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Nowy litewski rząd Ingridy Šimonytė  

Jesienne wybory na Litwie przyniosły zmianę koalicji rządowej1. Po kadencji 

sprawowanej przez centrolewicową większość rządy przejmuje centroprawica, 

na czele której stanie Ingrida Šimonytė. Nowy gabinet planuje kontynuację 

polityki obronnej i zagranicznej swoich poprzedników. Pomimo przeniesienia 

niektórych akcentów, kwestie polityki zagranicznej czy bezpieczeństwa 

są elementem konsensusu w litewskim życiu społeczno-politycznym  

Formowanie nowego centroprawicowego rządu pod przewodnictwem Ingridy Šimonytė 

(niezależna, rekomendacja TS-LKD) trwało kilka tygodni. Proces ten wydłużył się 

z powodu przeciągających się decyzji prezydenta Gitanasa Nausėdy. W litewskim 

systemie politycznym jedną z kompetencji prezydenta, oprócz mianowania prezesa Rady 

Ministrów i powierzenia mu misji sformowania rządu, jest końcowe zatwierdzenie składu 

rządu. Prezydent Gitanas Nausėda weryfikował kandydatury przez około 2 tygodnie2. 

Wydłużony proces akceptacji kandydatów na ministrów był prawdopodobnie wynikiem 

doświadczenia z 2019 roku, kiedy to wraz z rozpoczęciem urzędowania musiał dokonać 

powtórnej akceptacji składu Rady Ministrów. Ówczesna szybka decyzja skutkowała serią 

skandali związanych z byłym ministrem komunikacji3 Jarosławem Narkiewiczem4.  

Ostatecznie w wyniku przedłużającej się procedury prezydent zweryfikował negatywnie 

dwóch kandydatów. Finalny skład rządu został potwierdzony 7 grudnia. Zaprzysiężenie 

w parlamencie odbyło się 11 grudnia. 

Nowy Gabinet składa się z 14 ministrów. Ośmiu zostało wyznaczonych z ramienia 

Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów (TS-LKD), po dwóch 

reprezentuje Ruch Liberalny (LRLS) i Partię Wolności (LP). Ministrowie komunikacji 

i zdrowia nie należą do żadnej partii (teki z rekomendacji TS-LKD) 

Tabela 1. Skład centroprawicowego rządu Ingridy Šimonytė 
Ministerstwo  Imię i nazwisko Przynależność  

Premier Ingrida Šimonytė  Niezależna  
Minister Środowiska  Simonas Gentvilas  LRLS  
Minister Energetyki  Dainius Kreivys  TS-LKD  
Minister Gospodarki i Innowacji Aušrinė Armonaitė  LP  
Minister Finansów  Gintarė Skaistė  TS-LKD  
Minister Obrony  Arvydas Anušauskas  TS-LKD  
Minister Kultury  Simonas Kairys  LRLS  
Ministerstwo Spraw Socjalnych i 
Pracy  

Monika Navickienė  TS-LKD  

Ministerstwo Komunikacji  Marius Skuodis  Niezależny (pełnił funkcje 
wiceministra gospodarki i 
innowacji w rządzie 
Sauliusa Skvernelisa) 

Ministerstwo Zdrowia  Arūnas Dulkys  Niezależny  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Ingrida_%C5%A0imonyt%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ingrida_%C5%A0imonyt%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Simonas_Gentvilas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_Respublikos_liberal%C5%B3_s%C4%85j%C5%ABdis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dainius_Kreivys
https://lt.wikipedia.org/wiki/T%C4%97vyn%C4%97s_s%C4%85junga_%E2%80%93_Lietuvos_krik%C5%A1%C4%8Dionys_demokratai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Au%C5%A1rin%C4%97_Armonait%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Laisv%C4%97s_partija
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gintar%C4%97_Skaist%C4%97&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/T%C4%97vyn%C4%97s_s%C4%85junga_%E2%80%93_Lietuvos_krik%C5%A1%C4%8Dionys_demokratai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Arvydas_Anu%C5%A1auskas
https://lt.wikipedia.org/wiki/T%C4%97vyn%C4%97s_s%C4%85junga_%E2%80%93_Lietuvos_krik%C5%A1%C4%8Dionys_demokratai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Simonas_Kairys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_Respublikos_liberal%C5%B3_s%C4%85j%C5%ABdis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Monika_Navickien%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/T%C4%97vyn%C4%97s_s%C4%85junga_%E2%80%93_Lietuvos_krik%C5%A1%C4%8Dionys_demokratai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Marius_Skuodis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ar%C5%ABnas_Dulkys


