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Jau daugiau nei metai, kai gyvename Covid-19 pandemijos apsupty. Nors dar vasarą, karantinui atlaisvėjus, buvo 
kalbama, kad smogs antra banga ir nereikėtų atsipalaiduoti, tam pasiruošta nebuvo. Ekspertai kaltina praėjusią 
Vyriausybę situacijos nesuvaldžius – užsikrėtimų atvejų daugėjant, karantino sąlygų negriežtino, galimai tam 
įtakos turėjo ir Seimo rinkimai. Ir taip Lietuva atsidūrė pirma Europoje pagal sergamumą Covid-19 tarp Europos 
ligų kontrolės ir prevencijos centro vertinamų Europos valstybių 

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto mokslininkai atliko tyrimą apie COVID-19 

valdymą Lietuvoje ir Europoje, kuris parodė iki šiol valstybės padarytas klaidas. Pasak tyrimo autorių, Lietuvoje 
per anksti buvo patikėta „pergale“ prieš virusą, pritrūko lyderystės ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo, taip 
pat valdymo, duomenų rinkimo ir analizės gebėjimų. Kadenciją baigiantis ministras Aurelijus Veryga taip pat 
pripažino, kad tam tikrų klaidų buvo padaryta – pavyzdžiui, bandymas valdyti krizę vien lokaliais karantinais. 
Tačiau tokios klaidos matomos visame pasaulyje: karantinas daugelyje šalių sukėlė daug rimtų problemų – 
nuostoliai verslui, sunaikintos darbo vietos, darbuotojai prastovose, sveikatos problemos ir sutrikdyta švietimo 
veikla, tačiau pernelyg susilpnintos karantino priemonės vėl leido pandemijai išsiplėsti.  

Naujoji Vyriausybė, tik pradėjusi darbą, gavo nemenką iššūkį suvaldyti įsismarkavusią sveikatos krizę. Ingridos 
Šimonytės vadovaujama Vyriausybė darbą pradėjo gresiant lovų trūkumui ligoninėse. Tad imtasi griežtesnių 
priemonių: įvestas privalomas kaukių dėvėjimas, uždrausta susitikti keliems namų ūkiams, uždarytos kavinės, 
parduotuvės. Nors visgi nuolatinė atsakomybė perkeliama gyventojų sąmoningumui, tačiau pastebima, kad 

žmonės linkę vis labiau pažeidinėti ribojimus, nes nuo karantino pavargo, o grėsmės taip stipriai nebejaučia. 
Nepasitikėjimą skatina ir nesukordinuota valdžios institucijų komunikacija. 

Ypač dideliu valdžios ir visuomenės santykių išbandymu tapo Kalėdų ir Naujųjų metų šventinis laikotarpis – juk 
tai metas, kuris praleidžiamas su šeima, giminėmis, tačiau buvo aišku, jei visi judės nesustabdomai, koronaviruso 
atvejų turėsime dar daugiau. Todėl buvo įvesti judėjimo tarp savivaldybių ribojimai. Nepasitenkinimo buvo daug, 
pažeidimų taip pat. Iki šiol konfliktine sritimi lieka smulkusis verslas, kuriems iki šiol neleidžiama atnaujinti savo 
veiklos. 

2020 metų gale pagaliau sulaukėme žinių apie naudojimui paruoštą vakciną. Šiuo metu jau paskiepyti gydytojai, 
ligoninių darbuotojai, dabar slaugos namų etapas. Tačiau pasiskiepyti norėtų tik 45 proc. Lietuvos gyventojų. 
Anot specialistų, tam, kad COVID-19 būtų galima suvaldyti, imunitetą turi turėti 60–70 proc. gyventojų. 
Visuomenėje jau daug metų įsitvirtinęs ne vienas mitas dėl skiepų, ko niekaip nepavyksta išgyvendinti. 

„Euronews“ rašo, kad nenoras skiepytis gali būti susijęs su nepasitikėjimu valdžia. 2019-ųjų studijos autoriai 
rašo, kad Vidurio ir Rytų Europoje požiūrį į vakcinas iš dalies gali formuoti gyvenimo komunistiniu laikotarpiu 
patirtis. Taip pat daug sąmokslų teorijų ir mitų platinama internete politiniais ar piktybinio verslo tikslais. 
Tačiau, kad skiepai – nesaugūs yra mitas. Tai pagrindinė ir viena sėkmingiausių visuomenės sveikatos priemonių, 
apsauganti nuo užkrečiamų ligų. O kad skiepas būtų galimas naudoti jo patikrinimas pereina ne vieną etapą. 
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Ką pandemija reiškia demokratijai? 

COVID-19 pandemija, iš pradžių atrodžiusi kaip kažkas laikino, šiandien 
pakeitė mūsų gyvenimus. Darbas ir mokymasis namuose dabar vyksta 
daugiausiai virtualioje erdvėje. Šis pokytis skatina mus kitaip žvelgti ir į 
pasaulį, kuriame gyvename. Pokyčiai neaplenkia ir politikos. 

Visų pirma, šiandien esame priversti klausti, ar laisvė visada yra tik asmeninė kiekvieno iš mūsų problema. 
O galbūt ji liečia iš kitus? Gal reikia ieškoti laisvės būdo, kuris nekeltų grėsmės kitiems? Panašius klausimus 
girdėjome, kuomet buvo kalbama apie kaukių dėvėjimo reikalavimus ar viešų vietų uždarymą augant mirčių 
skaičiui. Daugelis šią problemą suprato žvelgdami į užsienį. Tokios šalys kaip Jungtinės Amerikos Valstijos 
susidūrė su didžiulėmis problemomis, nes jose individuali (ir toli gražu ne visada atsakinga) laisvė buvo 
iškeliama aukščiau šalia esančių saugumo. Kaimynėje Baltarusijoje pavojaus apskritai nepaisyta, o tai 
nuvedė prie dar didesnių ligos mastų. Dėl atsakingumo šiandien situacija pas mus tam tikrais atžvilgiais 
yra geresnė nei daug didesnėse šalyse. 

Ir visgi, sustiprėjęs būtinybės saugoti vieni kitus jausmas kelia klausimų apie piliečių teisių ir demokratijos 
ateitį. Ypač daug diskusijų pastaruosius metus kilo dėl pandemijos metu augančių žmogaus stebėjimo 
sistemų. Rinkti informaciją apie piliečių buvimo vietą ir tai, su kuo bendrauta paskutiniu metu tapo 
normalu – žmogaus privatumą kartais reikia paaukoti vardan bendrojo gėrio. Tačiau tuo pat metu tai 
privertė susimąstyti ir apie ilgalaikę stebėjimo ir kontrolės sistemų plėtrą. Ji gali būti panaudota ne visai 
geriems tikslas. Vengrijoje pernai buvo priimtas Koronaviruso Aktas, kuris leido valstybei suimti asmenis, 
skleidžiančius tariamai netikrą informaciją. Viskas būtų lyg ir gerai, tačiau tai nuvedė prie valdžios kritikų 
ir oponentų arešto. JAV kalbėta apie sekimą vykdančių institucijų įgaliojimų išplėtimą be piliečių sutikimo. 
Net ir Lietuvoje tyliai vos nebuvo priimtas įstatymas, leidžiantis rinkti piliečių mobiliuosius duomenis 
neatsiklausus. Pandemijos sekimui buvo pasitelkti ir dronai bei kitos stebėjimo priemonės, kurios 
greičiausiai išliks ir kada nors pasibaigus pandemijai. 

Paveikiamos ir kitos gyvenimo sritys. Lenkijoje visai neseniai nepriklausomai žiniasklaidai buvo uždėti 
mokesčiai, prisidengiant pandemija. Tai iššaukė žiniasklaidos protestus prieš bandymą riboti jos veiklą. 
Kitaip tariant, stebėjimo ir kontrolės priemonės, anksčiau būdingos labiau tokioms šalims kaip Kinija, 
silpnesne forma ateina ir pas mus, ir ne visada tik su tikslu užtikrinti saugumą. 

Tai mus veda prie kitos svarbaus klausimo – kas pandemijoje nutinka su demokratija? Nors naujosios 
technologijos ir socialiniai tinklai leidžia mums reikšti savo nuomonę kaip niekada lengvai, kyla klausimų 
ir dėl demokratijos, kaip buvimo kartu, pobūdžio. Kaip kažkada rašė garsi filosofė Hannah Arendt, 
amerikiečių teisės teoretikas Cassas Sunsteinas ir daug kitų, demokratija nėra tik galimybė atiduoti balsą 
per rinkimus. Demokratija taip pat yra erdvė, kurioje mes galime ir net turime pamatyti ir diskutuoti su 
kitokiais nei mes patys. Kitaip tariant, demokratija mums leidžia išeiti tik už savo siauro mąstymo ribų, 
išgirsti kitokią nuomonę, ar pamatyti kitokį gyvenimo būdą viešumoje. Tai padeda priimti geresnius 
sprendimus. Tačiau pandemija paspartino piliečių užsidarymą socialiniuose tinkluose. Galime teigti, jog ji 
paaštrino vadinamąją „socialinių burbulų“ problemą. Ši problema reiškia šiandienos socialiniuose tinkluose 
esantį poreikį ieškoti ne kelias pozicijas pamatuojančio atsakymo. Šiandien daug dažniau vienijamasi po 
bendraminčių grupelių, patvirtinančiu jau turimą nusistatymą, skėčiu. Toks vienijimasis dažnai skatina 
pasidalijimą ir nuomonių susipriešinimą, kartais net neatsižvelgiant į tikrovės pateikiamus faktus. 

Tad kyla klausimas, ar po pandemijos gebėsime šią bangą „perlaužti“ ir ištraukti visus iš alternatyvių 
realybių savo namuose į kitokio mąstymo matymą viešojoje erdvėje. Tai yra svarbu ne tik mūsų 
demokratijai, tačiau ir mūsų kaip piliečių teisės klausimams ateityje. O gal tai kaip tik atneš naujų idėjų 
kaip budriai mąstyti apie teises ir dalyvauti demokratijoje? 
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Iš koronaviruso krizės besivaduojanti Lietuva: du patarimai 
Vyriausybei žmogaus teisių srityje 
 
 
XX a. pasaulis pripažino, kad teisė į darbą, gerovę, socialinį aprūpinimą 
ar sveikatos apsaugą yra ne privilegija, o teisė. Praktikoje tai reiškė 
idėją, kad valstybė skirta ne tik užtikrinti kiekvieno žmogaus minties ar 
religijos laisvei, bet ir įpareigota kurti gerovę bei ją padalinti visiems 
šalies gyventojams. 

