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Naujienlaiškį remia: 

Šiame numeryje: 

LIDL:  

Vokietijos parduotuvių tinklas valdo 

apie 10 000 parduotuvių 28-iose 

s alyse. Birz elio 2-ą dieną pirmosios 

parduotuve s atsidare  Lietuvoje 

Lytinio ugdymo programa: 

Seimas atmete  siu lymą į S vietimo 

įstatymą įras yti lytinį ugdymą, 

teigiant, kad moksleiviams reikalinga 

rengimo s eimai programa. 

Naujienlaiškį rengia: 

Teroro aktas JAV, Orlande:  

Birz elio 12-ąją, į ge jų klubą įsiverz ęs O. 

Mateenas is z ude  50 z monių, tai 

siaubingiausias teroro aktas JAV nuo 

Rugse jo 11-osios  

Nepraleisk: 

Svarbiausios uz sienio s alių birz elio 

me nesio naujienos  

Kviečiame jus užpildyti mokytojų apklausą, kuri padėtų kitiems mokslo metams 

patobulinti Naujienlaiškį. Tai Jums užtruks vos 5 minutes, bet suteiksite mums ypač 

vertingos informacijos, padėsiančios tobulinti naujienlaiškį: SPAUSTI ČIA 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/SPZLKZ6


Vokietijos parduotuvių tinklas valdo apie 10 000 

parduotuvių 28-iose šalyse. Birželio 2-ą dieną 

pirmosios parduotuvės atsidarė Lietuvoje  

Į Lietuvą ate jo LIDL tinklas 

LIDL 

Šaltiniai: 

 BNS: „Lidl“ visoje Lietuvoje atidare  15 parduotuvių 

 L. Dapkus: Lietuva, birz elio 2-oji. S v.Lidlo diena. Lrytas.lt 

 D. S akaliene : Kam skambina „LIDLo“ varpai. Bernardinai.lt 

 R. Bogdanas: Nemokamos „Coca Colos“ is  dangaus belaukiant. Delfi.lt 

 Ainius Las as: Vienakoje  Lietuva. 15min.lt 

 Tinklaras tis „Lidz itos uz ras ai“: LIDL fenomenas Lietuvoje: Kas bendro tarp s lapimo ge rimo ir 

patyc ių is  taupymo 

 Tinklaras tis „Rokis kis Rabinovic ius“: Pabiros apie Lidl procesus. Skiriama Rimi, Iki, Norfa ir 

Maxima tinklams 

 „Belaukdami „Lidl“ atidarymo kauniec iai pasistate  palapinę.“  Delfi.lt 

 Lina Ever: Apie „Lidl“, Uz kalnį ir neatsakingą z iniasklaidą. 15min.lt 

 „60 minuc ių“ (LRT radijo laida), nuo 5:00. 

Šaltinis: Interneto vartotojų kūryba (iš delfi.lt) Šaltinis: lrytas.lt 

http://www.bns.lt/topic/1912/news/49707427/
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/lietuva-birzelio-2-oji-sv-lidlo-diena.htm
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-06-03-kam-skambina-lidlo-varpai/145140
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/r-bogdanas-nemokamos-coca-colos-is-dangaus-belaukiant.d?id=71461424
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/ainius-lasas-vienakoje-lietuva-500-637717
http://lidzita.popo.lt/2016/06/03/lidl-fenomenas-lietuvoje-kas-bendro-tarp-slapimo-gerimo-ir-patyciu-is-taupymo/
http://lidzita.popo.lt/2016/06/03/lidl-fenomenas-lietuvoje-kas-bendro-tarp-slapimo-gerimo-ir-patyciu-is-taupymo/
http://rokiskis.popo.lt/2016/06/03/pabiros-apie-lidl-procesus-skiriama-rimi-iki-norfa-ir-maxima-tinklams/
http://rokiskis.popo.lt/2016/06/03/pabiros-apie-lidl-procesus-skiriama-rimi-iki-norfa-ir-maxima-tinklams/
http://www.delfi.lt/verslas/verslas/belaukdami-lidl-atidarymo-kaunieciai-pasistate-palapine.d?id=71434618
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/apie-lidl-uzkalni-ir-neatsakinga-ziniasklaida-18-641203#.V18QprNB6Xk.facebook
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1012878216/60_minuciu_2016_06_02_17_00#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=3388000
http://www.delfi.lt/galjuokauji/memai/internautai-suskubo-saipytis-is-lidl-geriausi-bajeriai-cia-nuolat-pildoma.d?id=71440248
http://gyvbudas.lrytas.lt/nori-tikek/pirkejai-pagal-zodiako-zenkla-kas-labiausiai-verziasi-i-lidl.htm