14.12.2020 | Analiza OSPP 65 | Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

2 | 

Ministerstwo Nauki, Oświaty i 
Sportu  

Jurgita Šiugždinienė  TS-LKD  

Ministerstwo Sprawiedliwości  Evelina Dobrovolska  LP  
Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych  

Gabrielius Landsbergis  TS-LKD  

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych  

Agnė Bilotaitė  TS-LKD  

Ministerstwo Rolnictwa  Kęstutis Navickas  TS-LKD  

Źródło: Mano vyriausybė / lrv.lt 

Kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nowego rządu 

Opublikowany na początku grudnia program rządu Šimonytė nie wprowadza znaczących 

zmian w kwestiach polityki bezpieczeństwa i zagranicznej. Większość postulatów 

zapisanych w programie jest kontynuacją, a nawet kopią decyzji podjętych przez rząd 

Sauliusa Skvernelisa. Podobny ton mają deklaracje ministrów spraw zagranicznych 

i obrony w nowo sformowanym gabinecie Šimonytė. Gabrielus Landsbergis5 

w wywiadach prasowych podkreśla, że Litwa nie potrzebuje radykalnych zmian 

w polityce zagranicznej6. Podobne stanowisko zajmuje w szef MON Arvydas Anušauskas7.  

Nowy szef litewskiego MON planuje wzmacniać relacje Litwy z NATO i USA. 

Długofalowym celem zapisanym w programie na najbliższe lata jest stworzenie 

dogodnych polityczno-wojskowych warunków pozwalających na zwiększenie 

kontyngentu wojsk NATO na Litwie. Drugim priorytetem jest wzmocnienie własnego 

potencjału. W perspektywie najbliższej dekady litewski MON chce zwiększyć ilość 

rekrutów służących w siłach zbrojnych oraz ilość rezerwistów.  

Według programowych zapowiedzi koalicji centroprawicowej, Litwa będzie rozwijać 

współpracę obronną z państwami bałtycko – nordyckimi, Polską oraz Niemcami. 

Kierunkiem uzupełniającym współpracę bilateralną na arenie międzynarodowej oraz 

w ramach NATO ma być udział w europejskich inicjatywach bezpieczeństwa. Większość 

z wymienionych kierunków jest kontynuacją decyzji przyjętych przez poprzedni rząd 

na nadchodzącą dekadę8.  

W polityce zagranicznej priorytetem pozostanie współpraca regionalna z Polską oraz 

państwami bałtyckimi. W dalszej kolejności będą rozwijane relacje z partnerami 

europejskimi. W litewskiej „polityce wschodniej” nie dojdzie do zmiany wektorów. 

Centroprawicowy rząd Šimonytė będzie kontynuować politykę wsparcia dla białoruskiej 

opozycji9 oraz jednoznacznie krytycznego stanowiska wobec polityki rosyjskiej10.  

Chociaż nie ma większych różnic w programie nowego rządu na odcinku polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa, to można doszukiwać się rozbieżności. Wskazują na 

to wczesne komentarze szefa MSZ Gabrieliusa Landsbergisa. Można wnioskować, że MSZ 

pod nowym kierownictwem będzie dążyć do wzmocnienia polityki na arenie europejskiej, 

ze szczególnym uwzględnieniem kierunku francuskiego i niemieckiego. 

