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                     BREXIT DRAMA 
 

Verslo žinios:  Europos Vadovų Taryba pritarė susitarimui dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš 
Europos Sąjungos. ES šalių lyderiai taip pat patvirtino politinę deklaraciją, kuri nubrėš 
pamatines derybų dėl ES ir JK ateities santykių gaires. VŽ primena, kad pastaruosius dvejus 
metus JK ir ES derybininkai derino pozicijas dėl „Brexit“ sutarties teksto, kol galiausiai buvo 
paskelbtas 585-ių puslapių JK pasitraukimo iš ES dokumentas, kuriame JK įsipareigoja 
sumokėti 39 mlrd. GBP skyrybų sąskaitą. Sutarties preliminariame tekste taip pat 
apibrėžiamos piliečių teisės po skyrybų ir susitarimas, kaip išvengti kietojo pasienio tarp 
Šiaurės Airijos ir Airijos. 
 
LRT:  Europa ir Lietuva ruošiasi blogiausiam scenarijui, kad susitarimą dėl „Brexit“ atmes 
britų parlamentas. D. Grybauskaitė sako, kad tai, kas vyksta Londone, primena politinį 
chaosą. D. Grybauskaitė sako, kad dabartiniame susitarime yra viskas, kas svarbu Lietuvai. 
„Užtikrintos visos socialinės garantijos mūsų piliečiams, pilni Jungtinės Karalystės mokėjimai į 
Europos biudžetą. Tai reiškia, kad mums nereikės mokėti papildomai ir nebus jokių papildomų 
įmokų Lietuvai ir kitoms šalims. Taip pat užtikrinta Europos Sąjungos įstatymų viršenybė ir 
piliečių teisė“, – LRT sako šalies vadovė. 
Viso to neliktų, jei per keturis mėnesius nebūtų patvirtintas susitarimas. Tuomet kovo 30-
osios naktį laukia chaosas. Esą kurį laiką gali trūkti prekių, sutrikti pinigų pervedimai ir net 
susisiekimas su Britanija. 
 
15min: Didžiosios Britanijos vyriausybė lapkričio 14 d. pritarė ankstesnę dieną su Europos 
Sąjunga suderintam „Brexit“ sutarties projektui, po ilgiau kaip penkias valandas trukusio 
įtempto posėdžio paskelbė ministrė pirmininkė Theresa May. Susitarime – geros žinios 
lietuviams: ES piliečiai, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos įgiję teisę gyventi JK, tos teisės 
nepraras ir po „Brexit“. Taip pat rašoma, kad bus užbaigtas laisvas judėjimas, imigrantai į JK 
bus priimami remiantis nauja įgūdžių vertinimo sistema. 
 
Lžinios: JAV prezidentas Donaldas Trumpas lapkričio 26 d. įspėjo, kad susitarimas dėl 
Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos ateityje gali kliudyti prekybai tarp 
Amerikos ir Jungtinės Karalystės. „Panašu, jog tai puikus susitarimas Europos Sąjungai“, – 
sakė D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose, o tada pridūrė: „Turėtume rimtai įvertinti, ar jis 
neužkirs kelio Jungtinei Karalystei vykdyti prekybą.“ 
 
Delfi: Theresa May gruodžio 10 d. atšaukė kitą dieną parlamente turėjusį vykti balsavimą dėl 
pritarimo jos „Brexit“ planui, praneša britų žiniasklaida. Dėl aiškios daugumos parlamente 
neturėjimo ir daliai jos pačios partijos narių pasmerkus jos planą, antradienį buvo tikimasi 
sulaukti Theresos May pralaimėjimo. Jei šie spėjimai būtų pasitvirtinę, Th. May patirtų 
skaudų pralaimėjimą, po kurio kiltų vis didesnis klausimas dėl pačios JK vyriausybės ateities, 
likus vos keletui mėnesių iki JK pasitraukimo iš ES datos kovo 29 dieną. Spėjama, kad Theresa 
May nusprendė atidėti balsavimą, kad išloštų laiko papildomoms deryboms su ES. Tačiau 
Europos Komisija jau paskelbė pareiškimą, kad jokių papildomų derybų nebus – suderėto ir 
sutarto plano keisti neketinama. Jungtinė Karalystė turi teisę vienašališkai atšaukti savo 
pranešimą apie ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos ir tokiu būdu sustabdyti „Brexit“ procesą, 
pagal grupės Škotijos politikų pateiktą užklausimą paskelbė Europos Teisingumo Teismas. 

https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2018/11/25/es-lyderiai-neuztruko--pritarta-brexit-susitarimui
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/235186/d-grybauskaite-tai-kas-vyksta-londone-primena-politini-chaosa
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/patvirtintas-brexit-susitarimo-projektas-lietuviai-leidimu-gyventi-jk-nepraras-57-1059496
https://www.lzinios.lt/pasaulis/donaldas-trumpas-brexit-sutartis-naudinga-es-taciau-ne-jk/276822
https://www.delfi.lt/news/daily/world/theresa-may-atsaukia-antradieni-turejusi-vykti-lemiama-balsavima-del-brexit-parlamente.d?id=79823899


 
Linas Kojala (gruodžio 10 d.):  

