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Po M. Mikutavičiaus įrašo socialiniame tinkle 

„Facebook“ kilo visuotinis pasipiktinimas dėl 

maisto produktų kainų, į jį reagavo ir Vyriausybė 

Arba skandalas de l produktų kainų 

Kalafiorai 

V. Savukynas, Kauno diena: „Apie tai buvo kalbe ta ne vienoje radijo ir televizijos laidoje, ras e  ne 

vienas apz valgininkas ar ekonomistas, beje, tame pac iame socialiniame tinkle ne vienas ir ne kartą 

piktinosi auganc iomis kainomis. Ir nieko. O s tai Marijonui Mikutavic iui uz teko tik vieno įras o.  <...> 

O kur s i kalafioro revoliucija mus nuves? Pirmiausia, yra gerai, kad nors į M. Mikutavic iaus 

nuomonę sureagavo valstybine s įstaigos. Blogai, kad jos uz mirs ta, kad bendravimas su savo 

valstybe s piliec iais yra jų kasdienine  pareiga.“ 

<...> 

http://kauno.diena.lt/naujienos/nuomones/nuomones/pirma-buvo-sajudis-po-kalafioras-747426


„Klaipe dos senamiestis“ direktorius S. Griks as, Delfi.lt: 

„Didelių klientų srautų s iuo skelbimu net neketinome 

pritraukti. Jo paskirtis buvo kiek kita. Neseniai mus 

krate  Mokesc ių inspekcija, kabine josi, kad is augo mu sų 

pajamos. O priez astis labai ais ki – pajamos is augo, nes 

pabrango patiekalai. Pripaz įstame, kad pake le me 

kainas, nes kitaip nebeįmanoma is gyventi. Nez inau, is  

kur Statistikos departamentas ima duomenis, kad 

Lietuvoje niekas nebrango, tac iau mes brangiau 

perkame ir miltus, ir kiaus inius, ir kitas z aliavas“. 

Apz valgininkas R. Valatka, delfi.lt: „Ką daryti, jei buvai z vaigz de , o dabar gyveni is  

rentos ir esi niekam nebeįdomus, bet nori, kad tauta ir toliau tave laikytų savo 

sąz ine? Eini į „Maxima“ („Iki“ „Norfa“ ir „Rimi“ netinka, nes neturi N. Numavic iaus), 

nusiperki kalafiorą (pasiflorą, topinambą) ir sus unki: numavic iai mus ple s ia! Kada 

kalafioras (pasiflora, topinambas) pas mus kainavo 12 Lt? <...> 

Stabilios kainos yra mitas. Tai kaip senelių svaic iojimai, kad anksc iau viskas buvę geriau – ir moterys 

buvo doros, ir muse s taip skaudz iai nekando. Stabilios kainos daz nai rodo tik tai, kad ekonomika 

serga. Kyla ekonomika? Pamaz u kils ir kainos. Kode l kainos taip drastis kai kyla dabar? Ar lygiai taip 

pat „tigris kai“ s uoliuoja ir mu sų u kis? 

Bet kuriuo atveju kainos kyla ne tode l, kad litas pakeistas euru. <...> Kainų dide jimas mums tik 

primena, kad Europos centrinis bankas dideliais kiekiais spausdina eurus. Pries  pusantrų metų ECB 

prezidentas M. Draghis paz ade jo per 20 me nesių is spausdinti trilijoną eurų. Jis tai ir daro.. <...> 

Mu sų eurai nuverte ja. Tas euras, kurį laikote suspaudę kums tyje eile je prie topinambo, yra 

menkesnis uz  tą eurą, kurį gavote pries  16 me nesių, klausydamiesi premjero ir LB Pu kuotuko 

stebukline s pasakos apie tai, kad kainos nedide s. <...> 

Kad ir kaip vaizdingai tai beatrodytų, bet preke s kainą nustato ne godus Gobsekas (Numavic ius). Tai 

sude tinga des imc ių rinkos z aide jų derybų ir valdz ios pagalių kombinacija. Prekybininkai staiga 

pamato, kad kalafiorų ar krevec ių paklausa auga, jie uz sako jų vis daugiau. Bet u kininkams ne ra taip 

lengva staiga padidinti kalafiorų auginimą, nes z eme s u kis yra inertis kas, be to, o jei tai tik laikina 

paklausa? Importas? Neis gelbe s, nes kalafiorų kaina JAV is augo pustrec io karto, o Naujojoje 

Zelandijoje s i kaina triskart didesne  nei „Maximoje“. 

