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Naujienlaiškį remia: 

Šiame numeryje: 

Naujas Darbo kodeksas:  

Seimas birz elio 21 dieną prie me  naują 

Darbo kodeksą (DK), kuris, jei jam 

pritars Prezidente , įsigalios nuo 2017 

metų pradz ios 

BREXIT: 

Jungtine s Karalyste s piliec iai birz elio 

23 dieną referendume nubalsavo uz  

pasitraukimą is  Europos Sąjungos. 

Naujienlaiškį rengia: 

Futbolas ir geopolitika:  

Kaip s alys is naudoja Europos futbolo 

č empionatą politiniams tikslams 

Švietimas: 

Svarbiausios s vietimo naujienos 

Lietuvoje  

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

Kito naujienlaiškio laukite naujų mokslo metų pradžioje. Gražios vasaros! 

mailto:aktualiju.pamoka@gmail.com


Seimas birželio 21 dieną priėmė naują Darbo 

kodeksą (DK), kuris, jei jam pritars Prezidentė, 

įsigalios nuo 2017 metų pradžios 

Naujasis Darbo kodeksas 

Darbo kodeksas 

Šaltiniai: 

 BNS: S es ios pagrindine s naujame Darbo kodekse numatytos permainos. 

 BNS: Protestuotojus prie Vyriausybe s papiktino politikų reakcija į jų akciją. 

 Facebook.lt. Gyvenimas Perbrangus: Reikalavimai naujajam Darbo Kodeksui.  

 15min.lt. R. Grajauskas, „Danske Bank“ vyriausiasis Baltijos s alių ekonomistas: Naujasis 

socialinis modelis artina Lietuvą prie danis ko modelio.  

 Lrytas.lt. Pataisytas Darbo kodeksas – se kme s skambutis investuotojams. 

 BNS: A. Sysas apie priimtą Darbo kodeksą: s ampaną gers tik viena puse . 

 Delfi.lt. E Samos kaite . Darbo kodeksas – smu gis Lietuvos dirbantiesiems. 

 15min.lt. M. Joku baitis: Dar viena Darbo kodekso naujove : skelbiate streiką? Tuomet ju s 

atleistas. 

 Delfi.lt. R. Lukaityte -Vnarauskiene . Plojimai sale je. Darbdaviai kels s ampaną.  

 Lrytas.lt. G. Gaivenyte : Teisininke  Darbo kodekse įz velge  tai, ko nemato studentai. 

Šaltinis: Interneto vartotojų kūryba. 

Autorė - Rasa Narkūnaitė  

http://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/sesios-pagrindines-naujame-darbo-kodekse-numatytos-permainos-662-646979
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/protestuotojus-prie-vyriausybes-papiktino-politiku-reakcija-i-ju-akcija-56-646203#_
https://www.facebook.com/notes/gyvenimas-perbrangus/reikalavimai-naujajam-darbo-kodeksui/140367416386372
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/rokas-grajauskas-naujasis-socialinis-modelis-artina-lietuva-prie-danisko-modelio-18-646023
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/rokas-grajauskas-naujasis-socialinis-modelis-artina-lietuva-prie-danisko-modelio-18-646023
http://verslas.lrytas.lt/izvalgos-ir-nuomones/pataisytas-darbo-kodeksas-sekmes-skambutis-investuotojams.htm
http://www.delfi.lt/verslas/verslas/a-sysas-apie-priimta-darbo-kodeksa-sampana-gers-tik-viena-puse.d?id=71612456
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/e-samoskaite-darbo-kodeksas-smugis-lietuvos-dirbantiesiems.d?id=71676192
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/dar-viena-darbo-kodekso-naujove-skelbiate-streika-tai-jus-atleistas-663-647989
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/dar-viena-darbo-kodekso-naujove-skelbiate-streika-tai-jus-atleistas-663-647989
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/r-lukaityte-vnarauskiene-plojimai-saleje-darbdaviai-kels-sampana.d?id=71624206
http://verslas.lrytas.lt/izvalgos-ir-nuomones/teisininke-darbo-kodekse-izvelge-tai-ko-nemato-studentai.htm


1. Ką manote apie Vyriausybe s pasiu lytas ir Seimo priimtas naujas Darbo kodekso 
pataisas? Kam jos palankios? 

2. Kaip vertinate protestuojanc ius prie Vyriausybe s ir jų reikalavimus? Ar tai yra 
sveikos pilietine s visuomene s z enklas? 

