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Delfi.lt, BNS: laikras tis „Lietuvos rytas“ paskelbe  gavęs prežidente s Dalios Grybauskaite s 2014-
2016 m. vykusį susiras ine jimą elektroniniu pas tu (tulpes@lrpk.lt) su buvusiu liberalų lyderiu Eli-
gijumi Masiuliu. Viename lais kų E. Masiuliui, kuris s iuo metu yra kaltinamas kys io pae mimu, pre-
kyba poveikiu ir neteise tu praturte jimu. Prežidente  ras e  apie kandidatus į generalinio prokuroro 
pareigas. Anot jos, LNK ž urnalistas Tomas Dapkus „kalba nesąmones“ apie Evaldą Pas ilį ir pasiu le  
„perduoti linke jimus“ televižiją valdanc io koncerno „MG Baltic“ vadovui Dariui Mockui, „kad pat-
rauktų savo skaliką“. Prežidentu ra atsisake  komentuoti lais kus kol vyksta E. Masiulio bylos tyri-
mas. 

Vz.lt, BNS: geguž e s pradž ioje Vidaus saugumo departamentas (VŠD) pavies ino paž ymą, kurioje 
teigiama, jog ž urnalistas T. Dapkus, bu damas verslo koncerno „MG Baltic“ vadovų tarpininku 
(mežge  rys ius su politikais, rinko informaciją koncernui ir sau), už sie me  s antaž o pož ymių turinc ia 
veikla. Į koncerno interesų lauką pateko Šeimas, 10 ministerijų ir 4 institucijos. Atskleidž iama, kad 
„MG Baltic“ esą ture jo įvairias schemas vies iesiems pirkimams laime ti. 

15min.lt: teigiama, kad viena didž iausių įtakos grupių verslininkams buvo teise sauga. Vieni jų bu-
vo stebimi, kiti – informatoriai ir pagalbininkai. Paž ymoje minimos 4 prokurorų pavarde s. Kadangi 
jų pavarde s neįvardintos, 15min.lt susisieke  su galimais (numanomais) prokurorais.  

Delfi.lt: ž urnaliste  J. Tvaskiene  teigia, kad Liberalų sąju dį (LŠ) daugiau nei 10 m. kontroliavęs kon-
cernas, E. Masiuliui „is kritus“ is  „MG Baltic“ kontroliuojamos sistemos, turi LŠ lyderio pamainą. Č ia 
galima priminti, kad E. Masiulis pateko į teise saugos rankas po to, kai jo namuose kratos metu    
buvo rasta alkoholinio ge rimo de ž ute  su daugiau kaip 106 tu kst. Eur. Pagal VŠD paž ymą atrodo, 
kad tas asmuo gale tų bu ti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas, dabartinis   
Šeimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius. Jis su tokia versija nesutinka. 

Delfi.lt: VŠD paž yma konpromituoja ne tik LŠ, bet ir kitą politinę je gą – Lietuvos socialdemokratų 
partija (LŠDP). Neseniai dalis s ios partijos narių pere jo ir įsteige  naują partiją Lietuvos socialde-
mokratų darbo partiją. Paradoksalu, kad Š. Škvernelis ją vadino viena skaidrių politinių partijų   
s alyje. Manoma, kad vienas socdemų G. Kirkilas „MG Baltic“ pade jo gauti Europos Šąjungos ir     
biudž eto paramos teniso aiks tyno statybai Vilniuje. 

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/grybauskaites-susirasinejimas-su-masiuliu-ka-zinome.d?id=77858109
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2018/05/07/vsd-t-dapkus-uzsiiminejo-santazu-mg-baltic-naudai
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vsd-ataskaitoje-uztusuoti-mg-baltic-draugai-ir-priesai-teisesaugoje-kas-jie-tokie-56-970222
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/gudrus-mg-baltic-planas-ar-vsd-kompromatas-kas-buvo-suplanuotas-pakeisti-eligiju-masiuli.d?id=78026483
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/socialdemokratai-mg-baltic-akiratyje-kas-kalbama-apie-premjero-skvernelio-giriamus-partnerius.d?id=78034175


Eksperto komentaras specialiai naujienlaiškiui „Aš manau”   

                        Vilniaus universiteto politologas Romualdas Bakutis  

Pavies inta Valstybe s saugumo departamento paž yma atskleide  ne tik tai, kad stambios 

verslo kompanijos Lietuvoje siekia ture ti įtakos politiniame gyvenime, tac iau ir tai, jog jos aktyviai 

kis asi į politine se partijose vykstanc ius procesus, skaido jas. Jų parama gali lemti vieno ar kito         

politiko is kilimą ir nuosmukį. Konkrec iai paž ymoje minimas vienas is  didž iausių s alies koncernų 

