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ICIJ kartu su įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis 

iš viso pasaulio ištyrė daugybę dokumentų, kurie 

atskleidė nelegalų mokesčių slėpimo tinklą. 

„Panama Papers“ duomenys 

Panama 

7 dalykai, kuriuos turite ž inoti apie Panama Papers (15min.lt): 

Tiriamosios ž urnalistikos asociacija „International Consortium of 

Investigative Journalists“ (ICIJ) paskelbe  2,6 terabaitų nutekintų 

dokumentų, pavadintų Panama Papers.  <...> 

Kas yra Panama Papers? 

ICIJ kartu su įvairiomis ž iniasklaidos priemone mis is  viso pasaulio 

is tyre  daugybę dokumentų, kurie atskleide  nelegalų mokesc ių 

sle pimo tinklą, su kuriuo susiję Rusijos prežidento Vladimiro Putino 

draugai, įvairu s JAV korupcija įtarti asmenys bei FIFA etikos komiteto nariai. <...> 

Dokumentuose minimi 12 dabartinių ir buvusių pasaulio lyderių, taip pat dar 128 politikai ir kiti 

vies i asmenys. Be su V.Putinu (pats Rusijos lyderis ne ra pamine tas nei viename dokumente) ar FIFA 

siejamų asmenų, dokumentai meta kaltinimus Islandijos premjerui Sigmundurui Gunnlaugssonui, 

pasinaudojus su ž mona siejama ofs orinei įmone, nusle pus milijonines investicijas. Be to, Argentinos 

prežidentas Mauricio Macris taip pat nebuvo atskleidęs rys ių su viena ofs orine įmone savo mokesc ių 

deklaracijoje. Rasta ofs orine  kompanija, susijusi ir su Ukrainos prežidento Petro Poros enkos verslu. 

Naudingos nuorodos: 

 Terminai, pade siantys 

suprasti Panama Papers 

(15min.lt) 

 Panama Papers 

paais kinantis filmukas 

(15min.lt) 

Nutekintų duomenų kiekis (Pasaulio ekonomikos forumas): 

10 populiariausių s alių-mokesc ių „rojų“ (Pasaulio ekonomikos forumas): 

http://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/7-dalykai-kuriuos-turite-zinoti-apie-panama-papers-662-606105
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/terminai-padesiantys-suprasti-ofsoru-pasaulio-paslaptis-662-606747
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/terminai-padesiantys-suprasti-ofsoru-pasaulio-paslaptis-662-606747
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/terminai-padesiantys-suprasti-ofsoru-pasaulio-paslaptis-662-606747
http://www.15min.lt/video/panama-paperstarptautinistyrimas-atskleidzia-nesvarias-pasaulio-galinguju-paslaptis-47851
http://www.15min.lt/video/panama-paperstarptautinistyrimas-atskleidzia-nesvarias-pasaulio-galinguju-paslaptis-47851
http://www.15min.lt/video/panama-paperstarptautinistyrimas-atskleidzia-nesvarias-pasaulio-galinguju-paslaptis-47851
https://www.weforum.org/agenda/2016/04/5-charts-on-the-panama-papers-leaks?utm_content=buffer2af8e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.weforum.org/agenda/2016/04/5-charts-on-the-panama-papers-leaks?utm_content=buffer2af8e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer


Transparency International Lietuva vadovas S. Muravjovas, BNS: „Man ais ku, kad visuomenei tokio 

pobu dž io informacija yra labai naudinga. Manau, s is skandalas ais kiai dar sykį parode , kad yla galų 

gale visada is lenda is  mais o, paslaptys paais ke ja ir yra naivu manyti, kad gali amž inai slapukauti ir 

naudotis vies ais pinigais savo privac iai gerovei didinti“. 

Britų ž urnalistas E. Lucasas, BNS: „Pats laikas minti stabdž ius. Siu lau paprastą 

reformą sandorių teisei civiližuotame pasaulyje. Nuo ateinanc ių metų bet 

koks sandoris, numatantis didesnį negu 1 mln. JAV dolerių pervedimą, gale tų 

tapti teisis kai įpareigojanc iu tik tuo atveju, jeigu įvardijamas jo naudos 

gave jas. Jeigu norit nuomoti namą Londone, parduoti los imo namus Monake 

arba įsigyti tanklaivį naftos Novorosijske, turite pasisakyti, kas esate, taip pat turite ais kiai nurodyti, 

kas yra kita sandorio s alis“. Siūlome perskaityti visą straipsnį.  

