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I ŽALIAVŲ KRIZĖ – ŠALTA ŽIEMA ES?   

 

KAS VYKSTA DUJŲ RINKOJE? 

Bloomberg/15min.lt Šilti orai Šiaurės Europoje kol kas atitolina didžiausią gamtinių dujų krizę. 

Paprastai šiuo metu, kai laikrodžių rodyklės sukamos atgal, šalti orai pradeda kandžiotis, rašo 

„Bloomberg“. Europos dujų kainos šį mėnesį sumažėjo daugiau kaip 40 proc., nes neįprastai švelnūs 

orai sumažino šildymo paklausą, todėl komunalinių paslaugų įmonės gali laikyti pilnai užpildytas 

saugyklas. Nors kainos tebėra gerokai didesnės už istorinį lygį, mažesnės kainos sumažins spaudimą 

vartotojams, įmonėms ir vyriausybėms, kurios visos kovoja su energetikos krizės poveikiu nuo 

Rusijos įsiveržimo į Ukrainą vasario mėn. Dabartinė šiltesnių orų banga gali suteikti politikams 

visame žemyne šiek tiek erdvės atsikvėpti, tačiau dėl orų nenuspėjamumo rinka bus įtempta, nes 

šaltasis sezonas dar tik prasideda. 

 

15min.lt Spalis energetikos rinkoms atnešė palengvėjimą – per vasarą rekordiškai išbrangę ištekliai 

pinga dešimtimis procentų. Tai – gera žinia vartotojams, verslui ir galbūt būsimam Lietuvos 

biudžetui. 15min ekspertai paaiškino, kas lemia šias tendencijas ir ko tikėtis ateityje. Spalio 24 d. 

gamtinių dujų kainos Nyderlandų TTF biržoje – kuri laikoma esmine kainas formuojančia Europos 

gamtinių dujų birža – kirto simbolinę ribą. Spalio 24 d. neatidėliotinų sandorių (spot) rinkoje dujos 

vienu metu kainavo 97 eurus/MWh, o dieną taip pat baigė kiek žemiau nei 100 eurų/MWh riba. 

Paskutinį kartą tokios kainos matytos birželį.  

 

Nuo rugsėjo pabaigos gamtinių dujų megavatvalandės kaina sumažėjo apie 46 proc. – vos prieš 

mėnesį ji dar viršijo apie 200 eurų/MWh. Tiesa, gamtinės dujos vis dar daugiau nei dvigubai 

brangesnės nei tokiu pat laiku prieš metus, o brangiausiai dujos Nyderlandų biržoje kainavo 

rugpjūčio 26 d., kai pasiekė 349 eurų/MWh piką. Dujų kainos Europoje lemia ne tik tiesioginį jų 

suvartojimą šildymui, pramonei ir kitiems poreikiams, tačiau ir elektros kainą. Nemažai žemyno šalių 

vis dar yra priklausomos nuo dujas naudojančių elektrinių. Tačiau per pastarąjį mėnesį didmeninės 

elektros kainos taip pat gerokai susitraukė. Vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvai rugsėjį „Nord 

Pool“ biržoje siekė 359,68 euro/MWh, o ligšiolinis spalio vidurkis (iki 25 d.) yra 43 proc. mažesnis ir 

jau siekia 204 eurus/MWh (arba 20,4 ct/kWh).  
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Gamtinių dujų kainos Europoje pokyčiai Nyderlandų TTF prekybos taške  

2021 lapkričio mėn. – 2022 m. spalio mėn. Šaltinis: ICE 

 

Lrt.lt Ekonomistai įspėja: Europos ekonomikos laukia šalta žiema, tačiau mums ji gali būti tik viena, 

o Rusijai jų bus daug. Ekonomistai prognozuoja, kad, Rusijai užsukus dujas Europai, jei būtų šilta 

žiema, Senasis žemynas galėtų išgyventi su saugyklose sukauptomis gamtinių dujų atsargomis. Šalta 

žiema verstų veržtis diržus, o dujų gali pritrūkti. Rusijos energetikos milžinė „Gazprom“ daugiau kaip 

prieš savaitę pranešė sustabdžiusi „Nord Stream 1“ dujotiekį, kuriuo dujos Baltijos jūros dugnu 

keliavo į Vokietiją, dėl turbinos variklio gedimo. Kiek vėliau Kremlius pareiškė, kad Rusijos gamtinių 

dujų tiekimas buvo sustabdytas dėl Vakarų sankcijų, kurios neleidžia tinkamai prižiūrėti dujotiekio 

infrastruktūros, o dujų tiekimas į Vokietiją nebus atkurtas tol, kol Rusijai nebus panaikintos sankcijos. 

Tokia žinia, nors ir nemaloni Vokietijai ir kai kurioms Europos šalims, negalėjo būti netikėta. Kremlius 

dar praėjusių metų rudenį pradėjo energetinį karą mažindamas dujų tiekimą į Europą, taip gamtinių 

dujų kainos buvo pakeltos į termosferą (2022 m. rugpjūčio 26 d. Nyderlandų TTF prekybos taške 

dujų kaina buvo rekordinė ir siekė 339 Eur/MWh, nors įprastai ji siekdavo 20 Eur/MWh), kai rinkas 

užgriuvo žinios, kad Rusija stabdo dujų tiekimą Europai vamzdynu „Nord Stream 1“. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theice.com/index
https://www.theice.com/index
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1775286/ekonomistai-ispeja-europos-ekonomikos-laukia-salta-ziema-taciau-mums-ji-gali-buti-tik-viena-o-rusijai-ju-bus-daug
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KUO DĖTA DIVERSIJA BALTIJOS JŪROJE? 

 

Delfi.lt Ekspertas: sprogimai „Nord Stream“ taps tikru išsigelbėjimu Rusijos dujų milžinei. Svarstant 

įvairias prielaidas, dėl kokių priežasčių buvo pažeisti 3 ir 4 dujotiekio „Nord Stream“ vamzdžiai, 

realiausiai atrodo diversijos ir sabotažo versija. Rusų ekonomistas, energetikos ekspertas Michailas 

Krutichinas sako, jog tuo labiausiai suinteresuota Rusijos bendrovė „Gazprom“, o ši avarija jai leidžia 

išvengti milijardinių nuostolių. Rusijos energetikos milžinas „Gazprom“ Kremliaus nurodymu buvo 

gerokai sumažinęs į Europą tiekiamų dujų kiekį, todėl šiai bendrovei grėsė milžiniškos baudos. Todėl 

avarija „Nord Stream“ dujotiekio vamzdynuose jai tapo tikru išsigelbėjimu, teigia Rusijos energetikos 

ekspertas M. Krutichinas. „Beveik visiškai nutraukęs dujų tiekimą Europai „Gazprom“ pažeidė 

sutartinius įsipareigojimus ir rizikavo sulaukti dešimtis milijardų eurų siekiančių baudų už sutarčių 

nesilaikymą. Kad tai kažkaip būtų pateisinta, reikėjo pateikti kokią nors techninę problemą, kad ir 

avariją. Todėl vienintelis, kas galėjo šią avariją sukelti, ir yra „Gazprom“, – Ukrainos televizijos eteryje 

kalbėjo ekonomistas M. Krutichinas. 