1. Kaip vertinate LIDL prekybos centrų ate jimą į Lietuvą? Kode l tai tapo 
nacionaline s reiks me s įvykiu? 

2. Kaip vertinate pasisakymus, smerkianc ius ar ironizuojanc ius 
ž mones, laukianč ius eile se prie LIDL? 

3. Kieno poziciją - z mones kritikuojanc ių ar pateisinanc ių jų 
elgseną - palaikote? Kode l? 

4. Ar teko lankytis LIDL? Kokias mintis ir emocijas suke le ? 

5. Kaip pateiktume te mokiniams diskusiją apie pragyvenimo 
lygį Lietuvoje ir gyventojų elgseną? 



Seimas atmetė siūlymą į Švietimo įstatymą įrašyti 

lytinį ugdymą, teigiant, kad moksleiviams 

reikalinga rengimo šeimai programa. 

Lytinio ugdymo programa 

S vietimas 

Šaltiniai: 

 BNS: Seime bijoma „lytinių santykių propagandos“ 

 J. Jus kaite : Ministre, paais kinkite s es iasdes imties nevyriausybinių organizacijų rys ius su 

verslo interesais. Manoteises.lt 

 J. Ž iugz diene : Lytinis s vietimas ar lytis kumo ugdymas? Bernardinai.lt 

 V. Sinica: Lytis kumas tarp mokslo ir ideologijos. Lrytas.lt 

 G. Sabaliauskaite : Lytis kumo ugdymas: kada baigsis kopu stų ir gandrų pasakos? Veidas.lt 

 Alfa.lt: Ž inia apie besilaukianc ią nepilnametę S aru no Kirdeikio draugę – radikali socialine  

iniciatyva 

 M. C erniauskiene : Pastojusi paaugle  z inių apie kontracepciją veikiausiai se me si internete 

Higienos instituto Sveikatos 
informacijos centro duomenys: 

http://www.delfi.lt/news/daily/education/seime-bijoma-lytiniu-santykiu-propagandos.d?id=71461302
http://manoteises.lt/straipsnis/ministre-paaiskinkite-sesiasdesimties-nevyriausybiniu-organizaciju-rysius-su-verslo-interesais/
http://manoteises.lt/straipsnis/ministre-paaiskinkite-sesiasdesimties-nevyriausybiniu-organizaciju-rysius-su-verslo-interesais/
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-05-23-lytinis-svietimas-ar-lytiskumo-ugdymas/144633
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/lytiskumas-tarp-mokslo-ir-ideologijos.htm
http://www.veidas.lt/lytiskumo-ugdymas-kada-baigsis-kopustu-ir-gandru-pasakos?platform=hootsuite
http://www.alfa.lt/straipsnis/50019891/zinia-apie-besilaukiancia-nepilnamete-saruno-kirdeikio-drauge-radikali-socialine-iniciatyva
http://www.alfa.lt/straipsnis/50019891/zinia-apie-besilaukiancia-nepilnamete-saruno-kirdeikio-drauge-radikali-socialine-iniciatyva
http://kauno.diena.lt/naujienos/sveikata/sveikata/pastojusi-paaugle-ziniu-apie-kontracepcija-veikiausiai-semesi-internete-749684


1. Ką verte tų diskutuoti su mokiniais lytis kumo tema?  

2. Su kokio amz iaus mokiniais reike tų prade ti diskutuoti? 

3. Kokio pasirengimo reiktų mokytojams? Kas jį ture tų suteikti? 

4. Kaip manote, ar tokios programos tikslas ture tų bu ti 
sąmoningas lytis kumas ar skiepyti tam tikras vertybes? 
Kokias vertybes, galite įvardinti, ir, ar jos nepries tarauja viena 
kitai? 

5. Ar Jums patiems bu tų pravertę tokios pamokos mokyklos laikais? 

R. Miliūtės pasidalinti  įrašai iš  Seimo 
narių konferencijos: ČIA ir ČIA 

https://www.facebook.com/rita.miliute/videos/vb.100000025901754/1189198531090999/
https://www.facebook.com/rita.miliute/videos/vb.100000025901754/1189295541081298/


Birželio 12-ąją, į gėjų klubą įsiveržęs O. Mateenas 

išžudė 49 žmones, tai siaubingiausias teroro aktas 

JAV nuo Rugsėjo 11-osios  

Teroro aktas JAV, Orlande 

Orlandas 

Šaltiniai: 

 15min.lt: Per siaubingiausią teroro aktą JAV nuo Rugse jo 11-osios is ž udyta 50 ž monių. 

 BNS: JAV istorija: septynios z iauriausios s audyne s. 