W przeciwieństwie do poprzedniego rządu, obecny MSZ będzie prowadzić bardziej 

zrównoważoną politykę europejską. Oczekiwać można mniej przyjaznego stanowiska 

Litwy w sporze Polski z Brukselą niż dotychczas. Nowy szef MSZ w wywiadach prasowych 

w listopadzie wskazywał Niemcy jako serce Europy11. W stosunku do Polski Gabrjelius 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Jurgita_%C5%A0iug%C5%BEdinien%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/T%C4%97vyn%C4%97s_s%C4%85junga_%E2%80%93_Lietuvos_krik%C5%A1%C4%8Dionys_demokratai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Evelina_Dobrovolska
https://lt.wikipedia.org/wiki/Laisv%C4%97s_partija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gabrielius_Landsbergis_(1982)
https://lt.wikipedia.org/wiki/T%C4%97vyn%C4%97s_s%C4%85junga_%E2%80%93_Lietuvos_krik%C5%A1%C4%8Dionys_demokratai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Agn%C4%97_Bilotait%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/T%C4%97vyn%C4%97s_s%C4%85junga_%E2%80%93_Lietuvos_krik%C5%A1%C4%8Dionys_demokratai
https://lt.wikipedia.org/wiki/K%C4%99stutis_Navickas_(1970)
https://lt.wikipedia.org/wiki/T%C4%97vyn%C4%97s_s%C4%85junga_%E2%80%93_Lietuvos_krik%C5%A1%C4%8Dionys_demokratai


Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Analiza OSPP 65 | 14.12.2020 

| 3 

Landsbergis podkreślał zaś, że Litwa nie może udawać ślepej na polskie problemy 

z prawami człowieka12.  

Kwestie związane z polsko - litewskim „Partnerstwem strategicznym” pozostaną 

prawdopodobnie bez zmian. Dla strony litewskiej inwestycje energetyczne (GIPL, 

LitPolLink), Infrastrukturalne (Rail Baltica, Via Baltica) i regionalna współpraca 

wojskowa są nadal priorytetem.  

Litewscy Polacy w planach nowego rządu  

Uwagę polskich mediów zwróciła na siebie nowa minister sprawiedliwości, Ewelina 

Dobrowolska13 (lit. Evelina Dobrovolska), która została mianowana z ramienia Partii 

Wolności. Nowa minister jest prawnikiem, obrońcą praw człowieka i praw mniejszości. 

W swojej karierze prawniczej młoda minister (32 lata) ma na koncie kilka wygranych 

spraw sądowych, które dotyczyły oryginalnego zapisu nazwisk w dokumentach 

urzędowych. Odnosiły się do małżeństw mieszanych i ich dzieci14.  

Dobrowolska jest współautorką projektu ustawy o mniejszościach narodowych, 

przekazanego do ministerstwa kultury jeszcze w poprzedniej kadencji. Projekt ten będzie 

prawdopodobnie dyskutowany przez nowy rząd, mimo że w programie 

nie ma bezpośredniego odniesienia15. W kilku miejscach pojawiają się wzmianki 

o sytuacji praw mniejszości narodowych, np. w rozdziale „Wielokulturowa Litwa” 

znajduje się fragment podkreślający wagę materialnego i niematerialnego dziedzictwa 
mniejszości narodowych zamieszkujących Litwę.  

W programie rządu centroprawicy znajduje się również obietnica modernizacji systemu 

nauczania w szkołach mniejszościowych. Dotyczy unowocześnienia podręczników 

i programów nauczania w językach mniejszościowych, które mają być dostosowane 

do najnowszych standardów.  

Rząd na czas kryzysu 

Gabinet Ingridy Šimonytė przejmuje władzę na Litwie w trakcie pogłębiającego 

się kryzysu epidemiologicznego i ekonomicznego. Šimonytė ma już doświadczenie 

w sprawowaniu władzy podczas kryzysu. W czasie załamania ekonomicznego sprzed 
dekady pełniła funkcję ministra finansów w rządzie Andriusa Kubiliusa (TS-LKD).  

Jedną z pierwszych decyzji jaką wprowadził nowy rząd są kolejne obostrzenia 

epidemiologiczne w kraju16. Kwarantanna (lockdown) na Litwie prawdopodobnie potrwa 

do 3 stycznia17. Wprowadzone obostrzenia przypominają te z wiosny 2020 roku. 

