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Prezidento rinkimai ir įtampa su 

Vakarais.  

Rusija ir toliau Putino. 

Rusija 

 

15min.lt, BNS: Rinkimų rezultatai rodo, kad Vladimiras Putinas ketvirtą kartą perrinktas 
Rusijos Federacijos prezidentu. Jis surinko 76,69 proc. rinkėjų balsų. Prezidento pareigas 
jis eis artimiausius  6-erius metus. Antru liko Rusijos Donaldu Trumpu vadinamas Komu-
nistų partijos kandidatas milijardierius P. Grudininas, surinkęs 11,77 proc. balsų, trečiu – 
V. Žirinovskis. 

15min.lt: VDU profesorius Mindaugas Jurkynas rašo, kad Rusijos prezidento rinkimai iš 
esmės    nieko nepakeitė. Jis komentuoja 18 metų trukusio valdymo rezultatus: su V. Putino 
atėjimu į valdžią, Rusijos demokratijos augimas buvo palaidotas. Autoritarinio valdymo 
metodais besivadovaujantis yderis pradėjo kontroliuoti žiniasklaidą, klastoti rinkimų re-
zultatus, šalinti oponuojančius, vykdyti agresyvią užsienio politiką (kibernetinės atakos, 
karas Ukrainoje ir kita). 

Delfi.lt: Vienas Delfi.lt komentatorių Andrius Užkalnis, remdamasis esama Rusijoje situaci-
ja ir jos potencialius veiksmus, rašo apie tai, kodėl ginklavimasis Lietuvai ir kitoms šalims 
yra naudingas. 

Lrytas.lt, BNS, AFP: BBC rašo, kad kovo 4-ąją rusų šnipas Sergejus Skripalis ir su juo buvu-
si moteris buvo paveikti nežinoma medžiaga ir yra kritinės būsenos. Prieglobstis buvo su-
teiktas po 2010 m. įvykusio „apsikeitimo šnipais“ tarp JAV ir Rusijos. S. Skripalis, iki 1999 
m. buvęs rusų karinės žvalgybos pulkininkas, 2006 m. buvo Rusijoje pripažintas kaltu dėl 
šnipinėjimo D. Britanijai ir       nuteistas kalėti 13 metų. S. Skripalis prisipažino 1995 metais 
buvęs užverbuotas britų specialiųjų tarnybų ir teikęs joms informaciją apie Europoje vei-
kiančius GRU agentus. 

Delfi.lt, BNS: S. Skripalio ir jo dukters apnuodijimas nervus paralyžiuojančia medžiaga 
Anglijos Solsberio mieste sukėlė didelio masto atsaką – 24 pasaulio šalių vyriausybės nuro-
dė išsiųsti mažiausiai 116 įtariamų agentų, dirbusių po diplomatine priedanga. Rusijos už-
sienio reikalų ministerija perspėjo, kad „šios grupės šalių nedraugiškas žingsnis neliks     
nepastebėtas ir mes į jį atsakysime“. 

Vz.lt: Dar kritinės būsenos, tebevyksta tyrimas, kurį vykdo 250 tyrėjų. Jungtinės Karalystės 
(JK) policija patvirtino, kad daugiausiai nuodų pėdsakų aptikta buvusio rusų agento      S. 
Skripalio namuose JK. Teigiama, kad daugiausiai nuodingos medžiagos rasta ant S. Skripa-
lio namų lauko durų rankenos. Spėjama, kad kenksminga medžiaga ant jų galėjo būti    už-
tepta.  

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/rusija-paskelbe-galutinius-prezidento-rinkimu-rezultatus-57-945256
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/mindaugas-jurkynas-v-putino-rusija-viskas-po-senovei-tik-blogiau-500-943602
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/uzkalnis-aciu-dievui-uz-langu-naujas-saltasis-karas.d?id=77539853
https://pasaulis.lrytas.lt/ivykiai/2018/03/05/news/neaiskia-medziaga-anglijoje-apsinuodijes-vyras-uz-snipinejima-rusijoje-teistas-pulkininkas-4999303/
https://www.delfi.lt/news/daily/world/beprecedentis-vakaru-atsakas-rusijai-daugiau-jus-nieko-neapkvailinsite.d?id=77545431
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2018/03/29/jk-policija-pateike-daugiau-detaliu-del-skripalio-apnuodijimo


