jo 20 dieną niokojo Puerto Riko salą - JAV teritoriją Karibų ju roje. 

 Š i nelaime  nusines e  per 80 gyvybių bei padare  nuostolių, kurie vertinami 50 milijardų JAV do-

lerių. Kilo ir politine  kontroversija: kritikų teigimu, JAV administracija, kuriai vadovauja Prežidentas 

Donaldas Trumpas, nepadare  visko, ką gale jo, kad pade tų nukente jusiesiems. Jų teigimu, ve lavo bu -

tinų maisto produktų, vaistų siuntos, ilgai nepavyko atkurti elektros tiekimo, tru ko pagalbą galinc ių 

suteikti ž monių, neskirtas pakankamas finansavimas. Klausta, ar Trumpui apskritai ru pi Puerto Ri-

kas, kadangi s i sala priklauso JAV, bet ne ra formaliai inkorporuota. 

 Pats Prežidentas tą neige  ir tikino, jog Administracija susidorojo su križe pavyždingai. Be to, jis 

pats buvo nuvykęs į salą įvertinti situacijos. Tiesa, Trumpas savo ruož tu negaile jo kritikos vietos pa-

reigu nams, teigdamas, kad daugelis problemų kyla de l jų negebe jimo susidoroti su situacija. 

 Apklausos rodo, jog amerikiec iai Trumpo atsaką į nelaimę vertina kritis kai - požityviai pasisa-

ke  32 proc. apklaustųjų, negatyviai - 49 proc. Tad s i tragedija atsilieps ir Prežidento populiarumui. 

 Š ios stichijos taip pat paas trino platesnes diskusijas apie klimato kaitą ir jos įtaką uraganų for-

mavimuisi. Baiminamasi, kad ateityje tokių katakližmų tik dauge s. Visgi Trumpas nekeite  savo poži-

cijos, kuri neneigia klimato kaitos fakto, bet abejoja, kiek prie s io proceso prisideda ž mogaus veikla. 

Bu tent del s ios priež asties pries  keletą me nesių Trumpo administracija nusprende  pasitraukti is  Pa-

ryž iaus klimato kaitos susitarimo, kurį pasiras e  195 pasaulio valstybe s. Juo siekiama sumaž inti nei-

giamą ž monijos poveikį gamtai ir sule tinti klimato ats ilimą. Trumpo manymu, JAV s is susitarimas 

nenaudingas ekonomis kai.  

"Kai Pitbull (atlikėjas) yra geresnis 

nei išrinkti politikai. Pitbull siunčia 

savo privatų lėktuvą į Puerto Riką 

pervežti vėžiu sergančius žmones į 

JAV".   



 

"Jei kas domisi, taip atrodo 
lyderystė. San Chuano merė 
vandenyje padeda miesto 
žmonėms." 

Statistika apie tai, kiek amerikiečių žino, kad 
Puerto Riko gyventojai yra JAV piliečiai. 

"Apie pusę amerikiečių nežino, kad Puerto 
Rikas yra JAV dalis. Iš tų kurie žino, 81 proc. 
pritaria pagalbai Puerto Rikui, iš tų kurie 
nežino, 44 proc. pritaria pagalbai."  

Donaldas Trumpas - JAV preziden-
tas - nepatenkintas žiniasklaidos 
komentarais apie jo reakciją į ura-
ganą Puerto Rike  

"Wow, kiek netikrų naujienų šian-
dien. Nesvarbu, ką darau, ar sa-
kau, jie niekada nerašo, nesako 
tiesos. Netikrų naujienų žiniasklai-
da nebekontroliuojama!" 



Klausimai moksleiviams: 

1. Ką ž inote apie stichines nelaimes, siejamas su klimato kaita, ir jų padarinius? Pasidalinkite su klase. 

2. Pasidalinkite nuomone mis, kurios s alys ir jų gyventojai nuo klimato kaitos padarinių kenc ia labiau-

siai? Kode l? 

3. Kokia Ju sų nuomone  de l daž ne janc ių stichinių nelaimių? Ju sų nuomone, ar tai laikytina klimato kai-

tos padariniais? 

4. Kode l stichine  nelaime  gali bu ti netgi naudinga s alies ekonomikai? Ar visoms s alims tokia perspek-

tyva įmanoma? 

5. D. Trumpas yra skeptis kas klimato kaitos ide jos atž vilgiu. Jis ne ra visis kai įsitikinęs, kad de l klimato 

kaitos kalta ž mogaus veikla. Ar sutinkate su jo nuomone? Padiskutuokite. 

6. Kaip ture tų elgtis s alies lyderiai is tikus stichinei nelaimei? Padiskutuokite, koks pavyždys bu tų tin-

kamas. 

KONKURSAS 

Mokytojai yra kviec iami dalyvauti konkurse! 

Jei esate mokytojas, fotoaparatą galite laime ti paras ę, kaip savo pamokose pritaikote nau-
jienlais kį. Jei galite, labai kviec iame pasidalinti ir nuotraukomis! Tekstus siųskite į  

aktualiju.pamoka@gmail.com.  

Konkurse galima dalyvauti nuo 2017 m. rugse jo 15 d. iki 2017 m. gruodž io 5 d. Mokytoją lai-
me jusį fotoaparatą paskelbsime gruodž io me nesį. 