„MG Baltic“ ilgus metus buvo pajungęs ne tik Liberalų sąju dž io vadovybę, bet taip pat ture jo rys ių su 

politikais socialdemokratų, konservatorių, Darbo partijose, o taip pat sau palankių pareigu nų rado 

prokuratu roje, Konkurencijos taryboje ir kitose strategis kai svarbiose valstybe s institucijose. Be to, 

svarbų vaidmenį politine s įtakos didinimo procese „MG Baltic“ skyre  savo kontroliuojamoms ž i-

niasklaidos priemone ms (pavyždž iui, vienam didž iausių televižijos kanalų – LNK), kurių vadovai ir 

ž urnalistai skatino politikus priimine ti koncernui palankius sprendimus ir mainais už  tai gerai arba 

blogai nus viesdavo s iuos asmenis.  

Vies umoje pasirodę ž valgybos dokumentai leidž ia suprasti ir tai, kad Lietuva tam tikru laikotarpiu 

buvo atsidu rusi per ž ingsnį nuo korporacinio valstybe s už valdymo, kadangi, likus metams iki 2016 

m. Šeimo rinkimų, „MG Baltic“ kontroliuota Liberalų sąju dž io partija tarp rinke jų buvo antra populia-

riausia politine  je ga. Tuomet politikos kuluaruose jau drąsiai svarstyta apie tai, kad liberalai po rin-

kimų formuos Vyriausybę, o dabar teisiamas E. Masiulis taps naujuoju premjeru. Š iam scenarijui is si-

pildž ius, faktiniu premjeru matyt bu tų tapęs „MG Baltic“ vadovas D. Mockus. 

Visgi lieka neais ku, koks bus tikrasis į vies umą patekusių ž valgybos dokumentų poveikis. Kol kas   

didesne  dalis politikų laukia galutinių Šeimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto is vadų, ku-

riose ž adama atskleisti ir kitų verslo grupių įtaką politikams. Daugiausiai nerimo kelia tai, kad visa s i 

situacija bus panaudota ne siekiui is skaidrinti visą Lietuvos politinę sistemą ir is  naujo apsibre ž ti 

politikos ir verslo santykius, bet tarpusavio sąskaitų suvedine jimui nusmukdant tas politines je gas, 

kurios ž valgybos ataskaitoje minimos, ir is keliant tas, kurios neminimos.  

Galiausiai svarbu ir tai, kad s iandien nemaž a dalis verslininkų jau ne  nesivargina bandyti už valdyti 
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Tomas Dapkus (gegužės 7 d.): 

                Š iandien TV3, pasiremdami pries taringai vertinamo buvusio FNTT direktoriaus Kęstuc io 
Jucevic iaus kriminaliniame pasaulyje turinc io pravardę Balerina, pasisakymais, paskelbe  mane 
s meiž ianc ią informaciją. Maž a to, jie į tai įve le  mano s eimą ir s meiž ia mano ž moną. Noriu prade ti 
nuo atsipras ymo savo mylimos ž monos, kad de l mano ž urnalistinio darbo jai dabar tenka bu ti 
s meiž to, kurio tikslas esu as , taikiniu. Nusitaikyta į man artimiausią ž mogų. Pries  kelis metus bu-
vau apklaustas advokato Južefo Kožubovskio byloje kaltinant s į advokatą, kad jis rinko duomenis 
de l tuomec io FNTT direktoriaus Kęstuc io Jucevic iaus veiklos. Špecialiųjų tyrimų tarnybai paliudi-
jau, kad jų konfliktas kilo tada, kai K.Jucevic ius per tarpininką reikalavo didele s verte s kys io is  
J.Kožubovskio, kad de l jo vykdomas tyrimas FNTT bu tų nutrauktas, kad tai man buvo ž inoma is  
paties advokato, ir nustatyto tarpininko, kuris buvo atsiųstas pas J.Kožubovskį. Taip pat kiti epižo-
dai de l korupcijos K.Jucevic iaus vadovaujamoje FNTT. K.Jucevic ius buvo apklaustas specialiuoju 
liudytoju. 

