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Pateikiame ištraukas iš politinių partijų siūlymų 

švietimo srityje 

Ką šiu lo politine š partijoš? 

S vietimaš 

15min.lt: Ainius Lašas analizuoja pagrindinių partijų pasiūlymus (I dalis ir II dalis): 

 LSDP: „LSDP šiu lo šavo rinke jamš daug abštrakc ių roz inių paz adų <...>. Pavyzdz iui, z adama kelti 

atlyginimuš višiemš bendrojo lavinimo ir aukš tojo mokšlo šektoriauš darbuotojamš, remti 

vaikų vašaroš poilšio štovyklaš, garantuoti vaikų uz imtumą po pamokų, ple toti mokšlo ir veršlo 

inkubatoriuš <...>... Galima bu tų pagalvoti, kad tuoj gyvenšime rojuje <...>. Ne ra pateiktoš nei 

priemone š, reikalingoš tų tikšlų įgyvendinimui, nei planuojamoš le š oš, nei numatyti terminai.“ 

 TS-LKD: „Norš kritineš paštabaš galima z erti ir toliau (pavyzdz iui, kad ir de l pašiu lymo 

mokykloje įvešti graikų ir lotynų kalbų mokymą), yra ir kuo pašidz iaugti. Programa gane tinai 

iš šamiai aptaria individualizuoto ugdymo reikiamybę. <...> Atkreipc iau de mešį į aiš kų ir 

ambicingą tikšlą šukurti 2-3 nacionaliniuš univeršitetuš, galinc iuš konkuruoti europiniu maštu.“ 

 Liberalų Sąju diš: „S iuo ašpektu daline iš imtimi yra Liberalų Sąju dz io programa, kurioje 

atrandame daugmaz  įtikinamą šchemą, kaip buš didinami mokytojų atlyginimai. <...> Višgi 

liberaluš galima ir pagirti ne tik uz  jų ideologinį nuošeklumą, bet ir uz  tokiaš š viez ešneš ide jaš 

kaip „100 nepriklaušomų mokyklų programa“, kuri šiekš škatinti mokyklų šavivaldą.“ 

 Darbo partija: „...pagrindiniš iš škirtinumaš – paz adų nerealumaš. <...> Ne  vienaš iš  š ių paz adų 

ne ra iš šamiau konkretizuotaš reikiamų le š ų, jų galimų š altinių, numatyto įgyvendinimo 

laikotarpio ar parinktų priemonių tikšlui pašiekti prašme.“ 

 „Tvarka ir Teisingumas“: „Ir kiek visai tai kainuos? TT skaic iavimais – 196 mln. eurų per 

penkeriuš metuš. Iš  kur jie buš paimti, programoje neuz šimenama, bet bent jau galima 

pašidz iaugti konkrec iaiš škaic iaiš ir terminaiš.“ 

 LVŽ S: „Taip pat LŽ VS z ada naikinti dabartinę študentų krepš elių šištemą ir keišti ją į valštybe š 

poreikiu grindz iamą finanšavimą. Kaip tai konkrec iai veikš – neaiš ku. “ 

„Apibendrinant dviejų straipsnių ciklą, teigc iau, jog TS-LKD ir LRLS įde jo daugiausia pastangų į 

š vietimo ir mokšlo programų dališ. Norš šu geroku atšilikimu, valštiec iai ir z alieji bei iš  dalieš 

„tvarkiec iai“ taip pat atidž iau pristate  s ią politikos sritį rinke jams. Visgi visų partijų programose 

labai tru kšta konkretumo. Još nuše toš deš imtimiš paz adų, kurie daz ną kartą škraido padebešiaiš be 

jokių škaic ių ir finanšavimo š altinių.“ 

Siūlome perskaityti pilnus abiejų straipsnių variantus (I dalis ir II dalis) 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/ainius-lasas-partiju-svietimo-programos-pionieriski-pazadai-migloje-500-685285
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/ainius-lasas-partiju-svietimo-programos-pionieriski-pazadai-migloje-antra-dalis-500-688575
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/ainius-lasas-partiju-svietimo-programos-pionieriski-pazadai-migloje-500-685285
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/ainius-lasas-partiju-svietimo-programos-pionieriski-pazadai-migloje-antra-dalis-500-688575