Eksperto komentaras specialiai naujienlaiškiui „Aš manau”   

 Vilniaus universiteto politologas Romualdas Bakutis  

Rusijos valdančiojo režimo organizuojamo prezidentų rinkimų spektaklio pagrindinė funkcija – įti-
kinti visuomenę, kad jokių rimtų alternatyvų V. Putino valdžiai šalyje nėra. Tam Kremlius naudojasi 
gan originaliu tarp diktatūrų valdomos opozicijos modeliu, kurį pats V. Putinas tikriausiai nusižiūrė-
jo 1985-1990 m. dirbdamas KGB užsienio žvalgybininku satelitinėje Rytų Vokietijoje. Pastarojoje 
valdžia priklausė vietos komunistų partijai, tačiau, kitaip nei, pavyzdžiui, SSRS, kartu egzistavo ir 
marionetinės opozicinės partijos, sudariusios įspūdį, kad šalyje veikia reali demokratija. 

Analogišką, tik kiek patobulintą opozicijos modelį V. Putinas, tapęs prezidentu, sukūrė ir savo šalyje. 
Todėl ir pastarajame V. Putino valdžios patvirtinimo renginyje jam „oponavo“ įvairių srovių opozi-
cionieriai – verslą valdantis, tačiau neva komunistas P. Grudininas, isterišką nacionalizmą propaguo-
jantis V. Žirinovskis bei juoduosius ikrus skurdžioje šalyje reklamavusi liberalė K. Sobčiak. Visi šie 
vienas už kitą juokingesni kandidatai tik sutvirtino V. Putino, kaip vienintelės priimtinos politinės 
alternatyvos, propagandinį portretą. Tolesnei Rusijos politinei raidai ir Lietuvos santykiui su ja svar-
biausi bus bent keli klausimai. Kaip ir kiekvienam diktatoriui, norinčiam išlikti valdžioje, svarbiausia 
V. Putinui – išsaugoti stipraus  politinio vadovo įvaizdį. Pastarąjį galima kontroliuoti vidaus ir užsie-
nio politikos priemonėmis. Tiesa, vargu ar Kremlius ryšis kokioms nors ryžtingos vidaus politikos 
permainoms, kadangi reformos Rusijos valdžią daro pažeidžiamą, o, be to, tokioje korumpuotoje   
šalyje jos būtų nesėkmingos. 

Tad antra likusi alternatyva – vidaus propaganda, akcentuojanti Rusijos konfliktą su Vakarų valsty-
bėmis, bei agresyvi užsienio politika, kurios pavyzdžiu galima laikyti, kad ir neseną buvusio savo 
žvalgybininko S. Skripalio apnuodijimą Didžiojoje Britanijoje. Pergalės užsienio politikoje ir ypač ka-
ruose visų laikų diktatoriams būdavo tiesiausias kelias į neliečiamybės valstybės viduje užsitikrini-
mą. Dėl šių priežasčių nėra jokių prielaidų teigti, kad, V. Putinui valdant Rusiją, Maskvos užsienio po-
litikos kursas galėtų pasikeisti. 

Foto:Al Jazeera 





Klausimai moksleiviams: 

1. Kiek metų kaimyninės Rusijos prezidentas yra V. Putinas? Kokios jo pareigos     
buvo anksčiau? Kokius jo biografijos faktus žinote? Išvardinkite, kuriuos žinote. 
 
2. Kokie yra valstybės vadovo – diktatoriaus bruožai? Kokius dar diktatorius žinote? 
Kuo jie panašūs ir kuo skiriasi nuo V. Putino? 
 
3. Kas siekia pokyčių Rusijoje? Ką vadintume tikrąja opozicija V. Putino režimui? 
 
4. Be buvusių agentų nuodijimo, kokius galios demonstravimo ir įbauginimo     
veiksmus Rusijos valdžia yra pasitelkusi ne savo teritorijoje po Šaltojo karo pabai-
gos? 
 
