
 

 

  

A K T U A L I J O S! O ką manai Tu? 

Svarbiausi 2015-ųjų įvykiai Lietuvoje 

 

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/world/prestizines-premijos-pretendentu-sarase-b-nemcovas-ir-n-savcenko.d?id=68970710 

 
PENKI SVARBIAUSI 2015-ŲJŲ METŲ ĮVYKIAI 

pagal VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologus 

 

1. Pirmi tiesioginiai mero rinkimai Lietuvoje.  

Dar anksti daryti išvadas, tačiau preliminarūs ženklai (ypač didelis 

pasitikėjimas merais Kaune, Vilniuje) yra pozityvūs. Klausimas 

išlieka, ar ilgesniame laikotarpyje akivaizdūs rinkėjų signalai 

partijoms (visuomeninių komitetų ir jų kandidatų sėkmė) pavirs į 

atitinkamas išvadas ir partinių organizacijų artinimą prie visuomenės, 

ar lems partinės sistemos tolesnį silpnumą.  

2. Savivaldybių tarybų rinkimai.  

Šiek tiek supurtė šalies politinį landšaftą, tačiau ne per smarkiai. 

Liberalų sąjūdis įtvirtino savo pretenzijas patekti į stipriausiųjų 

partijų trejetuką. Visuomeninių komitetų sėkmė paliudijo nemąžtantį 

Lietuvos rinkėjų "lankstumą" ir mūsų partinės sistemos trapumą. 

3. Euro įvedimas.  

Atrodo, kad bent iš pradžių visuomenė priėmė šį žingsnį gana palankiai, 

tačiau vis dar neaišku, ar tai netaps vienu iš esminių klausimų 2016 

m. rinkimuose, diskutuojant apie kainų augimą (nebūtiniai 

objektyviai). 

4. Dar vienas biudžeto deficito mažinimo planų nukėlimas, susijęs su 

kitų metų Seimo rinkimais.  

Tai ženklas, kad tęsiama prieš krizę vykdyta politika, kai rinkimai 

tampa svarbesniais už viešųjų finansų sutvarkymą. Be to, kartu tai ir 

įspėjimas apie galimas populistines iniciatyvas 2016 m. 

5. Simbolinis elektros jungčių su Lenkija ir Švedija užbaigimas.  

Elektros jungčių projektų įgyvendinimas gali būti laikomas 

reikšmingiausiu Lietuvos energetikos politikos pasiekimu nuo 

nepriklausomybės atkūrimo. Nors projektas realizuosis tik 2016 m., šio 

žingsnio naudą pajus ne tik stambieji elektros energijos vartotojai, 

bet ir kiekvienas Lietuvos gyventojas. Tai rodo ir tai, kad tik 

skirtingoms politinėms partijoms sutarus dėl ilgalaikių strateginių 

projektų ir tęsiant ankstesnių vyriausybių pradėtus darbus galima 

pasiekti sėkmingų rezultatų. 

 

SOCIALINĖS MEDIJOS 

 

http://www.delfi.lt/news/daily/world/prestizines-premijos-pretendentu-sarase-b-nemcovas-ir-n-savcenko.d?id=68970710


KLAUSIMAI DISKUSIJAI 
 

? Kuriais šių metų įvykiais labiausiai domėjotės? Ar išskirtumėte 

10 Jums labiausiai įstrigusių įvykių Lietuvoje? 

? Kokioje srityje Lietuva šiemet padarė didžiausią pažangą? 

? Kokiais įvykiais didžiuojatės, o ką norėtųsi ištrinti iš 

istorijos? 

? Kaip vertinate stipriai išaugusį dėmesį krašto apsaugai? 

? Kaip vertinate žiniasklaidos darbą 2015-aisiais metais? 

? Kokių pokyčių Lietuvoje tikitės 2016-aisiais metais? 

 

 

 

  

 

   

 

ŽINIASKLAIDOS ŠALTINIAI 

1) Naujienų portalo 15min.lt apžvalga „Svarbiausi 15min tekstai: nuo 

pabėgėlių ir juodadarbių iki sukčių ir premjero“. 

2) Prezidento V. Adamkaus komentaras DELFI TV „Prezidentas V. Adamkus 

mano, kad tiesioginiai merų rinkimai labai svarbūs Lietuvai“. 

3) Žurnalisto N. Navako straipsnis „Inauguruotos elektros jungtys su 

Švedija ir Lenkija“. 

4) Naujienų agentūros ELTA pranešimas „Dėl euro įvedimo sutaupyta 40 

mln. eurų palūkanų“. 

5) Naujienų portalų LRT.lt ir 15min.lt straipsnis „Ar reikalingi 

Lietuvai ir tiesioginiai seniūnų rinkimai“. 

6) Politologo A. Lukošaičio komentaras „Apie tiesioginių rinkimų įtaką 

politikų santykiams su bendruomenėmis“. 

7) Naujienų portalo 15min.lt metų Seime apžvalga „10 Seimo sprendimų“. 

8) Žurnalisto A.Tapino komentaras „Ateinantis nerimas ir viskas, kas 

liks po manęs“. 

9) Visuomenės nuomonės apžvalga „Šauktinių grąžinimas geriau nei 

didesni mokesčiai kariuomenei išlaikyti, visuomenės apklausa“. 

10) Prezidentės patarėjo M. Silkausko interviu laikraščiui „Plungė“ 

„Prezidentės patarėjas išsamiai apie šauktinių kariuomenę“. 

11) Žurnalisto R. Sadausko-Kvietkevičiau komentaras „Nė patys 

nepajutome, kaip virtome normalia valstybe“. 
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