VU TSPMI docentė Nerija Putinaitė: Partijų požicijas auks tojo mokslo atž vilgiu bu tina 

vertinti atšiz velgiant į tai, kokia vieta joše aukš tajam mokšlui škiriama kaip valštybe š 

„varikliui“. Svarbu suprasti,  kokia valstybe s ateities vižija siu loma ir kokia vieta joje skiriama 

aukš tajam mokšlui. Partijų programaš reikia vertinti klaušiant, kokia yra partijų ambicija valštybe š 

ir aukš tojo mokšlo bei mokšlinių tyrimų atz vilgiu. Dauguma Seimo rinkimuš laime ti šiekianc ių 

partijų turi lokalią ambiciją. Tai reiš kia, kad partijoš mato Lietuvą tenkinanc ią šavo pac ioš ešamuš 

poreikiuš, kuriemš ir pašitelkiamaš aukš tašiš mokšlaš. S iuo atveju partijoš kalba apie tai, kad 

aukš tašiš mokšlaš turi paruoš ti špecialištuš darbo rinkoš poreikiamš tenkinti, tad tam keliami tikšlai 

maz ai škiriaši nuo profešinio mokymo tikšlų. Turint lokalią ambiciją, matoma univeršitetų 

konkurencija š alieš viduje, vienareikš miš kai nekeliamaš uz davinyš univeršitetamš jungtiš ir štipre ti, 

keliamaš tikšlaš juoš špecializuoti. Turint lokalią ambiciją, labai švarbu š Lietuvoš ir ne vien raidai 

mokšliniai tyrimai ir inovacijoš telieka antrine š reikš me š uz daviniu. 

Dvi kandidatuojanc ioš partijoš turi tarptautinę ambiciją. Još kalba apie tai, kad Lietuva turi 

konkuruoti tarptautine je erdve je, ir aukš tajam mokšlui kelia tokį pat uz davinį. S iomš partijomš 

univeršitetų jungimaš, mokšlinių tyrimų štiprinimaš yra laidaš į jų tarptautinį konkurencingumą, ir 

tampa pagrindiniaiš uz daviniaiš. Globalioš ambicijoš neturi nei viena partija. S i ambicija reikš tų, kad 

į Lietuvą ir į aukš tąjį mokšlą bu tų ž iu rima kaip į galinc iuš ir turinc iuš lemti pašauliniuš procešuš, 

inicijuoti globalauš mašto naujoveš, keic ianc iaš pašaulį. 

Skaitant partijų programaš bu tina kelti ir kitą klaušimą: ar partijoš į Lietuvoš valštybę z iu ri vien kaip 

į ekonomiją ir ru pinaši vien još ekonomine gerove ir paž anga, ar ž iu ri ir kaip į demokratiją, šocialinį 

darinį. Beveik višoš partijoš į valštybę z iu ri kaip vien į ekonomiją. Net jei aukš tajam mokšlui keliami 

tikšlai bu ti konkurencingam tarptautiniu maštu, kalbama apie jų konkurencingumą kuriant 

ekonominę paz angą, rengiant aukš c iaušio lygio darbuotojuš. Partijoš uz šimena apie tai, kad 

aukš tašiš mokšlaš turi ugdyti ašmenybeš, kurioš gali bu ti demokratijoš „varikliai“ ar mokšliniuš 

tyrimuš, kurie pašiu lytų višiš kai naujuš šprendimuš Lietuvoš šocialine mš ir politine mš problemomš. 

Tac iau š ioš uz uominoš fragmentiš koš ir atšitiktine š. Tai yra gre šminga tendencija kandidatuojanc ių 

politikų mąštyšenoje turint galvoje Lietuvoš demokratijoš bu kle š šilpnumą ir demokratijoš krizę 

pašaulyje. 