 

Tv3.lt Paslaptingas dujotiekio sprogimas dega raudonas lemputes. „Yra skiriamas didelis dėmesys 

mūsų suskystintųjų gamtinių dujų terminalo saugumui. Pastaruoju metu priimami ir papildomi 

sprendimai, kurie tą saugumą turi didinti. Jeigu pasirodys, kad ir to yra nepakankama, be jokios 

abejonės, skirsime tam dar didesnį dėmesį“, – žurnalistams Vilniuje sakė G. Nausėda.  „Tai yra mūsų 

strateginis valstybės objektas ir atsižvelgiant į naujausius įvykius Baltijos jūroje, be jokios abejonės, 

mums reikia skirti tam didžiausią dėmesį“, – pridūrė šalies vadovas. 

 

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ekspertas-sprogimai-nord-stream-taps-tikru-issigelbejimu-rusijos-duju-milzinei.d?id=91346715
https://lt.wiktionary.org/wiki/diversija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sabota%C5%BEas
https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/paslaptingas-dujotiekio-sprogimas-dega-raudonas-lemputes-gru-veikia-lietuvos-pasoneje-n1192213
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EUROPOS ATSAKAS 

ES Taryba  Siekdama padidinti ES energijos tiekimo saugumą, Taryba rugpjūčio 5 d. priėmė 

reglamentą dėl savanoriško gamtinių dujų poreikio sumažinimo 15 % šią žiemą. Reglamente taip pat 

numatyta galimybė Tarybai paskelbti Sąjungos masto pavojų energijos tiekimo saugumo srityje – 

tokiu atveju sumažinti dujų poreikį taptų privaloma. Numatyto dujų poreikio mažinimo tikslas yra 

sutaupyti dujų dar neatėjus šiai žiemai, kad būtų pasirengta galimiems dujų tiekimo iš Rusijos 

sutrikimams, kadangi Rusija energijos tiekimą nuolat naudoja kaip ginklą. Valstybės narės susitarė 

laikotarpiu nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. savo dujų poreikį sumažinti 15 %, 

palyginti su jų vidutiniu suvartojimu per pastaruosius penkerius metus. Tuo tikslu jos galės taikyti 

savo pačių pasirinktas priemones. 

 

Lrt.lt via BNS. EK vadovė: rusiškų dujų atsisakymas vyksta sparčiau, nei tikėtasi. Europos Komisijos 

(EK) pirmininkė Ursula von der Leyen Spalio 19 d. pareiškė, jog Europos Sąjungos valstybėms narėms 

pavyko gerokai sparčiau nei planuota sumažinti priklausomybę nuo rusiškų gamtinių dujų, skelbia 

Vokietijos visuomeninė transliuotoja „Deutsche Welle“. „Kovo mėnesį pasiūlydami planą atsisakyti 

angliavandenilių importo iš Rusijos, buvome labai priklausomi nuo rusiškų dujų. Tuo metu manėme, 

kad prireiks kelerių metų, kol bus pakeistos iš Rusijos tiekiamos dujos. Tačiau faktas tas, kad mums 

prireikė vos aštuonių mėnesių, kad pakeistume du trečdalius [viso dujų tiekimo iš Rusijos]", – 

Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre kalbėjo EK vadovė. Ji pabrėžė visų pirma 

padidėjusį dujų tiekimą iš Norvegijos ir JAV. „Atlikome plataus masto perėjimą prie kitų užsienio dujų 

tiekėjų, tačiau tai kainavo labai brangiai. Kad išliktume konkurencingi, privalome investuoti į savo 

energijos šaltinių plėtrą, ypač į atsinaujinančios“, – sakė U. von der Leyen. Europos Parlamentui ji 

pristatė priemonių paketą, kuriuo siekiama įveikti energetikos krizę, susijusią su sprendimu Maskvos 

invazijos į Ukrainą fone atsisakyti rusiškų energijos išteklių. Tai bus daroma bendrai perkant dujas, 

taikant kainų ribojimo mechanizmus Nyderlandų biržoje TTF, įgyvendinant naujas skaidraus 

infrastruktūros naudojimo ir valstybių narių solidarumo priemones bei nuolat dedant pastangas 

mažinti dujų paklausą. 

 

Vz.lt Užsienio žiniasklaida: ES lyderiams nepavyko rasti bendro sutarimo dėl dujų kainų lubų. 

Pasitarimas tarp ES valstybių vadovų prasidėjo spalio 20 d. popietę ir baigėsi gerokai po vidurnakčio. 

Dalyviams nepavyko rasti bendro sutarimo dėl dujų kainų lubų nustatymo, tam prieštaraujant 

kelioms šalims-narėms. Pavyzdžiui, Berlynas baiminasi, kad toks žingsnis gali padaryti neigiamą įtaką 

dujų pasiūlai, tačiau kategoriškai luboms jau nebesipriešina, užsimena „Financial Times“. Kaip 

https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1804343/ek-vadove-rusisku-duju-atsisakymas-vyksta-sparciau-nei-tiketasi
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2022/10/21/reuters-es-lyderiams-nepavyko-rasti-bendro-sutarimo-del-duju-kainu-lubu#ixzz7ichzUhzy
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skelbia „Reuters“, sutarta tik dėl to, kad reikia toliau ieškoti bendro sprendimo dėl kainų viršutinės 

ribos nustatymo. Todėl Europos Komisijos paprašyta sudėlioti konkrečias galimas priemones, atlikti 

kaštų ir naudos analizę, o įvairias galimybes ateinantį spalio 25 d. aptars ir Bendrijos energetikos 

ministrai. 

 

Vz.lt V. Orbanas: Vengrija atleista nuo dujų kainų viršutinės ribos. Spalio 21 d. Viktoras Orbanas, 

Vengrijos ministras pirmininkas, pareiškė, jog Briuselyje vykusioje Europos Vadovų Taryboje (EVT) 

buvo pasiektas susitarimas, kad bet kokios būsimos Europos Sąjungos dujų kainų lubos nebus 

taikomos ilgalaikiams dujų tiekimo sandoriams. Vengrija turi 15 metų tiekimo sandorį su Rusijos 

„Gazprom“. V. Orbanas savo „Facebook“ paskyroje teigė, jog „buvome atleisti nuo dujų kainų 

viršutinės ribos, todėl tai nekelia pavojaus Vengrijos dujų tiekimui“. Anot Vengrijos premjero, net jei 

Europa bendrai pirks dujas, tai nebus privaloma Budapeštui. 