Socialinės ir ekonominės teisės buvo ir yra tos, kurios daugiausiai kainuoja bei verčia galvoti apie resursų 
perskirstymą. Nenuostabu, kad menkas jų įgyvendinimas dažnai paaiškinamas valstybės neturtingumu. Tokį 
socialinės ir ekonominės nelygybės naratyvą ilgai girdėjome ir Lietuvoje: nėra pinigų. Tad, pavyzdžiui, 
prasidėjus 2008 - 2009 m. ekonominei krizei, valstybė suveržė diržus. Rezultatas, matyt, nieko nenustebino: 
netekome 7,5 proc. Lietuvos gyventojų, kurie emigravo, ieškodami pragyvenimo šaltinių. 
Ši koronaviruso pandemija taip pat grėsė ekonomine krize ir, jei valstybė vėl būtų suveržusi diržus, drastiškai 
sumažinusi socialinę paramą bei neskyrusi pagalbos verslams ir darbuotojams, grėsė masinė emigracija. Taip 
neįvyko. Priešingai, 2020 m. fiksuotas ir pirmas Lietuvos gyventojų skaičiaus augimas nuo šalies 
nepriklausomybės atkūrimo. Teigiamas tendencijas tarsi pastiprinti turėtų ir tai, kad karantino laikotarpiu 
150 mln. eurų išaugo bendras Lietuvos gyventojų indėlių portfelis bankuose - tai didžiausias prieaugis visoje 
Europos Sąjungoje, gerokai viršijantis ES vidurkį. Tačiau panašu, kad šis optimistinis paveikslas toli gražu 
nereprezentuoja visos Lietuvos, greičiau tik dalį didmiesčiuose gyvenančių ir geras algas gaunančių žmonių. 
Kitos Lietuvos realybė ženkliai skirtinga. 2020 m. pabaigoje įsiskolinimai Lietuvoje pasiekė beveik 400 
milijonų eurų. Kalbėdama apie šiandienos situaciją Vilniaus arkivyskupijos „Caritas” direktorės pavaduotoja 
soc. centrams ir programoms Aida Karčiauskienė sako, kad  prieš karantiną labdaros valgykla „Betanija” 
nemokamą maitinimą per vieną kartą suteikdavo apie 150-čiai žmonių, pandemijos metu šis skaičius išaugo 
iki 350. Nieko nuostabaus, kad ši Lietuvos dalis yra ten, kur yra - prie labdaros valgyklos durų: nors Lietuvos 
ekonomika stabiliai augo ne vienerius metus, tačiau dar iki krizės 47 proc. žmonių Lietuvoje neturėjo 
santaupų, taigi negalėjo sau susikurti ir „nedarbo pagalvės“. Kitaip tariant, netekę darbo, krito į skurdą.  
Nors šios pandemijos metu valstybė galėjo sau leisti gerokai daugiau nei anksčiau, vis dėlto tenka pripažinti, 
kad krizės metu dar labiau išryškėjo dvi Lietuvos: indėlių pavidalu kaupianti atostogoms užsienyje neišleistus 
eurus bei ta, kuri atsidūrė prie labdaros valgyklų durų. O jeigu turėsime omenyje ir 20 proc. žmonių, kurie 
buvo skurdo rizikoje iki krizės, situacija atrodys visai nebejuokingai. 
Galėtume vėlgi sakyti, kad pinigų visų poreikiams patenkinti nėra. Tačiau šis paaiškinimas vargiai ką įtikins: 
Tarptautinis valiutos fondas jau prieš kelerius metus Lietuvą priėmė į išsivysčiusių valstybių klubą. Nejaugi 
priklausymas tokiam klubui iš tikrųjų taip turėtų atrodyti - eiles prie labdaros valgyklų? Nejaugi iš tiesų 
negalime daugiau? 
Todėl valstybė, išeidama iš koronaviruso sukeltos krizės, turi kelti du uždavinius ekonominių ir socialinių 
žmogaus teisių srityje: mažinti vieną didžiausių pajamų nelygybių Europos Sąjungoje ir užtikrinti geresnes 
visų žmonių pajamas tam, kad ištikus krizei, žmonės kristų ne į skurdą, tačiau nusileistų ant savo sukauptos 
„nedarbo pagalvės“. 
Antra - užtikrinti finansavimą socialinei sričiai, kuris šiuo metu, kaip sako Nacionalinio skurdo mažinimo 
organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė, yra maždaug dvigubai mažesnis nei ES vidurkis skaičiuojant 
nuo bendrojo vidaus produkto. Padidinę socialinės srities finansavimą, padidinsime ne tik socialines išmokas 
(jas šiuo metu gaunatys žmonės tiesiog skursta), tačiau ir suteiksime taip reiklaingų socialinių paslaugų - 
socialinių darbuotojų, psichologų, daržel Tokios paslaugos, kaip žinia, padeda įgyti socialinius bei išsilaikyti 
darbo rinkoje. 
 Taip atrodytų tvaresnė, teisingesnė ir labiau žmogaus teises užtikrinanti valstybė. 
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https://lt.wikipedia.org/wiki/Bendrasis_vidaus_produktas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bendrasis_vidaus_produktas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bendrasis_vidaus_produktas


 

 
Mažvydas Karalius  
Žurnalistas 
2020-10-27 
 

Kalbant apie grįžtantį lengvesnį karantiną, tai man vis dar keista, kad medicininės kaukės yra prilygintos laisvės 
suvaržymui. Aš bandau suprasti tuos žmones, kurie taip teigia. Tik man kas kartą pasidaro kiek gaila jų, kad jie 
laisvės supratimą interpretuoja kaukės pavidalu. 
Aš suprantu, kad laisvės tuo ir žavi, kad galime sakyti ir daryti tai, ką panorėjęs. Tik, man atrodo, kad ir pati 

laisvė turi ribas, mūsų visuomenės saugumo ribas. Norime mes to ar nenorime, tikime mokslo pažanga ar 
netikime, bet faktas lieka vienas: dėl savo saugumo esame atsakingi tik patys. 
O kai negebame priimti net menkiausio diskomforto dėl pasikeitusios situacijos sąlygų, kurios yra dėl mūsų pačių 
apsaugos, tai virsta tokiu chamiškumu. Tarsi tariamoje gerovės valstybėje viskas būtų privalomai dalijama 
nemokamai ir kuo daugiau, nes kiekvieno mūsų indėlio į kuriamą gėrį nereikėtų. 
Tai aš chamiškai noriu pasakyti, kad tos nuo nosių nutraktos medicininės kaukės, yra ne laisvės suvaržymas, bet 
chamiškumas visuomenės atžvilgiu. 
Aną dieną parduotuvėje pristojau prie garbaus amžiaus ponių su klausimu, kodėl jos parduotuvėje, 
apžiūrinėdamos plastmasines gėles, nedėvi jokių kaukių. Jos kiek sutriko, kaukes užsidėjo. Vėliau kiek pats 
pasijaučiau nesmagiai, kad pristojau prie jų. Bet po to pasidarė keista, kad jos ramiausiai stovėjo tarp minios be 
jokių apsaugos priemonių ant veido, ir niekam iš aplink esančių žmonių tai nerūpėjo, niekas joms nieko nesakė. 

Kartais pamirštame, kad laisvė yra gėris, nors tai nėra duotybė, ir tam tikras ribas, ypač liečiančias mūsų 
saugumą, priminti sau ir aplinkiniams šiuo metu reikėtų dažniau. Nes laisvė tai ne vaikščiojimas be kaukės 
pandemijos metu. Laisvę šiandien reikėtų suprasti kaip abipusę atsakomybę, kodėl mes laisve galime džiaugtis 
apskritai. 
 
Andrius Tapinas 
Visuomenininkas 
2020-12-12 
 

Man jau pradeda trūkti žodžių. Įsivaizduoju, kaip jų trūksta medikams. 
Šalyje, kurioje per paskutinę savaitę virusu užsikrėtė beveik 1% visų gyventojų ir visi maldauja mažinti socialinius 
kontaktus, su trenksmais ir fanfaromis atsidaro Burger King ir į Akropolį plūsteli tiek daug gyvenime burgerio 
nemačiusių humanoidų, kad susiformuoja eilės. Eilės! 
Ir aš suprantu, kad iš burgerio nemačiusių humanoidų tu nieko negali norėti ir tikėtis, gali kuolą jiems tašyti ant 
galvos, vis tiek veršis. 
Ir suprantu, kad begalviai influenceriai neturi jokios atsakomybės ir už reklaminius pinigėlius padarys bet ką, bet 
jie jau tampa grėsme visuomenei. Na, lašelį proto? Kruopelę atsakomybės mirtinos pandemijos metu? 
Bet didžiausių *** elgesys šioje situacijoje yra paties Burger King Lietuva ir jo reklamos pinigus influenceriams 
pažarsčiusios agentūros. 
Ar žinojote, kad taip bus? Ar žinojote, kad pašėrus influencerius jie paragins alkanus pokario vaikus, lėkti pas jus 
čia ir dabar? Žinojote, kuo puikiausiai žinojote, kad taip bus ir kad turėsite besigrūdančius humanoidus, norinčius 

savo akimis pirmą kartą pamatyti burgerį. Žinojote ir vis tiek taip padarėte. 
Ne, atsiprašau, elgiatės labiau ne kaip ***, o kaip nusikaltėliai. Nežinau, ar jūsų meniu yra tokia opcija, bet jūsų 
burgeriai tikrai gali būti su krauju. 
Ir man jau tikrai norėtųsi, kad Koronastop programėlėje būtų fiksuojami ir kontaktai su Burger kingu. Nes tada 
atvežus karščiuojantį burgerio gerbėją į priėmimą, medikai galėtų išduoti numerėlį ir sakyti – su šituo važiuokit 
į Akropolį, gal dar spėsit paskutinei vakarienei. 
 
