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Šumano deklaraciją 1950 m. 
gegužės 9 d. pateikė Prancūzijos 
užsienio reikalų ministras Robertas 
Šumanas. Joje buvo siūloma įsteigti 
Europos anglių ir plieno bendriją 
(EAPB), kurios narės sutelktų anglių 
ir plieno gamybą. EAPB (valstybės 
narės steigėjos: Prancūzija, Vakarų 
Vokietija, Italija, Nyderlandai, Belgija 
ir Liuksemburgas) buvo pirmoji 
iš įvairių viršnacionalinių Euro-
pos institucijų. Ji galiausiai tapo 
šiandienos Europos Sąjunga. Nuo 
1985 m., kiekvienų metų  gegužės 
9 d. švenčiama Europos diena. 

Gegužės mėnesio pradžioje minime dvi svarbias datas – ge-
gužės 1-ąją Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą ir gegužės 
9-ąją – Europos dieną. COVID-19 pandemijos akivaizdoje 
narystė Bendrijoje ir pati vieningos Europos idėja tampa kaip 
niekada svarbi. 

Europos Parlamento Europos liaudies frakcijai priklausantys na-
riai Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė bei prof. Liudas Mažylis 
sveikina visus su šiomis svarbiomis Lietuvai ir Europai sukakti-
mis bei dalijasi savo įžvalgomis – apie gebėjimą susitelkti krizių 
metu ir kartu jas įveikti, vertybes ir būtinus ateities pokyčius.

Europa, o ir visas pasaulis susiduria 
su precedento neturinčiais iššūkiais. 
Kaip, jūsų nuomone, ši koronaviruso 
sukelta krizė paveiks Europos Sąjun-
gos ateitį? Kokią Europą matote po 
pandemijos? 

Kaip ir kiekviena krizė – tai yra ne-
mažas išbandymas, tačiau, kaip 
sakoma nuo seno, kas neužmuša, 

tas sustiprina. Taip ir su krizėmis bei Eu-
ropos Sąjunga. Dar  1957 metais vienas iš 
Europos Sąjungos įkūrėjų, Žanas Monė, 
formulavo labai aiškią doktriną, kad Eu-
ropos Sąjunga, nors tuomet ji šiek tiek 
kitaip vadinosi, kursis krizių metu. Kitaip 
sakant, Europos Sąjunga vystosi eidama 
nuo vienos krizės prie kitos. Tų krizių 
būna įvairiausių. Mums patiems teko 

patirti ekonominę krizę 2008–2012 me-
tais, po to buvo pabėgėlių krizė, dabar vėl 
neriame į pandemijos krizę ir to sukeltą 
ekonominę krizę. Iš tos patirties, kurią iki 
šiol turime, galima pasakyti, kad Ž. Monė 
pranašystė išsipildė, nes į kiekvieną iš mi-
nėtų krizių Europos Sąjunga įkrito nebū-
dama tam labai pasiruošusi. Tačiau iš tų 
krizių, tose srityse, kuriose reikėjo efekty-
vesnio veikimo – Europos Sąjunga išėjo 
sustiprėjusi ir būdama labiau konsoli-

Robertas Šumanas 
pasirašo deklaraciją

Tikiu, kad iš šios krizės  
Europos Sąjunga išeis sustiprėjusi
Andrius Kubilius
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duota. Taip po  2012 m. krizės susikūrė 
bankų sąjunga, po pabėgėlių krizės susi-
kūrė sienų apsaugos instrumentai Frontex 
ir kt. Tad aš tikiu, kad ir po šios krizės 
Europos Sąjunga išeis sustiprėjusi, labiau 
konsoliduota, pradedant nuo sveikatos 
apsaugos, kuri yra šalių narių reikalas, ir 
baigiant ekonominiais ir finansiniais da-
lykais, kurie tampa taip pat labai dideliu 
iššūkiu.    

ES institucijos ėmėsi istoriškai nere-
gėtų finansinių priemonių gelbstint 
šalis nares ir jų ekonomikas. Kaip tai 
vertinate?

Pandemija atskleidė iššūkius sveikatos 
apsaugos sistemai. Čia iš tiesų pasimatė, 
kad Europos Sąjunga neturi daug galių 
šioje srityje, kiekviena šalis su pandemi-
ja kovojo taip, kaip sugebėjo. Tačiau po 
kurio laiko atsirado aiškesni Europos Są-
jungos sprendimai – tiek kartu perkant 
apsaugos ir kitas reikalingas medicinines 
priemones. Dabar jau daugiau kalbama 
apie tai, kas turėtų atsirasti Europos Są-
jungos sveikatos apsaugoje ir koks turėtų 
būti pasirengimas globalioms pandemi-
joms. Antras dalykas – tai ekonominė kri-
zė, kuri sekė po pandemijos, ir vienintelis 
būdas, kaip sustabdyti pandemiją, buvo 
skelbti karantinus, t.y. uždaryti ekonomi-
kas. Šioje vietoje iš tiesų galima pamatyti, 
kad ES buvo labai reikšminga ir efektyvi, 
žymiai efektyvesnė nei 2008–2012 me-
tais. Ir jeigu tuomet taip vadinamą finan-
sinę „bazuką“  Europos centrinis bankas 
(ECB) paleido 2012 m. vidury, kai tuo-
metinis ECB prezidentas Mario Dragis 
pasakė, kad euras bus gelbėjamas visomis 
išgalėmis (angl. – whatever it takes), tai 
dabar ECB tą padarė per pirmąsias kelias 
savaites prasidėjus krizei. Todėl kol kas 
situacija finansinėse rinkose yra pakan-
kamai rami. ECB paskelbė 750  mlrd. 
eurų. finansinę „bazuką“, Europos Ko-
misija taip pat skelbia įvairius gelbėjimo 
planus, siekiančius 400–500 mlrd. eurų. 
Bendra suma, sudėjus visus – ECB, Eu-
ropos Komisijos, atskirų ES valstybių – 
instrumentus, siekia 3.5  trilijonų eurų. 
Tai yra milžiniška suma, žymiai didesnė 
suma nei JAV paskelbtas planas. Todėl 
Europos Sąjunga pasirodė kaip ryžtinga, 
efektyvi ir sugebanti veikti organizacija. 
Be abejo, yra diskusijų dėl koronabon-
dų, tačiau natūralu, kad yra dalykų, apie 

kuriuos ilgiau diskutuojama. Kartu tai 
rodo, kad ES šios krizės pasekoje gali iš 
jos išeiti turėdama dar didesnį arsenalą 
finansinių instrumentų, apie kuriuos da-
bar daug kalbama. 

Krizės metu atsiskleidė ir neigiamos 
tendencijos kai kuriose valstybėse 
narėse – autoritarinio valdymo su-
stiprėjimas Vengrijoje, demokratijos 
principų pamynimas Lenkijoje. Ko-
kia Jūsų nuomonė apie tai?

Kai kurios šalys, kurios turėjo ir prieš 
krizę polinkį į autoritarinių metodų nau-
dojimą ir demokratinių principų suvar-
žymą, tos šalys minėtą polinkį dar labiau 
demonstruoja. Tai yra problema, kuri 
buvo matoma ir anksčiau. Tai turi ir daug 
blogų pasekmių, taip pat ir tai, kad tiek 
Lenkija, tiek Vengrija yra iš tų Centrinės 
Europos šalių, kurios kartu su mumis 
tapo ES narėmis. Tad kai kalbame, kad 
narystė Europos Sąjungoje turi būti pa-
žadėta ir Rytų Partnerystės šalims, kaip 
Ukrainai, Sakartvelui ar Moldovai, iš se-
nosios Europos lyderių gauname atsaką, 
kad pasižiūrėkite, ką patys pridarėte, kai 
priėmėme jus į ES prieš 15 metų. Esate 
galvos skausmas, mes iš to pasimokėme, 
ir dabar baiminamės dėl tolimesnės ES 
plėtros. Tad tokios yra šių „eksperimentų 
su demokratija“ Europoje pasekmės.     

Europos Sąjungos valstybės ėmėsi 
skirtingų priemonių, siekiant su-
valdyti koronaviruso pandemiją – 
vienos griežtesnių, kitos – ne tokių 
griežtų. Kokias išvadas reikėtų pasi-
daryti ir ko pasimokyti, turint ome-
ny, kad ateityje vėl galime sulaukti 
antros ar trečios pandemijos bangos? 

Apie ES reagavimą jau užsiminiau, tad ga-
liu tik pasidalinti įžvalgomis apie nacio- 
nalinių valstybių reagavimą. 

Galiu pasakyti vieną labai aiškią išvadą. 
Reikia, kad nuo pat pradžių valdžia ne-
meluotų ir neapgaudinėtų žmonių. Jeigu 
trūksta kokių nors priemonių – ar kau-
kių, ar testų – tą reikia atvirai ir sakyti. Ne 
taip, kaip pas mus, kai sveikatos ministras 
A. Veryga ilgai aiškino, kad nereikia nei 
kaukių, nei masinio testavimo. Ir tik vė-
liau paaiškėjo, kad jis taip kalbėjo dėl to, 
kad Lietuvos valdžia nebuvo sukaupusi 
rezervuose pakankamo šių reikalingų 

priemonių kiekio. To pasekmė pradinia-
me etape buvo ta, kad medikai negauda-
vo pakankamai apsaugos priemonių, tad 
medikų, kurie užsikrėtė virusu ir susirgo, 
skaičius buvo labai didelis. To buvo gali-
ma išvengti, jei valdžia būtų pasakiusi, kad 
neturi pakankamai priemonių, jas reikia 
racionaliai naudoti. Būtų žymiai anks-
čiau įsijungusios ir įvairios visuomeninės 
iniciatyvos, pavyzdžiui, organizuotos An-
driaus Tapino, kurios tą deficitą padėjo 
užpildyti. Tačiau tai buvo daroma jau po 
to, kai visiems atsivėrė akys ir paaiškėjo, 
kad valdžia, ministras sako visišką netiesą. 

Antras dalykas, tai kyla klausimas, kiek 
reikėjo taip vadinamųjų karantininių 
priemonių. Manau, kad tai dar eksper-
tai vertins ir globaliai. Nors ir Lietuvoje 
labai giriamasi, kad karantinas labai ge-
rai suveikė, nes užsikrėtusių ir mirusių 
skaičiai santykinai nedideli, bet reikia at-
kreipti dėmesį į vieną faktą, kad neaišku, 
kas tai lėmė. Ar tai, kad turėjome griežtą 
karantiną, ar tai, kad, ekspertų manymu, 
Baltijos valstybės – bent jau Lietuva ir 
Latvija – yra tarsi Europos provincija, 
nedaug kas čia per mus keliauja, tad gal 
dėl to užsikrėtusiųjų skaičiai yra mažesni. 
Nes paradoksas yra tai, kad kaimyninėje 
Latvijoje karantinas yra švelnesnis, neuž-
darytos daugelis kavinių ir parduotuvių, 
tuo tarpu užsikrėtusiųjų skaičiai Latvijoje 
yra mažesni nei Lietuvoje. Tad šiuo atve-
ju, reikia ekspertinio atsakymo.      