Š ią bylą ve liau nagrine jant Kauno apygardos teisme, gavau s aukimą liudyti. Pries  liudijimą į mane 
kreipe si itin auks tas Valstybine s mokesc ių inspekcijos pareigu nas, kuris įspe jo “saugoti ž moną”, 
jei vies ai mano liudijimu bus pakenkta antros kadencijos siekianc iam FNTT vadovui, man bus ker-
s ijama. Apie tai registruotu ras tu informavau generalinį prokurorą Evaldą Pas ilį. Teisme liudijau 
apie visas man ž inomas aplinkybes, tame tarpe apie auks c iausio lygio korupciją FNTT. Taip pat 
teisme įvardijau spaudimo faktą ir tai, kad apie tai informavau generalinį prokurorą. Vakare vyku-
siame prie mime už sienio ambasadoje generalinio prokuroro pavaduotojas ž odž iu manęs pasitei-
ravo ar as  liudijau ir kokia mano situacija. Kaip ž inome, Jucevic ius nebuvo perskirtas antrai kaden-
cijai. Manau, kad prie to priside jau nemaž ai ir as  demaskuojant s į nes varų veike ją. 

Niekada negavau jokių kvietimų nei į VMI, nei į FNTT, nei į prokuratu rą. Mano ž mona yra Ukrainos 
piliete , keletą metų ji gyveno Lietuvoje pagal is duotą laikiną leidimą, kuris neleido jai dirbti, mig-
racijos įstatymai ją įpareigojo atsivež ti pinigus pragyvenimui ir juos laikyti sąskaitoje. Tai ir buvo 
daroma. Ve liau, po mu sų santuokos, ji apsisprende  likti gyventi su manimi Lietuvoje, Ukrainoje 
vyko karas, regionas, is  kurio ji kilusi buvo Rusijos taikiniu. Tiek ji, tiek jos s eima mane , kad Rusijai 
puolant, jie atvyktų c ia. Dalis pinigų, gautų is  pavelde jimo, pervesti per bankus, dalis legaliai įvež ta 
grynais (bankine s operacijos valiuta Ukrainoje buvo ribojamos). Visa tai laikyta sąskaitoje, yra ele-
mentariai pagrindž iama. 

Viskas paprastai pagrindž iama dokumentais. Mes neturime jokių turtų, jokio nekilnojamo turto, 
jokių kitų pinigų, is skyrus tuos, kurie buvo ar yra oficialiai banko sąskaitoje. Tik sumos ne ra to-
kios, kokias vardija Jucevic ius, “atsimenantis is  galvos”. 

Nei man, nei jai ne ra jokių įtarimų. Ž monos buvo papras yta pateikti finansinius dokumentus. Tai ir 
buvo padaryta. Viskas. Tode l s ią TV3 publikaciją traktuoju kaip organižuotą s meiž tą pries  mane ir 
mano s eimą. 

As  didž iuojuosi savo ž mona, kuri dar neseniai de l savo aktyvios veiklos kovoje su Rusijos agresija 
Ukrainoje ir de l savo tiesioginio darbo vienoje is  Vakarų nevyriausybinių organižacijų, talkinanc ių 
vienos kaimynine s autoritarine s valstybe s demokratiniai opožicijai, neseniai buvo tapusi net pa-
c ios Rusijos FŠB (“Fancy Bear”) kibernetinių atakų taikiniu. Apie tai ją neseniai informavo Associa-
ted Press, kuri gavo duomenis is  kibernetinių ekspertų, dirbanc ių JAV Federalinio tyrimų biuro 
FBI pavedimu. 

Planuoju kreiptis į generalinį prokurorą, kad Kęstutis Jucevic ius bu tų patrauktas baudž iamojon 
atsakomybe n, nes vies ai atskleidine ja duomenis de l privac ių ž monių operacijų, kurias jis suž inojo 
de l savo tarnybos. Taip pat, kad jis gale jo piktnaudž iauti tarnyba, siekiant susidorojimo su jam ne-
parankiu liudytoju. 