 

Įrašai sutrumpinti. 

https://www.facebook.com/mazvydas.karalius/posts/10224111248792366
https://www.facebook.com/andrius.tapinas/posts/10222502451023292


 
 
Vytenis Radžiūnas  
Žurnalistas 
2021-02-03 
 

Nepasitikėjimas žmonių sąmoningumu gali sukelti labai neigiamus reiškinius. Ir, kaip sako Zygimantas Mauricas, 
nėra garantijų, kad Lietuva šitą egzaminą išlaikys. 
Ž.Maurico manymu, uždarydami ekonomiką galime sulaukti ilgalaikių pasekmių: gali sušlubuoti pasitikėjimas 
valstybe, valdžios institucijomis, nes yra tokių reikalavimų, kurių žmonės nesupranta. Tuomet jų nebesilaiko, 
atsiranda šešėlinė ekonomika. 
Ekonomistas teigia, kad po truputį lipame ant to paties grėblio – jei žmonės nebepalaiko draudimų, todėl ir jų 
poveikis mažesnis, atsiranda pasipiktinimas dėl verslų diskriminacijos. 
 
Žygimantas Mauricas  
Ekonomistas 

2021-02-03 
 

Pašnekesiai karantino metu: 
- Kur perkate "nebūtiniausias" prekes karantino metu? 
- Prekybos centre 
- O kaip žiemą išgyvens smulkusis verslas? 
- Ai, kiek ten tos žiemos 
… po kurio laiko 
- Kur perkate "nebūtiniausias" prekes karantino metu? 

- Prekybos centre 
- O kaip žiemą išgyvens smulkusis verslas? 
- Ai, kiek ten to smulkaus verslo 
p.s. sveikatos ekspertų taryba rekomenduoja, kad "mažos ne maisto prekių parduotuvės su atskiru įėjimu iš lauko 
galėtų pradėti veikti tuomet, kai bus pasiektas 150 naujų atvejų šimtui tūkstančių gyventojų per pastarąsias 14 
d. lygis. Tuo metu grožio salonai galėtų atsiverti šiam rodikliui sumažėjus iki 100 atvejų". Šiuo metu Lietuvoje 
yra 414 atvejų lygis, o naujausioje COVID-19 situacijos apžvalgoje prognozuojama, kad 100 atvejų lygis bus 
pasiektas (priklausomai nuo scenarijaus) kovo pabaigoje - gegužės pradžioje (150 atvejų - kiek anksčiau: kovo 
viduryje - balandžio viduryje). Palyginimui, Lenkijoje ne maisto prekėmis leidžiama prekiauti nuo vasario 1 
dienos, Estijoje - žiemos karantino metu prekyba ne maisto prekėmis nebuvo uždrausta, Latvijoje - yra uždrausta 
nuo gruodžio 19. Beje, Latvijoje buvo uždrausta prekiauti ne maisto prekėmis (taip vadinamomis "uždraustomis 

prekėmis") net didžiuosiuose prekybos centruose, bet nuo kitos savaitės šis draudimas bus panaikintas. 
 
Lukas Savickas 
Seimo narys 
2021-01-06 
 

Šiandien rytą kartu su Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte ir  Sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu 
dalyvavau VU TSPMI rengtoje diskusijoje dėl Covid-19 krizės valdymo Lietuvoje, kurioje buvo pristatytas mokslinis 
tyrimas „Lietuvos ir kitų ES šalių narių atsakas į COVID-19 pandemiją: poveikis viešajai politikai ir ekstremalios 
situacijos valdymas“. 

Šis tyrimas – galės puikiai papildyti praėjusios Vyriausybės parengtą „COVID-19 pandemijos pradžios suvaldymo 
atmintinę“, prie kurios rengimo nemažai teko prisidėti ir pačiam. Reaguodamas į diskusijoje pristatytas tyrimo 
įžvalgas akcentavau, kad valstybės veiksmus reikėtų vertinti tos situacijos akimis. 
Tyrimas aiškiai konstatuoja, kad pavasarį kovojant su pandemija Lietuva tapo viena iš šalių lyderių, sugebėjusių 
suvaldyti krizę ir ekonominius padarinius. Tyrime taip pat pateikiami kritiniai pastebėjimai, iš kurių išskirčiau: 
• Pernelyg didelė klaidų netolerancija žlugdo darbuotojų iniciatyvą. 
• Ekonominio atsako greitis teisingai akcentuojamas, tačiau jo įgyvendinimas tapo pagrindiniu iššūkiu. 
• Negana to, kad politinio lygmens atstovams teko spręsti valstybės tarnybos spragas, papildomu iššūkiu tapo 
tai, kad dėl viešojo sektoriaus gebėjimų stokos lyderystę prisiėmę veikėjai tapo atsakingais už viską, pradedant 
sprendimo sugalvojimu, baigiant jo įgyvendinimu, o tai sukūrė didesnę klaidos galimybę. 
• Atsidūrus aukštu neapibrėžtumu ir greitų sprendimų poreikiu pasižyminčioje situacijoje išauga lyderystės bei 

netradicinių sprendimų poreikis, todėl svarbu atsisakyti viešajame sektoriuje dominuojančio „nulinės klaidos 
galimybės” požiūrio. 
• Teisėsaugos ir priežiūros institucijų pradėti tyrimai gali atgrasinti valstybės tarnautojus ir kitus viešojo 
sektoriaus darbuotojus imtis iniciatyvos, kai atsiras poreikis greitai ir lanksčiai veikti krizinėje situacijoje 
Svarbiausios tyrimo rekomendacijos, kurioms asmeniškai skirčiau daugiausiai dėmesio: 
• Valdymo gebėjimų stiprinimas Lietuvos viešajame sektoriuje (skaitmenizacija, kompetencija, motyvacija, 
lyderystė, iniciatyva); 
• Gebėjimų įgyvendinti ekonomines priemones stiprinimas (tenka kliautis brangesnėmis, mažiau taikliomis 
horizontaliomis priemonėmis); 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10218544786791012&set=a.4391260779780
https://www.facebook.com/zygimantas.mauricas/posts/10158152693602371
https://www.facebook.com/SavickasLu/posts/205444164589895


 
 
• Krizių valdymo sistemos pertvarka; 
• Valstybės tarnybos tolesnė reforma (paprastinimas, atlygis). 
Apibendrinant, galime konstatuoti, kad šios krizės išskirtinumas yra ne finansavimo trūkumas ar prastas / lėtas 
/ netikslus strategijos parinkimas, o realus priemonių įgyvendinimas. Tad esminis klausimas, į kurį atsakyti bando 

šis tyrimas – ar galime tikėtis, kad susidūrus su kita krize suveiks valstybės krizių valdymo sistema ir lyderystę ją 
sprendžiant demonstruos ne tik politinio pasitikėjimo asmenys, bet ir viešojo sektoriaus atstovai?  
 
Brigita Burkauskaitė 
Komunikacijos specialistė 
2020-01-18 
 

A.Dulkys teigia, kad „faktai ir duomenys rodo, kad karantino priemonės veikia.“ Pasak jo, „karantino 
atpalaidavimo priemonės bus derinamos su dabar ruošiamais testavimo algoritmais. Negalima lengva ranka 
atpalaiduoti priemonių neturint atitinkamo plačios testavimo strategijos ir priemonių.“ Ministras teigia, kad 

„labai gaila, kad A.Verygos valdymo metu nebuvo parengta nei viena testavimo schema, neparuoštas nei vienas 
algoritmas, neužsakyti greitieji antigenų testai. Per Nacionalinę laboratoriją vasario viduryje pirmieji antigenų 
testai turėtų pasirodyti Lietuvoje, pagal centralizuotą Europos Komisijos tiekimą apie 100 tūkst. vienetų turėtų 
atkeliauti sausio pabaigoje – vasario pradžioje. Yra dar vienas Europos Komisijos koordinuotas pirkimas greitųjų 
antigenų testų dėl kurio negalime pasakyti, kada atvyks.“ 
SAM viceministrė Živilė Simonaitytė sako, kad „dabar ruošiame 4 pagrindinius testavimo algoritmus, kurie 
artimiausiu metu bus įtvirtinti atitinkamuose teisės aktuose. Numatome skirtingas testavimo strategijas: 
žmonėms, turėjusiems didelės rizikos kontaktą, prevenciniam testavimui 1 kartą per savaitę (medikams, 
įkalinimo įstaigoms, mokytojams, socialiniams darbuotojams ir kt.), židinių (jei įmonėje/įstaigoje daugiau nei 2 
atvejai) užgesinimui, verslo įmonių testavimui. Testavimo strategijas padeda ruošti Ekspertų Taryba prie 
Ministrės Pirmininkės. Schemos bus priimtos artimiausių dviejų savaičių bėgyje, bet joms reikia greitųjų antigenų 

testų. Gali būti pati geriausia schema, bet jei nėra antigenų testų ji neveikia. Schemoms reikia beveik 400 000 
antigenų testų per mėnesį.“ 
Pasak A.Dulkio: „Kiekviena diena šito karantino verslui kainuoja kai kuriais skaičiavimais iki 15 mln. eurų.“ 
Tad, iš esmės Skvernelis su Veryga neįvedę tinkamų karantino priemonių lapkričio pradžioje vėjais sudegino 
apie 600 mln. eurų (15 mln. x 40 dienų (iki gruodžio 16 d.)) ir šie pinigai vis dar dega (kasdien po 15 mln.), nes 
ponas Veryga nepasirūpino greitųjų antigenų testų pirkimu. Jei turėtume antigenų testus jau galbūt galėtume 
kažką atsilaisvinti. 
 

 
Žygimanto Gedvilos/ 15min nuotr. 

  

https://www.facebook.com/groups/Virusas/permalink/453649422464399


 

DARBUI SU MOKSLEIVIAIS 

  

1. Internete suraskite patikimų šaltinių, lyginančių COVID 
situaciją Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Kaip Lietuva 
atrodo šiandien? Pagal kokius kriterijus lyginate? 

2. Aptarkite, kaip jūsų šeimai, mokyklos ar gyvenvietės 
bendruomenei sekasi laikytis karantino: palyginkite 
pavasario pirmąją bangą ir dabar. Kokius skirtumus 
pastebite? 