Neseniai bendravome su Taivano am-
basadoriumi prie ES, jis mums detaliai 
papasakojo apie Taivano patirtį, tad iš 
tikrųjų verta atkreipti dėmesį, kad Tai-
vanas, kuriame gyvena apie 24 mln. gy-
ventojų, turi apie 450 apsikrėtusių virusu 
žmonių, mirčių – tik 6, vidinio karantino 
praktiškai neturi – kavinės, parduotu-
vės ir kt. veikia, bet Taivanas turi labai 
efektyvią tikslingai nutaikyto testavimo 
sistemą (ne visuotinio masinio testavi-
mo sistemą), tad jie sugeba efektyviai 
identifikuoti, su kuo bendravo užkrėstas 
žmogus, tokie asmenys yra individualiai 
karantinuojami. Tokia sistema leidžia ne-
sugriauti visos ekonomikos ir duoda pa-
vydėtinai stulbinamą rezultatą. Tai rodo, 
kad galima suvaldyti pandemiją šiek tiek 
kitomis priemonėmis, nei buvo naudoja-
mos Lietuvoje ar kitose Europos Sąjun-
gos valstybėse. 

INTERVIU 
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Gegužės 9-oji – Europos diena. Ką 
šiandien galvojate apie Europos Są-
jungą ir Bendriją, kai susiduriama su 
pasauline pandemija? 

Daugiau nei du dešimtmečius 
universitete dėsčiau Europos 
Sąjungos integraciją ir poli-

tiką. Iš įvairių istorinių ir asmeninių 
patirčių galiu drąsiai teigti, kad lygiai 
prieš 70 metų kilusi vieningos Euro-
pos idėja yra gyva ir šiandien. 1950 m. 
Paryžiuje Prancūzijos užsienio reikalų 
ministras Robertas Šumanas prabilo 
apie bendrystę. Dabartinė Bendrija ne 
kartą yra parodžiusi neeilinį solidaru-
mą įvairių krizių metu. Tai matome ir 
šiandien. Europos Sąjungai ėmus CO-
VID-19 krizę spręsti vieningai, matome 
istorinį įvykį – Europos Komisijos ini-
ciatyva, pritarus Europos Parlamentui, 
ES kartu su valstybėmis narėmis kovai 
su pandemija skiria daugiau nei 3 trln. 
eurų. Štai Komisijos pirmininkė Ursula 
von der Leyen palygino veiksmus, ku-
rių ES institucijos imasi dabar, su pas-
tarosios ekonominės krizės situacija. 
Jos teigimu, šįkart per keturias savaites 
nuveikta daugiau, negu anuomet per ke-
tverius metus. Tikėkimės, kad tai – op-
timistiškai nuteikianti pradžia. Manau, 
kad visais šiais metais ES tik stiprėja dėl 
esminių savo vertybių: žmogaus teisių, 
orumo, laisvės, demokratijos ir skaidrių 
teisinių procesų. Iš ES galima daug ko 

pasimokyti. O krizė tampa šansu būti 
laimėtojais. Šiuo atveju – vieningai 
įveikti pandemiją.

Gegužės 1 dieną Lietuva mini jau 
16-ąsias įstojimo į Europos Sąjungą 
metines. Ko palinkėtumėte mūsų pi-
liečiams?

Mums ištrūkus iš Sovietų Sąjungos oku-
pacijos, atkūrus Nepriklausomybę, kar-
tu pavyko sėkmingai ir, mano manymu, 
labai laiku įstoti į valstybių bendryste 
paremtą Europos Sąjungą. Tai Lietuvai 
davė labai daug. Bet tikiu, kad mes ti-
krais europiečiais buvome visada, todėl 
net ir brutali okupacija nepaveikė mūsų 
vidinės demokratijos. O įstojimas į ES 
ir su tuo atsivėrusios galimybės, sienos 
ir rinkos tapo mūsų tikruoju keliu į dar 
skaidresnę demokratiją. ES integracijos 
procesai yra labai įdomūs ir pavyzdiniai. 
Bendrija vienais ar kitais įstatymais, ypač 
kalbant apie tarptautinę prekybą, pade-
da ir bendrijai nepriklausančioms Euro-
pos šalims. Taip pat remia jas politiškai, 
kartu solidarizuojasi ir neteisėtų karinių 
veiksmų atvejais. Šios pandemijos metu 
ES padeda ir kitoms Europos valstybėms 
finansiškai ar medikamentais bei apsau-
gos priemonėmis. Visi pavyzdžiai rodo, 
kad ES kartu skatina visą Europą laikytis 
bendrų vertybių. Aš mums visiems palin-
kėčiau vieno – bandyti laikytis tų bendrų 
ES vertybių ir kasdieniniame gyvenime. 

Tiesiog gyventi ir elgtis kaip tikriems eu-
ropiečiams, o ne tik kelti klausimus apie 
tai. Mes taip pat esame unikali šios ben-
drijos dalis.

Kas turėtų keistis Europos Sąjungoje 
po COVID-19?

Be abejonės, pokyčiai turės įvykti. Čia 
matau tris esminius pjūvius: priartėjimą 
prie bendros sveikatos apsaugos siste-
mos struktūrų, Europos žaliuoju kursu 
paremtą ES atsigavimą nuo krizės bei 
itin didelį dėmesį mokslui, mokslinių 
tyrimų finansavimą. Pagal dabartines ga-
liojančias sutartis, sveikatos politika iš-
lieka – didžiąja dalimi – valstybių narių 
kompetencijoje. Bet atkreipkime dėmesį 
į mintį, neseniai išsakytą EP plenarinia-
me posėdyje: piliečiai suvokia Europos 
Sąjungą ne vien kaip didelę rinką – su-
permarket – bet ir kaip didelį valstybinį 
darinį – superstate. Ir jeigu įprastinėmis 
sąlygomis dar buvo galima žmonėms 
aiškinti, esą politikos kompetencija yra 
išskaidyta tarp valstybių narių ir ES, o 
pačioje ES – tarp įvairių institucijų, tai 
susidūrus su krize, žmonės klausia tiesiai 
ir paprastai: tai kas bus daroma?! Arba 
ir – kodėl nieko nedaroma? ES yra su-
kūrusi labai daug. Ši pandemija parodė, 
jog turime imtis veiksmų, kad tam tikros 
sveikatos apsaugos sistemos funkcijos 
būtų vykdomos bendrai. 

Tiek Europos Komisijos pirmininkė Ur-
sula von der Lyen, tiek ir vicepirminin-
kas Frans Timmermans jau minėjo, kad 
Europos žaliasis kursas (angl. European 
Green Deal) turėtų tapti centrine veiklos 
ašimi, siekiant atsigauti po COVID-19. 
Pritariu šiai idėjai. Tvari ekonomika, 
ekologinių problemų sąsajų su sveikata 
sprendimas ir procesų skaitmeninimas – 
šiuo keliu turėtume eiti. 

Na ir, žinoma, dabar kaip niekada mūsų 
lūkesčiai aukšti mokslui. Nuo tyrimų iki 
vakcinos kūrimo. Pandemijos metu mes 
realiai priklausome nuo mokslo. Ir ne tik 
medicinoje. Manau, kad ES turėtų rodyti 
pavyzdį ne tik krizės metu, kuomet dide-
lis dėmesys yra skiriamas būtent mokslo 
bendruomenei, bet ir po jos. Būtina di-
dinti mokslo rėmimą. Tai yra neabejotina 
mūsų misija. 

Krizė – tai šansas būti laimėtojais
Prof. Liudas Mažylis
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Gegužės 1-ąją minime stojimo į ES 
metines, gegužės 9-ąją – Europos 
dieną. Ko palinkėtumėte mums vi-
siems, europiečiams?

Linkiu nepavargti eiti tuo keliu, 
kuris toli gražu nesibaigė, nes 
įstojimas į Europos Sąjungą – tai 

tik pradžia ir tai yra šansas Lietuvai kurti 
toliau tokią valstybę, kuri būtų gerbia-
ma kitų ir patys piliečiai ją gerbtų. Labai 
svarbu, kad Lietuvoje būtų daugiau pasi-
tikėjimo savimi ir savo valdžia, kokią ją 
išsirenka žmonės, taip pat daugiau tarpu-
savio pasitikėjimo. Linkiu kad būtų dau-
giau ginčų – kad jų būtų daug, bet apie 
esmę, taip pat – mažiau pykčio žmogui, 
asmeniui.  

Kokią Europos Sąjungą Jūs mato-
te po šios pandemijos ir ją lyginčios 
ekonominės krizės? 

Man atrodo, kad Europos Sąjunga eis to-
liau tuo tvirtėjimo keliu. Aišku, krizės yra 
neišvengiamos, jos buvo ir bus. Jos purto, 
tačiau ir išbando pačius pamatus, o pama-
tai yra teisingi. Pirmiausia Europos pa-
matai yra tam, kad Europoje būtų taika, 
kad Europoje būtų daugiau solidarumo, 
kad būtų daugiau bendro nusiteikimo. 
Globaliam pasaulyje nebus lengviau, Eu-
ropai reikės atlaikyti šiuos iššūkius – čia 
dar labiau išryškėja Kinija, Rusija. Euro-
pai reikės nusistatyti savo vektorius, stra-
tegijas. Aš tikiu, kad Europa bus stipresnė 
ir eis didesnio solidarumo keliu. Ši krizė 
atskleidė kai kuriuos trūkumus sveikatos 
apsaugos srityje, krizių valdymo srityje, 

ir tos pamokos, tikiuosi, nenueis 
veltui. 

Esate viešai užsiminusi, kad 
koronaviruso pandemija at-
skleidė, jog ES krizių valdy-
mo srityje reiktų pokyčių. Ką 
turėjote omenyje? 

Turėjau omeny, kad reikia la-
biau koordinuoti veiksmus, rei-

kia struktūrų, kurios galėtų monitoringą 
daryti, laiku reaguoti ir perspėti. Pavyz-
džiui, Taivano pavyzdys, kad ir sveikatos 
apsaugos srityje. Jie po SARS epidemi-
jos, kuomet tikrai nukentėjo ir, kaip 
patys sako, nebuvo pasiruošę, sukūrė 
stiprią instituciją, kuri nuolat, neužmig-
dama atliko monitoringą. Tai nulėmė, 
kad šį kartą Taivanas atlaikė, nors yra 
visai šalia Kinijos, pandemijos židinio. 
Tad reikia institucijų, reikia koordina-
cijos tarp valstybių. Kai dabar kalbame 
apie strateginę autonomiją saugumo ir 
gynybos srityje – tai čia yra gera proga 
išsigryninti, kas yra NATO atsakomybė, 
vadinamoji „hard security“, ar tos kon-
vencinės grėsmės, susijusios su ginkluotu 
užpuolimu. Tačiau kalbant apie krizių 
valdymą, kaip šios krizės atveju, o jų gali 
būti visokių, tai Europos Sąjunga privalo 
turėti pajėgumus jas valdyti. Dabar ma-
nau, kad to nėra.

Jūs esate viena iš politikių, akylai 
stebinčių gynybos, saugumo reika-
lus. Prognozuojama, kad dėl besi-
traukiančių ekonomikų, recesijos 
Europos ir kitose valstybėse – šalys 
greičiausiai daugiau resursų ir dė-
mesio skirs ekonomikų gaivinimui, 
siekiant paskatinti vartojimą, maži-
nant nedarbą ir t.t.  Europos valsty-
bės gali susidurti su tuo, kad didinti 
gynybos finansavimo tiesiog nebus 
iš ko. Kaip manote, kaip tai paveiks 
NATO?