 
Kas vyksta su Brexit? Q&A 
- Kas įvyko? 
Theresa May atidėjo balsavimą dėl "skyrybų" susitarimo su ES, nes žinojo, kad Jungtinės 
Karalystės parlamentas jį atmes - ir didele balsų persvara. Tai - didelis politinis smūgi 
vyrausybės, nes pati May ne kartą garantavo, jog balsavimas įvyks, tačiau nedrįsto to padaryti 
parlamente, kuriame dominuoja jos partija - konservatoriai; 
- Ar May išliks poste? 
Auga tikimybė, jog May neišsilaikys poste. Jei ji neturi parlamento paramos, vyriausybė yra 
praktiškai izoliuota. Tiesa, scenarijai - tiek naujo vyriausybės vadovo rinkimai konservatorių 
partijoje, tiek nauji parlamento rinkimai - konservatoriams nėra "saldūs". Pirmu atveju nėra 
aiškus lyderio pakeisti May. Antru atveju grėstų visiškas fiasko ir Leiboristų valdžia. Be to, abiem 
atvejais tai kainuotų daug brangaus laiko, mat britai iš ES išstoja jau 2019 m. kovo 29 d. 
- Politinė problema 
ES atstovai privačiuose pokalbiuose visada sako tą patį. Šia britų vyriausybe sunku pasikliauti, 
nes atvykusi derėtis į Briuselį May teikia pasiūlymus, kurie nebūtinai remiami Londone. Kitaip 
tariant, ji atstovauja savo šalį, nors neturi palaikymo tam, ką siūlo. Bet galbūt kitaip ir negalėjo 
būti - britai pareiškė, jog nori išstoti iš ES, bet neapsisprendžia, ką tai praktiškai reiškia. 
Nuomonių skirtumo amplitudė - nuo ateities vieningoje ES rinkoje (minimalus išstojimas) iki 
išstojimo be jokio susitarimo ("šuolis nuo skardžio")> 
- Dėl ko nesutariama? 
Anot May, "parlamentarai daug kam pritaria, bet yra sunerimę dėl "backstop". Tai - praktiškai 
atsarginis planas dėl Šiaurės Airijos ateities. Britai nenori, jog tarp Airijos Respublikos, kuri yra 
ES narė, bei Šiaurės Airijos (ŠA), kuri su visa JK išstoja iš ES, atsirastų pasienio kontrolė 
(prisiminkime sudėtingą ir kruviną istoriją). ES sako, jog tai neįmanoma, nes jei nėra kontrolės 
tarp Airijos Respublikos ir ŠA, vadinasi, britai praktiškai lieka ES vieningoje rinkoje (iš kurios 
taip nori išstoti). Londonui netinka ir variantas, kad patikros atsirastų tik ties Airijos jūra, kuri 
skiria ŠA ir JK, nes tai sugriautų JK teritorinį integralumą (atsirastų skirtis tarp Didžiosios 
Britanijos salos ir ŠA). Va čia tai galvosūkis... ES ir JK susitarime numatyta, kad po JK išstojimo 
iš ES bei pasibaigus dvejų metų pereinamajam laikotarpiui (jei JK ir ES tuo metu nebus susitarę 
dėl naujos visaapimančios prekybinės sutarties), visa JK iš esmės liktų muitų sąjungoje - 
neribota laiką ir tol, kol bus pasiektas abipusis susitarimas. Tai jau nepatinka Brexit šalininkams, 
kuriems tai atrodo kaip referendumo rezultatų išdavystė ("išstojam, bet realiai neribotą laiką 
neišstojam"). 
- Gal visa tai gudrus planas? 
Atrodo, jog May pozicijos silpsta, bet ji nesitraukia. Tikimybė, kad ES pusė sutiks derėtis iš 
naujo - beveik nulinė (teks kliautis politinėmis deklaracijomis). Tad galbūt May tiesiog tempia 
laiką, laukdama kovo mėn. pabaigos, kada galiausiai pateiks savo planą balsavimui parlamente. 
Tada jau bus tik du pasirinkimai - arba planą priimti, arba išstoti "be jokio susitarimo". Kad ir 



kaip parlamento nariams nepatiktų susitarimas, nemaža dalis pripažįsta, kad išstojimas be nieko 
būtų apskritai socioekonominė tragedija. Tad jie gali būti prispausti prie sienos. 
 
Žygimantas Mauricas (lapkričio 16 d.):  
 
Patarimas: Didėjant "kietojo" Brexit scenarijaus tikimybei, Lietuva turėtų pradėti ruoštis 
didesniam grįžtančiųjų lietuvių iš JK srautui... Pastarojo scenarijaus atveju, svaro ir euro kursas 
gali suslyginti, kas reikštų jog vidutinis darbo užmokestis JK bus vos 2,5 karto didesnis nei 
Lietuvoje (žr. grafiką), tad ekonominių paskatų emigruoti dar labiau sumažės... 
(+neapibrėžtumas bei lėtėjantis ekonomikos augimas). Lietuvai įstojus į ES 2004 metais, 
atlyginimų skirtumas siekė net 6 kartus… 
 
Antanas Guoga (Lapkričio 29 d.): 
 
Dėl šios dienos Brexit diskusijos:  

yra sveiko proto balsas. Yra realybės nesuvokiantys ar nenorintys suvokti rėksniai. Ir yra Brexit 

šalininkai. O laimėtojų čia nebus. Tai dar kartą pasitvirtino po šiandienos diskusijų. Tuo buvau 

įsitikinęs nuo pat pirmų Brexito derybų diskusijų atsiradimo. Bet iš visų pralaimėjusių 

daugiausiai neteks Jungtinės Karalystės žmonės. Tai juos Brexito šalininkai apmovė meluodami į 

akis ir tokiu būdu patraukdami JK, tą didžią, galingą valstybę, į Europos paraštes. 

ES derybininkas dėl Brexit M. Barnier šiandien pasakė:  

„Brexito nenorėjom, nematėm pridėtinės vertės, bet Jungtinės Karalystės piliečių sprendimą 

gerbėme. ES gins savo interesus ir vadovausis tais pačiai principais derybose. Nebuvom 

agresyvūs ir kerštingi. Nubausti nenorėjom. Dirbsim kartu, o ne prieš. Siekėme sukurti ateities 

partnerystę. Liksim sąjungininkais, draugais ir partneriais. JK statusas, aišku, keisis. Bet mūsų 

bendras interesas yra ambicinga partnerystė visose ūkio, vidaus saugumo, užsienio politikos 

srityse. Kuo ambicingesnė partnerystė, tuo atidžiau sieksime vienodų bendradarbiavimo sąlygų. 

{...} Mes nesijaučiame nei laimėtojais, nei pralaimėtojais. Naudos negaus niekas. Šiame procese 

mes gerbėme suverenų sprendimą, atsižvelgdami į JK Vyriausybės raudonas linijas. JK turėjo 

suvokti, kad mes siekiam išsaugot bendrąją rinką. Turim užtikrinti saugumą ir stabilumą ten, kur 

jis atsiranda dėl JK pasitraukimo. Jūs nusprendėt išstoti, dėl to apgailestaujame. Nors emocijos 

liūdnos, bet reikia vadovautis sveika nuovoka. Turim labiau atsižvelgti į piliečių problemas. 