3. Parašykite atvirą laišką ateities kartoms. Papasakokite, ką 
svarbiausio tenka išgyventi ir patirti COVID pandemijos laiku 
jums ir artimiesiems, draugams ir visuomenei. 

4. Jei būtumėte Vyriausybės vadovas (vadovė), kokios 
strategijos laikytumėtės: karantino švelninimo, siekiant 
ekonominio ir socialinio atsigavimo, ar griežto karantino, 
siekiant apsaugoti sveikatos sistemą nuo perkaitimo ir vengiant aukų? Pagrįskite savo 
poziciją. 

5. Kodėl dalis visuomenės neketina skiepytis? Remdamiesi patikimais šaltiniais, 
padarykite savarankišką tyrimą (individualiai ar grupėje): kokie teiginiai apie COVID 

vakcinas yra teisingi, o kokie ne? Pristatykite rezultatus kitiems. 
6. Kokį poveikį demokratijai ir žmogaus teisėms turi pandemija? Pasiremkite ekspertų 

komentarais bei savarankiškai surastais šaltiniais. Padiskutuokite. 
 

 
AP nuotr. 

  



  

Švedijos ambasada Vilniuje skelbė idėjų konkursą mokiniams ir jų 
mokytojams, kaip paskatinti jaunimą dalyvauti rinkimuose. 

Konkurso rezultatai  
 
SVEIKINAME KONKURSO DALYVIUS 
 

Konkurso komisija buvo maloniai nustebinta visų dalyvių paraiškų kokybės: mokytojų su mokiniais 
diskutuotos ir aprašytos idėjos, kodėl jaunimas nesidomi politika ir nėra aktyvus rinkimuose, 
vertintojų nuomone, yra originalios, išsamios, vertingos ir pagrįstos. Todėl Švedijos ambasada 
kviečia visus dalyvius su mokytojais Kovo 9 d. 13.30 jungtis į nuotolinę diskusiją apie 
demokratiją #DemocracyTalk, kurioje sveikinimo žodį tars Švedijos ambasadorė Lietuvoje Inger 
Buxton.     Visas mokyklas taip pat pasieks švediškos literatūros ir švediškų skonių rinkinys.  
Nuoširdžiai dėkojame mokytojams, įtraukusiems mokinius į diskusiją, ir atsiuntusius paraiškas 
mums. Didžiuojamės augančiais jaunais sąmoningais piliečiais ir jumis – puikiais ugdytojais! 
  
 

PAGRINDINIS PRIZAS ATITENKA 
 

Pagrindinis konkurso prizas - visos klasės ir mokytojo apsilankymas Švedijos ambasadoje Vilniuje, 
susitikimas su Švedijos ambasadore Lietuvoje Inger Buxton, dalyvavimas Švedijos kartu su 
partneriais organizuojamoje diskusijoje, pietūs ir bendravimas atitenka Lavoriškių gimnazijos 
mokytojui Vaidotui Pakalniškiui ir šios mokyklos vienuoliktokams. Sveikiname naujienlaiškio 
rengėjų ir ambasados vardu! Švedijos ambasada vizitą įgyvendins, kai pandemijos aplinkybėmis 
bus saugu susitikti gyvai.  
 



 

 

 

 

Ingridos Šimonytės 
Vyriausybei – 100 dienų 
 

LRT: Gruodžio 11 d. buvo patvirtinta naujoji Vyriausybė. Ministrė pirmininkė 
Ingrida Šimonytė ir visi 14 ministrų pradėjo eiti pareigas. Devynis iš jų 

delegavo konservatyvi TS-LKD partija, tris pasiūlė liberalioji Laisvės partija ir du – Liberalų sąjūdis. Aštuoni vyrai 
ir šešios moterys. Devyni yra jaunesni nei 40 metų, du iš jų – iki 35 metų. Tik du anksčiau yra ėję analogiškas 
pareigas. 

DELFI: Nuomonės dėl tik ką patvirtinto ministro kabineto buvo prieštaringos – Seimo nariai pastebėjo, kad ne visų 
būsimų ministrų patirtis tolygi. Tačiau taip pat teigiama, kad būsimasis Ministrų kabinetas teikia vilčių dėl 
geresnės reputacijos visuomenės akyse. 

LRT: Dar prieš patvirtindamas ministrus, G. Nausėda išsakė abejonių dėl Arūno Dulkio kandidatūros – esą jam 
nekyla abejonių dėl ilgalaikės jo darbo perspektyvos, bet kyla abejonių dėl pandemijos valdymo. „Gerbiamojo 
Dulkio, kaip buvusio Valstybės kontrolės vadovo, žmogaus, kuris analizuoja įvairių institucijų veiklą per 

efektyvumo, optimalumo prizmę, kompetencija man nekėlė abejonių nei anksčiau, nei dabar, tad tikiuosi, kad 
ilgalaikius planus jis susidėlios teisingai, tačiau jo veiklos vertinimas priklausys ne tiktai nuo ilgalaikių planų, bet 
ir nuo jo labai konkrečios veiklos pirmosiomis savaitės dienomis. Ko gero, jau kam kam, bet jam šimto dienų 
lengvatinis laikotarpis, laisvas nuo kritikos, deja, nebus suteiktas“, – prieš naujos Vyriausybės darbą sakė 
prezidentas. 

LRT: Pandemijos laikotarpiu darbą pradedanti Vyriausybė savo programoje nurodė, kad įsipareigoja pasiekti 
esminį ekonominį proveržį, skatins augantį darbo našumą ir didėjančias tiesiogines užsienio investicijas, plės 
skaitmenizaciją, įgyvendins valstybinę atvirų duomenų politiką, sukurs draugišką aplinką, palankią naujoms 
darbo vietoms steigti ir verslui plėtoti. Vienas iš pirmųjų veikimo principų, įvardijamų dokumente, yra atviri 
duomenys. Nurodoma, kad būsimoji Vyriausybė įsipareigoja, jog atviri duomenys taps esmine Vyriausybės 
priimamų sprendimų ir komunikacijos dalimi. Dar vienas principas, nurodomas programoje, yra atskaitomybė. 

Rašoma, kad dažnai visuomenė nepalankiai vertina valstybinių institucijų veiklą, nesigilina į jų veiklos uždavinius 
ir abejoja dėl rezultatų, o valstybės institucijų rengiamos ataskaitos pernelyg orientuotos į aprašomus procesus, 
jose mažai dėmesio skiriama įvykusiems pokyčiams ir rezultatams aptarti. 

LRT: Ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės pateiktoje Vyriausybės programoje itin daug dėmesio skiriama 
siekiui mažinti kultūrinę atskirtį tarp miestų ir regionų, skaitmeninio kultūros turinio ir paslaugų įvairovei, 
nevyriausybiniam kultūros sektoriui. Programoje rašoma, kad Vyriausybė sieks, kad skirtingose Lietuvos vietovėse 
gyvenantys žmonės turėtų vienodas galimybes dalyvauti ar įsitraukti į kultūrinį gyvenimą, kad jiems pasiekiami 
būtų geriausi kultūros žmonių sukurti kūriniai.  

LRT: Palankiai buvo sutiktas I. Šimonytės suformuotas lyčių balansas Vyriausybėje. Dėl to premjerę pasveikino 
ir  Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, sakydama, kad toks pavyzdys galėtų įkvėpti ir kitų šalių 
lyderius. 

Alfa: Buvusio premjero Sauliaus Skvernelio Vyriausybė ne kartą kritikuota už lyčių santykį: užsienio žiniasklaidoje 
Lietuva buvo įvardyta vienintele šalimi Europoje, neturinčia nė vienos ministrės moters. Ingridai Šimonytei tapus 
ministre pirmininke, padėtis gerokai pasikeitė: ministrų kabinete išlaikytas lyčių balansas. Tačiau užkliūna, kad 
pačios premjerės komandą sudaro vien moterys.  

Delfi: Antrosios koronaviruso pandemijos bangos įkarštyje rinkimus laimėjo ir naują Vyriausybę suformavo 
konservatoriai. Įtampą jų ir prezidento Gitano Nausėdos santykiuose įžvelgia visi, tačiau vieni ekspertai, 
vertindami viešą valdžios institucijų komunikaciją, teigia, kad šalies vadovas užsiima tik savo populiarumo 
didinimu, kiti situaciją mato kitaip ir sako, kad naujieji valdantieji siekia prezidentūrą izoliuoti nuo sprendimų 
vidaus politikoje. Š. Liekis, vertindamas valdančiosios daugumos ir prezidento santykius, taip pat atkreipė 
dėmesį, kad buvusi Vyriausybė aktyviau komunikavo apie koronaviruso pandemijos valdymą. 

https://www.lrt.lt/lituanica/aktualijos/751/1296302/lrt-trumpai-simonytes-vyriausybe-patvirtinta-kas-yra-naujieji-lietuvos-ministrai
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nuomones-del-simonytes-ministru-kabineto-issiskiria-busimu-ministru-kompetencija-kaip-diena-ir-naktis.d?id=85951887
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1292135/nausedai-ispudi-padare-kritikuota-dobrovolska-o-i-karsta-kede-sedanciam-dulkiui-nezada-100-dienu-lengvatos
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1293297/skelbiama-busimosios-vyriausybes-programa
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1293296/vyriausybes-programoje-isskirtinis-demesys-kulturos-ir-svietimo-rysiui-kultura-pati-turi-eiti-pas-zmogu
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1284294/ursula-von-der-leyen-pasveikino-ingrida-simonyte-tokia-vyriausybe-galetu-ikvepti-kitu-saliu-lyderius?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3I8DjnvqsJeLd_EIaPeJatQoQpoJO5VoyuKxM73w4Hfkt1pm8w2ypCjx8#Echobox=1606255283
https://www.alfa.lt/straipsnis/50434088/i-simonytes-komandoje-lyciu-balanso-nera-vyriausybes-kanceliarijoje-ryski-moteru-persvara
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/itampa-tarp-valdanciuju-ir-prezidenturos-jau-akivaizdi-ekspertai-mato-skirtingas-priezastis.d?id=86388557


 

Delfi: Pasikeitus valdžiai, naujai išrinkus 
prezidentą ar Seimą, neišvengiamai prasideda 
paklodės tampymas į savo pusę. Jau keliais 
klausimais išsiskyrė prezidento ir valdančiosios 
koalicijos nuostatos. Nesutariama dėl 

ambasadorių skyrimo, Lietuvos atstovavimo 
Europos valstybės taryboje, prezidento 
vaidmens vidaus politikoje, ypač kovoje su 
pandemija, prezidentas dar kaltinamas ministrų 
patvirtinimo vilkinimu, kas esą apsunkino 
Vyriausybės galimybes operatyviai kovoti su 
COVID-19. Tuo tarpu Vyriausybė jautriai 
reaguoja į tai, ką ji laiko Nausėdos kišimusi į jos 
reikalus. 