 

EVT pirmininkas C. Michelis: Esame vieningai pasiryžę – ir tai patvirtina rašytinės išvados – veikti 

išvien, kaip europiečiai, kad pasiektume tris tikslus: sumažinti kainas arba pasiekti, kad kainos būtų 

sumažintos, užtikrinti tiekimo saugumą ir toliau stengtis mažinti poreikį. Taigi, kaip matote, 

susitarta dėl priemonių rinkinio: vienos jų yra Komisijos pasiūlytos priemonės, kitos – papildomos 

priemonės; tai iš tiesų yra pagrindas darbui, kurio skubos tvarka turi imtis Komisija ir Europos 

Sąjungos Taryba, t. y. energetikos ministrai, siekiant užtikrinti, kad šios priemonės turėtų 

pageidaujamą poveikį. 

 

Delfi.lt via BNS Dujų kainų lubos: penki klausimai ir atsakymai. ES šalių vadovams, energetikos 

ministrams bei Europos Komisijai ieškant sprendimų, kaip sumažinti rekordines aukštumas 

pasiekusias elektros ir dujų kainas, BNS pateikia atsakymus į 5 svarbiausius klausimus apie siūlomas 

įvesti dujų, naudojamų elektros gamybai, kainų lubas. Ekspertai sutaria, jog viršutinė kainų riba 

dujoms, deginamoms elektros gamyboje, būtų naudingas Lietuvai modelis bei leistų pasigaminti 

daugiau elektros už konkurencingą kainą. Skaitykite daugiau straipsnio nuorodoje. 

 

15min.lt Lapkričio 24 d. Europos Komisija turi pateikti savo siūlymus dėl energetikos kainų 

suvaldymo ES, tačiau valstybių narių nuomonės vis dar išsiskiria. Lietuva, palaikanti siūlymą įvesti 

viršutinę kainų ribą įsigyjamoms gamtinėms dujoms, turėtų sulaukti paramos – energetikos 

ministras Dainius Kreivys, antradienį kalbėjęs Seime vykusiame Vyriausybės pusvalandyje, teigė, kad 

tokį sprendimą palaikytų „absoliuti dauguma“ šalių.  

https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2022/10/21/v-orbanas-vengrija-atleista-nuo-duju-kainu-virsutines-ribos#ixzz7iciR6YjJ
https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2022/10/21/remarks-by-president-charles-michel-following-the-european-council-meeting-on-20-october-2022/
file:///C:/Users/DELL/Documents/As%20manau%20projektas/URM%202022%20ruduo/Final/:%20https:/www.delfi.lt/verslas/energetika/duju-kainu-lubos-5-klausimai-ir-atsakymai.d%3fid=91585797
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/d-kreivys-absoliuti-dauguma-saliu-blokuotu-ek-reglamenta-jei-jame-nebus-duju-kainu-lubu-664-1956504
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Rytis Staselis  /žurnalistas /atviraklaipeda.lt  

 

Povandeninis fejerverkas Baltijos jūroje 

Įvairių pakraipų žinovai Vakarų žiniasklaidoje iškart pateikė tris pagrindines įvykio versijas: 

1. Dujų magistralę susprogdino ukrainiečių diversantai esą dėl to, kad Kijevas nenori, kad rusiškos dujos 

būtų eksportuojamos į Europą Baltijos jūros dugnu, o srautai būtų transportuojami Ukrainos 

vamzdynais. 

2. Dujų vamzdynas sprogo dėl neatsakingo kompresuotų dujų transportavimo, staigiai pakilus slėgiui 

vamzdyne. Panašių incidentų, prasidėjus karui, būta Ukrainoje, kada rusų dujų sistemos operatoriai 

neįspėję kolegų Urainoje padidino dujų slėgį vamzdyne, vamzdžiai trūko ir ukrainiečių monteriai po 

artilerijos ugnimi magistralę sutaisė. 

3. Sprogimą Baltijos jūros dugne sukėlė Rusijos diversantai iš specialiųjų pajėgų, nes Kremlius siekia 

turėti argumentų, kodėl „Gazprom” negali transportuoti dujų į ES, be to, siekia dėl incidento apkaltinti 

Kijivą. Toks įvykis, be to, galėtų sukelti papildomą įtampą Europos dujų rinkoje ir versti spekuliantus 

dar labiau didinti gamtinių dujų ateities sandorių kainas. 

Visos trys versijos turi teisę egzistuoti ir būti aptariamos. Vienok man labiausiai patinka trečioji. Ji 

harmoningai įsikomponuoja į Kremliaus veiksmų, vertinant dujų tiekimą į ES, dviejų paskutinių metų 

laikotarpiu seką. Todėl nenustebsiu, jei per artimiausias kelias dienas paaiškės, kad kažkur kažkas 

užfiksavo incidento vietoje plaukiojusį povandeninį laivą ar nedidelį laivelį Baltijos jūroje, iš kurių ir 

galėjo būti įgyvendinta ši diversija. 

Lenkija siekia visiškai atsisakyti rusiškų dujų tiekimo ir priklausomybės nuo jų, todėl perka dujas per 

savo terminalą Švinouščyje, mūsų terminalą Klaipėdoje ir dar nutiesė vamzdį į Norvegiją, kuriuo 

pumpuos apie 10 mln. kub. m dujų per metus. Tuo pat metu Vokietijos – didžiausios rusiškų dujų 

vartotojos ES – kancleris Olafas Scholzas pareiškė, kad jo šalis importo iš „Gazprom” gali atsisakyti jau 

š. m. gruodį, nelaukdamas visos ES sprendimo dėl atitinkamų sankcijų.  „Gazprom” ta proga pareiškė, 

esą jos į ES šalis perduodamų dujų srautas tranzitu per Ukrainą artimiausiu metu nesikeis ir sieks 42,4 

mln. kub. m per parą. 

Tačiau faktas tas, kad Europa, matyt, visiškai susitaikė, jog rusiškų dujų vietos rinkoje tuojau išvis 

nebeliks ir importą perorientuoja kitomis kryptimis. Klausimas – ar su tuo galutinai susitaikė 

Vladimiras Putinas? 

 

  

 

ŽURNALISTO 

NUOMONĖ 
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  Ramūnas Vilpišauskas / VU TSPMI Jean Monnet profesorius 
  

 Ar energetikos krizė griauna ES šalių vienybę? 