Rimvydas Valatka (gegužės 7 d.): 
Nu, ką, ž ade jo E.Masiulis kaž kada pasakojimą, kad visiems Lietuvoje bus įdomu gyventi. Tai taip i-
s eina, kad paž adą anas įvykde . Š iandien nuo pat ryto VŠD dirba is sijuosęs. Vienas po kito ritasi 
"demaskavimai". Ta proga keletas klausime lių: 

1. Kode l VŠD s itiek metų sle pe  tokią is  kojų verc ianc ią informaciją apie Dapkų ir korupcijos vora-
tinklį, apraižgiusį Lietuvą? Nebuvo leidimo skelbti? Tada - kas neleido? 
2. Kas le me , kad s i informacija paskelbta tik s iandien? Ar kaž koks mums dar než inomas pavojus na-
cionaliniam saugumui, ar vis de lto tik faktas, kad Prežidente  patyre  didž iausią fiasko per visą savo 
valdymą, kaip sake  Andrius Tapinas, po paskelbtų lais kų is  "tulpių" pas to ir reikia balinti jos mundu-
rą? 
3. Ar s ią informaciją VŠD paskelbe  savo sprendimu, ar Prežidente s nurodymu? Jei ne, ar VŠD neture -
tų kuo greic iau paskelbti, kokios priež astys le me  vies inimui pasirinkti bu tent s į pirmadienį? 
4. Ar tai yra tik kontrkompromatų is metimas, ar vis de lto VŠD ruos iasi perduoti Dapkaus bylą į teis-
mą ir bus nauja korupcijos byla? 
5. Is  VŠD pateiktos medž iagos galima spręsti, kad Dapkus buvo sekamas, jo pokalbių pasiklausoma 
maž iausiai kokius penkerius metus. Ta proga įdomu bu tų suž inoti, ar Dapkaus pokalbių pasiklausy-
mas buvo sankcionuotas teismo? 
6. Jei taip, tai kokiu pagrindu ir, jei pagrindas yra, kode l iki s iol ta byla nebuvo atiduota teismui, o 
inf. is lindo tik s iandien? 
7. Ar Šeimo NŠGK neture tų jau rytoj pabandyti gauti atsakymus į s iuos klausimus? Nes jei tai tiesa, 
ką rodo s ie VŠD demaskavimai, tai mes turime ne tik neeilinę korupciją, bent ir se kmingus bandy-
mus metų metus sle pti s ią korupciją. O tai - dar didesnis skandalas, perž engiantis Lietuvos sienas, 
nes kyla pavojus mu sų partneriams nebepasitike ti tokiu kis eniniu VŠD, 
Taigi esminis klausimas - kas yra tie galingieji, kurie iki s iol už c iaupdavo VŠD ž valgybininkams bur-
ną, kad jie tiek ilgai tyle jo apie "MG Baltic" ir Dapkų, ir, kaip galima suprasti is  "tulpinio" pas to, tik s į 
tą pranes ine jo Prežidentei tet-a tet? 
8. Kode l ž valgybos institucija, kokia yra VŠD, apskritai dome josi Dapkaus ir MG Baltic korupciniais 
rys iais? Juk Lietuvoje tai tiria ŠTT. Ar tai reis kia, kad ir ŠTT - korumpuota, kad tą reikalą pere me  
VŠD? Kas VŠD liepe  sekti Dapkų? 
9. Ar VŠD generalinis direktorius supranta, kaip jis atrodys, jei s ie demaskavimai nevirs byla ir ne-
bus jokio Dapkaus teismo? Ar VŠD vadovas suvokia, kad jis tokiu atveju gali tapti atpirkimo ož iu? 

Rimvydas Valatka (gegužės 10 d.): 

Visi kelinta diena knaisiojasi VŠD paž ymų peluose. Tai natu ralu, ž mogis ka, bo labai smalsu - kas su 
kuo, kas ką ir dar kaip keike si? Nieko nepadarysi - leksika yra be galo svarbi politikos, ypac  korum-
puotos komponente . Bet niekas iki s iol normaliai neis ke le  klausimo - o ką reis kia VŠD paž ymų nute-
kinimas įstatymų kontekste? Pvž., ką sako įstatymai apie ž valgybos duomenų nutekinimą? 

Jei tai bu tų ŠTT, FNTT ar policijos medž iaga, tuo atveju, kai nerasta nusikaltimo sude ties, o panas u, 
kad tai, kas skelbiama, į nusikaltimą netraukia - yra tik negraž u, nefaina, nedora ir pan., taigi tai dau-
giau politikos etikos sritis, visi tie įras ai ture tų bu ti sunaikinti, regis, po metų ar pans ., jei neatiduota 
teismui. 

Tac iau ž valgybos popierių nutekinimas lyg ir ture tų bu ti sunkus nusikaltimas, kaž kas panas aus į 
valstybe s paslapties is davimą. Nes VŠD popieriai gali bu ti is slaptinti tik įstatymo numatyta tvarka. 
Nž n., po kiek ten metų, reike tų patikslinti - po 25, 50 ar 75 m. Kas seka is  to? 