5. Kokia D. Britanijos ir kitų prisijungusių Vakarų valstybių atsakomoji reakcija į     
S. Skripalio nunuodijimą? 
 
6. Kaip apibūdintumėte santykius tarp Rusijos ir Vakarų šalių? Ar galima juos         
vadinti naujuoju Šaltuoju karu kaip įvardina A. Užkalnis? 
 
7. Kaip manote, ko galima tikėtis per 2024 m. rinkimus? 

 

 

 

 

Karikatūra: The Economist 



Nuo Ramūno Karbauskio verslo 

šešėlių iki „Mes kaltinam!” 

protesto.  

Politinių įvykių padangė. 

Lietuva  

Delfi.lt: Maždaug 5 tūkstančiai žmonių praėjusį ketvirtadienį prie Seimo per protestą „Mes 
kaltinam“ be kitų dalykų reikalavo, kad būtų pakeistas statutas, ir nebūtų „tokių slaptų balsa-
vimų kaip dėl Mindaugo Basčio“, o „KT (Konstitucinis Teismas – red. past.) sprendimai būtų 
aukščiau Seimo narių“. 

Žmonės.lt: Nepriklausomybės aikštėje surengtas protestas po Seimo balsavimo dėl M. Bas-
čio, kaltinamo sulaužius Seimo nario priesaiką ir pažeidus Konstituciją, apkaltos rezultatų. 
„Laisvės TV“ inicijuotame proteste dalyvavo ir politikai. 

Lrt.lt: Politinės intrigos Seime ir kovo 13 d. vykęs balsavimas dėl apkaltos Konstituciją pažei-
dusiam ir priesaiką sulaužiusiam M. Basčiui – lyg skaistykla: iš Seimo jis išeina pakelta galva 
ir galės 2020 m. vėl siekti parlamentaro mandato. 

Vz.lt: po nesėkmingos apkaltos pats iš parlamento nusprendęs pasitraukti M. Bastys kovo 26 
d. neteko savo mandato. Apkalta M. Basčiui surengta po to, kai praėjusių metų gruodį KT pa-
skelbė, jog politikas sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją, nuslėp-
damas ryšius su buvusiu KGB darbuotoju Piotru Vojeika. 

15min.lt: televizijos prodiuseris Haroldas Mackevičius teigia, kad Ramūno Karbaus-
kio  „Agrokoncernas“ vien nuo 2016 m. įmonė dalyvavo kaip suinteresuotas asmuo 20-ies   
fizinių asmenų bankroto bylose. Koncerno išplatintame laiške teigiama, kad H.Mackevičius 
skleidžia menamas neva žemdirbių papasakotas istorijas, tikino, kad paskelbti ir išvardinti 
teiginiai yra „prasimanyti ir melagingi.“ 

15min.lt: kovo 27-ąją Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) paskelbė, kad atliks UAB 
„Agrokoncernas“, pirklausančio R. Karbauskiui,  kontrolės veiksmus ir tirs jos teiktos    para-
mos teisėtumą. 2013–2016 metais „Agrokoncernas“ įvairiems projektams iš savo įmonių ne-
pasiskirstyto pelno paramai išleido daugiau nei milijoną eurų. 89,48 proc. šių lėšų teko orga-
nizacijoms „Naisių vasaros teatras“, „Naisių bendruomenė“ ir „Medicina practica“, kurių ren-
giniuose R. Karbauskis buvo pristatomas kaip mecenatas. 

Kaunodiena.lt, ELTA: naujienų agentūros ELTA užsakymu vasario 21-kovo 4 dienomis atlik-
tos apklausos duomenimis, jei artimiausiu metu vyktų Seimo rinkimai, didžiausią    gyventojų 
palaikymą turėtų Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys krikščionys demokratai.  

Delfi.lt: nors porinkiminė euforija aprimo, LVŽS išlaiko aukštus reitingus – jų rinkėjai atspa-
rūs viešojoje erdvėje kylantiems skandalams. Politologai svarsto, kad LVŽS nebūtų baisūs 
pirmalaikiai rinkimai, be to, partija gali eiti nušalintojo prezidento Rolando Pakso keliu.  