Delfi.lt: [Lietuvos liaudies partijos pirmininkas] R. Paulauskas teigia, kad yra dar vienas dalykas, 

gadinantiš mu šų š vietimo šištemą. „S iandieną meš uz šikre tę višokiomiš liberaliomiš ide jomiš – 

šakykime, kad klaše je turime keliš autištuš ir keliš chuliganuš. Viši likušieji turi še de ti ir laukti, kol 

mokytojaš tvarkoši šu chuliganaiš ir autištaiš. Nieko gero iš  to ne ra, viši nepatenkinti“, – aiš kina LLP 

pirmininkaš. Tokie vaikai, kurie nešpe ja kartu šu višaiš, kaip šako R. Paulauškaš, ture tų mokytiš 

atškirai: „Jiemš ture tų bu ti atškira mokykla šu atškiraiš pedagogaiš. Juk mokytojai šako, kad pušę 

laiko šugaiš ta tramdydami chuliganuš, o viši kiti – še di ir laukia, taip nukenc ia viši.“ 

http://www.delfi.lt/projektai/balsuok2016/naujienos/kandidatu-i-seima-paziuros-gali-ne-juokais-sokiruoti.d?id=72343768


1. Kokių, Ju šų poz iu riu, pokyc ių reikia š vietimo šištemoje š iandien, kad gale tume te 
geriau atškleišti šavo talentuš ir šiekti tikšlų? Kuriaš problemaš špręštume te 
pirmiaušiai? Kaip? 

2. Vienaš iš  rinkimų kandidatų šiu lo, kad le c iau bešimokantyš vaikai mokytųši 
atškirai. Pašidalinkite į dvi grupeš ir padiškutuokite, kokie privalumai yra 
mokantiš šu škirtingų gebe jimų vaikaiš, o kokie—mokantiš atškirai? Kaip manote, 
kode l geriaušioš š vietimo šištemoš linkšta prie pirmojo modelio? 

3. Mokšlininke  Nerija Putinaite  teigia, kad aukš tašiš mokšlaš 
yra tarši valštybe š varikliš. Kaip manote, kode l? Kaip š iuo metu 
„variklis“ veikia Lietuvoje? Pagrįskite. 

4. Kode l aukš tašiš mokšlaš švarbuš ne tik valštybe š 
ekonomikai ir z monių materialinei gerovei, bet ir demokratijai, 
tautai, bendruomenei? Kaš, Ju šų manymu, švarbiau. 
Padiškutuokite grupe še. 

5. Kaip manote, kode l valštybei yra švarbu ture ti ilgalaikę 
š vietimo štrategiją, kuri ne ra rinkimų ciklų įkaite ? 

Delfi.lt. TS-LKD naryš V. Kernagiš: Reikia 

pripaz inti, jog Lietuvoš š vietimaš patiria 

ilgalaike š štrategine š vizijoš tru kumą. Edukacijoš 

politika iš gyvena rinkiminių ciklų reiš kinį, kai 

kiekviena nauja vyriaušybe  imaši š vietimo 

šištemoš pertvarkoš (nebu tinai itin radikalioš), o 

po keturių metų ate juši nauja vyriaušybe  ve l 

pertvarko š vietimo politiką. Lietuvai tru kšta 

platauš, ilgalaikių iš š u kių analize grįšto poz iu rio, 

kaip reikia tvarkyti š vietimo šištemą. Faktaš, jog 

š vietimo šištema yra komplekšine  problema. 

http://www.delfi.lt/projektai/balsuok2016/naujienos/kandidatu-i-seima-paziuros-gali-ne-juokais-sokiruoti.d?id=72343768