3. Kaip manote, kode l į protestą aktyviau neįsijunge  
Profsąjungos? 

4. Kaip manote: Prezidente  vetuos naują Darbo kodeksą ar ne? 

5. Kaip manote, kokiais bu dais valdz ia turi stengtis pritraukti 
uz sienio investuotojus, kartu ru pinantis s alies 
dirbanc iaisiais? 

6. Į kieno interesus, Ju sų manymu, Vyriausybe  ture tų 
atsiz velgti, priimant tokias pataisas? 

<...> 



Jungtinės Karalystės piliečiai birželio 23 dieną 

referendume nubalsavo už pasitraukimą iš 

Europos Sąjungos. 

JK referendumo rezultatai 

BREXIT 

 BNS: Po „Brexit“ „Moody's“ pablogino Britanijos skolinimosi reitingo perspektyvą. 

 BNS: Pasauline s rinkos de l „Brexit“ neteko 2,1 trln. JAV dolerių. 

 BNS: Europos Parlamentas ragina Britaniją prade ti pasitraukimo is  ES procesą antradienį. 

 BNS/15min.lt: S kotijos pirmoji ministre : S kotijos parlamentas gali vetuoti „Brexit“.  

 Vz.lt. G. Sorosas: JK pasitraukimas prilygsta 2007 m. finansų krizei.  

 Delfi.lt. V. Saldz iu nas: N. Mac iulis papasakojo, kokios bus „Brexit" pasekme s. 

 Delfi.lt. R. Valatka: R. Valatka. Įvartis ranka į Europos ir Anglijos vartus – be galimybe s 

atsilos ti. 

 Delfi.lt L. H. Scarborough, Jungtine s Karalyste s Lietuvių Jaunimo Sąjungos prezidente : Po 

„Brexit“ reikia is  naujo įvertinti Globalios Lietuvos ir dvigubos pilietybe s klausimą.  

 Delfi.lt Jungtine s Karalyste s jaunimas po referendumo: tai pasaulio, kurį mes paz įstame, 

pabaiga.  

 Rokis kio Rabinovic iaus tinklaras tis: Didz ioji Britanija, Brexit, Lietuva ir pasaulis 

 

 

VU TSPMI ekspertų komentarai: 

 Lz inios.lt. V. Jurkonis: „Brexit“ – skelbti nokautą dar anksti. 

 Lrt.lt. R. Vilpis auskas: ES ir Britanijos derybos greitos nebus – tam trukdys 

s alių vidaus politika. 

 BNS: L. Kojala: Nerimauti ture tų ir gyvenantys, ir besiruos iantys vykti į Britaniją lietuviai. 

 BNS: K. Girnius: po „Brexit“ Lietuva netenka stipraus sąjungininko Europos Sąjungoje 

 Lrt. lt. T. Janeliu nas: britų logiką geriausiai atspindi Mike s Pu kuotuko fraze .  

 Delfi.lt. L Kojala. Sukilimas pries  elitą arba kode l britai taip supyko ant ES. 

http://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/po-brexit-moody-s-pablogino-britanijos-skolinimosi-reitingo-perspektyva-662-646717
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pasaulines-rinkos-del-brexit-neteko-2-1-trln-jav-doleriu-662-646725
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/europos-parlamentas-ragina-britanija-pradeti-pasitraukimo-is-es-procesa-antradieni-57-646993
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/nicola-sturgeon-skotijos-parlamentas-gali-vetuoti-brexit-57-646959
http://vz.lt/verslo-aplinka/ekonomika/2016/06/26/sorosas-jk-pasitraukimas-prilygsta-2007-m-finansu-krizei
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/n-maciulis-papasakojo-kokios-bus-brexit-pasekmes.d?id=71647350
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/r-valatka-ivartis-ranka-i-europos-ir-anglijos-vartus-be-galimybes-atsilosti.d?id=71655218
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/r-valatka-ivartis-ranka-i-europos-ir-anglijos-vartus-be-galimybes-atsilosti.d?id=71655218
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nuomone-po-brexit-reikia-is-naujo-ivertinti-globalios-lietuvos-ir-dvigubos-pilietybes-klausima.d?id=71653350
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nuomone-po-brexit-reikia-is-naujo-ivertinti-globalios-lietuvos-ir-dvigubos-pilietybes-klausima.d?id=71653350
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/jungtines-karalystes-jaunimas-po-referendumo-tai-pasaulio-kuri-mes-pazistame-pabaiga-57-647003
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/jungtines-karalystes-jaunimas-po-referendumo-tai-pasaulio-kuri-mes-pazistame-pabaiga-57-647003
http://rokiskis.popo.lt/2016/06/25/didzioji-britanija-brexit-lietuva-ir-pasaulis/
http://rokiskis.popo.lt/2016/06/25/didzioji-britanija-brexit-lietuva-ir-pasaulis/
http://rokiskis.popo.lt/2016/06/25/didzioji-britanija-brexit-lietuva-ir-pasaulis/
http://lzinios.lt/lzinios/Pasaulis/v-jurkonis-brexit-skelbti-nokauta-dar-anksti/225301
http://www.lrt.lt/naujienos/kalba_vilnius/32/140910/r_vilpisauskas_es_ir_britanijos_derybos_greitos_nebus_tam_trukdys_saliu_vidaus_politika
http://www.lrt.lt/naujienos/kalba_vilnius/32/140910/r_vilpisauskas_es_ir_britanijos_derybos_greitos_nebus_tam_trukdys_saliu_vidaus_politika
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/l-kojala-nerimauti-turetu-ir-gyvenantys-ir-besiruosiantys-vykti-i-britanija-lietuviai.d?id=71648340
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/k-girnius-po-brexit-lietuva-netenka-stipraus-sajungininko-europos-sajungoje.d?id=71647354
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/t-janeliunas-britu-logika-geriausiai-atspindi-mikes-pukuotuko-fraze-56-646317
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/l-kojala-sukilimas-pries-elita-arba-kodel-britai-taip-supyko-ant-es.d?id=71649758