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/reikalavimu-seimui-sarasas-priverte-susimastyti-kuo-tai-galetu-baigtis.d?id=77464471
https://www.zmones.lt/naujiena/aktualu/mes-kaltinam-i-protesta-prie-seimo-plusta-tukstanciai-tauta-skanduoja-geda-1102-773020
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/206292/m-bascio-apkalta-is-seimo-isejo-lyg-is-skaistyklos-palikdamas-daug-neatsakytu-klausimu
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2018/03/19/bastys-neteko-seimo-nario-mandato
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/h-mackevicius-toliau-tarso-agrokoncerna-per-dvejus-metus-imone-bankroto-prase-20-ciai-asmenu-663-903516
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vmi-tirs-ar-agrokoncernas-parama-teike-teisetai-662-947086
http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/ar-tikrai-valstieciams-vel-pavyktu-triuskinamai-laimeti-rinkimus-855747
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ar-valstieciu-laukia-pakso-likimas.d?id=77468989


Ekspertų komentarai 

 

 
VU TSPMI politologo doc. K. Girniaus komentaras 
 
„Seime žlugus M. Basčio apkaltos procesui, pasipylė pasipiktinimo banga, iš dalies nuoširdi, iš 
dalies politinių sumetimų veikiama. Prasidėjo neeiliniai poleminiai apsišaudymai. Pozicija ir 
opozicija viena kitą kaltino slaptu M. Basčio palaikymu. <...> Konstitucinio teismo pirminin-
kas Dainius Žalimas balsavimą pavadino „iššūkiu teisinei valstybei“. Prezidentūros spaudos 
tarnyba pavadino balsavimą Seime politiniu spektakliu. Buvo siūlymų perbalsuoti dėl apkal-
tos, nors siūlymas neteko aktualumo, kai M. Bastys pats atsistatydino. Seimo Etikos ir proce-
dūrų komisija siūlė keisti Seimo statutą ir uždrausti viešinti biuletenius, kad nebūtų pažeistas 
balsavimo slaptumas. <...> 
Aistros virė ne tik Seime. Žurnalisto Andriaus Tapino įsteigta interneto televizija „Laisvės TV“ 
suorganizavo protesto mitingą prie Seimo rūmų. 
 
Mitinge ketino dalyvauti konservatorių partijos vadovas G. Landsbergis ir „valstiečių“ pirmi-
ninkas R. Karbauskis, ko gero, siekdami įrodyti, kad jie nepriekaištingi, kaip Cezario žmona. 
Gerai, kad rengiamas mitingas, Lietuvos žmonės yra linkę pasyviai stebėti politinį ir visuome-
ninį gyvenimą. Apklausos gana nuosekliai rodo, kad tik apie 5 proc. Lietuvos gyventojų per 
pastaruosius metus dalyvavo demonstracijoje, mitinge ar pikete. Tai akivaizdus įrodymas, 
kad pilietinė visuomenė dar neišsivystė, tad reikia sveikinti visas pastangas ją išjudinti ir pri-
kelti iš gilaus snaudulio. 
 
Tai ne pirmas kartas, kai apkalta nepasiseka, kai Seimas nepašalina nario, nors KT konstata-
vo, jog jis šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Bene žinomiausias ankstesnis atvejis buvo 1999 m., 
kai nepasisekė pašalinti Audriaus Butkevičiaus, nors jis jau atliko laisvės atėmimo bausmę, 
nes paėmė 15 tūkst. dolerių kyšį.“ 
 
Tai – komentaro ištraukos. Visą komentarą skaitykite Delfi.lt.  
 

15min.lt aktualijų žurnalisto Pauliaus Gritėno komentaras 

„Ketvirtadienio protestas prie Seimo buvo logiška valdančiųjų veiksmų pasekmė. Balsavimas 
dėl M. Basčio mandato atėmimo – tik paskutinė grandis visoje nelogiškų, nepaaiškinamų ir 
priešinančių sprendimų grandinėje. Akivaizdu, kad aktyvi visuomenės dalis turėjo viena ar 
kita forma pratrūkti ir pademonstruoti savo nepasitenkinimą. 
 