 

Dar prieš Rusijai pradedant neišprovokuotą plataus 

masto puolimą prieš Ukrainą 2022 m. vasario 24 d., ji 

ėmėsi energetinio spaudimo prieš ES šalis. 2021 m. 

rudenį Rusija ėmė riboti dujų tiekimą į ES esančias 

saugyklas. Dėl to ėmė augti gamtinių dujų, o tuo pačiu 

ir elektros kainos Europoje. Dar labiau kainos išaugo 

po karo pradžios įsisiūbuojant Rusijos konfliktui su 

Vakarais. Po eilės ekonominių sankcijų bei Rusijos 

sprendimų apriboti gamtinių dujų tiekimą ES šalims šių 

metų vasarą gamtinės dujos Europoje kainavo dešimt 

kartų brangiau, nei prieš metus, o tuo pačiu smarkiai 

išaugo ir su dujomis susieta elektros kaina. 

Tad ES valstybės susidūrė su galvosūkiu, kaip ne tik 

reaguoti į Rusijos karą prieš Ukrainą ekonominėmis sankcijomis bei padėti Ukrainai, bet ir kaip 

sušvelninti drastiškai išaugusių energetinių išteklių kainų poveikį savo gyventojams ir verslui. ES 

šalys ėmėsi paramos priemonių, kompensuojant gyventojams ir verslui dalį suvartojamų gamtinių 

dujų ar elektros energijos kainos. Tuo pačiu aktyviai pradėjo ieškoti papildomų gamtinių dujų 

tiekimo galimybių iš JAV, Norvegijos, Kataro, Alžyro ir kitų dujų eksportuotojų, spartinti investicijas 

į infrastruktūros jungtis bei saulės ir vėjo energetikos plėtrą. Tokioms investicijoms skiriama dalis 

daugiamečio ES biudžeto ir po COVID-19 pandemijos sukurto ekonomikos atsigavimo fondo lėšų. 

Tiesa, parama ES šalių gyventojams ir verslui yra skiriama daugiausia iš valstybių narių nacionalinių 

biudžetų ir bendrai jau siekia net pusę trilijono eurų. ES šalys kritikuojamos dėl to, jog veikia 

nekoordinuotai, o jų skirtingos finansinės galimybės padėti savo įmonėms išgyventi energetikos 

krizę iškreipia bendrąją rinką. Ypač daug tokios kritikos susilaukė rudenį apie 200 mlrd. eurų 

paramos gyventojams ir verslui paketą pranešusi Vokietijos vyriausybė, kuri taip pat ilgą laiką 

prieštaravo kitų ES šalių siūlymams riboti gamtinių dujų kainas bei solidariai reaguoti į krizę. 

Vis dėlto vertinant ES ir jos valstybių atsaką į Rusijos sukeltą energetikos kainų krizę reikia 

pripažinti, kad skirtingas ES valstybių atsakas yra sąlygotas skirtingų nacionalinių energetikos 

struktūrų. Vienose šalyse, pavyzdžiui, Danijoje yra išplėtoti atsinaujinančios energetikos, ypač 

vėjo, pajėgumai, kitose, pavyzdžiui, Prancūzijoje, dominuoja atominė energetika, dar kitos, 

pavyzdžiui, Vokietija, Austrija, Italija iki pat šių metų smarkiai priklausė nuo gamtinių dujų tiekimo 

iš Rusijos. Tokie skirtumai bei skirtingas požiūris į kainų reguliavimą apsunkina bendro atsako į 

krizę paieškas. Būtent todėl ir įpusėjus rudeniui ES šalys vis dar diskutavo apie tokias koordinuotas 
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priemones kaip „lubų“ importuojamų gamtinių dujų kainoms visoje ES įvedimo, bendro jų įsigijimo 

bei dujų ir elektros energijos kainų atsiejimo. 

Tačiau kritika dėl vienybės trūkumo užgožia tai, ką jau pavyko pasiekti. O tai – iš Rusijos į ES 

importuojamų gamtinių dujų dalies sumažinimas nuo 40 proc. iki 9 proc., dujų saugyklų ES šalyse 

užpildymas maždaug 92 proc., kas lėmė reikšmingą gamtinių dujų kainų Europoje sumažėjimą 

rudens mėnesiais. Manoma, kad tokių atsargų turėtų užtekti šią žiemą, ypač jei žmonės taupiau 

naudosis šiluma ir elektros energija. Dar svarbiau, kad ši krizė taptų postūmiu ES šalims sparčiau 

diversifikuoti energetikos tiekimo šaltinius ir nebepriklausyti nuo Rusijos, labiau integruoti 

tarpusavio rinkas ir aktyviau plėtoti atsinaujinančią energetiką. Panašiai kaip ekonominės 

sankcijos Rusijos atžvilgiu didžiausią poveikį, tikėtina, turės siekiant užkirsti kelią panašiems 

karams ateityje, taip ir lėtai įsibėgėjantis ES šalių bendras atsakas į energetikos krizę turėtų sukurti 

pamatą tvaresnei ir mažiau priklausomai nuo išorės spaudimo energetikai ateityje.   
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Lukas Stravinskas  /Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LIJOT) valdybos narys  

 

Išaugusios energetinių išteklių (elektros, dujų) 

kainos pablogino ne tik jaunimo, bet ir visų žmonių 

finansinę situaciją. Iki šiol gyvenome laikais, kai 

atlyginimai kyla dešimtadaliu per metus ir 

gyvenimo lygis sparčiai gerėja, infliacija žema ir 

atlyginimo pakėlimas reiškė galimybę daugiau 

vartoti. Rusijos sukeltas karas Ukrainoje lėmė didelį 

energetikos kainų šuolį, peraugusį ir į kitų prekių bei 

paslaugų kainų augimą. Infliacija šalyje pasiekė 

rekordinius mastus ir ilgą laiką gerėjęs gyvenimas 

Lietuvoje staiga nustojo gerėti – už tokį pat atlygį 

vartoti galime jau mažiau. Šioje situacijoje labiausiai 

paveiktos yra ir bus pažeidžiamiausios visuomenės grupės, kurių pajamos yra žemiausios, nekyla 

taip greitai kaip dirbančiųjų, prie kurių galima priskirti ne tik neįgaliuosius ar senjorus, bet ir 

jaunimą.  

Auganti infliacija bei kartu su tuo kylantys finansiniai iššūkiai sudaro tam tikrų specifinių problemų 

konkrečiai tik jauniems žmonėms. Visų pirma, daugiau jaunų žmonių vėliau pradės savarankišką 

gyvenimą atskirai nuo savo tėvų. Augant nuomos kainoms, auga ir paties gyvenamojo būsto kaina, 

todėl jauni žmonės ne tik kad negalės apsigyventi nuomojamame bute ar name, bet ir turės ilgiau 

taupyti, kad įsigytų nuosavą būstą. Daugiau jaunimo ilgiau gyvens bendrabučiuose, nes negalės leisti 

sau nuomotis butą. Sąlygos juose bus prastesnės, nes jie bus pilnai užpildyti. Prieš prasidedant 

naujiems mokslo metams teko girdėti istorijų, jog kai kurie universitetai dviviečius kambarius 

pradėjo versti triviečiais, iš bendrabučių buvo iškeldinami magistro studijų programų studentai ir 

pan. Taigi, jau anksčiau gyvenusiems bendrabučiuose studentams sąlygos juose gyventi suprastėjo. 