Neigiamai, jau dabar girdisi balsų ir 
mane tai neramina, nes negalima pulti 

nuo vieno kraštutinumo prie kito, kai 
nebuvo finansuojama sveikatos apsau-
ga, nebuvo koordinacijos, daugelis šalių 
pačios apleido infekcinių ligų preven-
cijos sritį, medikų, ligoninių apsaugą. 
Tai dabar daugelis metasi į kitą pusę, 
atidengdami kitą flangą, tačiau negali-
ma atidengti tų flangų, reikia išlaikyti 
balansą. Jokiu būdu negalima sumažinti 
to, ko jau ir taip per mažai yra Europo-
je, turiu omeny gynybos biudžetus, nes 
grėsmės niekur nedingo. Nematau, kad 
Rusija būtų kitokia, atvirkščiai, net ir 
pandemijos metu žūsta žmonės Ukrai-
noje, Rusija surengė keletą karinių pra-
tybų pandemijos metu prie pat mūsų, 
vyksta įvairios provokacijos, nemažėja 
hibridinio, kibernetinio karo apimtys. 
Tad nėra priežasčių mažinti gynybos 
biudžetų. Toks populizmas gali turėti 
dirvą visuomenėse ir čia jau labai didelė 
politikų atsakomybė, kad atlaikytų naują 
populizmo virusą. 

Kaip ši krizė apskritai paveiks saugu-
mo aplinką, kokie gali kilti iššūkiai 
ar grėsmės Europai? 

Prieš 5 mėnesius turbūt niekas negalvojo 
apie tokią krizę – lauki vienos grėsmės, o 
ateina visai kita, tad tas grėsmių vertini-
mo radaras turi nuolat suktis 360 laipsnių 
kampu. Grėsmės bus išlikusios tos pačios, 
kaip ir buvo: Rusija, taip pat Kinija išeis 
labai stipriai į priekį kaip iššūkis ir reiks 
jam surasti teisingą atsaką. Kad ir tokia 
detalė – Kinija dėl ekonomikos globali-
zacijos yra tapusi milžinišku fabriku vi-
soms valstybėms, kurioms gamina įvairias 
reikalingas priemones, kurių pritrūko ir 
Europai, ir kitoms valstybėms. Reikės tai 
išspręsti. Nesu šalininkė tų, kurie sako, 
kad pasaulis taps visiškai kitoks. Pasau-
lis visada vystėsi nuo karo iki karo, nuo 
pandemijos prie pandemijos, nuo vienos 
krizės – prie kitos krizės. Pavyzdžiui, Čer-
nobylio katastrofa privertė įvertinti bran-
duolinės jėgainės saugumą, tačiau visko 
negali numatyti. 

Krizės išbando pačius pamatus, 
o Europos pamatai – teisingi
Rasa Juknevičienė

INTERVIU 
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ES šalių lyderiai patvirtino 
540 mlrd. eurų dydžio ekonomikos 
gelbėjimo paketą

Briuselis, balandžio 23 d. Nesuta-
riantys Europos Sąjungos lyderiai 
dar vienu žingsniu priartėjo prie 

koronaviruso pandemijos nuniokotos 
Bendrijos ekonomikos gaivinimo plano, 
Europos Centrinio Banko (ECB) vado-
vei perspėjus, kad būtina skubiai imtis 
veiksmų.

27 ES šalių lyderiai surengė pasitarimą 
vaizdo konferencijos formatu, naujau-
siems duomenims parodžius, kad Euro-
pos ekonomiką ištikęs gilus nuosmukis, 
sukeltas daugelio šalių įsivestų karantino 
priemonių, siekiant suvaldyti epidemiją, 
bloke nusinešusį daugiau kaip 110 tūkst. 
žmonių gyvybių.

Bendrijos narės jau kelias savaites įtemp-
tai ginčijosi, o smarkiausiai koronaviru-
sinės infekcijos COVID-19 protrūkio 
paveiktos šalys kaip Ispanija ir Italija ra-
gina turtingesnes valstybes, įskaitant Vo-
kietiją ir Nyderlandus, pademonstruoti 
beprecedentį solidarumą.

Po kelias valandas trukusių derybų lyde-
riai susitarė įpareigoti Europos Komisiją 
iki gegužės 6-osios parengti planą, ku-
riuo būtų įvertinti Europos ekonomikos 
poreikiai ir priemonės jai pataisyti.

Tarp 27 ES šalių „formuojasi konsensusas 
stiprinti Europos strateginę autonomiją“, 
po derybų sakė Prancūzijos prezidentas 
Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Ma-
kronas).

Tebelaukiantis mūšis

Žinant, kad ES narės prieš šias derybas 
smarkiai nesutarė, mažai kas tikėjosi, kad 
šįkart bus pasiektas persilaužimas.

Kaip ir prognozuota, lyderiai sutarė, kad 
bet koks planas turės būti susietas su ES 
daugiamečiu biudžetu, kurio didžioji 
lėšų dalis paprastai skiriama žemės ūkio 
subsidijoms ir Rytų bei Pietų Europos 
valstybių plėtrai paremti.

Šią sąlygą buvo iškėlusi Vokietijos kan-
clerė Angela Merkel – įtakingiausia 
bloko lyderė, griežtai nusistačiusi prieš 
Italijos ir Ispanijos remtus ambicingus 
pasiūlymus, įskaitant dėl bendro skolini-
mosi ES mastu.

„Europos biudžetas dešimtmečius 
buvo išbandytas ir patikrintas instru-
mentas vykdyti bendriems ES uždavi-
niams“, – prieš viršūnių derybas A. Mer-
kel sakė įstatymų leidėjams Berlyne.

Kitas mūšis vyks dėl klausimo, kiek būtų 
galima sustiprinti ES biudžetą, taip pat 
ar dėl išlaidų sprendžianti Europos Ko-
misija galėtų surinkti daugiau lėšų skoli-
nantis.

Šie debatai tikriausiai vėl padalys Euro-
pą pagal šiaurės–pietų liniją. Vokietija, 
Nyderlandai ir kitos vadinamosios „tau-
piosios“ narės ragina, kad turėtų būti 
leidžiama mažiau pinigų, o bet kokia 
pagalba turėtų būti paskolų, suteikiamų 
nustačius tam tikras išankstines sąlygas, 
pavidalu.

Italija, Ispanija ir Prancūzija savo ruož-
tu pasisako už subsidijas ir tiesioginę 
pagalbą, taip pat už galimybę Briuseliui 
surinkti daugiau lėšų skolinantis finansų 
rinkose.

Naujas biudžetas „turės prisitaikyti prie 
naujų aplinkybių, postkoronos krizės – 
mums reikia padidinti jo smogiamąją ga-
lią“, – po derybų Europos Komisijos pir-
mininkė Ursula von der Leyen (Urzula 
fon der Lajen).

Dar ir prieš pandemiją ne vieną mėne-
sį vykusios derybos dėl ES 2021–2027 
metų biudžeto išprovokavo aštrių ir iki 
šiol neišspręstų ginčų tarp Bendrijos ly-
derių.

Šaltinis: AFP-BNS

Balandžio 28 d. Europos Sąjunga skirs 
375 mlrd. eurų bendrijos turizmo sek-
toriaus atgaivinimui po koronaviruso 
pandemijos, pranešė Europos turizmo 
komisijos (European Travel Commis-
sion, ETC) vadovas Eduardas Santan-
deris.

255 mlrd. eurų sulauks ES narių vyriau-
sybės savo turizmo sektoriui remti, o apie 
120 mlrd. eurų numatyta skirti turizmo 
sektoriaus kompanijoms bei privatiems 
verslininkams jų veiklos atkūrimui.

„ES paramą savo narėms, reikalingą turiz-
mo sektoriui atgaivinti po koronaviruso 
pandemijos, įvertino 255 mlrd. eurų. Dar 
maždaug 120 mlrd. eurų sudarys papildo-
mos investicijos, kurios turėtų padėti tu-
rizmu besiverčiantiems verslininkams at-
sigauti“, – interviu Portugalijos agentūrai 
„Lusa“ sakė E. Santanderis.

Jo žodžiais, dėl koronaviruso pandemijos 
įvestų judėjimo suvaržymų „ES turizmo 
sektorius iš pradžių susitraukė iki nulio, o 
dabar sudaro dešimtadalį įprastinių apim-
čių“.

„Dėl šių priemonių nukentėjo ir su turiz-
mu susiję verslai, tokie kaip kruizų ir įpras-
tinių turistinių kelionių organizavimo, 
taip pat ir oro susisiekimo“, – pabrėžė ETC 
vadovas.

E. Santanderis konstatavo, jog koronaviru-
so pandemijos krizė skaudžiausiai smogė 
Pietų Europos valstybėms – Portugalijai, 
Ispanijai, Italijai ir Balkanų šalims.

Šaltinis: „Interfax“-BNS. 

ES skirs 375 mlrd. 
eurų turizmo  
atkūrimui po  
pandemijos
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10 Europos Sąjungos veiksmų kovoje su koronavirusu
Europos Sąjungos institucijos yra pasiryžusios padėti ES šalims kovoti su koronavirusu ir spręsti jo keliamus iššūkius. 
Sužinokite, ką konkrečiai daro ES ir kokių veiksmų jau yra imtasi.

1.           Siekia sustabdyti viruso plitimą

Siekdama sustabdyti viruso plitimą Europoje ir už jos ribų, ES 
laikinai uždarė savo išorės sienas neesminėms kelionėms, tačiau 
ir toliau yra užtikrinamas laisvas ir veiksmingas krovinių judėji-
mas visoje ES per vadinamuosius žaliuosius koridorius. Taip pat 
numatyti papildomi ištekliai Europos ligų prevencijos ir kon-
trolės centrui, kuris teikia greitą rizikos vertinimą ir epidemio-
loginius duomenis apie COVID-19 protrūkį.

2.   Tiekia medicininę įrangą 

„RescEU“ mechanizmo dėka su COVID-19 pandemija kovo-
jančios ES šalys gali lengviau gauti kvėpavimo aparatų, kaukių 
ir kitos ligoninėms skirtos medicinos įrangos. Valstybės taip pat 
naudojasi Bendro pirkimo susitarimu, kad galėtų įsigyti reika-
lingų apsaugos priemonių, kvėpavimo ventiliatorių ir koronavi-
ruso testavimo įrangos. ES taip pat papildomai skyrė3,08 mlrd. 
eurų paramos paketą ES sveikatos priežiūros sektoriui paremti. 

3.   Skatina tyrimus

Iš ES tyrimų ir naujovių programos „Horizontas 2020“ ES fi-
nansuoja 18 kovai su koronavirusu skirtų projektų, pagal ku-
riuos 151 mokslinių tyrimų grupė iš ES ir kitų valstybių siekia 
gerinti stebėsenos sistemas, vysto gydymo vietoje naudojamus 
greitus diagnostikos tyrimus, plėtoja naujus gydymo būdus ir 
kuria naujas vakcinas. 

4.   Siekia užtikrinti ES atsigavimą 

Siekiant padėti ES atsigauti nuo ekonominių ir socialinių koro-
naviruso pandemijos padarinių, Komisija pateiks naują pasiūly-
mą dėl 2021–2027 m. ilgalaikio ES biudžeto, į kurį bus įtrauk-
tas skatinamųjų priemonių paketas. EP nuomone, Europai 
reikia masinio ekonomikos atkūrimo paketo, kuris būtų finan-
suojamas padidintomis ilgalaikio biudžeto lėšomis, esamomis 
finansinėmis priemonėmis, taip pat ES lėšomis garantuotomis 
atkūrimo obligacijomis. Komisija taip pat pristatė Europos 
veiksmų planą, kuriuo siekiama palaipsniui atšaukti viruso pliti-
mo valdymo priemones.

5.  Vykdo ES piliečių repatriaciją

Nuo protrūkio pradžios namo buvo sugrąžinta dešimtys tūks-
tančių ES piliečių. Keleivių pargabenimas organizuojamas ir 
bendrai finansuojamas pagal ES civilinės saugos mechanizmą.