 BNS: „Islamo valstybe “ prisie me  atsakomybę uz  s į is puolį 

 BNS: Premjeras pareis ke  uz uojautą de l tragis kų įvykių JAV 

 15min.lt: Prabilo buvusi Omaro Mateeno ž mona: „Jis mane mus e “ 

 15min.lt: Orlando ž udiko Omaro Mateeno te vas: su nus įsiuto pamatęs du besibuc iuojanc ius 

vyrus 

 Lrytas.lt: B. Obama: „Ataka pries  LGBT, yra ataka pries  mus visus“ 

 Lrytas.lt: Atakos Orlande liudininkai papasakojo, kas vyko ge jų klube 

Nuomonės: 

 A. Tapinas: „Baltic pride“ – as  palaikau jus. Neturiu kito pasirinkimo. Delfi.lt 

 J. Adakauskaite : Po tragedijos Floridoje is  interneto paplu do purvas. Lrytas.lt 

 A. Vinokuras:  Laikykis, Lietuva. Arte ja pasaulio pabaiga. Lrytas.lt 

 J. Jus kaite : Orlando įvykiai į gatves ture tų is vesti heteroseksualius lietuvius. Manoteise s.lt 

 Lina Ž igelyte : S u viams Orlande tebeaidint. 15min.lt 

 Tinklaras tis „Lidz itos uz ras ai“: Negalima toleruoti netolerancijos? 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/per-siaubingiausia-teroro-akta-jav-nuo-rugsejo-11-osios-iszudyta-50-zmoniu-ftb-du-kartus-buvo-pradeje-tyrimus-pries-sauli-o-mateena-57-640581
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/jav-istorija-septynios-ziauriausios-saudynes-57-640713
http://www.delfi.lt/news/daily/world/daugiausiai-auku-nusinesusios-saudynes-jav-istorijoje-islamo-valstybe-prisieme-atsakomybe-uz-si-ispuoli.d?id=71531254
BNS:%20http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/premjeras-pareiske-uzuojauta-del-tragisku-ivykiu-jav.d?id=71533610
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/prabilo-buvusi-omaro-mateeno-zmona-jis-mane-muse-57-640705
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/orlando-zudiko-omaro-mateeno-tevas-sunus-isiuto-pamates-du-besibuciuojancius-vyrus-57-640685
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/orlando-zudiko-omaro-mateeno-tevas-sunus-isiuto-pamates-du-besibuciuojancius-vyrus-57-640685
http://pasaulis.lrytas.lt/ivykiai/b-obama-ataka-pries-lgbt-yra-ataka-pries-mus-visus.htm
http://pasaulis.lrytas.lt/ivykiai/atakos-orlande-liudininkai-papasakojo-kas-vyko-geju-klube-20160612000335.htm
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-tapinas-baltic-pride-as-palaikau-jus-neturiu-kito-pasirinkimo.d?id=71543598
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/po-tragedijos-floridoje-is-interneto-papludo-purvas.htm
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/laikykis-lietuva-arteja-pasaulio-pabaiga.htm
http://manoteises.lt/straipsnis/orlando-ivykiai-gatves-turetu-isvesti-heteroseksualius-lietuvius/
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/lina-zigelyte-suviams-orlande-tebeaidint-500-640999
http://lidzita.popo.lt/2016/06/14/negalima-toleruoti-netolerancijos/




1. Kur de tume te skirtį tarp asmens z odz io laisve s ir neapykantos skatinimo, 
patyc ių LGBT* z monių atz vilgiu? Kaip tai perteikti mokiniams? 

2. Kokiame kontekste su mokiniais aptariate ar galite aptarti LGBT z monių teises? 

3. Viena is  nuomonių - LGBT teisių pripaz inimas kelia gre smę 
s eimos, kaip vertybe s, statusui. Ar sutinkate su tokia 
nuomone? 

4. S es tadienį vyks Baltic pride eityne s. Kaip manote, kokiais 
atvejais z mone s gali pasinaudoti teise į susirinkimą, 
siekiant ginti savo teises  į nediskriminaciją visuomene je? 

5. Kaip manote, kada formuojasi z mogaus poz iu ris į LGBT 
teises? Kas tą poz iu rį keic ia ar gali keisti? 

*LGBT asmenys yra plati sąvoka, apimanti lesbietes, ge jus, biseksualius ir transseksualius asmenis. 
Tai heterogenine  grupe , kuri daz nai siejama su pilietiniu LGBT teisių jude jimu socialine je ir 
politine je srityse.  