Is  to seka, kad ta Ponia ar tie ponai, kurie de l savo merkantilinių taktinių politinių sumetimų dabar 
nutekino ž valgybinę informaciją, padare  sunkų nusikaltimą: 1) is dave  valstybe s paslaptį; 2) pakis o 
po dalgiu praktis kai valstybe s jau laime tą Masiulio ir MG Baltic 106 000 EUR korupcijos bylą, nes 
is vies inus VŠD duomenis, kurie surinkti bu dais, tinkamais pries  už sienio agentus, bet ne itin tole-
ruotinais pries  savos valstybe s piliec ius, bylos baigtis EŽ TT gali tapti dar vienu fiasko (daromas aki-
vaiždus spaudimas bu simam teismui - norim tai pripaž inti ar ne, bet tai juridinis faktas). 

https://www.facebook.com/andrius.tapinas?fref=mentions


Aušra Maldeikienė (gegužės 18 d.): 
#BackintheUŠŠR #1937 

Kreipiuosi į tuos, kuriuos vis dar gerbiu... Štabdykime kgbistio mentaliteto pagimdytą VŠD siaute ji-
mą. 

Visa s ita nesibaigianti pletkų drama, kuriai diriguoja VŠD ir, gal bu t, prežidentu ra yra apgaile tinas 
politikos nebuvimo Lietuvoje režultatas.. 

Kai neturi smegenų suformuluoti jokios originalesne s ide jos, o PR berniukų ir mergaic ių s u kiai apie 
algą, kuri bus padidinta tiek, kiek per metus is leidi pietums ( taip tikrai toks s u kis buvo tarp LLŠ 
"minc ių") formuoja "politinę" dienotvarkę. tai belieka verkti Delfi TV, kaip s iandien dare  Remigijus 
Š imas ius ir Aus rine  Armonaite . Š iaip tai naivumas ir stumdymasis tarpusavyje ne ra politika. Kaip 
ž mone s, kurie deklaruoja esantis liberalai, ture jote pasakyti, kad Lietuva negali bu ti valdoma kgb 
metodais me tant kompromatus, kurie neais ku, kaip sukurpti. VŠD darbas ne ra sekti ž urnalistus ir 
politikus. Ir tada, kai kaž kam prireikia, me tyti teisis kai neįvertinas paž ymas. 

Ju s pries  teisinę valstybę, liberalai? Ne tai baisu, kad ju sų tarpe buvo tokių, kurie bendravo su versli-
ninkais, kiek tai, kad ju s nesuvokiate politine s sąrangos struktu ros ir prioritetų. Ir neskaitote Kons-
titucijos. Ge da. 

Ge da ir už  Gintautas Paluckas, kuris dž iaugiasi ne naujomis ide jomis, adekvac iai, o ne be mokslinio 
pagrindo sukurpta mokesc ių sistemos kritika, o tuo, kad esą jo atskilusi dalis s varesne , nei likusi 
(kaip prastoje eilinių pikulių santykių dramoje). Visi turite tą pac ią istoriją ir ji grįsta melu jau vien 
tode l, kad jums vadovavo toks Algirdas Buktevic ius suklastojęs net savo disertaciją ir menininkų 
kalnelyje palaidojęs savo alkoholio aptemdytą avarijoje ž uvusį su nų. 

Ge da už  konservatorių jaunimą (visokia dagių s us era jau ir s iaip patike ti neįmanoma - spardys kiek-
vieną kenc iantį ž mogų, jei tik tas yra moteris) . Bet kur jaunimas, kode l nestabdote kgbistinio plano 
VŠD siaute jimo? Dž iaugiate s, kad kol kas puola ne jus? Tik tiek esate verti Gabrielius Landsbergis ??? 
Ką ta Tavo ranka ant s irdies reis kia? Meilę sau, ar beapeliacis ką pagarbą savo Te vynei ir jos Konsti-
tucijai? 

Tikslas NIEKADA nepateisina priemonių, nes taip gimsta stalinižmas ir hitlerižmas. NIEKADA . Prie-
mone s galiausia suformuoja režultatą. Dabar bre ž iama s antaž u, melu ir oponentu juodinimu for-
muojama Lietuva. Lietuva be minc ių, bet Lietuva sukurpta is  juodo s antaž o ir visokių kubilienių įsi-
vaiždavimo, kad jau jų statusas leidž ia joms menkinti eilinius s ios s alies ž mones. Ta atskirties, ponų 
ir vergų Lietuva turi bu ti naikinama, o dabar visokios VŠD tą atskirties Lietuvą tik dar labiau stipri-
na. O ju s, jauni, atrodytų protingi ir is silavinę, tylite? 