Atsižvelgti į sudėtingą geopolitinį kontekstą. Procesas dar nesibaigė, laukia ilgas kalnuotas 

kelias.“ 

Atidžiai seksim, kaip nubalsuos JK parlamentas. Jei pasirinks no deal ir judės link hard Brexit, 

tai bus kaip šuolis ir lėktuvo be parašiuto. Tikėkimės, taip neįvyks. 
 



  
 
 

EKSPERTO    KOMENTARAS 
 

Politologas Linas 

Kojala 

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir 

politikos mokslų institutas  

 
Iki kovo 29-osios – dienos, kai Jungtinė Karalystė išstos iš Europos Sąjungos – teliko 
kiek daugiau nei trys mėnesiai. Visgi aiškumo, kaip pasibaigs ši epopėja, iki šiol nėra. 
Jungtinėje Karalystėje šiuo metu iš esmės yra politinės krizės situacija. Ministrės 
pirmininkės Theresos May vyriausybė po ilgų, daugiau nei metus trukusių derybų 
susitarė su ES dėl vadinamojo „skyrybų“ dokumento – maždaug 600 psl. plano, kuris 
apibrėžia, kokiomis sąlygomis pavasarį britai paliks Bendriją. Visgi to nepakanka – 
būtina, kad šį susitarimą patvirtintų šalies parlamentas. Nors jame dominuoja 
premjerės politinė partija, konservatoriai, jie savo vyriausybės vadovei taria griežtą 
„ne“. 
Dar daugiau – gruodžio 11 dieną turėjęs vykti parlamento balsavimas buvo apskritai 
atšauktas. May, ilgą laiką tikinusi, kad leis parlamento nariams tarti žodį, paskutinę 
akimirką atsitraukė. Ir pripažino, jog padarė tai puikiai suprasdama, kad rezultatai 
bus triuškinantys. Tai buvo pažeminimas – premjerė investavo visą savo politinį 
kapitalą, laiką ir pastangas, kad įtikintų kolegas, tačiau galiausiai paliko Vestminsterį 
nuleista galva. 
Nenuostabu, jog konservatoriai sumišo ir ėmė svarstyti, ar May neturėtų trauktis. Jei 
vyriausybės – pagrindinės vykdomosios valdžios institucijos – galva neturi parlamento 
– svarbiausios įstatymų leidžiamosios institucijos – palaikymo, vadinasi, reikia keisti 
Ministrę pirmininkę. Procedūra, kaip tai daroma, subtiliai britiška - 15 proc. esamų 
konservatorių partijos Bendruomenių rūmų narių (48) pasirašė laišką specialiam 
komitetui, jog nepasitiki premjere. Tuomet buvo sušauktas balsavimas, kuriame 
dalyvavo visi konservatorių parlamentarai. May atsilaikė - už tai, kad ji liktų 
pareigose, pasisakė 200, o už atstatydinimą – 117. 
Tai buvo laimėtas nedidelis mūšis, tačiau ne karas. May kurį laiką bus politiškai saugi 
– analogiško bandymo patraukti ją iš posto dabar negalės būti vienerius metus. Visgi 
37 proc. bendražygių ja nepasitiki, o atstatydinimas įvyko pirmiausiai todėl, kad 
parlamente nematyti aiškaus lyderio, galinčio premjerę pakeisti. Tai anaiptol 
nereiškia, jog artimiausiu metu politikė galėtų tikėtis išaugusio palaikymo savo 
idėjoms. 
Žinoma, May nelieka nieko kito kaip tik tęsti darbus. Ji iškart išvyko į Briuselį, 
Berlyną ir kitas Europos sostines, bandydama įtikinti kolegas atsižvelgti į parlamento 
pastabas. Britų vyriausybės vadovės tikslas – išgauti iš ES garantiją, jog „skyrybų“ 
sutartyje numatyta išlyga, kad Šiaurės Airija, net ir britams išstojus iš ES, praktiškai 
neribotą laiką liks ES muitų sąjungoje, būtų aiškiau apibrėžta. Bet tiek Angela 
Merkel, tiek Europos Komisija, tiek kitos institucijos kalba vienu balsu – dėl sutarties 
persiderama nebus. Viskas, ko Londonas gali tikėtis – paplekšnojimų per petį ar 
politinių, tačiau teisiškai neįpareigojančių deklaracijų. Vargu, ar to pakaks britų 
parlamento nuomonei pakeisti. 
Jei balsavimas britų parlamente, kuris turi įvykti iki sausio 21 dienos, bus 
nesėkmingas, atsivers įvairios galimybės. Gali būti, kad May pagaliau pasitrauks ir 
užleis vietą kitam konservatoriui. Gali būti, jog bus paskelbti pirmalaikiai parlamento 
rinkimai. Gali būti skelbiamas ir antras referendumas – juk kai politikai nesusitaria 
tarpusavyje, vienintelis kelias yra atiduoti sprendimo teisę tautai. Tačiau visi šie 
scenarijai, nors ir skirtingi, turi kai ką bendro – jokio stabilumo artimiausioje ateityje 
jie nežada. 



 

      KLAUSIMAI MOKSLEIVIAMS 
 

1. Visų pirma, kodėl Jungtinės Karalystės piliečiai prieš gerus metus 
nubalsavo už JK išstojimą iš ES? 

2. Skaitydami informaciją, raskite demokratijos požymius bei skirtingų 
valdžių atskyrimo bruožus. Įvardinę pagrįskite. 

3. Kodėl JK sprendimas išstoti iš ES yra istorinis ir reikšmingas 
precendentas? 

4. Kaip BREXIT paveiks ir jau veikia pačią JK, Lietuvą ir visą ES? 

5. Kaip manote, koks BREXIT dramos tolimesnis scenarijus labiausiai 
tikėtinas? Ar pavyks T. May išlikti Ministrės Pirmininkės poste 
ateinančius metus?   