Delfi: Premjerės Ingridos Šimonytės vadovaujama Vyriausybė darbą pradėjo pernai gruodžio 11 dieną. 
Pirmosiomis naujojo ministrų kabineto darbo dienomis karantinas visoje šalyje buvo itin sugriežtintas, būtent 

pandemijos valdymo klausimai per daugiau nei 50 Vyriausybės darbo dienų ir sulaukė didžiausios kritikos. „Tai 
yra krizinis laikotarpis, to pasitikėjimo kredito turbūt niekas labai ilgam ir negalėjo suteikti. Visa tai, kas daroma 
šiuo metu yra daroma skubiai. Visos krizės suvaldymas, vakcinacija, ekonomikos skatinimas ar verslų palaikymas, 
visa tai vyksta krizės akivaizdoje. Ir suprantama, kad natūralu sulaukti nepasitenkinimo. Nes visiems puikių ir 
idealių sprendimų turbūt negali būti“, – sakė politologas T. Janeliūnas. 

Verslo žinios: Paaiškėjus atvejams, kai nuo COVID-19 asmenys galėjo būti skiepijami ne pagal eilę, prezidentūra 
ragina stiprinti šios tvarkos kontrolę. Prezidentas palankiai vertina priemones, kurių dar sekmadienį ėmėsi 
Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama spręsti nesąžiningo skiepijimo problemas, tačiau teigia, kad šių 
priemonių nepakanka. „Žvelgiant į ateitį, ir ypač į tą periodą, kai bus vakcinuojama gerokai daugiau žmonių negu 
vakcinuojama šiuo metu, būtina padaryti dar mažiausiai tris papildomus žingsnius“, – kalbėjo prezidento 
patarėjas Simonas Krėpšta. Šie žingsniai, pasak jo, – įdiegti elektroninę sistemą, kuri tikrintų atitiktį vakcinavimo 

eiliškumui sistematiškiau. Taip pat siūloma peržiūrėti ministro nustatytą vakcinavimo eiliškumo tvarką ir joje 
aiškiau apibrėžti principą, kai judama tarp vienos prioriteto eilės ir kitos, kad būtų aišku, kada galima pereiti 
toliau. Taip pat prezidentūra ragina geriau koordinuoti visą vakcinavimo sistemą. 

LRT: Buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga kritikuoja valdžios pažadus atverti verslus ir 
komunikaciją. Jo teigimu, tą padaryti buvo galima ir anksčiau. Jis taip pat tikina, kad dabartiniai draudimai 
gresia galimais neramumais ir prastėjančia psichologine sveikata, todėl reikia galvoti, kaip leisti žmonėms 
atsipalaiduoti ir išsikrauti. 

LRytas: Dėl karantino draudimų pastaruoju metu matoma įtampa tarp valdančiosios koalicijos narių yra 
visuomenėje tvyrančios įtampos atspindys, naujienų portalo lrytas.lt laidoje „Ne spaudai“ kalbėjo Darbo partijos 
atstovas Andrius Mazuronis. Anot jo, karantino laisvinimais atsakydama į suinteresuotų grupių spaudimą 
Vyriausybė eina pavojingu keliu. Savo ruožtu Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas, konservatorius 

Antanas Matulas retoriškai klausė, ar šis norėtų, kad Lietuva grįžtų į „Verygmetį“ ir „Karbauskmetį“, kada 
sprendimai buvo priimami nesitarus su valdančiosios koalicijos partneriais ir keičiami po kelių dienų. 

LRT: Žmonių, turinčių negalią, atstovai nepatenkinti skiepijimo prioritetų sudarymo tvarka. Pasigendama, kad į 
nustatytas prioritetines grupes neįtraukti didelėje rizikoje esantys negalią turintys žmonės, taip pat ir sutrikusio 
intelekto asmenys. Medikai sako, kad tokių pacientų gydymas, jei jie užsikrėstų koronavirusine infekcija, būtų 
itin sudėtingas. Sveikatos apsaugos ministerija kol kas išimčių tokių asmenų grupei nenumato, jie bus skiepijami 
masinio vakcinavimo metu. 

LRT: 100 dienų – tiek laiko jau dirba lapkričio viduryje prisiekęs Seimas. Politikai šį laikotarpį vertina 
nevienareikšmiškai. Vieni sako, kad buvo nuveikti valstybei svarbiausi darbai, kiti – mėto akmenis į valdančiųjų 
daržą. Portalo LRT.lt kalbinti politikai neslėpė – darbas tikrai būtų kitoks, jei nesiaustų pandemija.  

 
Delfi: Politologo Mažvydo Jastramskio komentaras: „Kurį laiką buvo populiaru šią sveikatos krizę vadinti karu. 
Taip, skaudi koronaviruso pasekmė – didelis papildomų mirčių skaičius – yra lygintina su kariniais konfliktais. 
Bet kaip rašė karybos tyrėjas Deividas Šlekys, pandemija visgi yra taikos meto krizė: „Jos metu miestai nevirsta 

griuvėsiais ir per mėnesį niekas kirviais neužkapoja pusės milijono žmonių.“   
  

Roberto Dačkaus nuotr.  

https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/kestutis-girnius-vadovu-vaidai.d?id=86428945
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pirmas-ryskus-simonytes-kabineto-suklupimas-pasitikejimo-kredito-turbut-niekas-labai-ilgam-ir-negalejo-suteikti.d?id=86415865
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2021/01/11/prezidentura-vakcinavimo-nuo-covid-19-kontrole-turi-buti-sustiprinta
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1340130/veryga-apie-praejusia-savaite-valdzios-sukeltus-lukescius-del-verslo-tai-lyg-vaika-pakviesti-i-gimtadieni-o-po-to-ji-atsaukti
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2021/02/10/news/ivertino-vyriausybe-kaustancia-karantino-itampa-ar-norite-kad-sugriztu-verygmetis-ir-karbauskmetis--18238874/
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1348905/kritikuoja-skiepijimo-prioritetus-zmones-su-negalia-bus-skiepijami-masinio-vakcinavimo-metu
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1348260/ivertino-100-naujo-seimo-dienu-nors-maziau-kersto-bet-politiniu-kovu-netruksta
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/mazvydas-jastramskis-pandemija-ne-karas-karantinas-ne-totalitarizmas.d?id=86285511


 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga  
2020-12-14 
 

Ramūno Karbauskio komentaras:   

Jei buvusioji opozicija, o dabar valdžia, nebūtų visus šiuos metus skyrusi patyčioms iš buvusios valdžios, o dabar 
opozicijos, sprendimų kovojant su COVID-19, kiek kitaip tuos sprendimus būtų priėmusi ir visuomenė, nuo kurios 
solidarumo ir priklauso šios kovos sėkmė. Dabar gi I.Šimonytė, tarsi bandydama atsikratyti atsakomybės, daug 
kartų pakartojo, kad sprendimai esą priimami tokie, kokie buvo pavasarį. 
Sąmoningai nutylima tai, kad sprendimai skiriasi iš esmės, kitokia situacija pavasarį ir dabar. Tuomet mes buvome 
nežinioje, trūko priemonių, testų, kaukių ir pirštinių, buvo dezinfektanto stygius. Tačiau šiuo metu visko yra. 
Testus siūlo pasidaryti ir privačios gydymo įstaigos. Nepalyginamai geriau pasiruošę ir medikai. 
Žmonės turi visas galimybes būti saugūs, jeigu jie visas priemones naudotų teisingai ir laikytųsi reikalavimų dėl 
atstumų.  
Atkreipkite dėmesį – Vyriausybė nekalba apie nepaprastąją padėtį, nors tie patys žmonės, kurie dabar valdžioje, 
apie ją svajojo pavasarį, bet ribojimai tokie drastiški, kad ir nepaprastosios padėties atveju jie nebūtų griežtesni. 

Visiškai apribotos sveikų žmonių teisės. Pavyzdžiui, jauniems žmonėms, kurie dar nėra sukūrę šeimų ir gyvena 
skirtingose savivaldybėse, apribojama teisė matytis. Kodėl, jei jie sveiki?  
Akivaizdu, jog keliuose pradės patruliuoti policija ir kariuomenė, kad būtų ribojamas žmonių judėjimas, o 
susitikus trims žmonėms bus aiškinamasi, ar jie šeimos nariai.  
Juk dabar situacija būtų daug geresnė, jei pavasarį, prasidėjus COVID-19 krizei, konservatoriai su liberalais būtų 
bendradarbiavę su valdžia ir kartu veikę, kad visuomenė suprastų grėsmę ir laikytųsi saugumo reikalavimų. Kiek 
purvo buvo supilta ant sveikatos ministro Aurelijaus Verygos, kuris kasdieną bendravo su visuomene, bandydamas 
paaiškinti karantino priemonių reikšmę ir jų tikslus.  
Deja, iš viso to buvo tyčiojamasi, kaip dabar nutarta pasityčioti iš visos Tautos, net nepabandžius dar kartą 
pakviesti nuosekliai laikytis visų karantino reikalavimų, kurie jau galioja. Ką duos dar griežtesnis karantinas, kai 
dalis visuomenės tų reikalavimų nesilaikys, kaip nesilaikė ir iki šiol?  