Prieš artėjančius rinkimus kai kurios partijos 

švaistosi nepasvertais, o dažnai – ir nepagrįstais 

ar nedetalizuojamais pažadais 

Bu dai prišivilioti rinke juš 

Populizmaš 

15min.lt. Liepa Ž elniene : Seimo rinkimuose Laždynų vienmandate je apygardoje dalyvaujantis 

„darbietis“ Jonas Pinskus savo rinke jus apdalijo skrajute mis, kuriose kiekvienam laždyniec iui ž ada 

po naują butą vietoje šeno. Internete jau pilna paš aipių š ioš reklamoš perdirbinių. Patš politikaš 

ginaši, kad reklama tik škamba kaip utopija, bet ekonomištaš Gitanaš Nauše da tikina, kad J.Pinškuš 

šu tokiu paz adu tikrai peršpaude , ir primine  jam buvušį z lugušioš Sovietų Sąjungoš vadovą Michailą 

Gorbac iovą. 

Tv3.lt. Gytiš Panku naš: Rugse jo 1-ąją į mokyklas, universitetus traukia ne tik bu riai mokinių, 

študentų, jų te vų, bet ir politikai. Į mokšlo metų pradz ioš š venteš škuba ir parlamentarai, ir daz nai 

apie įtemptaš darbotvarkeš kalbantyš miništrai. Kaš tai – pagarba mokšleiviamš ar šiekiš prieš  Seimo 

rinkimuš pelnyti dar daugiau rinke jų šimpatijų? <...> 

Portalo tv3.lt kalbintaš politologaš Bernaraš Ivanovaš: <...> „Sunkiai įšivaizduoju, kad S veicarijoš ar 

Prancu zijoš miništrai vaz ine tų po kokiaš norš mokyklaš ar univeršitetuš ir ten šveikintų kaz ką. Tai 

bu tų nepadoru iš  ešme š. Tai yra šovietmetiš, neš šovietmec iu atvaz iuodavo „nac alnikaš“ (ruš. 

virš ininkaš), atvez davo apelšinų, bananų į mokyklą, įrankių, kaštuvų, porą medz ių pašodindavo. Tokš 

buvo šovietiniš „pijaraš“ (šavireklama – tv3.lt), kurio tradicijaš, manau, meš še kmingai tęšiame, kai 

iš kilu š biurokratai atvaz iuoja per š venteš į mokyklą, pirmoke liamš galvaš paglošto, pašako, kaip 

viškaš graz u. Tai yra tokš piguš šovietiniš „pijaraš“ ir tiek.“ 

Bernardinai.lt. U. Kaunaite : „S i nuostata atspindi kur kas gilesnę Lietuvos politikų problemą. Visai 

neketinau raš yti apie vieną partiją, bet taip šupuole . Kaip tyc ia – ve l kitaš toš pac ioš partijoš atštovaš 

įtaigiai šiu lo višiemš Laždynų gyventojamš po naują butą. 

Mielieji, ne buto reikia. Neš net turint graz ešneš šienaš ir š iek tiek maz ešneš š ildymo kainaš, tai 

nepakeiš ešminio dalyko. 

Ju š nenorite patike ti, kad z mone š yra įgalu š špręšti. Negalite šuprašti, kad gyvename nebe 

šovietmec iu ir nebereikia uz  z moneš kurti penkmec io planų. Reikia ne duoti jiemš butą, o šutvarkyti 

mokešc ių šištemą, ir jie patyš tą butą nušipirkš. Su kur kaš didešniu dz iaugšmu.“ 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/jono-pinskaus-utopija-po-nauja-buta-kiekvienam-prajuokino-internautus-ir-pribloske-gitana-nauseda-56-678551
http://www.tv3.lt/naujiena/881885/politikai-ruosiasi-rugsejo-1-ajai-rinkimu-agitacijos-taikinyje-vaikai
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-09-17-tai-ka-ministre-valgo-pusryciaudama/148952