1. Kokiais atvejais politikai ture tų konsultuotis referendumo bu du su piliec iais, o 
kokiais patys imtis lyderyste s ir atsakomybe s uz  valstybine s reiks me s 
sprendimus? 

2. De l kokių priez as c ių, Ju sų nuomone, britai nubalsavo uz  is stojimą? 
Kiek jų sprendimas buvo paremtas is provokuotomis emocijomis, o 
kiek racionaliai pasvertas? 

3. Ar Jus ar Ju sų artimuosius tiesiogiai palies JK is stojimas is  ES? 

4. Kaip ture tų veikti Vyriausybe s, siekdamos stiprinti piliec ių 
palankumą ES? 

5. De l ko buvo sukurta ES ir ar Ju s tikite s iuo politiniu projektu? 



Kaip šalys išnaudoja Europos futbolo čempionatą 

politiniams tikslams 

Futbolas ir geopolitika 

Futbolas 

Šaltiniai: 

 Delfi.lt. Spalvotų z mogeliukų pasala: anglais apsimetę rusai puole  tarsi z ve rys. 

 Delfi.lt. A. Troickis: Hibridinis futbolas ar alternatyvus karas? 

 15min.lt: UEFA: jei smurtas tęsis, Rusija ir Anglija bus pas alintos is  „Euro 2016“. 

 Delfi.lt. Z iauru s treniruoti blaivininkai: Rusija is augino naują futbolo chuliganų kartą. 

 Delfi.lt. Suplanuotos riaus e s? Rusai dar stadione uz puole  anglų sirgalius. 

1. Kaip manote, kode l futbolo c empionatai tampa politikos 
priemone? 

2. Kokias mintis Jums sukelia z inia, kad Rusija į c empionatą 
pasiunte  specialiai apmokytus mus tyne ms asmenis? 

3. Kaip sirgalių smurtas ture tų bu ti vertinimas? Kas daugiausia 
nuo to nukenc ia? 

http://www.delfi.lt/sportas/europos-futbolo-cempionatas/spalvotu-zmogeliuku-pasala-anglais-apsimete-rusai-puole-tarsi-zverys.d?id=71574942
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-troickis-hibridinis-futbolas-ar-alternatyvus-karas.d?id=71633870
http://www.15min.lt/sportas/naujiena/futbolas/uefa-jei-smurtas-tesis-rusija-ir-anglija-bus-pasalintos-is-euro-2016-24-640637
http://www.delfi.lt/sportas/europos-futbolo-cempionatas/ziaurus-treniruoti-blaivininkai-rusija-isaugino-nauja-futbolo-chuliganu-karta.d?id=71562672
http://www.delfi.lt/sportas/europos-futbolo-cempionatas/suplanuotos-riauses-rusai-dar-stadione-uzpuole-anglu-sirgalius.d?id=71530442


Seimui priėmimui netrukus bus pateikta nauja 

Mokslo ir studijų įstatymo redakciją; ŠMM 

siūlymai mokytojų kvalifikacijai ir kita. 

Svarbiausios s vietimo naujienos 

S vietimas 

Mokslo ir studijų įstatymas: 

 BNS: Siu lo didinti atlyginimus mokslininkams 

 Delfi.lt. G. Steponavic ius: Naujas Mokslo ir studijų įstatymas: kode l neru pi kokybe ? 