Radykalna decyzja podyktowana jest dużą dzienną liczbą zachorowań, która 

w perspektywie może doprowadzić do załamania służby zdrowia18.  

Drugą ważną kwestią, która musi zostać rozwiązana jeszcze w tym roku, jest uchwalenie 

ustawy budżetowej. Nowy rząd ma niewiele czasu na przeanalizowanie stanu finansów 

państwowych przejętych po poprzednikach oraz opracowanie i przegłosowanie własnej 

propozycji19. Wyzwaniem z pewnością będzie uwzględnienie niektórych obietnic 

programowych. Dotyczy to szczególnie zapowiadanych podwyżek w sektorze ochrony 
zdrowia oraz w sektorze edukacji20.  
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Nowy budżet musi uwzględnić scenariusze pogorszenia się sytuacji epidemiologiczno-

ekonomicznej, w tym potrzebę dalszego wsparcia dla niektórych sektorów gospodarki. 

Będzie również uwzględniać pozytywny scenariusz, związany z udanym wprowadzeniem 

szczepionki. Według litewskich ekonomistów z ministerstwa finansów,  szczepienia będą 
pozytywnie wpływać na sytuację gospodarczą w 2021 roku21. 

Wnioski 

− Nowy rząd Republiki Litewskiej choć utrzymuje główne kierunki polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa, które są skutkiem wewnętrznego konsensusu 

w litewskim życiu społeczno-politycznym, to można się spodziewać nieznacznych 

korekt na odcinku zewnętrznym. Nowy szef MSZ będzie chciał prowadzić bardziej 

zrównoważoną politykę europejską. Wykazując raczej większą powściągliwość w 

kwestii sporu Polski z Brukselą. W planach jest umocnienie stosunków z Niemcami 

i Francją.  

− Według pierwszych zapowiedzi Gabrieliusa Landsbergisa można się spodziewać 

niewielkiego ochłodzenia w stosunkach z Polską. Poglądy nowego ministra będą 

raczej tonowane przez premier, która często w wywiadach prasowych podkreśla 

wagę stosunków z Polską (podkreśla także swoje polskie korzenie i deklaruje 

znajomość języka polskiego). Wśród polityków główniej partii rządzącej TS-LKD 

jest także wielu zwolenników utrzymania stosunków z Polską w obecnym 

kształcie. W tym skrzydło bardziej konserwatywne, związane np. z Laurynasem 
Kasčiūnasem.  

− W dotychczasowych ramach pozostanie polityka bezpieczeństwa. Ministerstwo 

obrony pod przewodnictwem Arvydasa Anušauskasa będzie kontynuować 

program modernizacji oraz kierunki współpracy, gdzie kooperacja z Polską, USA 
i pozostałymi państwami regionu w ramach NATO stanowią priorytet.  

− Kwestią otwartą pozostaje możliwość zmian w sytuacji prawnej mniejszości 

narodowych na Litwie (w tym polskiej). Dla nowej minister sprawiedliwości 

problematyka ta jest jedną z kluczowych. Podobnie dla partii, z której się wywodzi, 

kwestie praw człowieka są jednymi z kluczowych zapisów programowych. 

Projekty dotyczące pisowni nazwisk i praw mniejszości narodowych spotkają się 

również z przychylnością premier Šimonytė. Opór wobec progresywnych 

rozwiązań związanych z sytuacją mniejszości (wszystkich – seksualnych oraz 

narodowych) może być spodziewany ze strony konserwatywnego skrzydła 
koalicji.  

1 Więcej w Analizie OSPP nr 52/2020 Wybory parlamentarne na Litwie. 
2 Aida Murauskaitė,Politologai: prezidentas rėmėsi ne emocijomis ir nešienavo ministrų, nes supranta to kainą, 
LRT.lt, 04.12.2020; https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1291591/politologai-prezidentas-remesi-ne-
emocijomis-ir-nesienavo-ministru-nes-supranta-to-kaina [dostęp: 14.12.2020]. 
3 Prezydent otwarcie komunikował w mediach, że ma nadzieje, ze nowy minister komunikacji będzie asfaltował 
drogi w sposób przejrzysty. Jest to jawna aluzja do polityki prowadzonej przez Jarosława Narkiewicza. Za: Aida 
Murauskaitė,Politologai: prezidentas rėmėsi ne emocijomis…  
4 Liepa Želnienė, G.Nausėda ragina J.Narkevičių trauktis, 15min.lt, 28.11.2019; 
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/g-nauseda-nebelaukia-premjero-vertinimo-nuomone-apie-j-
narkeviciu-issakys-patarejas-56-1238758 [dostęp: 14.12.2020]. 