 
Dansu Dansu  
Komunikacijos ekspertų puslapis 
2021-02-07 
 

Šita Vyriausybė su tokiu požiūriu ir supratimu apie „masių elgseną” ruošia pakasynas savo reitingams ir kasdien 
varo vis didesnį pleištą tarp visuomenės grupių. 
Ką negerai padarė vyriausybė? Nieko. Nes nieko ir nedarė. 
Mes apie komunikaciją, ne apie darbus, nors komunikacija šiaip yra darbo dalis, o tokioje situacijoje ji gali labai 
daug. Jei norit, galim vadinti ją propaganda, būtent to dabar labiausiai ir reikia, tiksiau reikėjo jau nuo rudens.  

Prieš kokį mėnesį Dan Ariely per BBC kalbėjo apie tai, kodėl žmonės neklauso rekomendacijų, būriuojasi, 
keliauja, nenešioja kaukių - žmonės gauna klaidingą atgalinį ryšį (wrong feedback). Informaciją apie tai, kad 
žmonės mirša, turi keisti stiprus emocinis feedback’as. Va kažkas tokio, kaip čia - http://bit.ly/greitipietus - po 
tokio tikro story-telling’o kūnas pagaugais nueina. Tokias reikia duoti klausyti visiems pensininkams privalomai, 
o kaip tokius dalykus padaryti matomus - tik techninis klausimas. Svarbus momentas - tai nėra gąsdinimas. 
Gąsdinimais nieko nepasieksime. 
Antra - šalia reikia daug pozityvios emocijos - daug vienu metu grojančių kampanijų apie tai, kiek visko pozityvaus 
galima pasiimti iš šios situacijos. Mes turėjome mirtimi gasdinantį klipą, o galėjo būti kažkaip taip: 
https://www.facebook.com/snl/videos/161300492395226/ Kampanijų ir ne po vieną, reikia dedikuoti 
pensininkams, šeimoms su vaikais, poroms be vaikų, gyvenantiems po vieną, gyvenantiems kaimuose, kaip 
sportuoti, you name it. Vakcinų reklamos kampanijos kaip niekad yra būtinos kuo greičiau ir didele apimtimi. Jos 

duos taip reikalingą emocinį pasiruošimą vakcinacijai, kai tik jos pagaliau pradės važiuoti. Prisimenate euro  

Įrašai sutrumpinti. 

https://www.facebook.com/gandrai/posts/3059442470822208
https://www.facebook.com/dansudansu/photos/a.350183390022/10164761953300023/


 
 
kampaniją? Tai va, reikia kažko panašaus ir dar stipriau. Nuo dabar iki pat rudens. Šįkart ES gal pinigų neduos 
kampanijai, bet gi mes jų turime pakankamai. Kokie 7-12 mil. būtų išleisti tikrai prasmingai. 
Next steps? Sukurti rekamos, PR - komunikacijos - tarybą, pasamdyti ne dvi, o penkias geriausias reklamos 
agentūras Lietuvoje, paskirti joms po kampaniją vienai iš duotų temų ir užbombarduoti eterį taip, kad Tele2 su 

Lidl turėtų smarkiai didinti media biudžetus norėdami nepaskęsti. 
Ai, ir dar, minorinis patarimas Šimonytei - karantinas turi būti ne LAISVINAMAS, jis turi būti KEIČIAMAS. Jei 
laisvins, tai laisvinimo pasekmes prisiims Šimonytė, o jei bus keičiamas ir su sąlygomis, tai Šimonytė turi šansą 
krūvį permesti ant tų, kas gaus laisvinimus. Turi keistis naratyvas.  
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 
2020-11-24 
 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija išklausė I. Šimonytės prisistatymo kalbą plenarinių posėdžių salėje, 
o taip pat susipažino su valdančiosios koalicijos sutartimi bei jos teikiamomis ministrų kandidatūromis. Deja, bet 

su Vyriausybės programos projekto apmatais arba bent gairėmis mums nepavyko susipažinti, nežinome ir žemės 
ūkio ministro kandidatūros.  
Mums nerimą kelia ir kandidatės į Premjerus negebėjimas tinkamai pasirinkti ministrų kandidatūrų, kurios neturi 
visuomenei kelti klausimų dėl etikos, moralės ir neturi mesti šešėlio ant Vyriausybės dėl kandidatų praeityje 
kilusių skandalų, jiems supainiojus viešus ir privačius interesus. Ypač šių dienų akivaizdoje, kada teismas 
nagrinėja precedento neturinčią politinės korupcijos bylą. Neturi kilti klausimų ir dėl jų patirties ir kompetencijų 
įgyvendinti Vyriausybės programą. Mes taip pat nematome ir pasirengimo tęsti kovą su COVID pandemija. Deja, 
bet COVID suvaldymo planai tėra tik deklaracijos ir iki šiol nėra aišku, kokios konkrečiai lyderystės ir kokių 
priemonių I. Šimonytė imsis šioje srityje. 
Žinoma, tenka paminėti ir skirtingas LVŽS bei I. Šimonytės vertybines nuostatas – jai nėra svarbios tradicinės 
vertybės, tradicinės šeimos prioritetas nėra svarbūs, kaip ir socialinė atsakomybė, skurdo mažinimas ar 

korupcijos prevencija. Šių klausimų koalicijos sutartyje nėra. Turime ir skirtingą požiūrį į narkotikų 
dekriminalizavimą. 
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija apsvarstė I. Šimonytės kandidatūrą bei aukščiau nurodytus probleminius 
dalykus ir ši kandidatūra mūsų pritarimo neturi. 
 
 

 
Seimas svarsto Vyriausybės programą. E. Blaževič/LRT nuotr. 

 
 
 

https://www.facebook.com/gandrai/posts/3009640262469096


 
 
Andrius Tapinas 
Visuomenininkas  
2020-12-19 
 

Kadangi prisikalbėjau, tai Vyriausybė įtraukė į visuomenininkų ekspertų grupė ir liepė dirbt savaitgaliais. 
Šiandien kartu su įvairiomis NVO - nuo Stiprūs kartu iki Gelbėkit vaikus, Maltiečių, Raudonojo Kryžiaus ir kitų - 
beveik dvi valandas diskutavome su premjere Šimonyte ir socmine Navickiene. 
Keli pastebėjimai: 
1. Dedu didelį pliusą premjerei. Galėjo pasakyti penkių minučių įžanginį žodį, visiems padėkoti ir palikti ką nors 
iš saviškių su mumis aiškintis. Ne, Ingrida buvo visą laiką, žymėjosi pastabas, turėjo klausimų gale ir išsinešė 
namų darbų. Tas pats ir su socmine Monika. 
2. NVO žmonės ūmai suprato, kad juos išklauso ir netgi įmanomi greiti nedideli įstatymų pakeitimai, kurie leistų 
sklandžiau tiekti maistą nepasiturintiems ar vienišiems ar praplėsti savanorystės ribas. 
3. Būtent apie savanorius daugiausiai kalbėjome. Skylių ir nuovargio tiek, kad čia reikės didžiausio susitelkimo ir 

koordinavimo. Čia pirmuoju smuiku gros "Stiprūs kartu", mano siūlymas buvo maksimaliai supaprastinti 
registravimosi procesą, kad būtų vieningas numeris, kur specialistai įvertintų savanorį ir jo galimybes ir priskirtų 
ten, kur daugiausiai iš jo naudos. 
4. Didelė problema yra vieniši seneliai , bet čia bent kelios organizacijos aktyviai veikia, su Socmino pagalba, 
tikiuosi, pavyks padidinti padengimą. 
5. Dar didesnė problema, kaip minėjo Aušra Kurienė, yra psichologinė sveikata, ypač vaikų ir paauglių. 
Psichologai pervargę ir perkrauti, jų nėra daug, tad laisvų vietų jau nėra pora mėnesių į priekį, o tęsiantis 
karantinui tai gali tapti kritine problema. 
6. Intensyviai dirbama su verslu, kuris galėtų žmogiškaisiais resursais prisidėti prie papildymo ligoninėse ir slaugos 
namuose. 
7. Su ministre Navickiene dar kartą aptarėm situaciją globos namuose, į kuriuos Laisvės TV toliau veža 

būtiniausias priemones. Sutarėm, kad per kelias dienas tiksliai žinosim ir susiderinsim, ko kam trūksta, nes atrodo 
anos valdžios palikimas yra tas, kad globos namų vadovai bijo sakyti valdžiai, kad jiems kažko trūksta ir tada 
kaip į paskutinę instanciją kreipiasi į mus. 
8. "Laikykitės, medikai" rezerve dar yra 100 000 eurų, kurie laikomi kažkokiam itin skubiai pirkiniui, nes premjerė 
pati pripažįsta, kad nors valstybėje yra pinigų, gali nutikti taip, kažko nebus įmanoma nupirkti dėl procedūrinių  
dalykų. Tada mes mėginsim žaibiškai raisinti pinigus kažkokiam konkrečiam dalykui, kur jau dega stogas. Ir taip 
pat padėsim visoms organizacijoms su viešumu visais savo turimais kanalais. 
  
Ingrida Šimonytė 
Ministrė pirmininkė 
2021-02-03 
 

Vos prieš savaitę vienas svarbiausių epidemiologinės situacijos rodiklių, kuriais remdamiesi priskiriame situaciją 
vienam ar kitam scenarijui, nukrito žemiau 500 atvejų/100 tūkst.gyventojų per 14 dienų ribos. Tai gerai, kadangi 
rodiklis ir toliau mažėja, tačiau reikia matyti ir pilnesnį paveikslą - antai Vilniaus miesto savivaldybėje nuo 500 
ribos situaciją kol kas teskiria vis 0,21 atvejo, o bendrą rezultatą labiau tempia nemažos dalies likusios Lietuvos 
padėtis. Tad nors gerėjančias tendencijas tvirtina ir kai kurie kiti rodikliai, situacija išlieka trapi.  
Ne viena ES šalis pastaruoju metu vėl sugriežtino karantino reikalavimus. Buvo ir tokių, kurios buvo tikrai puikių 
rezultatų pasiekusios, bet viruso mutacija pasiuntė tuos pasiekimus į nokdauną. Nebūdama didžiausiose 
tarptautinio susisiekimo kryžkelėse Lietuva turi šiokią tokią privilegiją, tačiau visiškai apsisaugoti negali. 
Nesu niekur dalijusi pažadų, kad šiandien bus priimti kokie nors paties karantino lengvinimai, juoba, kad ir 

anksčiau skelbtuose karantino scenarijuose C scenarijuje net nebuvo numatytas kontaktinių paslaugų teikimo 
sąlygų keitimas. Prekybos - taip. Ar tai reiškia, kad paslaugų teikimo sąlygų nekeisime iki pars scenarijaus B, iki 
kurio toli? Ne, nereiškia. Galimas kitas sprendimas, bet dėl jo pirmiausia turime sutarti ir sutarti prisiimti už jį 
atsakomybę. Bet kaip ir minėjau, C scenarijuje esame vos kelios dienos ir tikrai dar nevisur. Apgailestauju, kad 
viešos diskusijos, kurių šios Vyriausybės veikloje netrūksta, kažkieno buvo priimtos už padarytus sprendimus, 
kurių Vyriausybė dar nebuvo padariusi. 
Atsiprašau už lūkesčius, kurie nevalia buvo sukelti. Manau, kad už tai atsiprašinėti yra vis tiek maloniau, nei dėl 
sprendimų, kuriuos reikia atšaukti. 
  