6.   Plečia solidarumo fondo taikymo sritis

Europarlamentarai patvirtino Komisijos siūlymą išplėsti ES so-
lidarumo fondo taikymo sritis, kad jos apimtų kritines visuome-
nės sveikatos situacijas. Tai leis dar šiemet Europos šalims skirti 
iki 800 mln. eurų kovai su koronaviruso pandemija.

7.   Remia ekonomiką

Europos Centrinis Bankas mobilizavo beprecedentę 750 mlrd. 
eurų paramą Europos ekonomikai. Savo ruožtu Europos Parla-
mentas pritarė Komisijos pasiūlytai Atsako į koronaviruso grės-
mę investicijų iniciatyvai, kuri leis skirti ES valstybėms 37 mlrd. 
eurų iš sanglaudos fondų kovai su koronaviruso protrūkio pada-
riniais. Finansinė parama bus skirta ne tik sveikatos priežiūros 
sektoriui, bet ir įmonėms bei gyventojams, kad būtų apsaugotos 
jų pajamos ir darbo vietos.

8.   Siekia apsaugoti darbo vietas

Europos Komisija parengė sutrumpinto darbo laiko koncepciją 
(SURE), kuri padės žmonėms išlaikyti savo darbo vietas ir grįžti 
prie pilnos darbo dienos, kai tik baigsis karantinas. Komisija ir 
Europos investicijų fondas (Europos investicijų banko grupė) 
skyrė 8 mlrd. eurų 100 tūkst. mažųjų ir vidutinių įmonių finan-
savimui.

9.   Užtikrina interneto apsaugą

Po to kai milijonai žmonių buvo priversti likti namuose, siekiant 
išvengti interneto perkrovos, ES kreipėsi į „Netflix“, „Facebo-
ok“ ir „YouTube“ su prašymu sumažinti srautinio vaizdų siun-
timo kokybę. Tai užtikrina nepertraukiamą galimybę naudotis 
internetu tiek dirbant, tiek leidžiant laisvalaikį namuose. Kad 
paremtų faktais paremtos ir patikimos informacijos sklaidą, ES 
sukūrė bendrą interneto svetainę apie Europos atsaką į viruso 
protrūkį  bei kartu su vartotojų apsaugos institucijomis didina 
spaudimą interneto platformoms kovoti su dezinformacija.

10.     Užtikrina aplinkos ir oro linijų apsaugą 

Europos Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui laikinai ne-
taikyti reikalavimo vykdyti daugumą skrydžių, kad oro linijos 
išsaugotų kilimo ir leidimosi teises oro uostuose. Tokiu būdu 
laikinai bus sustabdyti tuščių lėktuvų skrydžiai per pandemiją, 
o tai taip pat leis sumažinti oro transporto į aplinką išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
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Balandžio 9 d. Europos Parlamento (EP) virtuvė Briuselyje 
kasdien patiekia tris tūkstančius maisto porcijų medikams 
ir vargingai gyvenantiems žmonėms, o dalis Briuselyje 
esančių EP rūmų pandemijos laikotarpiu tapo, žmonių, 
kuriems reikia laikinojo būsto, prieglauda.

EP taip pat pavertė vieną iš Strasbūre esančių savo pas-
tatų konsultacijų ir testavimo dėl koronaviruso centru. 
Be to, išorės pacientai gali naudotis Briuselyje esančiu 

EP medicinos centru, o  dalis Briuselyje esančio EP automobi-
lių parko – šimtas automobilių – esant reikalui gali būti skirta 

medicinos personalui vežti. Prireikus EP yra pasirengęs panašiai 
pasielgti ir Liuksemburge bei Strasbūre.

Apie tokias priemones paskelbė EP pirmininkas David Sasso-
li. Jo teigimu, piliečių išrinktas Europos Parlamentas šiuo atsa-
kingu metu privalo išreikšti solidarumą su visuomene, padėti 
labiausiai pažeidžiamiems ir prisidėti prie kovos su pandemija. 
„Norime būti arčiau kenčiančių Briuselio, Strasbūro ir Liuk-
semburgo gyventojų, taip pat arčiau tų, kurie nepailstamai dirba 
ligoninėse. Europos jėga yra jos gebėjimas veikti solidariai“, – 
pabrėžė D. Sassoli.

Europos Parlamentas pasirūpino žmonėmis, ku-
riems reikia laikinojo būsto, medikais ir pacientais

Europos Sąjunga vienijasi su pasauliniais partneriais ir sku-
biai organizuoja lėšų rinkimo renginį – Pasaulinį atsaką 
į koronaviruso grėsmę – prasidėsiantį 2020 m. gegužės 

4 d. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir pasaulinės sveika-
tos apsaugos organizacijos paskelbė raginimą imtis veiksmų sie-
kiant skubiai suteikti objektyvią prieigą prie saugių, kokybiškų, 
veiksmingų ir įperkamų diagnostikos ir gydymo priemonių bei 
vakcinų nuo koronaviruso.

Siekdami surinkti lėšų šiam siekiui įgyvendinti, Europos Sąjunga 
ir jos partneriai surengs pasaulinį lėšų rinkimo maratoną. Viso 
pasaulio šalys ir organizacijos raginamos įsipareigoti padėti su-
rinkti užsibrėžtą 7,5 mlrd. EUR pradinę sumą.

Europos Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen pabrėžė: „Kovai 
su koronavirusu turime sutelkti pasaulį, jo lyderius ir gyventojus. Vos 
po dešimties dienų pradėsime rinkti lėšas pasauliniu mastu. Tai bus 
tikras maratonas, nes koronavirusą įveiksime tik užsitikrinę pasau-
linį atsaką ir tvarius veiksmus įvairiuose frontuose. Turime vakciną 
sukurti, pagaminti ir paskirstyti po kiekvieną pasaulio kampelį. Ir 
turime ją pasiūlyti prieinamomis kainomis.“

Viso pasaulio tyrėjai ir novatoriai iš peties triūsia ieškodami gyvy-
bes gelbstinčių ir sveikatą apsaugančių sprendimų. Nuo gegužės 
4 d. Komisija registruos šalių ir verslo fondų įsipareigojimus skirti 
finansavimą. Be to, tą dieną Komisija paskelbs tolesnius pasaulinės 
kampanijos etapus, kuriais bus siekiama sparčiai papildyti nuolat 
atnaujinamą biudžetą. 

Pasaulinis atsakas į koronaviruso grėsmę.  
ES imasi lėšų rinkimo darbo

EUROPOS INSTITUCIJŲ NAUJIENOS
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Pasaulį užklupusi koronaviruso 
pandemija kelia iššūkių ne tik 
sveikatos apsaugos sistemoms, 

valstybių ekonomikoms, kasdieniam 
žmonių gyvenimui, tačiau audrina pro-
tus įvairiomis sąmokslo teorijomis. Šia 
krize skuba pasinaudoti ir dezinforma-
cijos bei „fake news“ skleidėjai. Jų tiks-
las – pasinaudoti pandemija kurstant 
baimę ir įtampą visuomenėje, siekiant 
šalies žmones neigiamai nuteikti prieš 
sąjungininkų karius Lietuvoje, suprie-
šinti gynybinį ir socialinį bei medicininį 
saugumą teigiant, kad ne išorinės grės-
mės, bet tik COVID-19 yra reali grėsmė 
valstybei.

Rusija ir Kinija pradėjo vykdyti dezin-
formacijos kampaniją per koronaviruso 
protrūkį, galinčią turėti „kenksmingų pa-
darinių“ visuomenės sveikatai visame pa-
saulyje. Taip  teigiama Europos Sąjungos 
(ES) užsienio politikos balandžio pradžio-
je paskelbtoje ataskaitoje. Joje sakoma, 
kad tiek valstybės, tiek valstybės remiami 
veikėjai „siekia išnaudoti visuomenės svei-
katos krizę, kad paspartintų geopolitinius 
interesus, dažnai tiesiogiai ginčydami ES ir 
jos partnerių patikimumą.“

Priduriama, kad tarp COVID-19 susi-
jusio turinio, kurį skelbia Rusijos finan-
suojamas RT ir „Sputnik“, taip pat publi-
kuojami straipsniai apie įvairias sąmokslo 
teorijas.

Skiepai – esminis dezinforma-
torių taikinys

Lietuvos kariuomenės strateginės komu-
nikacijos analitikai taip pat užfiksavę, kad 
nuo vasario pradžios iki balandžio vidurio 
nustatyta daugiau nei 700 skirtingų tipų 
informacinių incidentų, skleidžiamų elek-
troninėje aplinkoje lietuvių, rusų ir anglų 
kalbomis, kurie susiję su COVID-19. 

Pavyzdžiui, įvairiuose Rusijos valdomuose 
tinklalapiuose bei socialiniuose tinkluo-
se platinamos sąmokslo teorijos, sklei-
džiančios melą, kad COVID-19 virusas 
yra biologinis ir ideologinis JAV ginklas, 
atgabentas į Kiniją. Štai ES Strateginės 
komunikacijos padalinys, stebintis ir at-
skleidžiantis dezinformaciją, sklindančią 
iš Rytų, šią savaitę pateikė informaciją apie 
pagrindines skleidžiamas sąmokslo teo-
rijas. Skiepai – esminis dezinformatorių 
taikinys.

„Gąsdinimas skiepais yra seniai pro-
kremliškų puslapių rezgamas tinklas, daž-
niausiai platinamas per Twitter“, – rašo 
ES ekspertai. Šiuo metu svarbiausias tai-
kinys – filantropas ir milijardierius Bill 
Gates (Bilas Geitsas). Apie jį skleidžiama 
daugiausiai sąmokslo teorijų su Kremliu-
mi susijusiuose puslapiuose.

ES ekspertų apžvalgoje nurodoma, kad 
Baltijos šalys yra Kremliaus antivakserinis 
taikinys. 

Ryšio tarp 5G technologijos ir 
COVID-19 nėra

Taip pat skleidžiamos viena kitai prieš-
taraujančios konspiracijos teorijos. Vie-
nos jų teigia, kad COVID-19 virusu yra 
maskuojamas tikrasis tikslas – 5G ryšio 
diegimas. Kitos pabrėžia, kad neva viruso 
užkratas plinta per 5G ryšį. 

Reikia pažymėti, kad ES turi aukščiausius 
vartotojų apsaugos standartus pasaulyje. 
Būtent todėl galime eiti į parduotuvę ir pa-
sitikėti perkamais produktais. 5G techno-
logija turi atitikti šiuos neįtikėtinai aukštus 
standartus. Tiesą sakant, ES standartai ge-
rokai viršija standartus, grindžiamus tarp-
tautiniais moksliniais įrodymais, nes ES 
daugiausia dėmesio skiriama žmonėms.

Nėra ryšio tarp 5G technologijos ir CO-
VID-19. Koronavirusas – tai virusas, kuris 
plinta tarp žmonių per lašelius, kuriuos 
žmonės iščiaudi, iškosti ar iškvepia.  5G yra 
naujos kartos judriojo ryšio tinklo techno-
logija, perduodama nejonizuojančiomis ra-
dijo bangomis Nėra jokių įrodymų, kad 5G 
technologija kenktų žmonių sveikatai.

„Twitter“ blokuos žinutes apie 5G sąmokslo teoriją 
Balandžio 23 d. Socialinis tinklas „Twitter“ pareiškė 
šalinantis žinutes, kurstančias „žalingą veiklą“, ypač 
raginimus naikinti belaidžio ryšio įrangą, skamban-
čius pasklidus sąmokslo teorijai, siejančiai penkto-
sios kartos (5G) mobiliojo ryšio technologiją su ko-
ronavirusu.