Koks buvo tas protrūkis? Tai buvo tikrai gerai organizuota, komunikuota, neblogai valdoma 
ir patogiai pateikta „Laisvės“ televizijos laida. Buvo ir A. Tapino monologas, ir šposai, ir dai-
nos, ir televizinio formato diskusija, kur pasijuokta iš visų politikų ir kiekvieno atskirai, pa-
replikuota ir pakomunikuota su apačioje stovinčia publika. Pauzės užpildomos, kameros per-
jungiamos laiku – viskas, kad tik minia nenuobodžiautų ir nenukreiptų dėmesio nuo ekrano 
(scenos).“ 
 
Tai – komentaro ištrauka. Visą komentarą skaitykite 15min.lt. 

https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/kestutis-girnius-ar-seimas-mete-issuki-teisinei-valstybei.d?id=77460771
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/paulius-gritenas-prodiusuojama-visuomene-500-941520
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/paulius-gritenas-prodiusuojama-visuomene-500-941520


Foto: 15min.lt 



Klausimai  moksleiviams: 

1. Kodėl susirinko 6 tūkst. žmonių minia prie Seimo į protestą „Mes kaltinam!“? Kas jį or-
ganizavo? Kas piktina organizatorius ir dalyvius, ko jie reikalavo? 
2. Žurnalistas Paulius Gritėnas teigia, kad protestas buvo „gerai organizuota, komunikuo-
ta, neblogai valdoma ir patogiai pateikta „Laisvės“ televizijos laida“. Kaip manote, kas turi 
teisę organizuoti protestus? Kas turėtų tai daryti ir kodėl? O kas ne? 
2. Ką manote apie K. Girniaus mintį „Pilietinė visuomenė dar neišsivystė, tad reikia svei-
kinti visas pastangas ją išjudinti ir prikelti iš gilaus snaudulio“? Ar sutinkate su juo? Jei ne, 
kodėl? 
3. Ar esate dalyvavę demonstracijoje, mitinge, proteste? Jei taip, pasakokite, kokiame ir 
kodėl? 
4. Kodėl svarbūs protestai? Ką žmonės gali pasiekti demokratinėje valstybėje protestuo-
dami? 
5. Kokie „Mes kaltinam!“ rezultatai? Kas dar be papiktintų piliečių yra suinteresuoti val-
džios kaita ir kodėl? 
6. Ką manote apie Seimo pirminį sprendimą neatimti mandato Seimo nariui M. Basčiui?  
7. Ką manote apie H. Mackevičiaus keliamus nepatogius klausimus valstiečių lyderiui R. 
Karbauskiui? 
8. Ką manote apie LVŽS darbus šioje kadencijoje? Ar valdantys politikai dirba pakanka-
mai gerai? Padiskutuokite. 

Fotografijos: 15min.lt 



atgarsiai. 

Jubiliejinės Vasario 16 –osios  

Lietuvai –100 

 

15min.lt: Portalas 15min.lt Kovo 11-osios proga pristatė 11 interviu su 11 šiuolaikinės Lie-
tuvos istorijos kūrėjų – Nepriklausomybės atkūrimo akto signatarų (rašytojas Kazys Saja, 
Seimo nariai Rasa Juknevičienė, Eugenijus Gentvilas ir Kęstutis Glaveckas, europarlamenta-
ras Algirdas Saudargas ir kiti). 

Veidas.lt: jau nebeaktyvus portalas Veidas.lt atkūrė 1918-ųjų vasario 16-osios dienos vaiz-
dą. 

15min.lt: 1918 m. vasario 16 d. dvidešimt Lietuvos Tarybos narių pasirašė dokumentą, ta-
pusį modernios Lietuvos valstybės gimimo liudijimu – Nepriklausomybės aktą. Tačiau ką 
mes žinome apie pačius tarybos narius? Iš kur jie kilę ir kaip vėliau susiklostė jų likimas? 

Lrt.lt, ELTA: „už sėkmingą asmeninę iniciatyvą ieškant Vasario 16-osios akto ir reikšmingą 
indėlį įtvirtinant Valstybės idėją“ TSPMI įvertino istoriką, politologą, Vytauto Didžiojo uni-
versiteto profesorių Liudą Mažylį. Jis paskelbtas „Metų valstybės kūrėju“.  