Valius Ąžuolas 
Seimo narys 

2021-02-05 
 

Šiandien Premjerė Ingrida Šimonytė po susitikimo su prekybininkų atstovais teigė, kad diskusijos vyks toliau, o 
pirmadienį Vyriausybė tvirtins karantino suvaržymų atlaisvinimo planą. Tik tuomet paaiškės konkretūs sprendimai 
ir kada jie įsigalios. Vėl tas pats, tik diskusijos ir tušti pažadai, kad galbūt kažkas rytoj, pirmadienį ar trečiadienį 
paaiškės. Smulkusis verslas pasižada imtis maksimalių saugumo reikalavimų, tačiau jų niekas nenori girdėti. 
Tenka apgailestauti, kad dabartinė Vyriausybė vos tik pradėjusi darbą pradėjo taikyti dvigubus standartus –  

https://www.facebook.com/andrius.tapinas/posts/10222555220622499
https://www.facebook.com/paulius.saudargas?__cft__%5b0%5d=AZWxy27QQ9ldNNc3uIawBCrwAJzdm4C216PkPlgrvnTgWpnZFMWTDa0h5ze4yIEkHAUsoa0NAFCIrUF2LVlwwBvHdgQu7EoYj0LEm5geQeHC9O4akFdiLeTAa5PU3kjtXLs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ingrida.simonyte1/posts/1159082587874541
https://www.facebook.com/azuolasvalius/?__cft__%5b0%5d=AZUfQLcT1yV8ZQqFr_hk7oNWxDI8Xb-MSVE5xcl41rhPXAqhJoIZHVxdp1VQXgpjR7wY8KZnoxpKZEKdoiruyLo1axFWUoIpIW3i2BcSmxMPyf65efoku33777Bfp270OWS1-YhCD9xoAaK1HX6eBFFcLH2TrNrtZ2pyQ1QTmrBpoQ&__tn__=-UC%2CP-y-R


 
 
smulkusis verslas balansuoja ties išlikimo riba, o stambieji prekybininkai savo pardavimus didina daugiau nei 50 
proc. Jeigu mūsų šalyje norima sunaikinti smulkiuosius prekybininkus, tai labai sparčiu žingsniu link to einame. 
Šią savaitę sulaukiau užklausų iš smulkiųjų verslo atstovų dėl to, kad jiems nuspręsta nebeskirti piniginės 
paramos, kadangi jų veikla nepatenka tarp tų veiklų, kurios nukentėjo nuo pandemijos. Ir čia vėl taikomi dvigubi 

standartai... Kreipiausi į atsakingas institucijas klausdamas pagal kokius kriterijus atrenkama kurie verslai 
nukentėjo nuo pandemijos, o kurie ne. Buvau patikintas, kad yra ieškoma sprendimų, kaip individualiai įvertinti 
sąrašus, kad būtų galima kuo objektyviau įvertinti patirtą žalą. Šiuo metu jau yra peržiūrėti 1400 neigiamų 
sprendimų ir beveik 900 individualią veiklą vykdantiems asmenims arba dirbantiems pagal verslo liudijimus 
priimti teigiami sprendimai. Kol Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė savo sekėjų Tik Tok‘e klausia 
kaip jai geriausia būtų nusifilmuoti ar grojant fortepijonu, ar ministerijos rūsyje, žmonės bijo netekti darbo, 
pajamų. Šiuo metu reikia imtis ryžtingų veiksmų, atlaisvinti smulkaus verslo veiklą, o tada jau bus galima ir 
paskambinti fortepijonu ir netgi pašokti!  
 
Raimundas Celencevičius 
Žurnalistas 

2021-02-05 
 

Vos pora mėnesių pasidžiaugėm, kad naujoji Vyriausybė subūrė kompetentingus ekspertus, juos įvardijo ir 
priimdama sprendimus paiso jų rekomendacijų. Atrodė, viskas pamažu juda pagal sudėliotą d, c, b, a planą. 
Tačiau staiga kažkas nutiko. Užteko tik neatsargiai prabilti apie galimus atlaisvinimus grožio paslaugoms ir 
mažoms parduotuvėms, ir staiga pratrūko lavina: atidarytų slidinėjimo centrų neužteko. Konservatorių koalicijos 
partneriai prieš, opozicija prieš, smulkus verslas verkia ir grasina eiti į teismus, mažai susirgimų turinčių miestų 
ir rajonų merai reikalauja laisvės, lyg pamiršę, ypač Šiaulių, kad prieš kelias savaites ten buvo pekla. Velniop 
karantiną ir planą, velniop susitarimus ir pasitikėjimą. Hm. Štai Klaipėda jau uždarinėja darželius, nes virusas 
vėl plinta, šykštūs NVSC duomenys rodo, kad ligoninių ir globos namų židiniai lyg slopsta, bet verslo įmonėse, kur 

neįmanoma išvengti kontakto, virusas tebeplinta sparčiai. Vakcinacija vyksta vėžlio tempu. Užtektų tik kelių 
dienų, kad vėl atsidurtume ten, kur buvom. Taip, dabartinė karantino sistema nėra tobula, daug kam net 
diskriminacinė, tačiau siūlymas trenkt velniop planą, dėl kurio sutarė ekspertai, verslo atstovai bei valdantieji, 
pagal kurį įpratome, kad ir sunkiai, gyvent, suplėšyt antklodę ir užsiklot gabalais tiek, kam kiek tenka, taip pat 
nėra geras. Karantino sistemą galima keisti, bet tik ne rėkimo ir spaudimo, grasinimų būdu. Gaila šiuo atveju 
man Šimonytės, nes ji ne Skvernelis, turės vėl iš naujo bandyt susitart, o ne pasiųst visus nepatenkintus. 
 
 

 
J. Stacevičiaus/ LRT nuotr. 

  

https://www.facebook.com/raimundas.celencevicius/posts/2169461823186982
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Andrius Prochorenko 
Rytų Europos studijų centro analitikas 

 

COVID-19 pandemija lėmė didžiulius pokyčius ne tik kasdieniniame 
žmonių gyvenime, bet ir tarptautinėje arenoje. Naujajai Lietuvos 
vyriausybei teko iškart spręsti daugybę problemų. Pavyzdžiui, įvykiai 
Baltarusijoje vertė svarstyti Lietuvos užsienio politikos ir nacionalinio 
saugumo interesus. Lietuvos reakcija į kaimyninėje šalyje įvykius 
nelegitimius prezidento rinkimus bei represijas prieš piliečius buvo 
svarbi to dalis. 

Po šių „rinkimų“ Baltarusijoje, Lietuva, kartu su kitomis Europos Sąjungos šalimis, išreiškė ryžtingą 
palaikymą Baltarusijos politinės opozicijos lyderei Sviatlanai Cichanouskajai. Ji yra laikoma tikraja 
Baltarusijos prezidento rinkimų nugalėtoja ir šiuo metu naudojasi Lietuvos vyriausybės suteiktu 
prieglobsčiu bei reziduoja Vilniuje. Svarbu pabrėžti, kad būtent iš Vilniaus šiuo metu yra koordinuojama 
visa Baltarusijos opozicijos veikla, o tai rodo didžiulį pasitikėjimą Lietuva. Taip pat Lietuvos vyriausybė 
buvo viena iš aktyviausiai pasisakiusiųjų už sankcijų pritaikymą svarbiausiems Baltarusijos vyriausybės 
pareigūnams, kurie yra tiesiogiai atsakingi už smurtą ir represijas prieš taikius Baltarusijos protestuotojus. 

Tai ypač aktualu ir todėl, kad COVID-19 pandemija ar bet kokia kita krizinė situacija sukuria taip 
vadinamąjį „galimybių langą“ atsirasti naujoms įvairaus pobūdžio saugumo grėsmėms, ypač jei į šią veiklą 
įsitraukia išorės veikėjai. Lietuva visada aktyviai skatina NATO skirti dėmesį ne tik karinėms grėsmėms, 
bet ir būtinybei stiprinti visos visuomenės atsparumą nuo galimų informacinių atakų. Jau dabar NATO vis 
dažniau stebi sklindančią informaciją net tik iš Rusijos, bet ir iš Kinijos. 

Lietuvai, kaip sąlyginai nedidelei valstybei, taip pat labai svarbu, kad ES vakcinas nuo COVID-19 įsigyja 
bendrai. Kitaip tariant, 27 valstybės siekia gauti reikalingą vakcinų kiekį – ir užtikrinti jų saugumą – 
bendromis priemonėmis, o ne pavieniui. Nors net ES vadovai pripažįsta, kad suderinti skirtingas pozicijas 
nėra lengva ir ne visi sprendimai priimami laiku, bendrystės nuostata užkerta kelią ES valstybių tarpusavio 
konkuravimui ir mažesnių valstybių nustūmimui į šalį. Itin reikšmingas susitarimas tarp ES šalių dėl bendro 
750 mlrd. eurų dydžio ekonomikos skatinimo plano, kuris padės sunkumus patiriančioms valstybėms 
greičiau atsistoti ant kojų. 