VU TSPMI dėstytoja, Pilietinės visuomenės instituto direktorė Ieva 

Petronytė:  Populižmu įprasta vadinti politinį jude jimą, tam tikrą ideologiją, pirmiausia 

paremtą valdanc iųjų politinių je gų, inštitucijų ar net višoš valdymo šištemoš kritika, iš škirtinai 

apeliuojanc ia į „korumpuotiemš elitamš“ prieš prieš inamuš „papraštuš z moneš“ ir šiu lanc ia 

šupapraštintuš, neretai radikaliuš, šprendimuš jų problemomš špręšti. Paštaruoju metu štebimaš 

populizmo štipre jimaš višame pašaulyje. Radikalioš deš ine š partijų iš kilimaš Vakarų Europoje, 

Brexit, D. Trumpo pergale  Rešpublikonų štovykloje JAV – viša tai priškiriama to patieš populizmo 

pašekme mš.  

Priez aštyš – labai įvairioš. Tai ir nepašitike jimaš, nušivylimaš valdanc iaišiaiš, nepašitenkinimaš 

ekonomine, politine pade timi š alyje, šukuriantyš populištinių ide jų paklaušą višuomene je, ir 

pašiu loš puše je – lyderiai, pašiu lantyš iš  pirmo z vilgšnio greituš ir lengvuš šprendimuš 

įšiš aknijušiomš problemomš špręšti. Problema tik, kad tie pašiu lymai daž nai bu na nerealištiš ki, 

neįgyvendinami arba neatšakingi ilguoju laikotarpiu – t. y., atneš antyš dar daugiau problemų nei 

tariamai iš šprendz ia trumpuoju laikotarpiu. Populištiniai lyderiai daz niaušiai tik pašinaudoja 

višuomene š nuotaikomiš, neigiamomiš emocijomiš nore dami patekti į valdz ią: deklaruoja einantyš 

„pries  sistemą“, naudojasi nepasitenkinimu, nusivylimu, daž nai – siu lo vis ką nors nauja (ar pristato 

šave „naujaiš“, „alternatyviaiš“). 

Tieša, norš populizmą vertinti teigiamai šunku de l menkoš jo atštovų atšakomybe š tiek dalinant 

paz aduš, tiek priimant neapgalvotuš, nepašvertuš šprendimuš, višgi reikia paštebe ti, kad populizmo 

de ka atkreipiamaš ir kitų veike jų (atšakingešnių politikų, valdz ioš inštitucijų, z iniašklaidoš ir kitų) 

de mešyš į opiaš višuomene š problemaš, šukuriama paškata kuo greic iau jaš špręšti.  

Prieš  arte janc iuš Lietuvoš Seimo rinkimuš taip pat galime matyti, kad kai kurioš partijoš š vaištoši 

nepašvertaiš, o daz nai – ir nepagrįštaiš, neargumentuotaiš ar nedetalizuojamaiš paz adaiš šiekdamoš 

šuz ave ti rinke juš, z ada ekonominį pakilimą ar „moralinį tautoš atgimimą“, tieša, neaiš kiaiš bu daiš. 

Tad ypac  š iuo metu reikalinga labai atidz iai įšiklaušyti į politikų retoriką ir iš mintingai pašverti – ar 

kartaiš „gelbe tojai“, šiu lydami šprendimuš š iandienai, nekuria dar daugiau problemų rytojui? 



1. Kode l politikai neture tų agituoti uz  šave bendruomenine še š vente še ne rinkimų 
kampanijoš metu? Politologaš B.Ivanovaš tai vadina „šovietiniu PR-u“ (PR – angl. 
public relationš, liet. Vieš ieji ryš iai). Ar pritariate jo nuomonei? Kur ir kada tiktų 
politikamš agituoti uz  šave? 

2. Kokių populizmo pavyzdz ių, be pateiktų, z inote? Pašidalinkite. 

3. Kaip atškirti, kuriš paz adaš yra realištiš kaš, o kuriš – ne?   

4. Kuo populištai yra patrauklu š z mone mš? Ar galima politika be 
populizmo? 

5. Kaip manote, ar Lietuva turi daugiau ar maz iau politikų – 
populištų nei a) S veicarija b) JAV c) Kinija d) Rušija e) Nigerija. 
Padiškutuokite grupele še. 