„Išplėtėme savo gaires dėl nepatikrintų teiginių, ku-
rie skatina žmones užsiimti žalinga veikla, gali nu-
vesti iki kritinės 5G infrastruktūros sunaikinimo ir 
apgadinimo, arba sukelti plataus masto paniką, so-
cialinius neramumus ar didelio masto sutrikimus“, – 

trečiadienį paskelbė už „Twitter“ saugumą atsakinga 
komanda.

Toks žingsnis žengtas po to, kai dėl raginimų socia-
liniuose tinkluose buvo apgadinta 5G antenų kai ku-
riuose Europos šalyse.

Naujos „Twitter“ taisyklės yra vėliausias socialinių 
tinklų platformų mėginimas pažaboti žaibiškai plin-
tančią dezinformaciją apie koronavirusinės infekcijos 
COVID-19 pandemiją.

Šaltinis: AFP-BNS. 

Skleidžiama dezinformacija siekiama 
kurstyti baimę ir įtampą visuomenėje
Rasa Juknevičienė
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Lietuva Europos Sąjungoje jau 16 metų – linksmai
Lietuvos autorių karikatūrose užfiksuoti aktualiausi Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą momentai
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Pasaulio lyderiai ir tarptautinių 
organizacijų atstovai, kalbėdami 
apie COVID-19 plitimą, akcen-

tuoja tai, kas turėtų būti akivaizdu kie-
kvienam: siekiant grįžti į normalų gyve-
nimą, būtina sukurti efektyvią vakciną. 
Visos kitos priemonės reikštų tik spren-
dimo atidėliojimą. Pavyzdžiui, kas pasi-
keis pasauly nuo 2020-ųjų iki 2021-ųjų, 
kodėl olimpinės žaidynės, perkeltos vie-
neriems metams, jau galės vykti? Juk in-
fekcijos židinys, nauja banga išplatinantis 
mirtiną užkratą po visą pasaulį, olimpia-
dos metu bus sukurtas 2021-aisiais lygiai 
taip pat „patikimai“, kaip tai būtų įvykę ir 
2020-aisiais...  

Tas pat pasakytina ir apie bet kokių kitų 
kelionių planavimą ar mėgavimąsi pra-
mogomis, kai susiburia bent kiek dides-
nis žmonių skaičius. Visi – ir stambiojo, 
ir smulkaus bei vidutinio verslo atstovai, 
ir visi mes, paprasti žmonės – tikimės rea-
lių, pamatuotų veiksmų, efektyviai suval-
dant COVID-19. Atsakymus – aiškius ir 
mokslu grįstus – turi pateikti politikai. 

Europos Parlamente, dar COVID-19 ne-
išplitus, retoriškai klausiau: kodėl nepa-
kankamai kliaujamasi mokslu? Šiandien 
norėčiau grįžti prie šios temos, juk jau 
praėjo nemažai savaičių – tad kas nauja?  

Kovo viduryje Europos Komisijos pirmi-
ninkė Ursula von der Leyen pareiškė, jog 
su Europos Sąjungos finansine parama 
mokslininkams tikimasi vakciną senaja-
me žemyne turėti dar iki rudens. Europos 
vaistų agentūros atstovai replikavo, kad 
prireiks šešių mėnesių ar daugiau, kol 
„kandidatai“ į vakciną bus išbandyti pla-
tesniuose klinikiniuose tyrimuose, ir 12–
18 mėnesių, kol vakcina nuo COVID-19 
bus galutinai patvirtinta ir paruošta 
rinkoms. Turėdamas kad ir kuklią, bet 
vaistų paieškos patirtį, puikiai žinau, kad 

vaistų, juolab skiepų, gamybos procesai 
yra itin kompleksiški. O kur dar visokie 
reglamentai. Manau, tuos dalykus pui-
kiai suvokia visa mokslo bendruomenė. 
Tikriausiai niekas nesiryžtų pateikti šim-
taprocentinės prognozės, ar, pavyzdžiui, 
kitų metų vasara būtų realus terminas? 

Vis dėlto ir visus nuo to jau spėjusius pa-
vargti žmones, smulkų bei vidutinį verslą 
ir politikus, linkusius į optimistinius sce-
narijus, galima suprasti. Bet pamėginki-
me suvokti vakcinos kūrimo procesus bei 
aptarti koordinuotinus veiksmus tarptau-
tiniu mastu. Tiek vakcinos kūrimo etape, 
tiek ir po jo. 

Vakcinų kūrimo patirtys ir iššūkiai 

Įprastai vakcinos kūrimo ir bandymų, 
tyrimų laikotarpis trunka 5–10 metų, o 
ligšiolinis vakcinos sukūrimo „rekordas“ 
priklauso bene Memps, mums kitaip žino-
mos kaip kiaulytės, vakcinai. Tai užtruko 
4 metus. Žinoma, šis dabar plačiai naudo-
jamas skiepas buvo sukurtas dar praėjusio 
amžiaus šeštajame dešimtmetyje. Dabar 
medicinos srityje esama daug inovacijų. 
Tai galėtų pagreitinti kūrimo procesą, ta-
čiau laikotarpis klinikiniams bandymams 
bei kitiems etapams, kol vakcina pasieks 
rinką, vis tiek išlieka ilgas. 

Vakcinos taip greitai tikimasi ir dėl to, nes 
šio naujojo koronaviruso genomo seka 
paskelbta per labai trumpą laiką – nuo 
oficialaus viruso paskelbimo iki genomo 
sekos paskelbimo praėjo tik trys dienos. 
Antrasis žingsnis – viruso kūrimas – taip 
pat vyksta neįtikėtinai sparčiai. Pasaulio 
sveikatos organizacijos (PSO) duomeni-
mis, klinikiniai bandymai su žmonėmis 
pradėti greičiau nei per keturis mėnesius 
nuo viruso pradžios. O štai balandžio 23 
dieną buvo pradėti pirmieji klinikiniai 
tyrimai su vakcina ir Europoje, Jungtinėje 
Karalystėje. Būtent šią vakciną kūrė Oks-
fordo universiteto mokslininkai. Kartu 
COVID-19 galimos vakcinos tyrimai su 
žmonėmis jau vyksta ir Vokietijoje, kur 
prototipą kartu kūrė šios šalies įmonė 
„BioNTech“ bei JAV farmacijos kompa-
nija „Pfizer“. Taip pat žinome apie dar du 
vykstančius bandymus JAV ir apie tris – 
Kinijoje.

Vakcinų paieškos paprastai būna parem-
tos viena iš trijų „platformų“: DNR ar 
RNR, virusų vektoriumi bei į virusus 
panašiomis dalelėmis, dalyvaujančiomis 
DNR replikacijoje. Kinijoje vykdomus 
tyrimus, paremtus rekombinantinio vi-
ruso vektoriumi bei inaktyvuotu SARS-
Cov-2 virusu, planuojama baigti 2020 m. 
gruodžio mėnesį, o trečiąja tyrimų plat-

 Turėdamas kad ir ku-
klią, bet vaistų paieškos 
patirtį, puikiai žinau, kad 
vaistų, juolab skiepų, 
gamybos procesai yra 
itin kompleksiški. 

COVID-19 vakcinos scenarijai  
ir kokius veiksmus turime  
atlikti šiandien
Prof. Liudas Mažylis
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos  
komiteto Europos Parlamente narys
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forma pagrįstos lentivirusinės minigenų 
vakcinos tyrimai suplanuoti iki 2023 
metų. Viena iš minėtų JAV tyrėjų grupių 
grindžia tyrimus lipidinių nanodalelių, 
turinčių signalinę RNR, dispersija (ty-
rimai gali užtrukti iki 2021 m. pavasa-
rio ar vasaros), kita – DNR plazmidu, 
transliuojamu per elektroforezę (tyrimai 
gali baigtis 2020 m. lapkritį). Oksforde 
tyrimai grindžiami adenoviruso vekto-
riumi, o Vokietijoje – RNR (galima šių 
abiejų tyrimų pabaiga – 2021 m. gegužė). 
Grupių dydis įvairuoja nuo 45 iki 500 
tiriamųjų. Svarbūs tyrimų parametrai – 
greitis, gamybos pajėgumai, išsidėstymas 
klasifikacijos skalėje ir pasaulinis prieina-
mumas. 

Ligšiolinė vakcinų kūrimo praktika rodo, 
kad, net ir įveikę pirminį klinikinį testa-
vimą, iki trečiosios (galutinės ir plačios) 
tyrimų fazės prieina tik kas dešimtas kan-
didatas į vakciną. Priežastys įvairios: gal 
jie iššauks nepakankamą imuninį atsaką, 
o gal tiesiog – deja – nesulauks tinkamo 
finansavimo.

Tad – kas žino – gal tikruoju kandidatu 
taps dar kuri nors vakcina? Juk iš viso 
šiuo metu „priėmę COVID-19 iššūkį“ 
deklaruoja apie 115 tyrėjų grupių visame 
pasaulyje.  

Iš trijų „didžiųjų“ XXI amžiaus virusų, 
tik Ebola „nusipelnė“ pilnai ištirtos vak-
cinos: prekiniu pavadinimu „Ervebo“ ji 
pagaliau buvo aprobuota JAV. Gal ir sim-
boliška: tai įvyko 2019 m. gruodį. Visas 
tyrimų ir aprobavimo iki licencijos ciklas 
atsiėjo 1 milijardą JAV dolerių. Akivaiz-
du, kad tai įkandama tik stambiausioms 
pasaulinėms vaistų firmoms.

Gal kaip tik todėl koronavirusų grupės 
vakcinoms sekėsi blogiau. Pavyzdžiui, 
Ajovos ir Džordžijos universitetuose 
dabar yra pradėtos vakcinos nuo CO-
VID-19 paieškos, pasinaudojant vakcinos 
prieš MERS virusą įdirbiu. Jos paremtos 
žmogaus paragripo HPIV-5 vektoriaus 
platforma. Kaip žinoma, MERS užfik-
suotas Saudo Arabijoje 2012 m., nuo jo 
mirė apie 774 iš 8098 užsikrėtusiųjų. Tai-

gi remiantis procentais, mirtingumas nuo 
MERS – didesnis už ligi šiol nustatytą 
mirtingumą nuo COVID-19 (70 tūks-
tančių iš 1,5 milijono). Visgi, tasai koro-
navirusų padermės „pusbrolis“ pasirodė 
lengviau suvaldomas. Gal todėl tolesnės 
vakcinų prieš koronavirusus tyrimų fazės 
buvo pristabdytos. Pradėjus plisti nauja-
jam koronavirusui, vėl atsigręžta į SARS 
ir MERS įdirbį. Artimiausia nuo prak-
tinio naudojimo prieš MERS laikoma 
„DNR platforma“ paremta vakcina, ma-
žiau pažengusios – dar trys potencialios 
vakcinos, kurios remiasi „virusinio vekto-
riaus“ platforma.  

Vakcinos tyrimus, viena vertus, riboja 
tyrimų etika. Juk tiksliausią rezultatą 
parodytų tyrimai, kai žmogus imunizuo-
jamas, o po to apkrečiamas. Bet taip elg-
tis negalima. Tad pirmiausiai ištiriama, 
kaip vakcina veikia gyvūnus, o tada jau 
tiriamas saugumas bei potencialus imu-
ninis atsakas, tiriant antikūnus vakci-
nuotų žmonių kraujyje. Kita vertus, vak-
cinos nuo COVID-19 tyrimai, kaip 

SVEIKATOS APSAUGA
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jie vykdomi dabar, laikytini forsuotais. 
Pasaulyje būta ne taip jau daug atvejų, 
kai taupomas laikas ir prašoma savano-
rių sutikti dalyvauti tyrime, apeinant 
tam tikras tarpines tyrimų fazes, kurios 
šiaip jau užtruktų ilgus mėnesius ir netgi 
metus.