 

 
 
 

 

UKRAINA:  LAIVŲ 

UŽPUOLIMAS 
 
Delfi: Rusijos karinio laivyno laivai Kerčės sąsiauryje apšaudė 
Ukrainos karinių laivynų pajėgų laivų grupę.Iš viso sužeisti šeši 
Ukrainos įgulos nariai, du iš jų sunkiai. P. Porošenko sušaukus 

neeilinį karinių reikalų kabineto posėdį, nacionalinio saugumo tarybos sekretorius Oleksandras 
Turčynovas pareiškė, kad incidentas buvo Rusijos Federacijos karo aktas prieš Ukrainą. 
Rusijos Federalinė saugumo tarnyba savo išplatintame pranešime pripažino, kad „Rusijos 
sieną“ esą pažeidę Ukrainiečių laivai buvo apšaudyti ir sulaikyti, skelbia Kremliaus 
kontroliuojamas „RIA Novosti“. 
 
LRT: Tris ukrainiečių karinius laivus Kerčės sąsiauryje apšaudžiusi ir sulaikiusi Rusija ciniškai 
pažeidžia tarptautinius susitarimus ir vykdo „tiesmuką ir agresyvų karą prieš Ukrainą“, sako 
prezidentė Dalia Grybauskaitė. Lietuva, prezidentės teigimu, yra pasirengusi padėti Ukrainai 
„telkiant tvirtą visos tarptautinės bendruomenės paramą“. 
 
Diena: Ukrainos prezidentas Petro Porošenka lapkričio 26 d. patvirtino Nacionalinio saugumo 
ir gynybos tarybos (SNBO) sprendimą dėl karinės padėties įvedimo Ukrainoje po ankstesnę 
dieną Kerčės sąsiauryje įvykusios konfrontacijos tarp Rusijos ir Ukrainos laivų. Aukščiausioji 
Rada lapkričio 26 d. vakarą pritarė šiam sprendimui. Aukščiausioji Rada pritarė tam, kad karo 
padėties režimas galiotų 30 dienų šalies rajonuose, besiribojančiuose su Rusija ir nepripažinta 
Padniestrės respublika.  
 
15min: Prie Rusijos aneksuoto Krymo krantų prieš savaitę sulaikytų ir laikinai įkalintų Ukrainos 
karinių jūrininkų iškeitimo klausimas kol kas nesvarstomas, pareiškė Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas. 
„Kita vertus, apie tai kalbėti per anksti – vyksta tyrimas, privalome patvirtinti provokacinį 
Ukrainos veiksmų pobūdį, visa tai užfiksuoti juridiniuose dokumentuose“, – pabrėžė V.Putinas. 
 

https://www.delfi.lt/news/daily/world/ukraina-kerces-sasiauryje-rusija-atidenge-ugni-uzgrobti-trys-laivai.d?id=79682549
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/235360/d-grybauskaite-rusijos-veiksmai-kerceje-tiesmukas-agresyvus-karas-pries-ukraina
http://www.diena.lt/naujienos/pasaulis/konfliktai-nelaimes/po-konfrontacijos-su-rusija-ukrainoje-ivesta-karo-padetis-890734
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/v-putinas-per-kerces-incidenta-sulaikytu-ukrainos-jurininku-iskeitimas-nesvarstomas-57-1068660


15min: Europos Sąjunga trečiadienį griežtai pasmerkė Rusiją dėl ukrainiečių laivų apšaudymo 
ir užėmimo Kerčės sąsiauryje. Tačiau po tris dienas trukusių svarstymų valstybės narės 
nesugebėjo sutarti dėl naujų sankcijų Maskvai. 
 
Lrytas: Gruodžio 3 d. vakare posėdžiavusi UEFA valdyba nutarė, kad draudžiama žaisti bet 
kokias tarptautines varžybas tuose Ukrainos regionuose, kuriuose buvo paskelbta karo 
padėtis. 
 
Delfi: JAV prezidentas Donaldas Trumpas atšaukė planuotą susitikimą su Rusijos prezidentu 
Vladimiru Putinu G-20 viršūnių suvažiavime Argentinoje. Savo Twitter paskyroje D. Trumpas 
pranešė, kad susitikimo nebus: „Remdamasis faktu, kad laivai ir jūreiviai iš Rusijos nebuvo 
grąžinti Ukrainai, nusprendžiau, kad visų šalių labui būtų geriausia atšaukti mūsų anksčiau 
planuotą susitikimą“. 
 
15min: Ukrainos gynybos ministerija gruodžio 7 d. perspėjo Rusiją, kad netrukus siųs karo 
laivų Kerčės sąsiauriu, kur Rusija prieš dvi savaites apšaudė ir užėmė tris ukrainiečių karinio 
laivyno laivus. Pranešimas sudaro sąlygas dar vienam galimam nuo 2014 metų rusenančio 
Rusijos ir Ukrainos konflikto žybsniui po lapkričio 25-osios incidento, kai Rusijos pasieniečiai 
Kerčės sąsiauryje apšaudė ir užėmė tris ukrainiečių karinio laivyno laivus ir sulaikė jų įgulas. 
Ukrainos gynybos ministras Stepanas Poltorakas žurnalistams sakė, kad jo šalis ketina 
netrukus pasiųsti per Kerčės sąsiaurį karinio laivyno laivų, nes „antraip Rusija visiškai okupuos 
Azovo jūrą“. 
 

Verslo žinios: Seimas gruodžio 10 d. priėmė rezoliuciją, kuria po incidento Kerčės sąsiauryje 

ragina Vakarus iškelti Rusijai konkrečius reikalavimus, kurių neįvykdžius būtų įvestos 

griežtesnės sankcijos. Dokumentu Seimas „ragina iš esmės keisti Vakarų strategiją Rusijos 

agresijos sulaikymo atžvilgiu“. 