Pateikiame kelis įrankius, skirtus padėti 

atsakingai balsuoti bei skatinti kandidatų 

atskaitomumą bei skaidrumą 

Rink atšakingai, bu k pilietiš kaš 

Rinkimai 

VU TSPMI dėstytoja Ainė Ramonaitė, „Mano balsas“ bendraautorė: Manobalšaš.lt yra bene 

vienintele  vieta, kur galima šuz inoti Lietuvoš politikų paz iu raš. Smalšuš vartotojaš ten gali rašti labai 

įdomių dalykų - ne tik iš šiaiš kinti, ar partijoš škiriaši tarpušavyje, kokš politikaš mąšto panaš iaušiai į 

jį, bet ir panagrine ti, kurioš partijoš yra vertybiš kai vieningiaušioš, o kurių viduje yra didele  

nuomonių įvairove , kiek partijų lyderio pozicija gerai atšpindi višoš partijoš kandidatų nuoštataš. 

Mu šų tikšlaš - ne tiek patarti, uz  ką balšuoti (juk š į apšišprendimą lemia ne vien vertybine š paz iu roš, 

bet ir partijų ištorija, pašitike jimaš partijoš lyderiaiš ir kiti dalykai), bet paškatinti dome jimąši 

partijų ir konkrec ių politikų nuoštatomiš. Ypac  naudingaš š iš įrankiš gali bu ti apšišprendz iant, 

kuriam kandidatui iš  paširinktoš partijoš atiduoti reitingavimo balšuš. Panaš u š internetiniai 

įrankiai  Nyderlanduoše, Vokietijoje, Š veicarijoje ir kitoše š alyše šulaukia milijonų vartotojų. 

Tikime š, kad jiš buš naudingaš ir Lietuvoš rinke jamš.  

Apie projektą: Mano balše z moguš gali lengvai pašitikrinti, kaip jo politine š vertybe š atitinka 

partijų deklaruojamaš paz iu raš. Atlikę teštą, pamatyšite, kokia yra ju šų vieta politiniame z eme lapyje 

ir kokiaš pozicijaš uz ima įvairioš partijoš. Be to, mu šų teštaš šiu lo ir nemaz ą kandidatų bazę – 

gale šite pašitikrinti, kokš yra ju šų ir konkrec ių politikų atšakymų atitikimaš. Sudarydami klaušimuš 

daug de mešio škyre me tam, kad iš ryš ke tų tam tikroš alternatyvoš, paširinkimaš tarp vertybių, netgi 

šprendimų. Kai kur š ie škirtumai didešni, kitur maz ešni, tac iau štenge me š, kad politikai nuo 

atšakymų nebe gtų, negale tų paširinkti lengviaušio - įtikimo višiemš - kelio. 

http://www.manobalsas.lt/index/index.php
http://www.manobalsas.lt/testas/testas.php?tst=11


Apie projektą: Arte jant naujiemš rinkimamš, iniciatyva „Ž inau, ką renku“ pradeda Seimo rinkimų 

štebe šeną. S iuo tikšlu didz iuošiuoše ir maz uošiuoše Lietuvoš mieštuoše šušibu re  vietoš grupe š, 

kurioš škatina jaunimo dome jimąši rinkimaiš ir jų tiešioginį bendravimą šu kandidataiš. <...> 

Savanoriai organizuoja 35 debatuš škirtingoše Lietuvoš vienmandate še apygardoše, škleidz ia 

informaciją apie paširengimą rinkimamš ir jų įrankiuš, kviec ia klaušimą kandidatui tiešiogiai uz duoti 

www.zinaukarenku.lt. <...> 

Iniciatyvoš dalyviai – gimnazištai, aukš tošioše mokykloše študijuojantyš ir įvairioše organizacijoše 

bei įmone še dirbantyš jaunuoliai, įšitikinę, kad Lietuvoje štinga tiešioginių bendravimo ir 

bendradarbiavimo įrankių tarp višuomene š ir valdz ioš, šuku re  politikoš štebe šenoš platformą, kuria 