Komikas O. S urajevas, 15min.lt: „Ras ykite nors po des imt straipsnių, tyrimų kiekvieną dieną, 

įrodine kite dokumentais ir faktais. Lietuvos ir Rusijos vatnikai pasakys: nu ir kas? O tipo Amerikoje 

taip ne ra? Visi vagia, nieks nes ventas. Nu ir ką? Prežidentas turi bu ti turtingas, ypac  Rusijos. O Dalia 

Grybauskaite  gi tarnavo KGB. Vytautas Landsbergis irgi milijonus pavoge  is  paprasto ž mogaus. Yra 

tam tikra kategorija ž monių, kuriems jų informacinis komfortas yra brangesnis už  tiesą. Putinižmas 

gime  de l kompleksų, nepasitike jimo savimi, emocijų. Ž mogus, simpatižuojantis Putinui, ne ra 

racionalus. Racionalu s argumentai pries  Putiną jam neveiks. Putinižmas yra psichologine  anomalija“. 

Apž valgininkas J. Nas c enkovas, 15min.lt: „Pries nuodis tokiems juridinio pastabumo ž aidimams – 

skaitmenine  valstybe . Visų pirma tai reis kia skaitmeninius pinigus. Daugiau negu pusmetį vykdau 

eksperimentą ir atsiskaitau tik banko kortele – grynųjų is  tikrųjų prireikia Kryž kalnio autobusų 

stotyje mokant už  WC – bei atsiimu visas ankstesnes abejones de l totalaus atsiskaitymų 

skaitmenižavimo. Skaitmenine s sistemos reis kia, kad bet koks moke jimas bet kuriuo metu gali bu ti 

atsektas ir patikrintas. Sutinku, sprendimas ne absoliutus: juodosios rinkos ir alternatyvios valiutos 

yra temos, kurias reikia ture ti 

Dr. N. Maliukevic ius, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto de stytojas ir mokslo 

darbuotojas, BNS: „Kas galima kaž kokiam verslininkui, kai jis bando maž inti savo nas tą ies kodamas 

mokestinių rojų, tai yra vienas dalykas. Bet tai ne ra leistina politikams ir vies iems veike jams. Tai tik 

parodo, kad yra bandoma nusle pti nuo savo visuomenių tiek savo finansines situacijas, o kartais yra 

patys juodž iausi scenarijai, kaip yra bandoma plauti korupcijos de ka gautus pinigus.“ 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/s-muravjovas-nutekinti-panama-papers-dokumentai-parode-kad-yla-visada-islenda-is-maiso-56-605723
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/edwardas-lucas-ar-jau-laikas-imtis-bolseviku-taktikos-pries-plutokratus-500-606689
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/olegas-surajevas-500-605469
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/julius-nascenkovas-panamos-popieriai-supraskime-gresme-pamatykime-galimybe-18-606145
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/n-maliukevicius-panama-papers-ataskaita-zinute-vakarams-del-sankciju-rusijai-57-605775
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/n-maliukevicius-panama-papers-ataskaita-zinute-vakarams-del-sankciju-rusijai-57-605775


1. Kaip vertinate Panama Papers atskleistų duomenų reiks mę 
demokratijai? 

2. Kokiomis priemone mis galima stabdyti pinigų plovimą per 
mokesc ių „rojus“?  

3. Dr. N. Maliukevic ius, teigia, kad „kas galima kaž kokiam 
verslininkui, <...> ne ra leistina politikams ir vies iems veike jams.“ 
Ar sutinkate su tokiu skirstymu? Kode l? 