 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/g-nauseda-nebelaukia-premjero-vertinimo-nuomone-apie-j-narkeviciu-issakys-patarejas-56-1238758
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/g-nauseda-nebelaukia-premjero-vertinimo-nuomone-apie-j-narkeviciu-issakys-patarejas-56-1238758
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5 Wnuk Vytautas Landsbergisa. Doświadczenie dyplomatyczne i w polityce zagranicznej zdobywał w MSZ oraz w 
Brukseli. Najpierw jako doradca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Następnie jako deputowany do 
Parlamentu Europejskiego. Jako europoseł związany był z Europejską Partią Ludową. 
6 Jūratė Skėrytė,Gabrielius Landsbergis: užsienio politikoje radikalių pokyčių Lietuvai nereikia , lrt.lt, 18.11.2020; 
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1279319/gabrielius-landsbergis-uzsienio-politikoje-radikaliu-pokyciu-
lietuvai-nereikia [dostęp: 14.12.2020]. 
7 Raigardas Musnickas, Kandidatas į ministrus Anušauskas palaiko visuotinio šaukimo į kariuomenę idėją, Lrt.lt, 
26.11.2020; https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1286112/kandidatas-i-ministrus-anusauskas-palaiko-
visuotinio-saukimo-i-kariuomene-ideja [dostęp: 14.12.2020]. 
8 Program rządu koalicyjnego, Nutarimos DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS, e-
seimas.lrs.lt, 07.12.2020;  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/886c7282c12811e682539852a4b72dd4 
[dostęp: 14.12.2020]. 
9 Gintaras Radauskas, Gabrielius Landsbergis kaip diplomatijos vadovas: ar užteks patirties ir kaip sutars su 
prezidentu?, 15min.lt,20.11.2020; https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/gabrielius-landsbergis-kaip-
diplomatijos-vadovas-ar-uzteks-patirties-ir-kaip-sutars-su-prezidentu-56-1410922 [dostęp: 14.12.2020]. 
10 Apolinary Klonowski, Rząd Šimonytė ma plany wobec Polaków — znamy szczegóły proponowanego programu, 
kurierwilenski.lt, 08.12.2020; https://kurierwilenski.lt/2020/12/08/rzad-simonyte-ma-plany-wobec-polakow-
znamy-szczegoly-proponowanego-programu/ [dostęp: 14.12.2020]. 
11 Jūratė Skėrytė,Gabrielius Landsbergis: užsienio politikoje radikalių pokyčių Lietuvai nereikia… 
12 Jūratė Skėrytė, G.Landsbergis: Lietuva neapsimes akla, kad Lenkijoje yra žmogaus teisių problemų, 15min.lt, 
17.11.2020; https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/g-landsbergis-lietuva-neapsimes-akla-kad-
lenkijoje-yra-zmogaus-teisiu-problemu-56-1409170 [dostęp: 14.12.2020]. 
13  Tomasz Otocki, Ewelina Dobrowolska: prawniczka, społeczniczka, polityk. Czy prawa człowieka zagoszczą na 
poważnie w Sejmie?, przegladbaltycki.pl, 16.10.2020; https://przegladbaltycki.pl/16659,ewelina-dobrowolska-
prawniczka-spoleczniczka-polityk-czy-prawa-czlowieka-zagoszcza-na-powaznie-w-sejmie.html[dostęp: 
14.12.2020]. 
14 Apolinary Klonowski, Już oficjalnie: pani minister Ewelina Dobrowolska. Kim jest i czego się spodziewać?, 
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