Galiausiai, jauni žmonės mažiau lėšų galės skirti kitoms išlaidoms, pradedant laisvalaikiu, baigiant 

mokslais. Jaunimas, matyt, dažniausiai yra ta visuomenės grupė, kuri taupo mažiau, daugiau 

vartoja čia ir dabar, todėl sumažėjus jaunų žmonių pajamoms nukentės tradicinės jaunimo 

pasibuvimo, laisvalaikio ir poilsio erdvės, paslaugos.  

Taigi, nors tiesiogiai išaugusi elektros ar dujų kaina, atrodytų, jauno žmogaus nelabai veikia, iš 

tikrųjų, tai atsiliepia per gyvenimo kokybės prastėjimo prizmę. Jauni žmonės gali mažiau vartoti, turi 

ilgiau gyventi su savo tėvais. Žinoma, nereikėtų generalizuoti, nes kiekviena krizė žmones veikia 

skirtingai, juolab jaunimas yra labai skirtinga ir nemonolitiška visuomenės grupė, besiskaidanti į 

daugybę smulkesnių pogrupių.  
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Užduotys darbui su mokiniais: 

1. Prieš susipažįstant su medžiaga, išsiaiškinkite, ar mokiniai domisi kainų temomis. Ar girdėjo 

apie išaugusias žaliavų kainas? 

2. Mokiniams susipažinus su medžiaga, paprašykite jų glaustai paaiškinti kainų krizės 

priežastis. Ar pavyko suprasti esmę? 

3. Ką mokiniai mano apie ES atsaką šiai krizei? Kokias pamokas ES gauna dėl kainų krizės 

Ukrainos karo kontekste? 

4. Ką mokiniai mano apie tokius sprendimus, kaip taupymas, atsinaujinančios energetikos 

vartojimas, alternatyvų Rusijos ištekliams paieška? 

5.  Kokias sąsajas tarp žaliavų kainų krizės ir autonomijos nuo Rusijos žaliavų tiekimo 

rastumėte su kitomis svarbiomis ES ir valstybių narių politikos kryptimis: klimato kaitos bei 

Žaliojo kursu politika? Mokiniai galėtų savarankiškai panagrinėti, ko šiose srityse siekia ES, 

aptarti tai grupėse ir klasėje pristatyti rastas sąsajas.  

6. Lietuva buvo viena pirmųjų, viešai paraginusių ES atsisakyti Rusiškų dujų, o balandį taip 

padariusi pati. Oficialiai tai vadinama „lūžio tašku“ Lietuvos energetinės nepriklausomybės 

istorijoje“. Mokiniai galėtų pasiskirstę grupėmis savarankiškai domėtis, kas leido Lietuvai 

pasiekti nepriklausomybės nuo Rusijos dujų. Kokius žingsnius Lietuva padarė teisingai ir ką 

galima būtų rekomenduoti kitoms valstybėms? Įžvalgas mokiniai galėtų aptarti kartu. 

7. Kokius kainų krizės poveikio jaunimui aspektus išryškina LiJOT atstovas? Kokius dar 

poveikius išskirtų mokiniai? 

8. Ką jie mano apie šių iššūkių mastą lyginant su karo žiaurumu ir sunkumais Ukrainoje? 

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/g-landsbergis-ragina-europa-isdristi-atsisakyti-rusijos-energijos-istekliu-664-1649292
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-visiskai-atsisake-rusisku-duju
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II  35 šalių Europa?  

 

 

2022 m. vasario 28 d. Ukraina išsiuntė paraišką narystei ES. Birželio 17 d. Europos Komisija pateikė 

savo nuomonę dėl Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos Respublikos paraiškų narystei ES. Remiantis 

Komisijos nuomone dėl šalies paraiškos narystei ES, Ukrainai birželio 23 d. buvo suteikta europinė 

perspektyva ir šalies kandidatės statusas, vienbalsiai sutarus visų 27 ES valstybių narių vadovams. 

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Lyen: „Patvirtiname, kad atėjus laikui, jie įsilies į 

Europos Sąjungos šeimą“. 

Vž.lt Europos Komisija trečiadienį paskelbė išsamią informaciją apie žadamą 18 mlrd. Eur vertės 

ekonominės paramos Ukrainai paketą 2023 metams, kuriam, kaip tikimasi, pritars Bendrijos 

valstybės narės. Pagal šį planą Bendrija kas mėnesį Kyjivui siųstų po 1,5 mlrd. Eur 35 metų trukmės 

paskolomis, kurių palūkanas padengtų Europos Sąjunga, kad paremtų Ukrainos vyriausybę Rusijos 

invazijos akivaizdoje. Šiais metais Bendrija jau nusiuntė Ukrainai 4,2 mlrd. Eur makrofinansinės 

pagalbos ir iki šio mėnesio pabaigos planuoja išmokėti dar 2,5 mlrd. Eur. Tačiau Tarptautinis valiutos 

fondas apskaičiavo, kad kitais metais Kyjivui reikės 3–4 mlrd. Eur per mėnesį. „Užtikrinsime, kad 

Ukraina iš šio karo išeitų kaip klestinti šalis, kuri eina Europos integracijos keliu. Palaikysime Ukrainą 

tiek, kiek reikės“, – sakė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. 

 

 

Kauno diena via Reuters. Austrijos kancleris Karlas Nehammeris (Karlas Nehameris) paragino 

tokioms šalims, kaip Ukraina ir Moldova, nustatyti pereinamąjį etapą tarp bendradarbiavimo su 

jomis ir jų visateisės narystės Europos Sąjungoje. „Mūsų visų tikslas tas pats – mes visi norime 

stiprios, nepriklausomos ir ekonomiškai sėkmingos Ukrainos. (...). Šiuo metu Ukraina kovoja dėl savo 

politinio ir teritorinio išlikimo. Visos mūsų pastangos visų pirma nukreiptos į Rusijos agresyvaus karo 

sustabdymą. Tokiame etape skubus visiškas prisijungimas prie Bendrijos vis tiek negali būti aktualus 

klausimas“, – pažymėjo Austrijos kancleris. K. Nehammeris pareiškė, kad dabartinėse diskusijose 

https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2022/11/09/briuselis-oficialiai-pristate-18-mlrd-eur-pagalbos-ukrainai-plana
https://m.kauno.diena.lt/naujienos/pasaulis/ekonomika-ir-politika/austrijos-kancleris-paragino-nustatyti-pereinamaji-etapa-ukrainos-pasirengimui-narystei-es-1081349


14 

dėl Ukrainos narystės ES negalima vadovautis emocijomis, ir pridūrė, kad greitas Ukrainos 

įstojimas yra „nerealus“. 