 

 

 
 Nuotrauka: Wikipedijos  

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/es-pasmerke-rusijos-veiksmus-pries-ukrainos-laivus-bet-del-sankciju-nesutare-57-1067046
https://www.lrytas.lt/sportas/futbolas/2018/12/03/news/uefa-uzdraude-zaisti-macus-karo-padeti-paskelbusioje-ukrainoje-8441510/
https://www.delfi.lt/news/daily/world/trumpas-atsauke-susitikima-su-putinu-g-20-virsuniu-suvaziavime.d?id=79730899
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/ukraina-ispejo-rusija-zada-pasiusti-karo-laivu-kerces-sasiauriu-57-1071468
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2018/12/10/seimas-prieme-rezoliucija-del-grieztesniu-sankciju-rusijai
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Karas Ukrainoje kuriam laikui buvo dingęs iš tarptautinės žiniasklaidos akiračio. Visgi įvykiai 
lapkričio pabaigoje pasauliui priminė, kad per 10 tūkst. gyvybių nusinešęs konfliktas taip 
niekada ir nebuvo pasibaigęs.  
Naujausiu įtampos tašku tapo Kerčės sąsiauris. Siauras ruožas, jungiantis Juodąją ir Azovo 
jūrą, yra geopolitiškai itin jautrus, mat Rusija jame pastatė tiltą. Šis jungia Krymą – Rusijos 
aneksuotą ir pasaulio bendruomenės nepripažįstamą teritoriją, – bei pagrindinę Rusijos dalį. 
Ukrainai Kerčė taip pat reikšminga, mat tai vienintelis būdas pasiekti Azovo jūrą bei jame 
esančius uostus, pavyzdžiui, Mariupolį. 
Tą ir bandė padaryti trys nedideli laivai, lapkričio 25–ąją plaukę iš Odesos į Mariupolį. 
Kerčėje juos sustabdė Rusijos kariniai laivai. Įvyko susidūrimas, ukrainiečių laivai buvo 
perimti, o 23 įgulų nariai – suimti. Ukrainos valdžia ir tarptautinė bendruomenė pasmerkė šį 
veiksmą, primindama Rusijai, jog ši neturi teisės blokuoti laivų judėjimo per Kerčę. 
Kremlius atkirto, jog ukrainiečiai įplaukė į Rusijai priklausančius teritorinius vandenis ir 
elgėsi agresyviai. 
Šis incidentas – aštrus, tačiau anaiptol ne netikėtas. Nuo to laiko, kai buvo aneksuotas 
Krymas bei okupuoti Donecko ir Luhansko regionai – iš viso apie 13 proc. Ukrainos teritorijos 
– buvo galima tikėtis, kad atsiras ir naujų nesutarimo židinių. Faktiškai tebevykstančiame 
kare nematyti pabaigos, o priemonės, kurios buvo taikytos spausti Rusiją, atnešė tik ribotus 
rezultatus. Todėl Ukraina po šio įvykio pasiryžo dalyje teritorijos pirmą kartą įvesti karinę 
padėtį, nors tai taip pat veikiausiai esminių pokyčių neatneš. 
Tiesa, negalima sakyti, jog situacija nuo konflikto pradžios 2014 metais nesikeitė, mat 
Ukraina tapo gerokai stipresnė. Pavyzdžiui, šios šalies Ukrainos kariuomenė smarkiai išaugo 
– lyginant su 2013 metais, karių skaičius padidėjo 36 proc. ir pasiekė 250 tūkst. Be to, ji kur 
kas geriau pasirengusi, mat net 80 proc. karių iki 2020 metų bus profesionalai. Tai reiškia, 
jog bet koks bandymas karinėmis priemonėmis okupuoti dar didesnę dalį Ukrainos teritorijos 
kainuos labai brangiai.  
Dar daugiau, Ukraina žengė kelis reikšmingus žingsnius tam, jog sumažintų Rusijos įtaką 
šalyje. Vienas ryškiausių pavyzdžių – religija. Gruodžio viduryje vyskupai iš trijų 
ukrainietiškų Ortodoksų bažnyčių susibūrė į sinodą, kur išsirinko naujosios autokefalinės 
Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vadovą. Tai tapo įmanoma po to, kai ekumeninis ortodoksų 
patriarchas Baltramiejus I, nepaisant aršaus Rusijos priešinimosi, leido Ukrainai kurti atskirą 
bažnyčią, nepriklausomą nuo Rusijos Ortodoksų Bažnyčios. Kadangi jai buvo priklausyta 
daugiau nei tris šimtmečius, karas iš Rusijos atėmė svarbų religinį–kultūrinį svertą.  
Šis žingsnis – didelė politinė pergalė prezidentui Petro Porošenko, kuris neslėpė noro 
įgyvendinti atsiskyrimą nuo Rusijos bažnyčios. Tai reikšminga ir politiškai, mat jau kovo 
pabaigoje vyks Ukrainos prezidento rinkimai. Nuomonių apklausos dabartiniam vadovui kol 
kas nėra itin palankios, mat jis atsilieka nuo buvusios premjerės Julijos Tymošenko kone 
dvigubai. Dar daugiau, jį lenkia ir aktorius bei režisierius Vladimiras Zelenskis, kuris gali 
netikėtai sudrebinti politinę sceną įšokdamas į aukščiausią šalies poziciją be jokios 
ankstesnės politinės patirties. 
Žinoma, stebėtojams iš Vakarų svarbiausia ne tai, kas užims prezidento postą. Kur kas 
reikšmingiau, kad Ukraina išliktų europietiškame kelyje ir tęstų reformas, kurios ilgainiui 
Ukrainą dar labiau atitolins nuo Kremliaus įtakos. 
 



 
 
 

Vytautas Budreika (gruodžio 3d.) : 
Praėjus daugiau nei savaitei po to kai Rusija užpuolė ir užgrobė Ukrainos laivus Kerčės 
sąsiauryje, išblėsus pirmosioms emocijoms, porą pastebėjimų: 
 
- Šiandien tarptautinė bendruomenė nelabai turi įrankių, kuriais galėtų paveikti Rusijos 
elgesį. Teisingiau turi, bet nėra absoliučiai jokios politinės valios ją naudoti. Praėjus savaitei 
tampa aišku, kad net didesnių sankcijų Rusija gali nesitikėti. Įdomiausia, kad bene 
rimčiausiai pasielgė Trumpas, atšaukęs savo susitikimą su Putinu Buenos Airėse. 
 