Kaip s lyks c iai visi is siž adate Tomas Dapkus, į kurio laidas jums visiems buvo garbe  patekti. Nebuvau 
kokia Tomo drauge , bet kelis kart jis mane kviete  ir tai buvo vieni adekvatesnių pokalbių su s iaip jau 
tikrai silpnoka ž urnalistų bendruomene. Toje vargo vakariene je jo klausimai ture jo bent jau loginį 
pagrindą. Ir toliau bendrausiu, nes nesu valdoma jokių VŠD paž ymų. 

Apie kiekvieną galima priras yti niekų, kai s alis neturi ž urnalistų, kurie tikrintų, kokiuose kabinetuo-
se gimta visos tos ras laivos i kode l jos gimsta. Jaunieji ž urnalistai, pakilkit ant kojų, nebeklu pe kit. 
Ture kit ambicijų - ies kokit tiesos, o ne numestų popierių, kurių verte  teisis kai nuline . 

Kviec iu savo tautą už siimti politika. Kviec ių prisiminti, jog politika yra didž iųjų sutarimų erdve  ir 
mąstymo laukas ir jai negali diriguoti policinio mąstymo pas leme kai ir ž mone s, kurių kinkos dreba 
laukiant naujos melo, purvo ir demagogijos porcijos. 

Mieli jaunieji mano tautos ž mone s, pasiųskit ju s toli toli baimę ir visokius kgb metodais valdomus 
pasaulius. 

https://www.facebook.com/hashtag/backintheussr?source=feed_text
https://www.facebook.com/remigijus.simasius?fref=mentions
https://www.facebook.com/remigijus.simasius?fref=mentions
https://www.facebook.com/aarmonaite/?fref=mentions
https://www.facebook.com/gintautas.paluckas.9?fref=mentions
https://www.facebook.com/landsbergis?fref=mentions
https://www.facebook.com/tomas.dapkus.7?fref=mentions


Klausimai moksleiviams: 

1. Kas yra korupcija? Apibu dinkite ir is vardinkite kuo daugiau ž inomų korupcinių veikų 
pavyždž ių. 
2. Kode l korupcija yra blogai valstybei, bendrajam (vies ajam?) interesui? Kiek, Ju sų many-
mu, Lietuvoje ji įsigale jusi? 
3. Ką ž inote apie „MG Baltic“? Kuo s is koncernas verc iasi? Kas jam vadovauja? 
4. Kode l „MG Baltic“ veiksmai, siekiant daryti įtaką politikams, partijoms ir svarbiausioms 
valstybe s institucijoms yra pavojinga? 
5. Kaip manote, kode l koncernas tapo toks įtakingas? Padiskutuokite. 
6. Kode l tiek liberalai, tiek ž urnalistas T. Dapkus ir kai kurie pareigu nai bendradarbiavo 
su koncernu  „MG Baltic“? 
7. Kaip manote, kode l tik dabar paais ke jo „MG Baltic“ įtakos valstybei faktai, nors informa-
cija buvo renkama bent 12 metų? 
8. Kaip s i istorija keic ia Ju sų supratimą, apie tai, kas vyksta mu sų valstybe je? 
 

 



 

Politiniai konkurso aspektai 

Eurovižija  

15min.lt, LRT.lt: Eurovižijos nugale tojų prognože se – Ižraelis, Prancu žija, Australija, Bulgarija ir   
Estija. „LRT Opus“ programos įku re jo ir direktoriaus Dariaus Už kuraic io vertinimu, didž iausius s an-
sus laime ti dainų konkurse turi Ižraelis, nes daina gerai skamba ir siunc ia svarbią ž inutę. Lietuvių 
atstove s pasirodymo vietą pusfinalyje jis pavadino labai nepalankia. 

15min.lt: konkurse balsai skaic iuojami taip: po 50 proc. galutinio režultato lemia ž iu rovų ir komisi-
jos balai, o apdovanojimo ceremonijos metu atskleidž iama tik tai, kaip balsavo kiekvienos s alies    
komisija. Ž iu rovų balsavimo analiže  rodo, kad „draugai“ (politine  draugyste ) ir emigrantų palaiky-
mas yra svarbu s, o kaimynams balsų skiriama maž iau. Š alys, į kurias yra emigravę daugiausia lietu-
vių, Lietuvai skyre  daugiausia tas kų (daugiausiai skyre  Estijos, Latvijos, Jungtine s Karalyste s, Airijos 
ir Norvegijos) – daugiau negu pusę ž iu rovų tas kų – 47 is  91 – sudare  s ių s alių balsai. Pusfinalyje pas-
tebima panas i tendencija. 