Štai iki šiol greičiausiai klinikinius ban-
dymus pradėjusi vakcina buvo sukurta 
2015 metais, skirta Zikos virusinei in-
fekcijai. Nuo genomo sekos paskelbimo 
iki bandymų pradžios praėjo vos sep-
tyni mėnesiai. Visgi, galiausiai viruso 
protrūkis nurimo, todėl vakcina taip ir 
nebuvo sukurta. Panaši situacija įvyko ir 
su anksčiausiai apsireiškusiu koronaviru-
su – SARS, kurio plitimas prasidėjo 2002 
metų lapkritį Kinijoje, o oficialiai patvir-
tintas buvo 2003 metų vasarį. Šiuo atveju 
genomo seka buvo išaiškinta per keturis 
mėnesius, o klinikiniai tyrimai pradėti tik 
2004 metų gruodį. Visgi, tuo metu SARS 
viruso plitimą jau buvo pavykę suvaldyti 
epidemiologiškai ir vakcina nebebuvo ga-
lutinai patvirtinta bei neatsidūrė rinkoje. 
O kol laukiame vakcinos, turime ir toliau 
būti sąmoningi ir nepamiršti fizinės ligos 
grėsmės.

Kodėl tartis dėl vakcinos atsidūrimo 
rinkoje reikia jau dabar?

Kad ir ką skelbia PSO ir ES apie jų pa-
laikomus mokslinius tyrimus ir pastangas 
sukurti vakciną, skirtą kovoti su CO-
VID-19, net ir prasidėjus klinikiniams 
bandymams su žmonėmis, tai užtrunka 
mėnesius. Pirmiausiai vakcina testuojama 
su palyginti nedidele žmonių grupe, ir tik 
vėliau – su tūkstančiais savanorių visame 
pasaulyje. Nors štai dar balandžio pabai-
goje mokslininkai iš Oksfordo Jennerio 
tyrimų instituto paskelbė, kad iki vasaros 
planuoja vakcinos bandymus su 6 tūkst. 
žmonių. Jų teigimu, jeigu vakcina pasi-
tvirtins kaip veiksminga – bus  siekiama 
gauti institucijų pritarimą. Taip tikimasi, 
kad keletas milijonų pirmųjų vakcinos 
dozių būtų paruoštos rinkai dar rugsėjį. 
Visgi, kad ir kokios viltys būtų, po tyri-
mų laukia vakcinos įregistravimas, o tai 
padaryti bus būtina atsižvelgiant į pačius 
įvairiausius pasaulinius vakcinų politikos 
formalumus.

Štai pastaruoju metu PSO atstovai bū-
tent ir pradėjo akcentuoti tolimesnę 

naujojo koronaviruso vakcinos, kai ji bus 
patvirtinta, eigą – registravimą, gamybą 
ir teisingą paskirstymą. O tai kelia daug 
klausimų. 

Būtini koordinuoti veiksmai tiek pasau-
liniu, tiek europiniu, tiek nacionaliniu 
mastu. Turime žinoti, ar tos dabar vakci-
nas kuriančios kompanijos bei valstybės 

pirmiausia neskubės apsirūpinti skiepais 
nuo COVID-19 savus kontinentus? Ar 
mums pasaulyje ir Europoje neteks vėl 
kalbėti apie tarptautinę politiką ir soli-
darumo paieškas krizės metu? Kai nau-
jasis koronavirusas pradėjo kaustyti ne 
tik Aziją, bet ir visą pasaulį, teko jį pa-
sitikti karštligiškai skubant. Dabar lyg ir 
turime laiko. Kol bus sukurta vakcina, 
pasaulinės, europinės ir Lietuvos insti-
tucijos turi su visuomene komunikuoti 
labai aiškiai. Turime sau dėliotis įvairius 
scenarijus, priklausomai nuo to, kur bus 
galutinai patvirtinta vakcina. Nuo gamy-
bos globalių ir vietinių perspektyvų bei 
sveikatos sistemos specialistų apmoky-
mų bei konkrečių prioritetų, kaip rin-
koje veiks vakcina, ar ir kiek ji kainuos 
paprastam piliečiui – apie tai turime 
kalbėti jau dabar. Tai – ir skaidrumo 
egzaminas visiems. Anot PSO vadovo, 
organizacija jau diskutuoja su daugeliu 
partnerių dėl vakcinos paskirstymo ir ti-
kisi artimiausiu metu paskelbti apie esa-
mas iniciatyvas. 

Ką gali padaryti ES jau dabar? Būtina 
pradėti kalbėtis su Europos vaistų agen-
tūra, kuri ir bus atsakinga už vakcinos re-
gistravimą ir saugumo reikalavimus, prieš 
patenkant į rinką. O Europos Komisija 
paskelbė, kad nuo gegužės 4 dienos ES 
ir pasauliniai partneriai rengia lėšų rinki-
mo maratoną kovai su koronavirusu. Pa-
saulinės akcijos metu visos šalys yra ska-

tinamos įsipareigoti surinkti numatytą 
7,5 mlrd. eurų pradinę sumą.  Pasak EK 
pirmininkės U. von der Leyen, kovai su 
koronavirusu turime sutelkti pasauliniu 
mastu, nes reikia sukurti vakciną, o kartu 
užtikrinti gamybą ir paskirstymą prieina-
momis kainomis. 

Vis dėlto ne taip paprasta susigaudyti, 
kurios žinios priklauso padrąsinančių 
kategorijai, o kurios – paremtos realio-
mis prognozėmis. Štai, pavyzdžiui, žinia 
žiniasklaidoje iš Šveicarijos, jog čia skie-
pyti planuojama jau spalį, yra patvirtin-
ta Nacionalinės reguliavimo institucijos 
„Swissmedic“. Pasirodo, kad jau vyksta 
derybos su mokslininkais. „Swissmedic“ 
atstovas kalba apie savaites, o ne mėne-
sius trunkančias patvirtinimo procedū-
ras – jei vakcina atlieps visus formalumus, 
tai jos atsidūrimas rinkoje galėtų įvykti 
dar šiemet. Žiniasklaidoje skelbiama, 
kad būtent prie šio mokslininkų projekto 
jungiasi ir partneriai iš Kinijos ir Latvi-
jos. Skamba įdomiai. Latviai dar nuo tų 
laikų, kai ir aš pats užsiėmiau biologiškai 
aktyvių medžiagų paieška, smarkiai mus 
lenkė. Ir vis dėlto smalsu, ar su kuo nors 
tariasi Lietuva?

Taigi daug vilčių dedama į mokslą, bet, 
kaip ir kada galutinis tyrimų produktas 
mus pasieks, priklausys nuo politikų. 
Džiaugiuosi ES veiksmais, kurie inici-
juoti Europos Komisijos, taip pat ir ini-
ciatyvomis, išdėstytomis prieš savaitę 
priimtoje Europos Parlamento rezoliu-
cijoje. Joje –  ES mokslinių tyrimų pro-
gramos lėšų kovai su virusu nukreipimas, 
raginimas valstybes nares žymiai padi-
dinti paramą mokslinių tyrimų, plėtros 
ir inovacijų programoms, kurios gali 
padėti suprasti ligą, pagreitinti diagnozę 
ir išbandyti bei sukurti vakciną, bei pra-
dėjusi veikti nauja Europos COVID-19 
duomenų platforma, padėsianti sparčiai 
rinkti mokslinių tyrimų duomenis ir da-
lytis jau turimais. 

Tad tikėkimės visko iškart. Ir kad kaukių, 
pirštinių ir kitų apsaugos priemonių trū-
kumo scenarijus nepasikartos. Ir kad vak-
cina bus sukurta per rekordinį laikotarpį. 
Ir kad įveiksime ne tik virusą, bet ir gana 
atsainų politikų ir visuomenės požiūrį į 
mokslą.

 Turime žinoti, ar tos da-
bar vakcinas kuriančios 
kompanijos bei valstybės 
pirmiausia neskubės 
apsirūpinti skiepais nuo 
COVID-19 savus konti-
nentus?

SVEIKATOS APSAUGA



15

Rasa Juknevičienė Andrius Kubilius

Neįtikėtina, bet ir visai protingi žmonės ima į rankas rašiklį 
bei pasirašo visokias nesąmones. Gaunu klausimų, ar pasira-
šyti peticiją dėl 5G? Apie ką ji, klausiu? Apie tai, kad reikia už-
drausti šį modernesnį ryšį, nes jis kenkia žmogui, net sukelia 
COVID. Siaubo filmas, kaip sakydavom jaunystėj  
Visas po žmones skleidžiamas nesąmones, prie kurių, beje, 
prisideda visokie Karbauskio į Seimą pasikviesti veikėjai, 
paneigia Ryšių tarnybos parengta atmintinė.   
Čia yra puikiai sudėliota, kas yra tas 5G ir kodėl nereikia pasi-
duoti politinių bepročių įtaigoms.
Mano išmanaus telefono ekrane jau šiandien parašyta – 4G. 
Pasitikrinkit, pas jus gal 3G, o gal ir 4. Juk tai tas pats, tik 5G 
moderniau.
O jei bijot, tai išmeskit visai ir dabartinį savo mobilų, atjunkit 
televizorių, neturėkit radijo. Ai, dar elektrą atsijunkit, neikit 
medicinos tyrimų darytis su visokiomis spinduliuotėmis ir 
elektros bangomis.
Ne?
Tai tada netrukdykit mokslui ir pasauliui eiti pirmyn su savo 
parašais.