- Sekmadienio incidentas - tik paskutinis epizodas virtinėje kitų, kurie nesusilaukė tiek 
žiniasklaidos dėmesio. Jau pradėjus statyti tiltą per Kerčės sąsiaurį, kai kurie ekspertai 
įspėjo, kad jis gali būti panaudotas Azovo jūros blokadai. Šiuo metu 144 dideli laivai, kurie 
kažkada lankėsi Mariupolio uoste, negali įplaukti į Azovo jūrą, nes tiltas yra nepakankamai 
aukštas. Nuo tada, kai kovo mėnesį ukrainiečiai sulaikė su Rusijos vėliava plaukiojantį žvejų 
laivą, Rusija nuo gegužės iki rugpjūčio valandoms ar net dienoms sulaikė virš 140 prekybinių 



laivų plaukiančių į Azovo jūros Ukrainos uostus. Itin didelio skaičiaus laivų sulaikymas ir pati 
tilto statyba - tai nepaskelbtos ekonominės blokados rezultatas. 
 
- Uostas Mariupoliui yra pagrindinis išgyvenimo šaltinis. Pamenu, kad lankantis mieste 2017 
m. jo atstovai kalbėjo, jog viena didžiausių problemų - dėl konflikto vykstantis atkirtimas 
nuo išorinio pasaulio. Miesto oro uostas yra uždarytas dėl Rusijos numušto Malaizijos 
avialinijų lėktuvo, o kelionė traukiniu iki Kijevo trunka beveik 19 valandų. Pagrindinės 
darbdavės mieste ir regione yra visiškai priklausomas nuo pasauliniu rinkų bei Mariupolio 
uosto - tai Azovmash ir Iljičiaus vardo (iki 2016 m. gamykla buvo pavadinta Lenino garbei, po 
to - mokslininko Zoto Iljičiaus Nekrasovo vardu :) ) plieno gamyklos. Jų bankrotas turėtų 
milžiniškų ekonominių ir politinių pasekmių visam regionui. 
 
- Grįžtant prie sekmadienio įvykių. Pagal 2003 m. susitarimą tarp Rusijos ir Ukrainos, tiek 
Ukraina, tiek Rusija turi vienodas teises plaukti Azovo jūra ir Kerčės sąsiauriu. Pagal šį 
susitarimą, Ukraina neturi nei samdytis vedlio plaukiant per sąsiaurį, nei laukti kažkokio 
Rusijos leidimo. Ji turi tiesiog informuoti Rusiją prieš plaukiant - jokio papildomo leidimo 
nereikia. Tas galioja ir karo laivams. Ji tai ir padarė. Rusija teigia, kad Ukraina nusižengė 
kažin kokiems Rusijos įstatymams, tačiau pagal tarptautinę teisę, jeigu šalies vidiniai 
įstatymai prieštarauja šaliems pasirašytiems tarptautiniams susitarimams, pirmenybė 
teikiama tarptautiniams susitarimams. Suprantama, mes visi žinome Rusijos nuomonę apie 
tarptautinius susitarimus. 
 
- Po to kai Rusijos laivai taranavo ukrainiečių, pastarieji apsisuko plaukti atgal į Odesą ir 
būtent tada prisiviję Rusijos laivai pradėjo šaudyti į ukrainiečius bei užgrobė jų laivus. 
Bellingcat tyrimas atskleidė, kad tai įvyko tarptautiniuose vandenyse. Beje, net jeigu 
tikėtume FSB, įvykis vis tiek įvyko Krymo teritoriniuose vandenyse. 
 
- Bet kokiu atveju, net jeigu Ukrainos laivai ir buvo neteisūs, Rusija neturėjo teisės pradėti į 
juos šaudyti. Tuo labiau, kad jie jau plaukė atgal. Pagal tarptautinę teisę, bet kokie tokie 
nesutarimai turi būti sprendžiami diplomatiniu būdu (laivai buvo su Ukrainos vėliava, todėl 
juos identifikuoti tikrai nebuvo problemų). 
 
- Rusijos veiksmai nėra piratavimas (su valstybės vėliava plaukiantis laivas iš principo negali 
būti piratų laivas). Rusijos veiksmai yra karo paskelbimas, todėl Ukrainos reakcija yra visiškai 
teisinga. Jeigu Ukraina nebūtų paskelbusi karo padėties, būtent dėl to jos valdžią galėtume 
vadinti neįgalia. 
 



- Beje, tai ne pirmas kartas, kai Rusijos laivynas Juodojoje jūroje taranuoja kitus laivus. R. 
Reagano administracijos metu, JAV laivynas labai rimtai žiūrėjo į laisvą laivybą jūrose. Jų 
nuomone, jeigu riboto praplaukimo vietose (įvairūs sąsiauriai, mažos jūros) nuolat nesilanko 
karinis laivynas, tai priešiškos valstybės laikui bėgant yra linkusios bandyti riboti laivybą 
tokiose vietose. Todėl JAV laivynas dažnai įplaukdavo į Juodąją jūrą ir vykdydavo savo 
užduotis. 1988 m., kai ten įplaukė du JAV karo laivai: USS Yorktown ir USS Caron, pastarieji 
buvo trumpam įplaukę į Sovietų Sąjungos teritorinius vandenis (kas pagal laivybos teisę nėra 
draudžiama, jeigu nėra plaukiama tiesiai į krantą ar uostus, o tiesiog praplaukiama į kitus 
tarptautinius vandenis). Du Sovietų laivai juos taranavo, tačiau Yorktown ir Caron savo kurso 
nekeitė ir jokių ženklesnių pažeidimų (apart dažų nusilupimo) nepatyrė. Užtat Yorktown 
taranavusi gerokai mažesnė frigata Bezavetny turėjo plaukti į uostą taisymo darbams. 
 
Kokios išvados? Rusija nusiteikusi ir toliau smaugti Rytų Ukrainos miestus, o kiekvieną 
incidentą yra pasirengusi eskaluoti papildomai. Neesant incidentui - jį sukurti. Todėl 
tarptautinė bendruomenė privalo pasirūpinti laisva laivyba, nes šiandien tai Azovo jūra, rytoj 
visa Juodoji jūra, o poryt ir rytinė Viduržemio jūra. 
 
Rimvydas Valatka (Lapkričio 29 d.):  
 
Šiandien važiuodamas filmuoti laidos per „M1 plius” eilinį sykį išgirdau informuojant apie 
Ukrainos ir Rusijos „konfrontaciją”. Eilinį kartą nusikeikiau rusiškai. Kokia, po velnių, tau 
konfrontacija, kai Rusija aviacijos, specnazo ir galingų karo laivų pajėgomis atakuoja tris 
nedidelius ukrainiečių laivelius? 
 