 

Europos Komisija. Komisija rekomenduoja, kad Taryba Bosnijai ir Hercegovinai suteiktų šalies 

kandidatės statusą su sąlyga, kad bus imtasi tam tikrų veiksmų demokratijai, valstybės institucijų 

veikimui <…>. ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos 

pirmininko pavaduotojas Josepas Borrellis: „Suteikiame procesui teigiamą postūmį ir tikimės, kad 

regionas pasinaudos galimybe ir imsis veiksmų pagrindinėms reformoms įgyvendinti. <...> Visiškai 

aišku, kad tikime mūsų partnerių Europos ateitimi. Rusijos brutali invazija į Ukrainą labai išryškino 

ES plėtros, kuri įgyja naują geopolitinę reikšmę, svarbą. Tai ilgalaikė investicija į taiką, gerovę ir 

stabilumą mūsų žemyne“. 

 

Lrt.lt Rusijos Dūmos sprendimai dėl aneksuotų Ukrainos teritorijų niekada nebus 

pripažinti, kaip ir pseudoreferendumai, teigia Lietuvos Seimo pirmininkė.  „Donecko, 

Luhansko, Chersono ir Zaporižios sritys buvo, yra ir bus Ukrainos. Rusijos Federacijos veiksmai 

yra aiškus visų tarptautinių susitarimų ir teisės, Jungtinių Tautų Chartijos ir Ukrainos 

Konstitucijos pažeidimas“, – Spalio 3 d., susitikusi su Ukrainos ambasadoriumi Lietuvoje Petro 

Bešta, sakė Viktorija Čmilytė-Nielsen, cituojama Seimo pranešime. „Jokia Rusijos desperacija 

ir grasinimai nepakeis Europos Sąjungos ir NATO sprendimų . Jokie Putino ar jo valdomos 

Dūmos dekretai ir sprendimai mums nesutrukdys siekti, kad Ukraina kuo greičiau integruotųsi 

į ES ir NATO“, – teigė ji. 

 

Lrt.lt Naudinga Lietuvai, bet galima kliūtis Ukrainai – ar ES turėtų atsisakyti veto teisės? Rusijos 

pradėtas karas Ukrainoje skatina permąstyti ir tai, kaip veikia Europos Sąjunga (ES). Bendrijai 

svarstant dėl sankcijų agresorei prabilta dėl poreikio keisti balsavimo sistemą – nuo veto teisės 

pereiti prie daugumos balso. Lietuvos politikai sako, kad toks pokytis būtinas, o jo nepasiekus, ant 

plauko pakibtų Ukrainos narystė ES. Dabar politikai tikina – jei veto teisės bent svarbiausiais 

klausimais nebus atsisakyta, Ukrainos narystei ES durys gali ir neatsiverti. Situacija 

nevienareikšmiška, nes Lietuvai, kaip mažai ir itin svarių svertų neturinčiai valstybei, visiškas veto 

teisės netekimas galėtų būti žalingas. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6082
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1792233/cmilyte-nielsen-rusijos-dumos-sprendimai-nepakeis-poziurio-i-ukrainos-vientisuma
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1769126/naudinga-lietuvai-bet-galima-kliutis-ukrainai-ar-es-turetu-atsisakyti-veto-teises
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2022 - Europos jaunimo metai 

 

ES: Liepos 6–7 d. Europos Regionų komiteto surengtoje ir surengtoje konferencijoje „Plėtros dienos“ 

daugiausia dėmesio buvo skirta jaunimo klausimams. Ji vyko tais metais, kai smarkiai išaugo jaunų 

žmonių, galinčių ilgainiui tapti Europos Sąjungos piliečiais, skaičius. Kasmetinėje plėtros politikos 

konferencijoje pagrindinis dėmesys skirtas iššūkiams ir galimybėms padėti jauniems žmonėms 

susidoroti su pandemija ir ribotomis ekonomikos perspektyvomis bei įgyti stiprų politinį balsą. 

 

Europos Sąjunga ir visos šalys, norinčios įstoti į ES, turi dėti daugiau pastangų, kad spręstų jaunų 

žmonių problemas ir užtikrintų jų dalyvavimą politikoje, kalbėjo politikai iš ES, Vakarų Balkanų, 

Turkijos, Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos.  Pasitikėjimo institucijomis ir dalyvavimo politikoje svarba 

buvo pasikartojančios temos. Apklausos rodo, kad Vakarų Balkanų jaunimo nepasitikėjimo 

institucijomis yra didesnė problema nei silpna ekonomika, nes net jaunimas iš privilegijuotų šeimų 

nusprendžia emigruoti. Albanijos nacionalinio jaunimo kongreso generalinė sekretorė Dafina Peci 

sakė, kad „dalyvavimo, energijos ar susidomėjimo trūkumas“ paaiškina nepasitikėjimą 

institucijomis ir žinių apie esamas galimybes stoką, tačiau teigė, kad tai pabrėžia informavimo 

svarbą. „Jeigu prasmingai neinformuosime ar neįtrauksime ir nesidalinsime gerais pavyzdžiais, tada 

jaunimo motyvacijos lygis išliks tame pačiame lygyje“, – perspėjo ji. 

 

Priešingai, pranešėjai iš Ukrainos nurodė, kad jauni ukrainiečiai yra pokyčių varomoji jėga jų šalyje, 

o Charkovo rajono tarybos pirmininkė Tatjana Jehorova-Lutsenko teigė, kad „mūsų jaunimas toks 

aktyvus šioje ES integracijos srityje“. „Jei palaikytumėte juos ir elgtumėtės kaip su lygiaverčiais 

partneriais, jie būtų labai dėkingi“, – sakė ji.  

https://cor.europa.eu/lt/news/Pages/Enlargement-days.aspx
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Ramūnas Vilpišauskas V: 
 

/ VU TSPMI Jean Monnet profesorius 

 

 

 

Ar Rusijos karas pastūmės ES link naujos plėtros 

bangos? 

Rusijos karas prieš Ukrainą ne tik išbandė ES šalių 

vienybę reaguojant į šią geopolitinę krizę 

ekonominėmis sankcijomis Rusijos atžvilgiu, 

pertvarkant savo energetikos sektorių bei daugiau 

investuojant į gynybą. Jis taip pat sugrąžino į ES 

darbotvarkę plėtros klausimą, kuris jau ne vienerius 

metus buvo tapęs nepatogia ir dėl to vengiama tema. 

Nepatogia dėl to, jog praeityje išsakyti ES pažadai 

Vakarų Balkanų šalims dėl jų perspektyvos tapti ES 

narėmis pavirto stringančiu pasirengimo pradėti 

derybas bei tapti ES narėmis procesu.  