4. Kas ir ko netenka, kai sukc iaujantieji nemoka mokesc ių s alyse, 
kuriose dirba? 

VU TSPMI prof. T. Janeliūnas: „Panama 

papers“ ne ra s iaip paprastas konfidencialių 

dokumentų nuteke jimas į vies umą. Jie leidž ia 

visuomenei ir net specialistams (teisininkams, 

teise saugos institucijoms, mokesc ių priež iu ros 

atstovams, ž urnalistams) geriau suvokti, kas apskritai 

vyksta taip vadinamųjų „offshorų“ (t.y. lengvatinių 

mokesc ių žonų) teisinių paslaugų kompanijose. Ilgą 

laiką buvo tik labai abstrakc iai suvokiama, kad 

„offshorai“ gali už siimti ne visada legalia ar moralia 

veikla, kuria siekiama pade ti nusle pti mokesc ius ar 

„plauti“ pinigus. Tai gali tapti lu ž iu vertinant „offshorų“ 

teisę egžistuoti ar bent jau esminę jų veiklos perž iu rą ir 

kontrolę. „Panama papers“ atskleidž ia, kaip daugybe  

pasaulio turtingųjų, politikų, autoritarinių vadovų 

slepia savo, tike tina, neteise tai „už dirbtus“ pinigus. Tai 

ne tik teise tumo, bet ir esminis morale s klausimas: ar 

tarptautine  bendruomene  gali toleruoti tokių 

finansinių machinacijų egžistavimą, kuomet labiausiai 

kenc ia kaip tik neturtingiausių s alių gyventojai. Tai 

leidž ia diktatoriams, korumputiems politikams ir 

verslininkams nekliudomai turte ti savo s alių gyventojų 

sąskaita. Galiausiai tai tik dar labiau didina atotru kį 

tarp skurdž ių ir turtingųjų grupių, kelia socialines 

įtampas ir prisideda prie kruviniausių konfliktų. 

Mokslininkai, tiriantys konfliktų ir karų priež astis, 

beveik visada atsiremia į is vadas, kad svarbiausios jų 

priež astys - socialine , etnine , kultu rine  ir kokia 

neteisybe  ir prievarta. „Offshorai“, nors ir skelbia 

veikiantys teise s ribose, daž nai yra tapę tokios 

prievartos instrumentu. S is istorinis duomenų 

atskleidimas gali paskatinti is  esme s perž iu re ti 

„offshorų“ veiklos principus globaliu mastu.  

<...> 

<...> 



Nyderlandų rinkėjai 2016 m. balandžio 6 dienos 

referendume atmetė ES ir Ukrainos 

bendradarbiavimo sutartį 

Olandija atmete  sutartį su Ukraina 

Olandija—ES 

Bernardinai.lt: Nyderlandų rinke jai atmete  Europos Sąjungos sutartį su Ukraina per 

trec iadienį vykusį referendumą. Suskaic iavus beveik visus balsus, paais ke jo, kad 61 

procentas balsavusiųjų pasisake  pries  ir 38 proc. –  už  Kijevo ir Briuselio sutartį. Kol 

kas ne ra ais ku, ar rinke jų aktyvumas buvo pakankamas, bet, preliminariais 

duomenimis, balsuoti ate jo 32 procentai rinke jų – to už tektų, kad balsavimo 

režultatai bu tų laikomi galiojanc iais.  

Olandų „ne“ dvejų metų senumo sutarc iai su Kijevu gali sukelti ru pesc ių Europos 

Sąjungai, referendumo režultatai gali bu ti svarbu s pries  birž elio me nesį rengiamą 

Britanijos referendumą de l jos naryste s Europos Sąjungoje ateities. 

Ukrainos prežidentas Petro Poros enka, lrt.lt: „Noriu pabre ž ti, kad s is referendumas pagal 

Nyderlandų konstituciją ir įstatymus yra tiktai patariamojo pobu dž io. Dabar ž odį turi tarti Olandijos 

vyriausybe , parlamentas, politikai. Esu tikras, kad strategine prasme s is įvykis ne ra kliu tis Ukrainos 

kelyje į Europą. <...> Ukraina toliau įgyvendins Asociacijos susitarimą, už tikrins is samios ir 

visapusis kos laisvosios prekybos erdve s suku rimą, nes tai yra kelias į Ukrainos valstybe s 

modernižavimą, jos nepriklausomybe s stiprinimą. Mes neis suksime is  eurointegracijos kelio. <...> 