Tai yra banditiškas užpuolimas, karas, terorizmas, kas tik nori, bet tik ne konfrontacija. 
Konfrontacija bus tada, kai tu su „Radiocentru” valdžios skiriamų reklamos pinigų 
nepasidalinsi. 
 
Ne „M1 plius” čia, žinoma, kalčiausia. Jau keturias dienas visa didžioji Lietuvos žiniasklaida 
politkorektiškai rašinėja apie „incidentą“ Azovo jūroje, „krizę“ ir „konfliktą“ Rytų 
Ukrainoje“. Putino propagandistai ploja katučių. Gal atsipeikėkit, kolegos? 
 
Rašinėti apie „konfliktą“ Rytų Ukrainoje ir „incidentą“ Azovo jūroje yra tas pats, kaip 
parašyti, kad Antrojo pasaulinio karo metais Hitleris turėjo konfliktą su žydais, o Vilniaus 
Paneriuose įvyko incidentas, kurio metu žuvo daug Vilniaus gyventojų. Tai yra tas pats, kas 
rašant apie Katynę, pasakyti, kad Stalinas ten turėjo konfliktą su Lenkijos karininkais, kuris 
baigėsi incidentu susišaudant. Pagal tą pačią logiką didieji 1941 ir 1948 m. trėmimai buvo tik 



buržauzijos ir proletariato klasių konfrontacija arba “perlenkimas“ kovoje su buožėmis, kaip 
paskui įvertino šlovingoji Komunistų partija. 
Taukšti apie Rusijos ir Ukrainos „konfrontaciją“ dabar yra maždaug tas pats, kas būti Seimo 
daugumos lyderiu Karbauskiu ir pelnytis iš prekybos Putino šestiorkos Rotenbergo trąšomis 
tuo metu, kai Rusija blokuoja Ukrainos Mariupolio uostą ir smaugia ekonomiškai beveik 
milijoną ukrainiečių. 
 
Tokiu metu, kai Rusija šaudo į Ukrainos jūreivius, kiekvienas laisvę mylintis lietuvis turėtų tik 
vieną pasirinkimą: paremti Ukrainą. Nes kol Ukraina bus laisva, tol Lietuvai niekas negrės. 
Tai jei negalime padėti Ukrainai ginklu, bent jau nebūkime ištižę ir kvailai neutralūs. 
 
Ričardas Savukynas (lapkričio 26 d.):  
Apie sociopatinį mąstymą: šios patologijos požymis - tai kraštutinis, nevaldomas 
melagingumas, peržengiantis bet kokias sveiku protu suvokiamas ribas. Dėl tokio 
melagingumo sociopatais daugelis ir patiki, nes atrodo, kad neįmanoma taip įžūliai meluoti. 
 
Dabar pasižiūrėkite, kaip elgiasi Rusija: Ukrainos laivai plaukia tarptautiniais susitarimais 
reguliuojamu jūros sąsiauriu, Rusija juos taranuoja, apšaudo, tris laivus užgrobia, nužudo ir 
sužeidžia kažkiek Ukrainos jūrininkų. Ir paskui pareiškia, kad tai Ukrainos surengta 
provokacija. 
 
Taip atrodo visai tipiškas sociopatinis melas, pakeltas į valstybės lygmenį. Tiesa jiems 
visiškai nesvarbi, nes ir tiesa, ir melas sociopato požiūriu yra lygiaverčiai - tai tik įrankiai 
manipuliavimui. 
 
Sociopatui neegzistuoja jokios moralinės normos ar susitarimai. Jis moralę ar sutartis laiko 
manipuliacijos įrankiu. Jei tik jis mato, kad gali pažeisti sutartis ir likti nenubaustu ar tiesiog 
išlošti daugiau - jis pažeidžia ir susitarimus, ir moralines normas. Ir paskui viską pridengia 
melu, pats kaltina kitus moralės normų ir susitarimų pažeidimais ir t.t. 
 
Psichoterapijoje darbas su sociopatais yra labai labai specifinis, jis įmanomas tik tada, kai 
sociopatas užtikrintai žino kelis dalykus: 
- 1. Kad jis negalės niekaip paveikti kito asmens, negalės jo paveikti smurtu (apsauga nuo 
grąsinimų/smurto). 
- 2. Kad jo melavimas ir išvis bet kas, ką jis sako, bus ignoruojamas ir apie kokią nors jo teisę 
turėti nuomonę nebus net diskutuojama, ir jo manipuliacijos neveiks (apsauga nuo melo). 



- 3. Kad jis susilauks kardinaliai stipresnio smurtinio atsako, jei tik pats pabandys imtis 
smurto (smurto prevencija). 
- 4. Kad netgi tie jo nusikaltimai, kuriuos jis nuslėpė dabar, ateityje visada bus identifikuoti 
ir neišvengiamai nubausti. Be išimčių ir be jokios senaties. 
 
Čia reikia neužmiršti vieno dalyko: sociopatai, skirtingai nuo normalių žmonių, nelinkę 
aukotis dėl kitų. Dėl to jie būna pakankamai bailūs ir į smurto panaudojimo galimybę 
reaguoja labai gerai. 
 
Tik laikantis tokių principų, įmanoma pakeisti sociopato elgesį taip, kad jis sugebėtų 
bendrauti su normalių žmonių visuomene, nekeldamas jai pavojaus. Tokiu atveju sociopatas 
ima mokytis visuomenės taisyklių, mokosi atitikti moralės normas ir taip toliau. Bet tai 
vyksta tik todėl, kad sociopatas žino, jog kitu atveju bus nubaustas, ir nubaustas smurtiškai 
(fizinėmis priemonėmis, izoliacija ir pan.). 
 
Esminis argumentas, kalbantis su sociopatu - ta ne logika, ne moralė, ne etikos normos, ne 
sutartys ir ne dar kažkas. Sociopatui į tai nusispjaut. Esminis argumentas, kalbantis su 
sociopatu - tai smurtinių veiksmų prieš jį panaudojimas ir tokių veiksmų neišvengiamumas. 
 