Pastarąjį kai kas apibūdindavo taip – Vakarų Balkanų šalys apsimeta, kad vykdo reformas, kurios 

būtinos pasiruošti tapti ES narėmis, o ES apsimeta, kad rengiasi naujų narių priėmimui. Tokio 

vangaus proceso priežastys sudėtingos ir slypi tiek šalių kandidačių vidaus politikos procesuose, 

lėtoje reformų pažangoje, tiek ir kyla iš dalies ES šalių nerimo, kad naujosios narės gali nesilaikyti 

ES teisės normų (panašiai kaip Vengrijos valdantieji) ir kad po ES valstybių narių skaičiaus 

pagausėjimo gali būti sudėtingiau priimti sprendimus.  

Dėl panašių priežasčių ES dar santūriau vertino Rytų kaimynių – Ukrainos, Moldovos bei Sakartvelo 

– perspektyvas tapti jos narėmis. Su šiomis šalimis buvo pasirašytos asociacijos sutartys, šalinamos 

kliūtys tarpusavio prekybai, plėtojami glaudesni ryšiai, bet jos net nebuvo laikomos kandidatėmis 

kada nors tapti ES narėmis. Kol Rusijos karas šią situaciją pakeitė... Jau po kelių dienų nuo Rusijos 

puolimo Ukraina oficialiai pateikė ES prašymą tapti jos nare, netrukus tai padarė ir Moldova bei 

Sakartvelas. Po kelių mėnesių Europos Komisija pateikė rekomendacijas suteikti kandidatės 

statusą Ukrainai ir Moldovai, o Sakartvelui susieti tokio statuso suteikimą su demokratijos ir 

įstatymo viršenybės įtvirtinimo priemonėmis.  

ES valstybės narės birželio mėnesį tam pritarė. Pastebėtina, jog tarp šį sprendimą ypač palaikiusių 

ES šalių buvo ir Lietuva, kuri nuo pat įstojimo į ES 2004 m. siekė suartinti Rytų kaimynes su ES (ir 

NATO). Taip norėta, kad į rytus nuo mūsų šalies toliau būtų plečiama laisvės, demokratijos ir  
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gerovės erdvė, kad ir šios bei kitos Europos šalys, kurios atitinka narystei ES keliamus 

demokratijos, rinkos ekonomikos bei efektyviai veikiančios valstybės kriterijus galėtų pasinaudoti 

ES narystės teikiama nauda. 

Kandidatės tapti ES nare statuso suteikimas Ukrainai neabejotinai yra labai svarbus moralinio ir 

politinio palaikymo ženklas jos gyventojams, kovojantiems prieš išorės agresiją. Žinoma, iki pačios 

narystės ES laukia ilgas kelias – tam reikia ne tik atkurti Ukrainos teritorinį vientisumą bei 

suverenumą, bet ir įgyvendinti ekonomines reformas, įtvirtinti įstatymo viršenybės ir kitus 

demokratijos principus, perimti ir gebėti taikyti ES teisės normas. Šiuo keliu dar turi nemažai nueiti 

ir Vakarų Balkanų valstybės, kuriose kaip ir Ukrainoje, Moldovoje bei Sakartvele, išlieka aktuali 

korupcijos, selektyvaus teisingumo bei neskaidraus viešojo valdymo problemos. Plėtrai turi 

pasiruošti ir ES – jos gyventojai turi suprasti naujų narių priėmimo naudą ir palaikyti tam 

reikalingas pačios ES reformas, kad ji turėdama apie 35 nares gebėtų efektyviai veikti ir valdyti 

ateities krizes. Tai bus iššūkis ir Lietuvai, kuri nors ir remia naujų narių priėmimą, tačiau gana 

atsargiai vertina pačios ES institucijų reformas. 

 

 

Michael Leigh /John Hopkins University (SAIS) Europos studijų vyr. docentas  

Gisreportsonline.com ES plėtros scenarijai. Klasikinis kelias 

Kandidatės statusas yra pirmasis žingsnis ilgame kelyje į 

narystę ES. Kad pasiektų pažangą, kandidatė turi įrodyti, kad 

gerbia demokratiją, teisinę valstybę ir žmogaus teises, turi 

konkurencingą rinkos ekonomiką, taip pat institucijas, 

reikalingas ES įstatymams ir taisyklėms įgyvendinti. Jie taip pat 

turi parodyti, kad neimportuos nestabilumo į Sąjungą, 

nepaisant karo ar užsienio okupacijos. Jei Ukraina taps nare, 

ES turės maždaug 2000 kilometrų ilgio sieną su Rusija. Pagal 

abipusės gynybos sąlygą ES šalys iš esmės būtų įsipareigojusios 

ginti Ukrainą nuo bet kokio būsimo Rusijos puolimo. 

Pagaliau prasidėjus deryboms dėl narystės, kandidatai gali įrodyti, kad gali įgyvendinti ES taisykles 

daugiau nei 30 sudėtingų politikos sričių. Visos 27 dabartinės valstybės narės gali vetuoti bet kokį 

žingsnį, kuris, jų nuomone, kelia grėsmę jų interesams. Plėtros derybos vyktų greičiau, jei ES 

galėtų patvirtinti kandidačių pažangą labiau techninėse srityse kvalifikuota balsų dauguma, o ne 

https://www.gisreportsonline.com/r/european-union-enlargement/
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pagal dabar reikalaujamą vieningą sprendimą. Ukrainoje daug, palyginti neturtingų gyventojų, joje 

dirba daug daugiau žemės ūkio darbuotojų nei ES šalyse. Pagal galiojančias taisykles Ukraina, 

Moldova ir Gruzija, kaip narės, turėtų teisę gauti dideles subsidijas. Esami nariai turėtų 

susimokėti arba sumažinti savo pašalpas, kad apgyvendintų neturtingesnius naujokus. Korupcija 

ir valdymo problemos kelia dar daugiau problemų, kurias dabar laikinai užgožia užuojauta po 

Rusijos invazijos. Narystė Ukrainoje, kuri yra maždaug Lenkijos ir Ispanijos dydžio, pakeistų jėgų 

pusiausvyrą ES ir sukeltų įnirtingas diskusijas dėl balsų svorio tarp valstybių narių. 

Klasikinis požiūris į plėtrą perteikia solidarumo žinią ir gali paskatinti reformas. Tačiau po 

pradinio moralinio pakilimo, jei narystės perspektyvos susilpnėtų, kaip atsitiko su Balkanų 

kandidatėmis ir Turkija, atsiras nusivylimas. 

 

 

Umberto Masi            /LiJOT valdybos narys 

 

Rusijos pradėtas karas Ukrainoje sukrėtė pasaulį, 

kartu ir jaunimo, jaunimo politikos bendruomenę. 