Lietuva, būdama Vakarų pasaulio dalimi, parengė ir nacionalinę kovos su COVID-19 strategiją, tačiau 
glaudžiai koordinavo veiksmus su partneriais. Šalies vyriausybė, remdamasi užsienio šalių praktika ir 
turimais susirgimų duomenimis, nustatė keturias COVID-19 valdymo strategijas, iš kurių kiekviena paremta 
tuo metu aktualia susirgimų statistika. Panašūs metodai taikomi kitose Vakarų Europos šalyse, pavyzdžiui 
Vokietijoje. Keturi galimi planai įvardyti paprastai: A, B, C ir D. Plano A atveju, susirgimų skaičius yra 
mažas, tad ir suvaržymai nedideli, o viruso suvaldymas jo sąlygomis iš esmės apsiriboja nuolatiniu 
gyventojų testavimu. Norint pasiekti šį etapą, turi būti fiksuojami mažiau nei 25 susirgimo virusu atvejai 
100-ui tūkst. gyventojų per 2 savaites – kol kas, deja, skaičius yra bene dešimt kartų didesnis. Priešingas 
planas – D – yra griežčiausias. Jo apibrėžtyje gausu apribojimų, įskaitant bet kokių nebūtinų bendravimo 
formų draudimą, mokyklų uždarymą ir pan. 

Vasario viduryje Lietuvoje veikė C scenarijus. Esant tokiai situacijai, didelė dalis viešųjų įstaigų (tarp jų 
mokyklų ir universitetų), parduotuvių ar paslaugų centrų turi būti uždarytos, o renginių organizavimas ir 
judėjimas šalies viduje taip pat ribojamas. Viliamasi, kad visuomenės pastangų dėka netrukus bus galima 
įžengti į B scenarijų ir atlaisvinti bent dalį suvaržymų. Svarstymų, kokios priemonės reikalingos, procese 
svarbų vaidmenį atlieka ne tik politikai, bet ir atitinkamų sričių ekspertai. Specialiai sukurtos ekspertų 
tarybos, sudarytos iš gydytojų, mokslininkų, verslo ir profesinių sąjungų atstovų, kurie pateikia 
rekomendacijas vyriausybei. Lietuvos atveju tai leido atliepti skirtingų visuomenės grupių požiūrį. Juk 
niekam nekyla abejonių, kad pandemija veikia ne tik sveikatos apsaugos sistemą, bet ir visas kitas 
gyvenimo sritis, tad šioje kovoje reikia sutelktų žinių ir ekspertizės. 

  



 

 

 

Dominykas Kaminskas 

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų instituto dėstytojas 

 
 

 
Politinė kultūra: mažais žingsneliais į kitokį pasaulį 
 
 
Būsiu nuobodus, tačiau norint atsakyti į klausimą, kaip pasikeitė politinė 
kultūra, reikia pradėti nuo to, kas politinė kultūra apskritai yra. 
Paprastai sakant, politinė kultūra yra tai, kaip yra „normalu“ elgtis  – 
kokios rašytos ir nerašytos taisyklės galioja, ką politikai kalba, kaip 
bendrauja tarpusavyje ir išnaudoja savo politinę galią. Normalumo ribas  

įprastai galime rasti pažiūrėję į atvejus, kai politikams nepavyksta išsisukti – pavyzdžiui, priekabiauti prie 
Seime norinčių įsidarbinti merginų nėra normalu (aš žiūriu į tave, Kęstuti), tačiau pasiasfaltuoti keliuką iki 
namų – yra. 
Siekiant įvertinti pokyčius, reikėtų pažvelgti į tai, ką turėjome praeitos kadencijos Seime. Nepaisant to, 
kad žiniasklaidoje nuolatos matėme aštrius pozicijos ir opozicijos atstovų apsižodžiavimus, nepagarbius 
veiksmus, ar elementarią pagiežą, politinis procesas vyko pakankamai įprastai. Iš tiesų, nėra pagrindo 
teigti, kad Seimo įvaizdis stipriai pasikeitė ir visuomenėje – nors Facebooko burbule pykčio buvo daug, 
tačiau lyginant 2016 ir 2020 m. spalio mėn institucinio pasitikėjimo apklausas matome, kad pokyčiai labai 
minimalūs (34% pasitiki, 58% nepasitiki 2016 m. ir 35/62 2020 m.). Išskirtiniai buvo kelių personažų 
veiksmai, tačiau tai neturėtų stebinti – skandalų pasitaiko kiekvienoje Seimo kadencijoje, pasitaikys ir 
šioje. 
Pasitikėjimu matuoti politinę kultūrą galbūt ir neatrodo savaime suprantama, tačiau reikia suprasti, kad 
politinė kultūra egzistuoja ne vakuume – ji yra tiesiogiai susijusi su pilietine kultūra ir piliečių santykiu su 
valdžios institucijomis. Jei piliečiai aktyviai domisi politika, prižiūri savo atstovus, tokiu atveju ir politikų 
elgesys privalo atitikti kiek kitokias normas. Jau kalbėjau apie normalumo ribas, jas nustatyti gali tiek 
patys politikai, tiek ir visuomenė. Pavyzdžiui, tokios organizacijos kaip „Baltosios pirštinės“ ar „Žinau, ką 
renku“ priverčia politikus atsakingiau žiūrėti į balsų pirkimą ar rimčiau apsvarstyti savo politines pažiūras 
bei veiklos tikslus. Kardinalių pokyčių negalime tikėtis greitai, tačiau pakeisti tai, kas dabar yra „normalu“, 
tikrai galima. 
Kadangi tai yra ilgalaikis procesas, vertinti valdančiosios koalicijos įvestus politinės kultūros pokyčius yra 
anksti, tačiau noriu atkreipti dėmesį į kelis aspektus. Santykį tarp piliečio ir valdžios gali keisti ir patys 
politikai – Laisvės partijos parlamentarų ar tos pačios Ingridos Šimonytės aktyvi komunikacija socialinėse 
medijose leidžia rinkėjams pasijusti arčiau valdžios. Nors prie to vis labiau įprantame, dar prieš kelerius 
metus toks betarpiškas bendravimas tarp valdžios ir rinkėjų galėjo pasirodyti absoliučiai neįtikimas. 
Daugelis politikų vis dar mato socialinius tinklus kaip bereikalingą kvailystę arba (geriausiu atveju) „vietą 
jūsų reklamai“, tačiau per ketverius metus galime išvysti reikšmingų pokyčių. Taip pat, panašu, bus 
skiriama gerokai daugiau dėmesio lyčių lygybės klausimams – jei buvusi Vyriausybė tiesiog numojo ranka į 
kritiką, tai ši dauguma iškart nubrėžė naują normalumo liniją – akivaizdu, kad lyčių lygybė išliks svarbia 
tema. Galiausiai, bent jau kol kas iš valdančiųjų matome šiek tiek mažiau kritikos buvusiems, nei esame 
įpratę. Toks konstruktyvumas yra ganėtinai netikėtas Lietuvos politikos kontekste, tačiau krizės kontekste 
yra itin sveikintinas – šiuo metu tikrai ne laikas užsiimti vendetomis. 
Nors galime įžvelgti tam tikrų pozityvių pokyčių, nuo kategoriško vertinimo susilaikysiu. Moralas, visgi, 
būtų toks – politinės kultūros pokyčiai užtrunka, o juos inicijuoti gali ne tik politikai, bet ir mes patys, tad 
pagalvokime apie tai, kokią Lietuvos politiką norėtume matyti ateityje ir imkimės darbo. 
 

 

  



 

 
 

 
 

 

 

 

DARBUI SU MOKSLEIVIAIS 
 

1. Kaip vertinate faktą, kad Ingridos Šimonytės vadovaujama 
vyriausybė yra labiausiai lyčių aspektu subalansuota 
Lietuvos istorijoje? Kaip manote, kokią žinią visuomenei tai 
siunčia? 

2. Suraskite kitų Baltijos ir Skandinavijos valstybių vyriausybių 
sudėtis ir parlamento vadovus, peržvelkite Europos Sąjungos 
Komisijos narius. Kokia tendencija įsivyravo? 

3. Moterys - vadovės neretai renkamos krizių metu. Sociologai ir kiti mokslininkai randa 
paaiškinimą, kodėl. Savarankiškai suraskite, kokie jie. 

4. Kokius kitus naujos Vyriausybės formavimo ir sudėties aspektus pastebite? Kaip juos 
vertinate ir kuo jie svarbūs? Padiskutuokite. 

5. Kaip vertinate naujos Vyriausybės pastangas suvaldyti antrąją COVID bangą? Ką 
siūlytumėte daryti geriau, už ką pagirtumėte? Parašykite savo klasės nuomonę raštu 
ir, pasitarę su mokytoju (-a), išsiųskite ją LR Vyriausybės vadovei Ingridai Šimonytei. 

6. Peržvelkite naujos valdančiosios koalicijos programą. Kas jums atrodo svarbiausia? 
Kaip užtikrinti, kad jaunimui svarbūs klausimai nebūtų pamiršti sudėtingu pandemijos 
laikotarpiu? Savo mintis pridėkite prie laiško Vyriausybės vadovei. Galbūt verta 
atkreipti ir Seimo narių dėmesį? Padiskutuokite, kaip tikslingiausia išreikšti nuomonę 
ir, kodėl tai svarbu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

APKLAUSA 

Ar buvome naudingi? Mielos mokytojos ir mieli mokytojai, būtume labai dėkingi, jei skirtumėte porą 
minučių apklausai apie naujienlaiškio numerį: norėtume sužinoti, ar buvome įdomūs bei naudingi. Jūsų 
atsiliepimus labai vertiname ir stengiamės tobulėti. 
Sekite šią nuorodą: https://www.surveymonkey.com/r/L9QCWKK 

 
Šis naujienlaiškis iš dalies finansuotas JAV Valstybės departamento. Straipsnyje yra pateikiamos 

autorių nuomonės, duomenys ir išvados, kurios/-ie nebūtinai sutampa su JAV Valstybės 
departamento pozicija. 

Aštuonioliktos Vyriausybės premjerė ir ministrų kabinetas / LRT.lt koliažas. 

https://www.surveymonkey.com/r/L9QCWKK
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