Delfi.lt: „Politico“ prisimena pastarųjų metų konkursus, kurie buvo stipriai politis ki: pas alinta Rusi-
jos dainininke  Julija Šamoilova, kuri iki tol buvo koncertavusi okupuotame Kryme, 2015 m. Ukrainai 
pergalę atnes e  daina „1944“ (apie Krymo totorių tre mimus). Nors portugalų deleguotų atstovų dai-
nos įprastai ture davo politinę potekstę, prae jusių metų „Eurovižijos“ laime tojas s ią taisyklę sugriove . 
Vis de lto, s iųmec iame konkurse be politikos neapsieita: #MeToo jude jimo aprais kas galima rasti I-
žraelio atlike jos dainoje „Toy“, konkurso organižatorių sprendime, kad konkursą ves moterys, 
Prancu žijos konkursine je dainoje kalbama apie pabe ge lių problemą ir kitur. 

15min.lt: Ižraelio atlike jos interviu apie jos karjerą, kaip nuo dainavimo vestuve se ir maž uose klu-
buose iki netike to momento, kai ji atsirado „Eurovižijoje“. Ji pasakoja apie savo dainos ž inutę, kuri 
skirta ne tik moterims, bet visiems, kurie nori bu ti savimi, tac iau is  jų yra reikalaujama bu ti kaip visi, 
bu ti idealiais, tiems, kurie girdi patyc ias ir kritiką. Ji tai susieja su asmenine patirtimi. Vis tos kudaka-
vimą Netta sieja su baime, dainai jis pasirinktas tikslingai.   

Delfi.lt: I. Makaraityte  sureagavo į neigiamas reakcijas ir įž eidž ianc ius komentarus, pasipylusius po 
Ižraelio atstove s Nettos pergale s: „Ne visos moterys yra ievos (turima omenyje I. Zasimauskaite  - aut. 
past.). Moterų yra visokių“. Ji lygina Lietuvos atstovę, kuri atitinka moters idealą (graž i, romi), ir 
Nettos, kuri pasiž ymi drąsa, neatitinka grož io standartų, provokuoja.  

LRT.lt, „Laba diena, Lietuva“: laidoje „Laba diena, Lietuva“ aptariama, kokią įtaką Lisabonos gyve-
nimui ture jo konkurso organižavimas, pavyždž iui, pakilusios nekilnojamo turto ir paslaugų kainos, 
susidariusios eile s, bei kiek kainavo jį suorganižuoti. Anot korespondento M. Naudž iaus, Portugalijos 
is laidos konkursui nebuvo kosmine s – sieke  apie 25 mln. Eur. 

 

https://www.15min.lt/vardai/naujiena/eurovizija/ekspertai-prognozuoja-kas-turi-didziausius-sansus-laimeti-eurovizija-1058-964850
https://www.15min.lt/vardai/naujiena/eurovizija/eurovizija-ir-politika-kaimynai-i-zasimauskaites-nemylejo-bet-isgelbejo-emigrantai-1058-972046
https://www.delfi.lt/news/daily/world/kiek-eurovizijoje-muzikos-o-kiek-politikos.d?id=77953905
https://www.15min.lt/vardai/video/15min-interviu-su-izraelio-atstove-eurovizijoje-apie-patirtas-patycias-ir-kudakavima-nuo-vaikystes-137016
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/indre-makaraityte-geros-moterys-nekudakuoja-kaip-vistos.d?id=78038461#cxrecs_s
https://www.lrt.lt/projektai/eurovizija/naujienos/31/212528/eurovizija-portugalams-nepaliko-gero-ispudzio-piktinosi-del-ilgu-eiliu-ir-dideliu-kainu#wowzaplaystart=647000&wowzaplayduration=487000


Ekspertų komentarai 

Daiva Repečkaitė, žurnalistė ir apžvalgininkė 

Eurovižijos troliai ir drąsios ide jos 

Eurovižija — dainų konkursas, kurį niekinti yra tapę viduriniosios klase s gero skonio 

ritualu. Kasmet bent keli hipsteriai garsiai skundž iasi, kaip kenc ia nerasdami ten geros 

mužikos, nors sunku suprasti, kas juos nusiunte  s iame konkurse jos ies koti. De l tokio 

Eurovižijos įvaiždž io ir kitų priež asc ių kartkarte mis atsiranda koks nors atlike jas, sie-

kiantis savo pasirodymu „nuhakinti“ patį formatą. Kuo    kitokia (ar ne) s ių metų laime -

toja Netta is  Ižraelio? 