VU TSPMI politologas prof. Tomas Janeliūnas, žurnalo „IQ“ politikos  
redaktorius: 
 
„Prieš šimtą metų pasinaudojome nedideliu langu, prasivėrusiu į nepriklausomy-
bę. Istoriškai vertinant, tai buvo palankių tarptautinių aplinkybių ir vidinio noro rezultatas, 
sukūręs bemaž stebuklą. 1990-aisiais irgi reikėjo itin stiprios politinės valios ir tinkamo glo-
balių jėgų pasiskirstymo, kad vėl sukurtume nepriklausomybės stebuklą. 
 
Tačiau tai, kas kartojasi bent du kartus, vargu ar gali būti vadinama stebuklu. Tai jau grei-
čiau dėsningumas, rodantis, kad mes, kaip tauta, turime itin stiprų geną siekti laisvės.“ 
 
Tai – komentaro ištrauka. Visą komentarą skaitykite Alfa.lt. 

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docento, Ateitininkų federacijos pirmininko 
Vaidotas Vaičaičio tekstas apie valstybės šimtmetį, vasario 16-osios aktą ir jo reikšmę. 
„Visgi man tikrai keista, kodėl pastaraisiais metais žiniasklaidoje tiek daug informacijos apie 
Vasario 16-osios akto originalo paieškas, bet tiek mažai apie jo turinį. Ar tai reiškia, kad jo 
turinys mums savaime suprantamas?“. 
 
Tai – komentaro ištrauka. Visą komentarą skaitykite Bernardinai.lt.   

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kaip-jie-atkure-lietuva-vienuolikos-kovo-11-osios-akto-signataru-prisiminimai-56-593003
http://www.veidas.lt/kelione-laiku-i-1918-metu-vasario-16-aja
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/jie-sukure-lietuva-idomus-faktai-apie-20-nepriklausomybes-akto-signataru-56-580607
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/205878/l-mazylis-paskelbtas-metu-valstybes-kureju
https://www.alfa.lt/straipsnis/50262565/modernusis-simtmetis
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-02-15-modernios-lietuvos-simtmeti-pasitinkant/168272


VU TSPMI politologės doc. I. Vinogrodnaitės komentaras apie patriotizmo jausmus 
 

„Nors neįmanoma pagrįsti pareigos mylėti tautą (nes tai reikštų, kad reikia pagrįsti pareigą 
bet       kuriam asmeniui būtinai kurią nors bendriją laikyti sava, išgyventi tam tikrą ryšį – kitaip sa-
kant,     išleisti įstatymą jausmui), tačiau galima parodyti, kodėl yra protinga ugdyti tautos meilę. 
Tautos    meilės nuostata yra vertinga dėl dviejų priežasčių: ji pažaboja asmens egoizmą, be ko būtų 
vargiai įmanomas bendras sugyvenimas, taip pat suteikia kryptį ir tikslą kultūriniam bei politiniam 
gyvenimui. Nei protas, nei sąžinė nėra pakankamai stiprus motyvas paaukoti savo siaurus interesus 
dėl bendresnio intereso. Viena stipriausių visuomenes klijuojančių nuostatų yra meilė tautai ir/ar      
valstybei“. 
Tai – komentaro ištrauka. Visą komentarą skaitykite VU TSPMI puslapyje. 

Bernardinai.lt taip pat skaitykite mokslininkei oponuojančios prof. dr. R. Čepaitienės komentarą.  

http://www.tspmi.vu.lt/komentarai/vinogradnaite-meile-tautai-diegiama-zadinant-pragaistingas-emocijas/
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-03-15-r-cepaitiene-nacionalizmas-lietuvoje-virsta-baubu/168905




Klausimai moksleiviams: 

 
1. Kaip minėjote Lietuvos 100-ąjį gimtadienį namuose, mokykloje, draugų rate? 

 
2. Ką Jums reiškia Nepriklausomybės sukakčių minėjimas? 

 
3. Kuo mums svarbus yra Vasario 16-osios originalo suradimas Vokietijoje? 

 
4. Ar laikote save patriote (-u)? Kaip manote, ar šį jausmą reikia skatinti? Kuo tai 
gali būti pavojinga? 

 
5. Kokių minčių sukėlė ekspertų komentarai? Ką naujo sužinojote? Padiskutuokite. 

 
6. Kokias svarbiausias Lietuvos istorijai asmenybes įvardintumėte Jūs? Kodėl? 

Šaltinis: delfi.lt   