Tikrasis referendumo organižatorių tikslas – ne ES ir Ukrainos asociacijos sutartis; tai ataka pries  

Europos vienybę, ataka pries  europinių vertybių sklaidą.“ 

Lietuvos už sieno reikalų ministras Linas Linkevic ius, BNS: „Ukraina tapo 

įrankiu is sakyti antieuropines emocijas“. Anot L.Linkevic iaus, dauguma 

olandų „nelabai suprato, už  ką balsuoja“. „ES metas labai rimtai susiru pinti 

Rusijos propagandos veikimu pac iame ES branduolyje. Melas arba pusiau 

tiesa, kuri buvo skleidž iama iniciatorių, labai primine  „Sputnik“ arba „Russia 

today“ (Rusijos valstybine s ž iniasklaidos priemones)“. 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-04-07-nyderlandai-referendume-atmete-es-sutarti-su-ukraina/142800
http://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/3/132803/tikimasi_kad_olandu_referendumas_netures_kliuciu_ukrainos_eurointegracijai#wowzaplaystart=516000&wowzaplayduration=168000
http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/l-linkevicius-ukraina-tapo-nyderlandu-euroskeptiku-irankiu-742670#ixzz45PTMG1hA


Politologas, VU TSPMI direktorius R. Vilpis auskas, vž.lt: Kaip teigia referendumo Nyderlanduose de l 

ES asociacijos su Ukraina iniciatoriai, s is referendumas buvo ne de l Ukrainos rys ių su ES. Jis buvo de l 

nepritarimo tam, kas vyksta ES. Tode l jam didelį de mesį skyre  ir Didž iosios Britanijos pasitraukimo 

is  ES s alininkai, ir kitų ES s alių euroskeptis kos partijos. Tac iau nepasitenkinimas Sąjunga yra tik 

vienas is  bendresnio dalies ES valstybių piliec ių nepasitenkinimo tuo, kas vyksta pasaulyje, 

elementų. <...> 

Tiesa, referendume balsavo tik kiek daugiau nei trec dalis rinkimų teisę turinc ių gyventojų, tad 

bendras balsavusių pries  asociaciją su Ukraina procentas yra tik 19%. Ir apskritai pries  tarptautinius 

ekonominius rys ius pasisakanc ios partijos daugelyje ES s alių tebe ra opožicine  maž uma. Tac iau jų 

aktyvumas ir sugebe jimas savo politiniais tikslais is naudoti įvairius politikos klausimus daro 

spaudimą tradicine ms centristine ms partijoms keisti požiciją, kuri dominavo Vakarų pasaulyje nuo 

Antrojo pasaulinio karo pabaigos.  

BNS: „Turite suvokti – mums neru pi Ukraina“, – prae jusią savaitę vienam olandų laikras c iui sake  

susitarimo pries ininkų stovyklos lyderis, pridu ręs, kad jie „naudojasi visomis galimybe mis kurstyti 

įtampą tarp Nyderlandų ir ES“. 

Referendumas buvo inicijuotas pagal naują įstatymą, kuris suteikia teisę piliec iams retroaktyviai 

pareiks ti savo nuomonę apie teise ku ros sprendimus, jei surenkama pakankamai jų paras ų plebiscitui 

organižuoti. Nyderlandai yra vienintele  ES nare , dar neratifikavusi to susitarimo su Ukraina, kurį jau 

palaimino Olandijos parlamento ž emieji ir auks tieji ru mai. Olandų rinke jams „is  tiesų tai ne ra tik 

balsavimas, susijęs su Ukraina. Tai veikiau yra tik pirmasis pasitaikęs klausimas po to, kai įsigaliojo 

įstatymas (de l referendumų)“, sake  Hagos pasaulinio teisingumo instituto vyresnysis tyre jas Aaronas 

Matta. Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris savo ruož tu įspe jo, kad olandų 

„ne“ s iam susitarimui „gali atverti duris križei kontinente“. 