VU TSPMI dr. Dovilė Jakniūnaitė:  Tai didž iausios masine s ž udyne s pastarųjų metų JAV 

istorijoje. Uz puolimo metu Mateenas paskambinęs pagalbos tarnyboms tvirtino, kad tai 

Daesh ("Islamo valstybe s") ataka, ir de l to labai greitai buvo įvardintas islamo teroristu. Is  tiesų, 

tyre jai tvirtina, jog jis pritare  ekstremistinio islamizmo ide jomis, su kuriomis susipaz ino internete, 

tac iau panas u ir tai, kad z udyne s buvo jo asmeninis sprendimas, akivaizdz iai nukreiptas pries  

konkec ią z monių grupę - Mateeno uz pultas klubas buvo skirtas LGBT (lesbiete s, ge jai, biseksualai, 

transseksualai) bendruomenei. Jis jau anksc iau savo artimiesiems nesle pe  pries is kumo 

homoseksualiems z mone ms. Tode l Obama jį pavadino "vietiniu ekstremistu" ("homegrown 

extremist"), kuris įvykde  neapykantos ir teroristinį nusikaltimą. 

S iuo metu įsibe ge ja ir JAV prezidento rinkimų kampanija, tad įvykį komentavo ir du pagrindiniai 

kandidatai, ir jų pozicijos itin is siskyre . Demokrate  Hilary Clinton is reis ke  savo paramą LGBT 

bendruomenei ir paz ade jo s alį be neapykantos ir patyc ių, z inoma, skatindama ir toliau atkakliai 

kovoti su terorizmu. Tike tiniausias respublikonų kandidatas Donaldas Trumpas tuo tarpu ve l 

primine  savo ide ją uz drausti musulmonams atvykti į JAV. Liu dni įvykiai Orlande taip pat paskatino 

ve l tęsti diskusijas de l geresne s ginklų kontrole s, tac iau turint mintyje itin griez tą amerikiec ių 

pasidalijimą s iuo klausimų, greic iausiai s is taip ir liks neis spręstas. 

VU TSPMI dr. Liutauro Gudžinsko komentaras. Labas rytas, Lietuva. Nuo 43:47 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/101141/labas_rytas_lietuva_i_dalis#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=4045000


Svarbiausios užsienio šalių birželio mėnesio 

naujienos 

Svarbiausios naujienos trumpai 

Nepraleisk 

Primename, kad birželio 23 d. Didžioji Britanija balsuos referendume dėl likimo EU: 

 BNS: „Brexit“ stovyklą įsiutino sprendimas pratęsti referendumo dalyvių registraciją 

 E. Lucas: „Brexit“ ir blogų ide jų karas. BNS 

 J. Boydas: „Brexit“ pasekme s Lietuvos studentams: brangesnis mokslas, atbaidantys ribojimai. 

VŽ.lt 

 R. Slus nyte : VŽ  paais kina: kode l rengiamas referendumas de l „Brexit“. VŽ.lt. 

 

JAV prezidento rinkimuose turėtų varžytis D.Trump'as ir H.Clinton - pirmoji kandidatė 

moteris:: 

 BNS: H. Clinton ir D. Trumpas pradeda kovą de l Baltųjų ru mų 

 BNS: Hillary Clinton savo pergalę vadina istorine moterims, Bernie Sandersas nepasiduoda 

 BNS: B.Obama tikisi sutramdyti ir priversti B.Sandersą pripaz inti pralaime jimą 

 

Liepos 8-9 dienomis Varšuvoje įvyks NATO viršūnių susitikimas: 

 V. Pugac iauskas. Pasimetę „naujajame normalume“. LRT.lt 

Kviečiame jus užpildyti mokytojų apklausą, kuri 

padėtų kitiems mokslo metams patobulinti 

Naujienlaiškį: 

APKLAUSA 

Jūsų komentarų ir pasiūlymų laukiame: aktualiju.pamoka@gmail.com  

Birželio mėnesį planuojamas dar vienas naujienališkis mokytojams 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/brexit-stovykla-siunta-del-planu-pratesti-referendumo-dalyviu-registracija-57-639509
http://www.delfi.lt/news/daily/world/e-lucasas-brexit-ir-blogu-ideju-karas.d?id=71453078
http://vz.lt/izvalgos/2016/06/15/brexit-pasekmes-lietuvos-studentams-brangesnis-mokslas-atbaidantys-ribojimai
http://vz.lt/izvalgos/2016/06/15/brexit-pasekmes-lietuvos-studentams-brangesnis-mokslas-atbaidantys-ribojimai
http://vz.lt/verslo-aplinka/2016/05/23/vz-paaiskina-kodel-rengiamas-referendumas-delbrexit
http://www.delfi.lt/news/daily/world/h-clinton-ir-d-trumpas-pradeda-kova-del-baltuju-rumu.d?id=71505190
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/hillary-clinton-savo-pergale-vadina-istoriniu-moteru-laimejimu-57-638589
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/b-obama-tikisi-sutramdyti-ir-priversti-b-sandersa-pripazinti-pralaimejima-57-639161
http://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/10/139022/v_pugaciauskas_pasimete_naujajame_normalume
https://www.surveymonkey.co.uk/r/SPZLKZ6
mailto:aktualiju.pamoka@gmail.com