 ELTA: De stytojai nuogąstauja, kad į universitetus įstoja beveik visi norintys. 

 SUSIPAZ INK: Lrs.lt. LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 

PAKEITIMO ĮSTATYMAS.  

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (NMVA) pristatė metinį pranešimo projektą: 

 15min.lt I. Saukiene : Mokyklų apz valga A.Pitre nienei suke le  s oką: mokinių pasiekimai yra 

ž emo lygio. 15min.lt 

Švietimo ir mokslo ministerija parengė ir Vyriausybei pateikė Pedagogų rengimo, 

kvalifikacijos, veiklos vertinimo, atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo kaitos kryptis.  

 S MM.lt: Pedagogų veiklos vertinimą siu loma sieti su mokinių pasiekimais, S MM.lt 

VU TSPMI doc. Nerija Putinaitė: Kitą savaitę numatoma Seimui teikti prie mimui naują 

Mokslo ir studijų įstatymo redakciją. Skubama priimti dar iki vasaros veikiausiai tode l, kad 

bu tų uz de tas politinis pliusas. Tac iau įstatymo prie mimas negali sus velninti fakto, kad per ketverius 

metus auks tojo mokslo ir mokslinių tyrimų sferoje neįvyko jokių reiks mingų pozityvių pokyc ių, 

sistema grimzdo į stagnaciją. <...> Mokslo ir studijų įstatymo naujoji versija yra s ios stagnacijos, 

ide jų stokos ir politinio negebe jimo ar nenoro priimti sprendimus, kurie svarbu s Lietuvos ateic iai, o 

ne tam tikrų partijų norui laime ti rinkimus, pavyzdys. 

Jokių konceptualių naujovių naujas įstatymas nesiu lo. Kalbos apie tai, kad jo įgyvendinimas atnes  

postu mį kokybei, te ra politinių miglų skleidimas. Kai kurie smulku s pataisymai yra svarbu s. Tac iau 

jie ture jo rastis jau pries  tris metus, dabartine je Mokslo ir studijų įstatymo redakcijoje, ir tam 

nereike jo laukti naujo įstatymo. <...> Tac iau svarbesni yra į akis krentantys tru kumai. Jie susiję su 

auks tojo mokslo sistemos politizavimu ir motyvacijos kokybei maz inimu. TOLIAU 

http://www.delfi.lt/news/daily/education/siulo-didinti-atlyginimus-mokslininkams.d?id=71600920
http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/g-steponavicius-naujas-mokslo-ir-studiju-istatymas-kodel-nerupi-kokybe.d?id=71629696
http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/svietimas/destytojai-nuogastauja-kad-i-universitetus-istoja-beveik-visi-norintys-1471697/
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1157987
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1157987
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/mokyklu-apzvalga-a-pitrenienei-sukele-soka-mokiniu-pasiekimai-yra-zemo-lygio-233-647567
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/mokyklu-apzvalga-a-pitrenienei-sukele-soka-mokiniu-pasiekimai-yra-zemo-lygio-233-647567
http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/pedagogu-veiklos-vertinima-siuloma-sieti-su-mokiniu-pasiekimais
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/n-putinaite-naujas-mokslo-ir-studiju-istatymas-kokybes-nepagerins.d?id=71640818


1. Ką manote apie Auks tojo mokslo įstatymo pataisas? Kokios įtakos jos ture s 
auks tojo mokslo kokybe s gerinimui? 

2. Kaip vertinate NMVA pateiktus duomenis? Ar jų is rys kinti pastebe jimai 
sutampa su Ju sų pac ių savo mokyklos vertinimu? 

3. Ministerija siu lo pedagogų veiklos vertinimą sieti su 
mokinių pasiekimais. Ar ju sų nuomone tai priside tų prie 
pedagogų motyvavimo? Kode l? Kaip tokia naujove  pakeistų 
ju sų mokymą? 

4. Ar jauc iate, kad pedagogai ir mokyklos buvo įtraukti į S MM 
pedagogų rengimo, kvalifikacijos ir kitų kaitos krypc ių 
dokumento ruos imą? Ką s iame dokumente keistume te? 
Kuriems pokyc iams pritariate? 

5. Kaip bu tų galima stiprinti Lietuvos mokytojų 
bendruomenę? 

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

Kito naujienlaiškio laukite naujų mokslo metų pradžioje. Gražios vasaros! 

G. Mažeikio komentaras N. Putinaitės straipsniui:  

mailto:aktualiju.pamoka@gmail.com