Štai čia atsakymas į tai, kodėl reikia nekreipti dėmesio į jokią Kremliaus propagandą, kodėl 
reikia ginkluotis ir kodėl reikia visiškai nesicackinti, jei tik kiltų reikalas panaudoti labai 
grubią jėgą prieš tą socioptatinį režimą. 
 
Bet kokio karinio konflikto atveju Kremlius turi žinoti vieną dalyką - kad atsakas bus. Ir kokie 
nors Kremliaus provokatoriai, kurie patys yra sociopatai (režimas suranda į save panašius) 
turi puikiai žinoti, kad jie bus nušauti ir viskas. 
 
Tą sociopatų mąstymą suprasti labai sunku. Išties netgi schizofrenija sergantys atrodo daug 
žmogiškesni ir tikresni už sociopatus - jau vien dėl to, kad jie turi kažkokias moralės normas. 
Sociopatai to neturi. 
 
Sociopatas - tai kaip plėšrūnas, kuris turi žmogaus išvaizdą, bet jo mąstyme - visi kiti žmonės 
yra jo grobis. Sociopatas, žiūrintis į eilinį žmogų - tai tas pats, kaip vilkas, žiūrintis į avį. Avis 
gali kalbėti ką nori - ją tiesiog suės. Paties sociopato požiūriu, avis yra žemesnės rūšies 
padaras. 
 
Atsimenate nacių rasines teorijas? Rusijoje Kremlius dabar irgi palaiko kad ir užmaskuotas, 



bet panašias teorijas - apie aukštesnę slavų rasę ir apie dar aukštesnius rusus, ir apie niekam 
tikusius pribaltus, ukrainiečius ar dar kitas tautas. 
 
Visokios rasinės teorijos - tai irgi sociopatinio mąstymo apraiška. 
 
Kremlius visur ieško sociopatų, o šiems pats Kremliaus elgesys atrodo labai geras, nes jie, 
būdami sociopatais, gerai supranta banditizmą, plėšimus, vogimus ir, žinoma, melavimus. 
Labai specifinis požymis, pagal kurį pasimato skirtumas tarp realaus kremlino ir šiaip 
nesusipratusio žmogaus - tai melagingumas. Realus kremlinas meluoja, kaitalioja savo 
nuomonę, aiškina priešingus dalykus, vartydamasis kas minutę - nes jo suvokime melas yra 
visai nesmerktinas, o tiesa neturi jokios vertės. 
 
Tokios dalykus apie sociopatus reikia suprasti. Ir tada pasidarys aiški ir Kremliaus retorika, ir 
pasidarys aišku, kaip į tuos Kremliaus veiksmus reikia reaguoti. 
 

 
 
 
 
 
 

KLAUSIMAI MOKSLEIVIAMS 
 

1. Kokia yra Ukrainos ir Rusijos karinio konflikto priešistorė?  

2. Ką žinote apie Krymo aneksiją? Ukrainos ir Rusijos bendrą istoriją? 

3. Žurnalistas Rimantas Valatka piktinasi, kad nušviečiant Kerčės įvykį 
naudojami žodžiai „konfliktas“, „incidentas“, „konfrontaciją“. Pagal 
šaltinius susidarę nuomonę, kokį žodį naudotumėt Jūs? 

4. Kodėl žurnalistas sako, kad kol Ukraina bus laiva, Lietuvai niekas 
negrės? Padiskutuokite. 

5. Kaip vertinate blogerio Ričardo Savukyno vedamas Rusijos paraleles 
su sociapatu žmogumi? Ar pritariate jo mintims? Kodėl taip ar kodėl 
ne? 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURSO RĖMĖJAI: 
 

SVEIKINAME KONKURSO NUGALĖTOJUS! 
 
Konkurse „Mokomės iš aktualijų“ dalyvauti panoro dvidešimt mokytojų 
iš visos Lietuvos – Telšių, Gargždų, Molėtų, Kauno ir kitų miestų bei 
miestelių. Paraiškas papildydami vaizdo įrašais ir nuotraukomis, dalyviai 
pristatė, kaip vietos ir globalias aktualijas integruoja į mokomų dalykų 
pamokas. Dėkojame ir džiaugiamės kiekvienu pasidalinimu, kaip dirbate 
su aktualijomis savo pamokose. 
 
Esame labai maloniai nustebinti, kad lygiavertiškai kūrybingai aktualijas 
į vedamas pamokas integruoja įvairiausių dalykų mokytojai. Aktualijų 
integravimą jie sieja su kritinio mąstymo lavinimu, Z kartos sudominimu 
klasikiniais dalykų pagrindais. Džiaugiamės, kad mokytojai tarp kitų 
savo sugalvotų įrankių naudoja naujienlaiškį „Aš manau“ ir jį 
rekomenduoja kitiems. Norėtume, kad tokių mokytojų ir pamokų 
Lietuvos mokyklose būtų kuo daugiau. 
  
Komisijos nariai – „Kurk Lietuvai“ alumnai Mantė Makauskaitė („AfriKo“ 
bendraįkūrėja), Nedas Abaris  („Euromonitor“ International verslo 
vystytojas) ir Neringa Stroputė („Versli Lietuva“ projektų vadovė) – 
skaitė ir vertino dalyvių paraiškas. Pirmąją vietą komisija skyrė Kauno 
jėzuitų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojui Mindaugui 
Grigaičiui, antrąją – Telšių Žemaitės gimnazijos istorijos ir pilietiškumo 
mokytojai metodininkei Ainai Šiaulytei, trečiąją – Gargždų Vaivorykštės 
gimnazijos etikos mokytojai Ilmai Agajan. Pedagogai apdovanoti 
„Fotofabriko“ ir „Bitės“ įsteigtais prizais. 
  
Skatinamuosius internetinės parduotuvės „Varlė“ prizus vertintojai 
skyrė Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos geografijos mokytojai Linai 
Barauskienei, Molėtų progimnazijos matematikos ir informacinių 
technologijų mokytojai Jurgitai Kniaziukienei, Telšių Vincento 
Borisevičiaus gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei Linai 
Mickevičienei.   
 

Sveikiname nugalėtojus ir iki kitų kartų! 