KODĖL PAGAL PREMJERĄ NĖRA VERTAS IŠGYVENTI 
VERSLAS, SU KURIUO „NE VISKAS TVARKOJE“?
Šiandien Premjeras paaiškino: „Bet jeigu verslui po mėnesio pasi-
daro tokios išgyvenimo dilemos, ar apskritai bankrutuoti, ar toliau 
tęsti veiklą, tai galbūt ir su tais verslais ne viskas tvarkoje buvo“ 
(https://www.delfi.lt/…/skvernelis-jeigu-verslui-po-menesio-…).
Premjero tezė yra aiški: verslas, kuris netekęs pajamų, negali net 
mėnesio išgyventi, yra kažkoks „ne viskas tvarkoje“ verslas. Jis yra 
nevertas valstybės paramos ir teisės į išgyvenimą.
Bet yra žmonių, kurie neturi jokių santaupų. Ir kurie netekę paja-
mų, be valstybės paramos negalėtų to mėnesio išgyventi. Ar ir jie 
taip pat būtų neverti valstybės paramos ir teisės į išgyvenimą?
Premjeras taip nesako. Kodėl? 
Todėl, kad Premjeras jau kelintą kartą su pasididžiavimu viešai 
demonstruoja, kad jis į verslą žiūri kaip į potencialius sukčius. Nes 
taip žiūrėti į verslą yra populiaru. Net ir Lietuvoje. O Premjerui 
rūpi rinkimai, kuriuose balsuoja rinkėjai, o ne verslo subjektai. To-
dėl taip ir šneka: nes, kai valdžia karantino metu realiai nesugeba 
paremti verslo, tada ir reikia paaiškinti, kad visi jie yra „vagys“ 
neverti valstybės paramos.
Prieš porą savaičių čia, savo facebook’e, rašiau: „Ir Rusijoje, ir 
Lietuvoje valdžia į verslą žiūri labai panašiai – kaip į potencialius 
sukčius, kurie darbo vietas steigia ir naikina ne pagal pokyčius 
rinkoje, o vedini nesustabdomo noro sukčiauti. Valdžiai žiūrėti į 
verslą ir kalbėti apie verslą, ir reguliuoti verslą, kaip potencialius 
sukčius, taip pat yra labai populiaru.
Kuo toliau į Rytus, tuo – populiariau. Todėl ir sakau, kad netoli 
nutolome.“
O dabar atraskite bent kokį nors didesnį skirtumą tarp šios die-
nos S.Skvernelio žodžių ir šių neseniai pasakytų Putino žodžių. 
Iš tikrųjų – netoli tenuėjome: „Владимир Путин в интервью 
ТАСС рассказал о том, как он воспринимает российский 
бизнес. В ответ на реплику интервьюера о том, что создается 
впечатление, что президент считает бизнесменов „жуликами 
по определению“, Путин заявил, что „под этим есть 
определенные основания“.“Aušra Maldeikienė Liuks komentaras,  

Rasa. Aš jau net neaiškinu, kad 2+2 =4

Džiugas Juknys Dar kartą įrodymas, kad 
dezinformacijos „jėga“ yra greityje. Kad są-
mokslo teorijos anksčiau nei kompetentinga 
ir argumentuota informacija pasiektų įvairius 
visuomenės sluoksnius. Su 5g, Corona ar 
Bilo Gates „žmonijos mažinimo“ sąmokslas iš 
dalies pavyko pasėti abejones dėl oficialios 
informacijos patikimumo tiek protingiems 
tiek ir nelabai .

Zita Povilonytė Ar tikrai „moderniau“ yra 
pakankamas ir išsamus argumentas?

Sonata Merkelevičiūtė-Vitkauskienė Mes 
netrukdom mokslui ir pasauliui eiti pirmyn. 
Mes tik norim neleisti, kad tas kitas mokslas 
ir pasaulis mus, mūsų vaikus ir pačią žemę 
sunaikintų. Labai daug šviesių ir protingų 
žmonių atlieka tyrimus ir įrodo 5g, skiepų 
žalą. Tik šitie įrodymai nėra parankūs tiems, 
kam rūpi tik pelnas, valdžia ir diktatūra.

Egidijus Balcius Viskas labai paprasta: zmogus 
pasauli matuoja visada pagal tai, koks yra.
Vidmantas Veikalas Tai akivaizdu, ypac Jusu 
skaitytojams. O kas toliau? Kokie instrumentai 
priversti apie rinkimus galvojancius priimti 
teisingus sprendimus?
...nes jei tai tesis iki rinkimu, tai paskui maziau-
siai 5metus nebus darbo vietu, pasitikejimo, 
surinktu mokesciu, o seselis sieks dangu...

Remigijus Laučys Sprendziant is to kad sodi-
nukus ir kitas pavasario augmenijas tik didieji 
prekybininkai gali prekiauti ir apsipirkimas 
tais augalais labai trumpas bet intencyvus ir 
mazasis verslas nieko neparduos parodo,ponas 
keliukas atstovauja tik didziuosius verslus...tai 
kazkas su tuo ponuliu negerai.

Rasa Zygmantaite Greičiau spalis!!! Gal dar 
nespės visko nustekent. Toks valdžios požiūris 
100% sovietinis. Pirma atnešk pažymą, kad nesi 
kupranugaris, paskui dar ir dar ir dar, kol tavęs 
nebeliks. Pats gi kaltas .

VOX POPULI
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Šiemet Lietuva mini dar vieną itin 
svarbią datą – Steigiamojo Seimo 
šimtmetį. Europos Parlamento na-

rys prof. Liudas Mažylis šia proga nuo 
gegužės 7 d. atveria virtualią parodą 
„Steigiamojo Seimo idėja Lietuvos Tary-
bos dokumentuose“. Eksponatai atspindi 
kaip nuo 1917 iki 1918 metų vystėsi Stei-
giamojo Seimo idėja.

„Steigiamojo Seimo pirmojo posėdžio 
šimtmečio data – 2020 metų gegužės 15-
oji – vainikuoja milžinišką darbą, kurį 
nuveikė Lietuvos Taryba nuo pat jos su-
formavimo 1917 m. Kartu tai – galimybė 
pažvelgti iš dar platesnės perspektyvos – 
kaip įsikūnija, kaip tampa realizuojama 
politinė mintis. Žingsnis po žingsnio 
atsekti, kaip politinė idėja, jog turi rastis 
Lietuvos valstybė, tampa realybe. Šitos 
teritorijos gyventojai laisvų, demokratiš-
kų rinkimų būdu išrenka atstovaujamąją 
instituciją – Steigiamąjį Seimą“, – pasa-
koja prof. L. Mažylis.

Kaip kilo idėja surengti virtualią par-
odą?

Apkeliavau daugiau kaip dešimt archyvų 
vien Vokietijoje, o kur dar kiti! Ten – de-
šimtys vienalaikių dokumentų. O dar – 
to meto laikraščiai, dar – vėlesnių epochų 
tekstai, aiškinantys bei interpretuojantys 
to meto politinį vyksmą bei sprendimus. 
Turėdamas prieigą prie to lobyno, suma-
niau, kad verta tuo pasidalinti ir su kitais. 
Mokslinėse studijose, enciklopedijose, 
vadovėliuose visko galima rasti daug. Bet 
ten „dingsta“ dokumento grožis, o kartu 
dingta galimybė suvokti, ką mąstė, ko sie-
kė tie, kurie kūrė svarbiausius mūsų vals-
tybės dokumentus kūrė. 

Virtuali paroda, sudėliojanti chronolo-
giškai įvairius 1917–1918 m. autentiškus 
dokumentus, išryškinant juose žodžių 
junginį „Steigiamasis Seimas“, suteikia 
unikalią galimybę pasekti politinės min-
ties raidą. Suvokti, kaip įvyko, kad idėja – 

jog mes, lietuvių tauta, įgysime pilnavertį 
būvį per sušauktą atstovaujamąją institu-
ciją – prasiskynė kelią pro geopolitines 
kliūtis ir tapo sėkmingai realizuota. Daug 
ir prasmingai kalbėdami apie paties Stei-
giamojo Seimo nuveiktus darbus, nepa-
mirškime ir tų, kurie išvystė šios institu-
cijos idėją. O tai – Lietuvių konferencijos 
delegatai, jų branduolys, kurį sudarė dvi-
dešimt Lietuvos Tarybos narių. 

Parodos eksponatai – įvairūs dokumen-
tai. Kaip jie pristato Steigiamąjį Seimą?

Atminkime, kad 1920-ųjų nebūtų be 
1917-ųjų. Dar buvo likusi viena diena iki 
Lietuvos Tarybos suformavimo, o Lietu-
vių konferencijoje Vilniuje jau buvo pri-
imta rezoliucija, kurioje buvo įtvirtintas 
kertinis momentas moderniai valstybei – 
„turi būti sušauktas steigiamasis Lietuvos 
seimas Vilniuje, demokratiniu būdu visų 
jos gyventojų išrinktas“. 

Žinoma, man, kaip, turbūt, ir daugeliui 
lietuviui – brangiausias dokumentas 
yra Vasario 16-osios Aktas. Čia derėtų 
persakyti vieno iš Signatarų – Petro Kli-
mo – mintį, kad 1918 m. vasario 16-ąją 
Lietuvos Taryba lyg ir „nusireikšmino“ 
Steigiamojo Seimo, jo paties „naudai“. 
Juk 1917 m. gruodžio 11 d. Lietuvos 
Taryba buvo priėmusi deklaraciją, kuria 
labai glaudžiai susisaistė su to meto Vo-
kietija net keleto rūšių konvencijomis. 
1917–1918 m. sandūroje atėjo suvoki-
mas, kad tai didelei, tuo metu domina-
vusiai toje geopolitinėje erdvėje valstybei 
įsipareigota pernelyg daug. Ir Steigiama-
sis Seimas – neminint kitų labai svarbių 
funkcijų – taptų institucija, kuri galutinai 
apibrėžtų Lietuvos santykius su kitomis 
valstybėmis. 

Parodos chronologijai pasirinkote 
1917–1918 metus? Kodėl?

Norėjosi pristatyti ne Steigiamojo Sei-
mo veiklą, bet kaip pati idėja vystėsi dar 

iki Lietuvos valstybės atkūrimo ir po jo. 
Po to, kai 2017 m. kovo 29 d. politinia-
me archyve Berlyne pavyko rasti Vasario 
16-osios Akto originalą – jaučiau parei-
gą išstudijuoti ir perprasti kuo daugiau 
Lietuvos Tarybos, veikusios nuo 1917 m. 
rugsėjo iki 1920 m., dokumentų. Juk Lie-
tuvos Taryba buvo suformuota Lietuvių 
konferencijoje Vilniuje, o veiklą baigė 
1920 gegužę (tada jau ji vadinosi Lie-
tuvos Valstybės Taryba) Kaune, kai čia 
buvo sušauktas pirmasis Steigiamojo Sei-
mo posėdis. 

Lietuvos Taryba prikūrė daugybę teks-
tų, ir Steigiamasis Seimas neišvengiamai 
minimas daugelyje iš jų. Be šios institu-
cijos nebuvo įmanoma įsivaizduoti pa-
čios valstybės. Lietuvos Tarybos nariai 
puikiai suvokė, jog jų vaidmuo istoriškai 
labai reikšmingas, bet ribotas: pasiek-
ti, kad valstybė būtų pripažinta, o tada 
ateis eilė institucijų pilnatvei –  atsto-
vaujamoji valdžia, sušaukta konkrečios 
teritorijos gyventojų, ir bus toji pirminė 
institucija.   

Lietuvos Tarybos dokumentai taikliai ir 
labai lakoniškai apibūdina Steigiamojo 
Seimo paskirtį. Tai – ir Lietuvių konfe-
rencijos 1917 m. rugsėjo 21 d.  rezoliu-
cija, ir Vasario 16-osios Aktas, ir serija 
kitų to meto dokumentų. Manau, kad 
svarbiausias žodis – trumputėlis – „visų“: 
Steigiamasis Seimas turi būti išrinktas 
VISŲ Lietuvos gyventojų, o tai reiškia – 
nepaisant turto cenzo, lyties ar etninės 
priklausomybės. Trumpame žodelytyje 
buvo užkoduota tai, kuo šiandien galime 
didžiuotis prieš kitas Europos ir pasaulio 
tautas: politinės teisės niekaip nebuvo 
ribojamos, o daugelis valstybių su kur 
kas gilesnėmis demokratijos tradicijomis 
anais laikais to siekė tik laipsniškai.  

Maloniai kviečiu aplankyti parodą, kurią 
galite pamatyti internetinėje svetainėje: 
https://elpnariai.lt/.

Prof. Liudas Mažylis:  
„Be Steigiamojo Seimo 
nebuvo įmanoma 
įsivaizduoti pačios 
valstybės“

SUKAKTIS
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Europos Parlamento (EP) nariai 
Andrius Kubilius ir Rasa Jukne-
vičienė savaitinio pokalbio metu 

su žurnalistu, rašytoju Ramūnu Bogdanu 
aptarė situaciją Kinijoje ir jos vaidmenį 
koronaviruso pandemijos plėtroje. 