Istorikas Anjo Harryvanas, delfi.lt: Olandija – viena is  Bendrijos įku re jų. Is  pradž ių jos piliec iai buvo 

patenkinti suvienyta Europa, tarpusavio karus pakeitusia draugis kais prekybos rys iais. Europa teike  

puikią realižavimo rinką, kas eksportuojanc iai nacijai buvo ypac  svarbu. Drauge ES niekaip nepaliete  

vidutinio Nyderlandų piliec io kasdienio gyvenimo. <...> Dabar Europos projektui pritaria tik kiek 

daugiau nei 60 procentų, o garsaus Hagos sociologijos tyrimų instituto SCP duomenimis – tik vos 42 

procentai olandų. Olandų rys iai su Europa, pasak SCP, – vieni silpniausių Bendrijoje. Tik Kipro ir 

Graikijos gyventojai jauc iasi esą dar maž iau su ES susiję. 

Delfi.lt: „Tas faktas, kad olandai is tare  „ne“ bu tent s iai sutarc iai, turi simbolinę prasmę: jų 

atsisakymas tapo ne tik Rusijos prežidento Vladimiro Putino, bet ir visų tų, kurie troks ta kuo 

greitesnio ES ž lugimo, pergale“, - Vokietijos ž urnale „Der Spiegel“ ras o Markusas Beckeris. 

http://vz.lt/verslo-aplinka/politika/2016/04/12/nyderlandu-referendumas-nepasitenkinimas-globalizacija
http://www.delfi.lt/news/daily/world/skaudus-smugis-olandai-atmete-es-ir-ukrainos-susitarima.d?id=70916476
http://www.delfi.lt/news/daily/world/ne-isgirdo-ne-tik-ukrainieciai-tai-kirtis-visai-rytu-europai.d?id=70925928
http://www.delfi.lt/news/daily/world/ziniasklaida-europos-sajungai-dvigubas-antausis.d?id=70926232


Geertz Wilders — Olandų politikas, vienas iš Laisvės 
partijos įkūrėjų ir vienas iš aktyvių Europos Sąjungos 
kritikų. Savo twitter įraše jis įkėlė Olandijos laikraščio 
„Süddeutsche Zeitung“tos dienos karikatūrą. 

1. Kaip suprantate karikatu rą, kuria G. Wilders 
pasidalino savo „Twitter“ paskyroje? 

2. Kaip olandų sprendimas daro įtaką jums? 

3. Ar referendumas yra geras bu das spręsti svarbius 
politinius klausimus? 

4. Kaip vertinate ES veikimą, kai viena valstybe  is  27 
gali nulemti ES už sienio ple tros politiką? Ar tai 
kaž kuo primena Abiejų Tautų Respublikos tvarką? 

VU TSPMI prof. G. Vitkus:  Be abejo, tai svarbus įvykis, bet tiesiogine s jo pasekme s is  

esme s palies tik Olandiją, nes visos likusios ES valstybe s s ią sutartį jau ratifikavo. Olandijos 

vyriausybei dar teks pasukti galvą, kaip suderinti politinio elito ir platesne s visuomene s nuomonių 

skirtumus. Kita vertus, s is įvykis ne vien tik kelia nepatogumų Olandijos vyriausybei. Jis atspindi 

kur kas labiau gilumines politine s raidos ir pož iu rio į Europos integraciją kaitos tendencijas s ioje 

s alyje. Kaž kada buvusi tarp Europos integracijos iniciatorių s iandien Olandija pasikeite  – ji 

akivaiždž iai demonstruoja, kad esamas Europos Sąjungos pavidalas ir jos vykdoma politika jos 

nebetenkina.  

Pirmiausia, ką patvirtino ir referendumo režultatas, dauguma olandų nepritaria tolesnei Europos 

Sąjungos ple trai. Bet dar svarbiau yra tai, kad s is referendumo režultatas, rodo kad visa Europos 

Sąjunga vertinama kritis kai ir ture tų keistis. Kita vertus, kritika yra menkai koncentruota, nes 

ais kaus atsakymo į klausimą, kokios Europos Sąjungos ir jos politikos nore tų olandai ir ką joje jie 

siu lytų keisti, kol kas ne ra. 