Ar kalta de l „neteisingų“ kainų mieganti Lietuvos valdz ia, kaip kai kas kaltino? Ne ra nei „teisingų“, 

nei „neteisingų“ kainų. Tiksliau, visos kainos teisingos, jei įvyko sande ris. “ 

http://www.delfi.lt/projektai/kiekvienas-gali-buti-didelis/verslininkai-puole-lyginti-savo-produktu-ir-kalafioro-kainas-tai-akivaizdus-akibrokstas.d?id=71150286
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/r-valatka-baisu-kaip-kyla-kainos-o-ko-jus-tikejotes-mastydami-kalafiorais.d?id=71147382


1. Koks, Ju sų manymu, buvo Marijono tikslas paskelbiant įras ą? 

2. Kaip manote, kode l gyventojai netiki statistika, rodanc ia, kad tik 
kai kurių maisto produktų kainos, lyginant su tuo pac iu 
laikotarpiu, is augo, kai kitų - krito, o dar kitų nepakito? 

3. R.Valatka teigia, kad infliacija - normalus procesas. Kaip manote, 
kokių veiksmų reike tų imtis, kad nuverte jant eurams, tuo pat 
metu kiltų algos, is mokos ir pensijos? 

4. Kaip vertinate iniciatyvą neiti į didz iuosius prekybos centrus ? 
Kokie gale tų bu ti kiti bu dai is reiks ti nepasitenkinimą esama 
situacija?  

A. Butkevičius, lrytas.lt: „Visuomene  turi z inoti, jei vyksta prekių kainų pokyc iai, ir tos priez astys 

turi bu ti ais kios, tiek mums, Vyriausybei. <...> Pagal Statistikos departamento pateiktą informaciją 

apie bu tiniausių prekių kainų pokyc ius, tai 2015 metų kovo kainos, lyginant su 2016 metų kovo 

kainomis, 13-koje prekių grupių pakilo, 17 – sumaz e jo ir 3 – nepakito. <...> Is  vakaryks te s analize s 

matome, kokia buvo prekybos centrų metine  apyvarta – ji is augo 10,6 proc. Turime kalbe ti 

atsakingai. Paslaugų kainos s ių metų pirmą ketvirtį kilo daugiau nei 5 proc., o maisto kainos ne tik 

nepakilo, bet net ir sumaz e jo“, – sake  jis ir dar kartą pakartojo, kad matomas tik z enklus darz ovių 

kainų augimas, ir pridu re , kad maisto kainoms euro įvedimas įtakos neturi. „Sveikinu visuomene s 

iniciatyvą, kad ji sureaguoja į prekių kainų pokyc ius ir daro tai greitai. Esu uz  taikias iniciatyvas, o 

ne tai, kad reikia inicijuoti kokius nors boikotus. Visuomene s reakcija priverc ia ir tieke jus, ir 

prekybos centrus susimąstyti. Problemas turi spręsti taikiai“. 

Trumpa laida, kurią galite pasižiūrėti kartu su mokiniais: 

Apie: Maisto kainas Lietuvoje, lnkgo.alfa.lt/ 

Klaipe da, DMN: M. Mikutavic iaus pasisakymas 

apie nerege tai pakilusias maisto kainas prekybos 

centruose is provokavo ne tik diskusijas, bet ir 

protesto akcijas. Socialiniame tinkle „Facebook“ 

plinta akcija „Neikim į parduotuves 3 dienas“, 

raginanti boikotuoti prekybos centrus. Prie s ios 

akcijos jungiasi vis daugiau lietuvių, tarp kurių – 

ir z inomi Lietuvos z mone s.  

http://verslas.lrytas.lt/mano-pinigai/a-butkevicius-maisto-kainos-nekilo-jos-mazejo.htm
http://lnkgo.alfa.lt/visi-video/apie/ziurek-apie-maisto-kainas-lietuvoje
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/socialiniame-tinkle-facebook-plinta-akcija-neikim-i-parduotuves-3-dienas-746835


Nuo 2015-ųjų vyksta nuolatiniai susirėmimai tarp 

kurdų ir turkų. Per pastaruosius metus šalyje 

buvo įvykdyti bent septyni mirtininkų išpuoliai 

Arba neramumai Turkijoje 

Kurdai 

Lz inios.lt: Turkijoje, kuri susiduria su auganc iais konflikto Sirijoje ir atsinaujinusio konflikto su 

kurdų kovotojais padariniais, pastaruoju metu tokių is puolių padauge jo. Per pastaruosius metus 

s alyje buvo įvykdyti septyni mirtininkų is puoliai, įskaitant trec iadienio is puolį Bursoje, ir per juos 

ž uvo daugiau kaip 200 ž monių. 

15min.lt, 2016 balandz io 29d.: Sprogdintoja mirtininke , kuri s ią savaitę susisprogdino Turkijos 

Bursos miesto centre, buvo susijusi su kurdų kovotojais ir, taip pat, kovojo su Sirijoje su dz ihadistais. 