Pasak EP narės R. Juknevičienės, situaci-
ja Kinijoje kelia nerimą – randasi įvairių 
iniciatyvų ir Europos Parlamente, ir kitur, 
bandant aiškintis, kas gi įvyko Kinijoje 
vėlų praeitų metų rudenį. 

EP narys A. Kubilius teigė, kad jam susi-
daro įspūdis, jog Europos Sąjunga blaško-
si savo nuostatose dėl Kinijos. „Šią savaitę 
vyko Europos Parlamento Užsienio rei-
kalų komiteto nuotolinis posėdis, kuria-
me dalyvavo ES aukščiausias įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai 
Džosefas Borelis ( Josep Borrell). Buvo 
daug diskutuojama apie Kiniją, Ameriką. 
Galų gale buvo suformuluota, kad kadan-
gi Kinija ir JAV šiuo metu pykstasi, tai 
Europos Sąjunga turėtų būti tarpininku, 
tačiau tai – klaidingas požiūris“, – situa-
ciją komentavo A. Kubilius. 

Jis priminė, kad dėl situacijos Kinijoje šią 
savaitę EP nariai pasirašė garsaus žurna-
listo ir rašytojo Edvardo Lukaso inicijuo-
tą laišką Kinijos piliečiams ir draugams. 

„Taip pat pasirašėme laišką dėl to, kad 
Kinijos valdžia areštavo 15 Honkongo 
demokratijos lyderių, tad aptarinėjome 
su Honkongo opozicijos žmonėmis, kaip 

padėti Honkongui. Be to, pasirašėme 
laišką ir Lietuvos valdžiai dėl to, kad Lie-
tuvos diplomatai ir valdžia žymiai efek-
tyviau paremtų Taivano siekį Pasaulio 

sveikatos organizacijos nare“, – kalbėjo 
europarlamentaras. 

Kinija blokuoja Taivano narystę šioje or-
ganizacijoje.  

Pokalbyje taip pat buvo aptartos ir koro-
naviruso kilmės teorijos. Apžvalgininko 
R. Bogdano teigimu, yra įvairių teorijų 
bei diskusijų dėl viruso kilmės – ar jis su-
kurtas žmogaus, ar atsiradęs natūraliai. 
Pasak jo, viename garsiausių mokslinių 
žurnalų „Lancet“ yra išspausdintas moks-
lininkų straipsnis, kuriuo nėra prasmės 
abejoti. Jame mokslininkai, būdami vi-
ruso genomo tyrinėtojais, sako, kad tokio 
viruso žmogus sukurti negali, jis yra na-
tūralus. 

„Toks yra atsakymas į pirmąsias sąmokslo 
teorijas, kad čia kas nors jį konstravo“, – 
sakė R. Bogdanas. 

Tačiau, anot jo, yra svarstomas kitas klau-
simas: ar virusas kilo iš taip vadinamojo 
šlapio turgaus Uhane, ar iš laboratorijos, 
kuri yra visai netoli minėto turgaus. 

Kalbant apie laboratoriją, kurioje virusas 
galėjo būti tyrinėjamas, R. Bogdano teigi-
mu, joje lankėsi ir amerikiečių diplomatai 
iš ambasados Pekine, jie finansavo labora-
toriją, kad būtų užtikrintas jos saugumas, 
ir tai nereiškia, kad ta laboratorija norėjo 
sukurti ką nors blogo. 

„Ji galbūt tyrinėjo tuos gamtoje esan-
čius virusus, bet galėjo būti neužtikrina-
mas sterilumas laboratorijoje – apie tai 
signalizavo ir ten lankęsi amerikiečiai, 
tad virusas tokiu būdu galėjo „nutekėti“ 
į Uhaną, – svarstė tokią prielaidą žurna-
listas. – Bėda ta, kad mes neturime imu-
niteto prieš virusus, kurie yra laukinėje 
gamtoje“. 

Taip pat jis pažymėjo, kad dabartinė ko-
munistinė Kinijos valdžia labai stengėsi 
nuslėpti koronaviruso protrūkį, apie kurį 
duomenų buvo jau lapkričio mėnesį. 

„Pagal kinus, jeigu įvyko toks dalykas – 
reiškia valdžia silpna, o valdžia silpna būti 
negali“, – sakė R. Bogdanas. 

Taip pat diskutuota ir apie Kinijos įtaką 
PSO, dabartinį šios organizacijos vadovą, 
aklai tikėjusį Kinijos teikiama informaci-
ja apie koronaviruso plitimą ir kt. 

EP narių pokalbio su žurnalistu R. Bogdanu 
centre – situacija Kinijoje ir jos 
vaidmuo COVID-19 plėtroje

Apžvalgininko R. Bogda-
no teigimu, yra įvairių teo-
rijų bei diskusijų dėl viruso 
kilmės – ar jis sukurtas 
žmogaus, ar atsiradęs na-
tūraliai. Pasak jo, viename 
garsiausių mokslinių žurna-
lų „Lancet“ yra išspausdin-
tas mokslininkų straipsnis, 
kuriuo nėra prasmės abejo-
ti. Jame mokslininkai, būda-
mi viruso genomo tyrinėto-
jais, sako, kad tokio viruso 
žmogus sukurti negali, jis 
yra natūralus. 
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Covid – 19 sukrėtusi visą pasaulį iš 
esmės pakeitė žmonių gyvenimą. 

Nesvarbu ar gyveni didmiestyje, ar ma-
žame miestelyje, socialinis gyvenimas 
tapo kitoks nei buvo iki pandemijos. 
Pandemija parodė ir kitą, jau šiek tiek 
pamirštą žmonių bruožą – susitelkimą 
ištikus bėdai. 

Lietuvoje visuose miestuose ir mieste-
liuose atsirado įvairių paramos akcijų 
medikams ir labiausiai pažeidžiamų soci-
alinių grupių asmenims. 

Išaugus pagalbos poreikiui kovoje su pan-
demija, ėmė kurtis pavienės savanorių 
organizacijos, kurių koordinavimą vėliau 
perėmė Šiaulių miesto administracija. 
Kelios dešimtys savanorių pasirūpino, 
kad senoliai ir kiti labiausiai ligos pažei-
džiami asmenys nepritrūktų maisto, vais-
tų bei kitų būtiniausių dalykų. 

Plintant pandemijai didžiuosiuose mies-
tuose atsirado „drive in“ punktai, kuriuo-
se būtų tikrinami Covid – 19 ligos simp-

tomus turintys gyventojai. Punktuose  
taip pat buvo reikalingi savanoriai, kurie 
padėtų reguliuoti eismą ir patikrintų 
reikiamus patikros dokumentus. Tokių 
atsirado pora dešimčių. Tai įvairaus am-
žiaus ir profesijų žmonės, kurie paskyrė 
savo laiką pirmiausia padėti ne sau, o 
kitam. 

Ir savanoriams, ir medikams reikėjo laiko 
įsivažiuoti. Iš pradžių „drive in“ punkte 
viruso tepinėliai buvo imami kas 10 mi-
nučių, vėliau kas 5, o pačiame pandemi-
jos pike – kas 3 min. 

Nors automobiliu atvykę tikrintis asme-
nys turėdavo griežtai laikytis taisyklių, 
tačiau dėl susijaudinimo dalis neperskai-
tydavo taisyklių ir atsidarydavo automo-
bilio langus arba iš jo išlipdavo, o to nega-
lima buvo daryti.

Prisipažinsiu, jog pirmomis dienomis 
buvo nedrąsu savanoriauti ten, kur liga 
arčiausiai. Tačiau tas geras jausmas po to 
grįžus namo su kaupu atpirkdavo nerimą. 

Šiandien dienai pacientų srautas suma-
žėjęs ir panašu, kad ligos protrūkis suval-
dytas, tačiau gerumu dalintis galime ir 
toliau. Prieš porą dienų gavau trumpąją 
žinutę, jog Nacionalinis kraujo centras 
prašo prašo pagalbos ir kviečia atvykti. 
Abu su žmona esame donorai, todėl bū-
tinai apsilankysime. 

Aut. Martynas Šiurkus

Pandemija atskleidė primirštą  
žmonių susitelkimą ištikus bėdai

Kauniečiai ėmėsi gamtos 
švarinimo iniciatyvos 

Dėl karantino šį pavasarį negalėsime dalyvauti įprastose 
masinėse tvarkymosi akcijose, bet atlikti gerą darbą ga-

lime kiekvienas individualiai ir tai labai paprasta. Kviečiame 
einant pasivaikščioti ar pabėgioti gamtoje, pasiimti maišą ir 
pirštines, o pamačius šiukšlių, stabtelti ir jas surinkti. Tegu 
kiekvienas mūsų išėjimas tampa pliusu mūsų gamtai. 

Pasivaikščiojimas gamtoje vienumoje ar su artimiausiais šei-
mos nariais pastarosiomis savaitėmis tapo geriausia atgaiva 
nuo mus nuolat supančių keturių sienų. Tokiu metu turbūt 
nėra nieko geriau už nuostabias žaliąsias Kauno erdves, ku-
riose galime gėrėtis gražiausiais gamtos peizažais ir trumpam 
pabėgti nuo mus užklupusių rūpesčių. 

Tad išeikime į gamtą su pliusu, papuoškime savo #Facebook pro-
filio nuotrauką Jums patikusiu akcijos rėmeliu, kuriuos galite rasti 
čia: https://bit.ly/3bpllw9, https://bit.ly/2RT5fn7, https://bit.
ly/2xJIdbj, o savo išėjimų į gamtą su pliusu akimirkomis pasida-
linkime su savo draugų ratu socialiniuose tinkluose, pakvieskime 
nelikti abejingais ir juos.

Aut. Rasa Duobaitė-Bumbulienė
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Pandemijos 
iššūkiai sutelkė 
savitarpio 
pagalbai 

Pasaulį apėmusi Covid-19 pande-
mija apribojo socialinius žmonių 
ryšius, tačiau tuo pačiu sudarė 

prielaidas įvykti gražioms iniciatyvoms. 

Prasidėjus karantinui, panevėžiečių ben-
druomenė nedelsiant ėmėsi organizuo-
ti savitarpio pagalbą. Pirmiausia buvo 
atkreiptas dėmesys į vyresnio amžiaus 
gyventojus. Jiems koronavirusas kelia 
didžiausią pavojų, todėl miesto senjorai 
buvo raginami neiti iš namų. Susibūrusi 
savanorių komanda, telefonu nuolat tei-
kia informaciją, esant poreikiui, aprūpina 
maisto produktais ir medikamentais.  

Maisto produktais, vienkartiniais indais 
ir apsaugos priemonėmis buvo remiamos 
socialines paslaugas teikiančios įstaigos, 
organizacijos.   

Iš surinktų lėšų buvo nupirkta ir pado-
vanota respiratorių medikams. Jie šioje 
sudėtingoje situacijoje yra priešakinėse 
kovos su virusu pozicijose. 

Dar vieną gražią iniciatyvą Tarptautinės 
medikų dienos proga suorganizavo pi-
lietiškas Panevėžio jaunimas. Projekto 
X faktorius finalininkai Titas ir Benas, 
talentingas gitaristas Džiugas ir vokalistė 
Žiedūnė Respublikinės Panevėžio ligoni-
nės kieme surengė nuotaikingą koncertą. 
Bendrosios praktikos slaugytojos speci-
alybę pasirinkusi Žiedūnė prieš pat įsi-
siautėjant virusui šioje ligoninėje atlikusi 
praktiką, džiaugėsi galimybe palaikyti 
medikus ir dovanoti gerą nuotaiką šiuo 
sudėtingu periodu.   

Aut. Jurga Girdzijauskienė
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