šiekiama štiprinti politikų atškaitomybę ir jų dialogą šu piliec iaiš. Nepaišant ašmeninių paz iu rų ir 

įšitikinimų, viši iniciatyvoš šavanoriai paširaš o neš ališ kumo deklaracijaš, kuriomiš įšipareigoja 

vyldydami iniciatyvoš veiklą (t.y. organizuodami debatuš, šušitikimuš šu politikaiš ir 

adminištruodami internetinę platformą) bu ti neš ališ ki ir nepropaguoti nei vienoš politine š partijoš 

ar konkretauš kandidato. 

VU TSPMI dėstytojas, „Mano balsas“ bendraautorius dr. Mažvydas Jastramskis:  Labai 

švarbuš dalykaš formuluojant klaušimuš tokiam klaušimynui – kad politikai neture tų 

lengvoš iš eitieš, centrinio kelio, įtikimo višiemš. Juk politika daz nai yra bu tent apie paširinkimuš, 

alternatyvaš. Tai daug kam nepatiko: gavome paštabų apie tai, kad klaušimai prieš taringi, š ališ ki. 

Mieli politikai, jeigu štovite uz  tam tikro šprendimo/vertybe š, štove kite net ir tada, kai yra 

nurodoma alternatyva ar galima rizika (net jeigu ta rizika, ju šų galva, ir yra višiš kai š ališ ka ir 

nepamatuota). 

Ž inoma, toks testas tiesiog negali pretenduoti į visos kompleksis kos, sude tingos politine s realybe s 

ape mimą. Nore dami šuštatyti politikuš ir partijaš į tam tikraš de z uteš, dalį politikoš neiš vengiamai 

šuprimityviname. Tac iau š i auka turi aiš kų tikšlą: gauname partijų ir politikų ideologiniuš vektoriuš, 

kuriuoše jau galima prade ti matyti škirtumuš, šuprašti, kad ne viša ta politika yra vienoda. 

http://www.zinaukarenku.lt/
https://klausimai.zinaukarenku.lt/


1. Padiškutuokite, kuo tokie teštai kaip „Mano balšaš“ gali bu ti 
naudingi? Kode l teštaš te ra tik viena iš  priemonių apšišpręšti 
balšuojant? Kaš dar ture tų lemti/lemia rinke jo balšą? 

2. Ar ešate ankšc iau girde ję apie projektą „Baltošioš pirš tine š“? 
Kode l jiš reikalingaš? Ar nore tume te prie jo prišijungti? Kode l?  

Apie projektą: Savo veikla šiekiame uz tikrinti škaidriuš rinkimuš ir netoleranciją korupcijai višoše 

gyvenimo šferoše, škaidrų valštybinių inštitucijų ir valštybinių įmonių valdymą, bei štiprią pilietinę 

višuomenę.  

Esi aktyvus ir visuomeniškas? Tau jau 16? Gali tapti Baltųjų pirš tinių šavanorių. 

Savanorio funkcijoš: 

1. Paštebe juš galimą balšų pirkimą ar kituš rinkimų paz eidimuš, apie tai informuoti nurodytaiš 

kontaktaiš; 

2. Fikšuoti paz eidimuš vaizdine miš, garšo įraš ymo ir kitomiš priemone miš; 

3. Mu ve ti baltą pirš tinę kaip škaidrių rinkimų šimbolį; 

4. Glaudz iai bendradarbiauti šu regionų koordinatoriaiš ir vietoš šavanoriaiš; 

5. Skleišti z inią apie „Baltąšiaš pirš tineš“ ir kviešti prišijungti šavo paz įštamuš. 

http://baltosiospirstines.lt/
http://baltosiospirstines.lt/tapk_savanoriu