15min.lt, 2016 geguz e s 1d.: Turkijos daugiausia kurdų gyvenamame pietryc ių regione per is puolį, 

kurį, kaip įtariama surenge  uz draustos Kurdistano darbininkų partijos (PKK) kovotojai, trys turkų 

kariai z uvo, o dar buvo 14 suz eista, pranes e  armija. 

Kurdai—valstybe s neturinti ujama tauta, lzinios.lt: Jų yra milijonai ir jie vaidina svarbų vaidmenį 

Artimųjų Rytų įvykiuose, tac iau savo valstybe s neturi ir kenc ia priespaudą. Penkios s alys, kuriose 

gyvena kurdai, gniauz ia s ios tautos pastangas įkurti savo valstybę, vykdo nutautinimo politiką. 

Kalnuotame regione, apimanc iame teritorijas Turkijoje, Irake, Sirijoje, Irane ir Arme nijoje, gyvena 

nuo 20 mln. iki 30 mln. kurdų. Jie yra ketvirta didz iausia etnine  grupe  Artimuosiuose Rytuose, bet 

niekuomet neture jo savo valstybe s. Tac iau kurdų įtaka regiono įvykiams pastaraisiais des imtmec iais 

buvo itin reiks minga. Turkijoje kurdai jau ne vieną des imtmetį kovoja de l autonomijos, o Irake ir 

Sirijoje stojo į kovą su „Islamo valstybe“. 

ELTA, ve.lt, 2015 geguz e s 4d.: Vienas Turkijos karis kis z uvo, o dar penki z mone s, tarp jų - keturi 

pareigu nai, buvo suz eisti, kai prie karinio objekto Turkijos pietryc iuose sprogo uz minuotas 

automobilis.   

Politologas L. Kojala, 15min.lt: „Vakarų santykiuose su kurdais egzistuoja senas paradoksas, kuris 

komplikuoja situaciją Sirijoje. Turkija laiko kurdus teroristine organizacija, viena didz iausių gre smių 

Turkijos valstybingumui, teritoriniam vientisumui. Tuo metu Vakarai, JAV kurdus laiko kovotojais, 

kurie gali bene veiksmingiausiai grumtis pries  „Islamo valstybę“ pac ioje Sirijoje“. 

http://lzinios.lt/lzinios/Pasaulis/turkijoje-del-mirtininkes-ispuolio-sulaikyta-12-asmenu/222251
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/turkijos-bursos-mieste-ispuoli-ivykdziusi-mirtininke-siejama-su-kurdu-kovotojais-57-619245
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/turkijoje-per-pkk-ispuoli-trys-turku-kariai-zuvo-dar-14-suzeista-57-619851
http://lzinios.lt/lzinios/pasaulis/kurdai-valstybes-neturinti-ujama-tauta/189742
http://www.ve.lt/naujienos/pasaulis/turkija-per-sprogima-vienas-kariskis-zuvo-dar-penki-zmones-buvo-suzeisti-1459100/
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/kurdu-remimas-vakarams-gali-smarkiai-atsirugti-57-598949


VU TSPMI dr. Konstantinas Andrijauskas:  Daugiau nei 30 milijonų z monių apimanti 

kurdų bendruomene  yra ketvirta didz iausia Vakarų Azijos/Vidurio Rytų regiono tauta. 

Nepaisant dabartinio savo skaic iaus, gilių ir turtingų tradicijų bei unikalios tapatybe s, ji yra viena 

svarbiausių pasaulio etninių grupių, nesugebe jusių sukurti savo nepriklausomos valstybe s 

s iuolaikine je istorijoje. Pries ingai, tradicine  jų gyvenamoji erdve  (Kurdistanas) XX amz iuje buvo 

padalinta tarp keturių kokybis kai naujo pavidalo regiono valstybių, kiekvienoje is  kurių kurdai 

atsidu re  maz umoje. Didz iausia jų dalis virto bu tent Turkijos Respublikos pavaldiniais. S i 

daugiataute s Osmanų imperijos griuve siuose is kilusi s alis bande  sukurti etninių turkų dauguma 

pagrįstą nacionalinę valstybę Vakarų pavyzdz iu. Sekuliarus kalbiniu poz iu riu besiskirianc ių turkų 

nacionalizmas suke le  ilgalaikę įtampą su svarbiausiomis s alies etnine mis maz umomis: arme nais, 

arabais ir kurdais. Dalis pastarųjų, Turkijoje sudarydami antrą pagal dydį, kompaktis kai jos 

pietryc iuose gyvenanc ią tautinę bendruomenę prade jo siekti savo apsisprendimo teise s ir 

nepriklausomybe s, be kitų politine s kovos priemonių naudojantis ir teroristiniais metodais. XXI 