Nuo pat pirmųjų Rusijos agresijos dienų, Europos 

jaunimas aktyviai įsitraukė į iniciatyvas, 

siekiančias padėti Ukrainos žmonėms – tiek 

teikdami ir telkdami humanitarinę paramą, tiek 

organizuodami palaikymo, protesto akcijas, tiek 

dalindamiesi aktualia informacija socialinėse 

medijose ir užsiimdami Rusijos Federacijos ir 

palaikančių veikėjų kuriamų ir skleidžiamų mitų 

dekonstrukcija. 2022 metų gegužės mėnesį 

Europos jaunimo forumo, didžiausios Europos 

jaunimo nevyriausybinės organizacijos, Narių Taryboje (visuotiniame narių susirinkime), buvo 

priimtos įvairios pozicijos, vienareikšmiškai smerkiančios Rusijos agresiją ir išreiškiantys 

visokeriopo palaikymo ir paramos poreikio Ukrainos jaunimui ir kitiems žmonėms, kurie buvo 

paveikti ir yra veikiami Rusijos karo ir Rusijos kariuomenės brutalių veiksmų. 

Galimybė Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo tapti visavertėmis Europos Sąjungos valstybėmis 

narėmis praktiškai prisidėtų prie kiekvieno jauno žmogaus gyvenimo kokybės gerėjimo įvairiose 

srityse. Nepriklausomai nuo to, kad jau dabar vyksta įvairūs renginiai ir egzistuoja skirtingos 

platformos, kuriose Europos Sąjungos valstybių narių Nacionalinės jaunimo organizacijų tarybos, 

 

JAUNIMO BALSAS 
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kuriose jaunimo atstovai iš šių šalių gali dalyvauti bendrose diskusijose ir gerųjų praktikų 

pasidalinimo iniciatyvose. Tapimas Europos Sąjungos dalimi taip pat užtikrintų, kad jaunimo teisės 

ir garantijos, įvairios galimybės, kurias suteikia Europos Sąjunga, taptų kiekvieno jauno žmogaus 

iš Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo, teise ir kasdienybe. Taip pat būtų galima daryti prielaidą, kad 

tapimas Europos Sąjungos dalimi taip pat užtikrintų konkrečių normų ir principų įgyvendinimo 

pradžią jaunimo politikos ir kitose jaunimui aktualiose srityse.  

Europos Sąjungos jaunimui ir jo ateičiai tai galėtų reikšti vieną – besiplečiančią erdvę, kurioje 

pirmenybė teikiama liberalios demokratijos, žmogaus teisių, teisės viršenybės principams. Tai, kad 

dar daugiau Europos valstybių jaunuolių galės tapti tos pačios bendrijos dalimi – svarbus žingsnis. 

Be abejonės, reikia pripažinti, kad šis kelias ilgas ir reikalausiantis daug pastangų, tiek iš valstybių, 

norinčių tapti Europos Sąjungos dalimi, sprendimų priėmėjų, tiek ir iš jaunimo, kuris turėtų nuolat 

sekti sprendimų priėmėjų veiksmus ir vykdomą politiką, esant poreikiui – ryžtingai ir drąsiai reikšti 

savo poziciją ir padėti savo valstybėms išlaikyti kursą link pilnateisės narystės Europos Sąjungoje. 
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Užduotys darbui su mokiniais: 

1 Ši tema – paskata su mokiniais pakalbėti apie narystės ES naudą: ekonominę, saugumo, 

kultūrinę ir t.t. Su mokiniais išsirinkite vieną ar kelis labiausiai dominančius aspektus. 

2 Įdomu, ar mokiniai galėtų sugalvoti Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims alternatyvų scenarijų, 

jei šiandien nebūtume ES (ir NATO) narėmis? 

3 Kuo svarbi narystė ES Ukrainai, Moldovai, Sakartvelui, Vakarų Balkanų šalims, Turkijai. 

Galbūt mokiniai norėtų sužaisti šių valstybių vadovų ir vadovių susitikimą su Ursula Von Der 

Lyen ir aptarti narystės svarbą?  

4 Žinia, kandidatės statuso suteikimas nebūtinai reiškia, kad pradedamos oficialios ES 

narystės derybos. Derybos dėl narystės ES – procesas, kuris apima nustatytos ES teisės 

(aquis) priėmimą, pasirengimą tinkamai taikyti ir užtikrinti jos vykdymą ir teisminių, 

administracinių, ekonominių bei kitų reformų, būtinų, kad šalis atitiktų prisijungimo 

sąlygas, įgyvendinimą. Grupėse mokiniai galėtų susiburti pagal šalis kandidates ir pasiūlyti 

„eurointegracijos darbų gaires“, vėliau pristatyti klasėje ir palyginti, kuo skiriasi ar panašios 

yra šalys kandidatės. 

5 Kokias reformas tektų padaryti ES, kad efektyviai veiktų su 35 šalimis narėmis? 

Ar mokiniai turi pasiūlyti idėjų alternatyvoms klasikiniams plėtros scenarijui pagal Michael 

Leigh tekstą? 

 

 

 

APKLAUSA: AR BUVOME NAUDINGI? 

 

Mielos mokytojos ir mieli mokytojai, esame dėkingi, kad skirsite porą minučių apklausai apie 

naujienlaiškio numerį: norėtume sužinoti, ar buvome įdomūs bei naudingi. Jūsų atsiliepimus 

labai vertiname ir stengiamės tobulėti. Apklausos klausimus rasite čia. 

 

 

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/L9QCWKK
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Kviečiame dalyvauti akredituotose, kvalifikacijai kelti tinkamuose mokymuose apie 

interaktyvius ir įtraukiančius metodus kaip vesti pamokas ir užsiėmimus Europos 

Sąjungos temomis. 

Dalyviai, sėkmingai peržiūrėję mokymų vaizdo medžiagą ir atlikę baigiamąjį testą gaus sugeneruotą 

akredituotą pažymą, tinkamą kvalifikacijai kelti. 

Mokymo kursai yra skirti mokytojams, kurie nori tobulintis savo metodinę kompetenciją susijusią su 

švietimu apie Europos Sąjungą. Programa paremta patirtinio mokymosi principais – dalyviai mokosi 

praktiškai bandydami metodinio rinkinio „Pažink Europą”metodus. 

Mokymo kursų temos: 

● Metodinio rinkinio „Pažink Europą” pristatymas 

● Kaip naudoti neformalius metodus pamokose ir užsiėmimuose 

● 12 praktinių metodų apžvalga mokymuisi apie Europos Sąjungos temas 

Metodinis rinkinys yra išleistas ir mokymo kursai yra siūlomi atsižvelgiant į metodinių priemonių trūkumą 

istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo dalykams. Prie mokymo kursų galite prisijungti bet kuriuo jums 

patogiu metu, spausdami čia. Mokymo kursai yra nemokami, nes juos finansuoja Lietuvos Respublikos 

užsienio reikalų ministerija.  

https://www.pedagogas.lt/mokymas/metodiniai-mokymai-pazink-europa-2589.html#4fe4a2c1-db3d-11eb-9b1c-00163eb861ac