Bandymai „nuhakinti“ Eurovižiją gali likti nesuprasti kaip islande s Šilvios Night, arba... 

laime ti auks c iausią požiciją s alies istorijoje, kaip LT United. Nue ję ne dainuoti, o skan-

duoti, ir ne s okti, o plaikstytis, s ie vyrai už e me  s es tą vietą ir niekas jiems neprikis o, 

kad reike jo kaž kaip lyris kiau. 

Daugelį dalykų, ką reike jo pasakyti apie reakciją į drąsų Nettos pasirodymą, jau suras e  

Indre  Makaraitye i savo Delfi apž valgoje. Netta bent is  paž iu ros is e jo ne už kariauti s ir-

dž ių, o susirinkti supresuoto pikto sentimento. Taip, ji Eurovižijos trolis, bet savo pasi-

rodymu ji pralauž e  ledus ir pretenžingus komentuotojus, tokius kaip Jurga Lago, paro-

de  gana juokingoje s viesoje — jie atsiskleide  kaip pagiež ingi reaguotojai į jiems mestą 

jauką. 

Bandymai Eurovižijoje kic iniu bu du skleisti kokias nors ide jas (taip pat ir Ižraelio me -
ginimai siųsti pacifistines dainas) daž niausiai nepataiko. Klausytojai nenori to sirupo. 
Už tat susikaupęs pyktis,    noras pralauž ti stiklines lubas ar parodyti visaž iniams ko-
mentuotojams, is  kur kojos dygsta, puikiai mobiližuojami per trankią mužiką, ir klau-
sytojams tai patinka.  

Žurnalo jaunimui redaktorė Jurgita Kviliūnaitė „Kodėl ir šį kartą netapome čem-
pionais“? 

Tiesą sakant, paras yti komentarą „Eurovižijos“ tema įkve pe  ne tik tai, kad teko rengti 
reportaž us is  įvairiuose Europos miestuose vykusių pusfinalių ir finalų, tode l s į „ž ve rį“ 
paž įstu s iek tiek geriau nei daugelis lietuvių. Mane is provokavo vieno ž inomo televiži-
jos prodiuserio pasisakymas feisbuke, kuriame jis tyc iojosi is  mu sų atstove s pasirody-
mo ku re jų minimalistinių sumanymų. Noriu atvirai jo paklausti: o ką tu padarei, kad 
is siskirtume kitų s alių kontekste? Ką mes visi padare me? Ogi nieko. Ir kvailiui ais ku, 
kad, norint gerai pasirodyti s iame konkurse, se kme s, talento bei moralinio palaikymo 
neuž tenka, reikia ir pinigų. Pirmiausia – kokybis kiems įras ams, kostiumams, choreog-
rafams, rež isieriams, technologiniams s ou elementams, ir, ž inoma, dainos reklamai už -
sienyje.  

Visą komentarą rasite 370.diena.lt 

https://m.delfi.lt/ringas/article.php?id=78038461
http://370.diena.lt/2018/05/16/kodel-ir-si-karta-netapome-cempionais/




 

Klausimai  moksleiviams: 

1. Ar stebite „Eurovižijos“ dainų konkursą ir Lietuvos atstovo atrankas? Kode l 
jums įdomus s is konkursas? 
2. Ką ž inote apie s į dainų konkursą: kiek metų jis vyksta, kaip buvo prade tas 
rengti, kaip keic iasi dalyvaujanc ių s alių geografija, kokia konkurso ide ja? 
3. Kaip vertinate s ių metų dalyvius? Kas Jums patiko ir kode l? 
4. Kaip manote, kiek įtakos se kmei turi: a) dalyvio pasirodymui skirtas biudž e-
tas; b) ide ja, o ne daina mužikine prasme, c) emigrantai; d) santykiai su kitomis 
s alimis (politika)? Kas vis de lto lemia pergalę? 
5. Ką manote apie Nettos, Ižraelio atstove s ir konkurso nugale tojos, dainą „Toy“? 
Apie ką yra s i daina? 