amz iaus pradz ioje Turkijos valdz ioje įsitvirtinus religinę islamis kąją, o ne etninę turkis kąją, 

tapatybę pabre z ianc ioms politine ms je goms, atrode , kad susitaikymui su to paties tike jimo kurdais 

neliko didesnių kliu c ių. Vis de lto, neturintiems savo valstybingumo kurdams nacionaliniai 

prioritetai visada buvo svarbesni nei religiniai. Pries  penkmetį praside jęs Arabų pavasaris ir jį 

lyde jusi bendroji suirute  regione buvo kurdų suvokta kaip retai pasitaikanti galimybe  pasiekti savo 

ilgai puosele tą tikslą. Deja, visos keturios suinteresuotos valstybe s (Iranas, Irakas, Sirija ir Turkija), 

ž inoma, tai laikė  tiėsioginė grė smė sau, o pastaroji ė mė si lydėrė s vaidmėns sprėndž iant „kurdų 

problemą“ savo pac ios teritorijoje ir kaimynine je sude tingo pilietinio karo alinamoje Sirijoje. Dalies 

radikaliai nusiteikusių kurdų sugrįz imas prie teroristinių is puolių didz iausiuose Turkijos miestuose 

gali bu ti laikomas sunkiai pateisinamu atsaku į s ią politiką. Problemą dar labiau is rys kina tai, kad 

s ioje s alyje aktyviai veikia ir religine s prigimties teroristine s organizacijos, su kuriomis kovoja tiek 

Turkijos vyriausybe , tiek ir kurdai. Pastarieji jau yra pakloję bu simo valstybingumo pagrindus karo 

draskomose Irako ir Sirijos teritorijose, tad Turkija bijo, kad nepriklausomo „Kurdistano“ (at-)

gimimas įvyks ir jos teritorijos sąskaita. 

Delfi.lt: PKK lyderis C. Bayikas atkakliai 

tvirtino, kad „mes nenorime atsiskirti 

nuo Turkijos ir įkurti valstybę. 

Nenorime padalinti Turkijos. Tik 

norime laisvai gyventi savo z eme je 

s iapus Turkijos sienų. Kova tęsis, iki 

kol bus pripaz intos įgimtos kurdų 

teise s“. 

http://www.delfi.lt/news/daily/world/pkk-ispeja-turkija-apie-ilga-kova.d?id=71082222


1. Ką manote apie kurdų teisę ture ti savo valstybę? Kieno 
puse je esate - kurdų ar turkų? 

2. Kaip galima palyginti kurdų teisę su lietuvių teise į 
Nepriklausomą valstybę, de l kurios vyko kova su Sovietų 
Sąjunga 1990-metais? 

3. Kas ir kode l nenori, kad atsirastų nauja kurdų valstybe ? 

4. Kuo gręsia uz sitęsęs nesprendz iamas konfliktas? 

5. Kokios kurdų teise s yra galimai paz eidz iamos? 

6. Kokius dar s ių dienų konfliktus de l teritorijų z inote? Kas 
dar siekia įkurti/atkurti savo valstybę? O kam jau yra 
pavykę? Palyginkite s iuos atvejus. 

Pasižiūrėkite: „Teisė žinoti“ apie kainų pokyčius, 2016 gegužės 9, lrt.lt. 

Politikos ekspertas I Stankovic ius, ve.lt: „...kurdai visada bendradarbiavo su amerikiec iais, JAV 

visada į juos z iu re jo palankiai. Tode l nemanau, kad turkai gaus NATO pritarimą lauz yti kurdams 

rankas. Ir jie negauna to pritarimo, tode l turkai yra priversti laviruoti, juolab kad jie deklaruoja siekį 

tapti ES nariais. Vadinasi, je gos naudojimą pries  kurdus jie priversti gerokai dozuoti... Jeigu jie 

gale tų tuos kurdus trais kyti, jiems bu tų smogę is kart po to, kai z lugo Irakas ir pasie me  teritorijas iki 

Kirkuko. Juk turkus ten traukia ne tik noras uz gesinti kurdų nacionalinio pasipries inimo z idinį, bet 

ir didz iuliai naftos bei dujų is tekliai. Turkai juk patys beveik neturi tų is teklių ir juos importuoja is  

Rusijos. O c ia viskas pade ta pas one je... Jeigu turkai sugebe tų prisijungti tas teritorijas, is kart 

pakeistų savo statusą ir situaciją, nes pasauline je energetikoje jie prade tų atlikti gana svarbų 

vaidmenį.“ 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/99818/teise_zinoti
http://www.ve.lt/naujienos/pasaulis/kurdai-arteja-prie-valstybes-ikurimo-1447130/

