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KAD LIETUVA MAŽIAU GERTŲ 

 
2017 m. gegužės mėnesį ir birželio pradžioje Seime priimta nemažai įstatymų, padaryta daug 

įstatymų pataisų, bet visas jas užgožė viena – aistros Seime ir už jo ribų dėl Alkoholio kontrolės 

įstatymo straipsnių pataisų. 

Birželio 1-ąją dieną (beje, Tarptautinę vaikų gynimo dieną) Lietuvos Respublikos Seimas 

priėmė Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kurios ŠIEK TIEK, tikėkimės, sumažins alkoholio 

prieinamumą, reklamą, jaunuolių iki 20 metų teisę pirkti alkoholinius gėrimus. Ar tai pasaulio 

pabaiga? Ar mes labiau protingesni už JAV piliečius? Juk ten viskas senokai įtvirtinta įstatymais, 

kur alkoholį gali vartoti ir pirkti tik 21 metų sulaukę jaunuoliai ir niekas nešaukia (kaip mūsų 

Seime), kad taip varžomos jaunuolių laisvės, o viena jauna politikė liberalė net pareiškė, kad taip 

nesprendžiamas jaunimo užimtumas...  

Ką maloni jauna kolegė būtų pasakiusi JAV parduotuvės pardavėjai, jei būtų pati atsidūrusi 

situacijose, į kurias buvau patekęs aš pats. Štai vienoje JAV valstijoje sekmadienį po kelionės į 

užmiestį prekybos centre įsidėjau į krepšį butelį vyno, rengdamasis eiti į svečius. Kai prie kasos 

atėjo eilė mane aptarnauti, kasininkė rimtu veidu atsistojo savo darbo vietoje ir išpylė valstijos 

įstatymo ištrauką, kad sekmadieniais draudžiama prekiauti (pirkti ir parduoti) alkoholinius gėrimus. 

Buvo paminėta ir galima man paskirti bauda. Teko vyno butelį grąžinti į lentyną, iš kurios jį buvau 

paėmęs.  

Kitas pavyzdys – jau Čikagoje. Kai atėjo eilė mane kasininkei aptarnauti, ji, žvilgterėjusi į 

pirkinius, pamatė alaus skardinę ir čiupo telefono ragelį. Atskubėjo kita kasininkės kolegė ir ramiai 

įmušė į kasą mano alaus kainą. Paaiškėjo, kad kasoje sėdinti mergina neturi 21 metų ir ji neturi 

teisės man net „įmušti“ į kasos čekį alaus kainos. Nežinau, ar mano jaunoji kolegė liberalė LR 

Seime būtų įrodinėjusi, kad JAV parduotuvėje pažeidžiamos jaunimo teisės, kodėl jaunimas turi 

ginti tėvynę, bet negali išgerti alaus ir pan. Aišku, jei tai būtų atsitikę kurioje nors Rytų valstybėje, 

įsitikinęs, priekaištų kasininkės būtų išgirdusios ne vieną. 

Bet mes gyvename Lietuvoje, kuri LABAI GERIA. Jei kai kurių Seimo narių neįtikina 

Pasaulio sveikatos organizacijos tyrėjų statistika, kuri neva gali būti iškraipyta, tikiu, įtikina ir 

patikima Lietuvos institucijų pateikta statistika, kad mūsų šalis yra tarp lyderių pasaulyje pagal 

savižudžių skaičių, pagal smurtą prieš vaikus ir pan. O žudosi ir smurtauja dažniausiai girti 

asmenys. 

Aš tikiu ir Higienos instituto duomenimis, kad pernai šalyje 670 žmonių mirė dėl tiesiogiai su 

alkoholio vartojimu susijusių priežasčių, kad Policijos departamento duomenimis užregistruoti 445 

kelių eismo įvykiai dėl neblaivių asmenų kaltės, o juose žuvo 76 ir buvo sužeisti 726 žmonės, kad 
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Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis, 2016 metų pabaigoje 

savivaldybių institucijų apskaitoje buvo 4,1 tūkstančio girtaujančių šeimų, auginančių vaikus. Kitas 

jaunas (šįkart konservatorius – sunku patikėti) Seimo politikas neseniai iš Seimo tribūnos garsiai 

pareiškė, kad įvairiomis pataisomis, kurias siūlė valdančioji frakcija, kaimas skriaudžia miestą, arba 

kaip jis pats pasakė – „kaimas muša miestą“. Tam politikui rekomenduotina aplankyti Lietuvos 

kaimo parduotuvėles iki pietų ir paskaičiuoti, kiek alaus „bambalių“ po pažastimi išsineša kaimo 

vyrai. Kas paskaičiavo, tiems aišku, kad kaimo vietovių mažų parduotuvių didžiąją apyvartos dalį 

sudaro prekyba alumi, kad pernai alaus parduota per 23 milijonus dekalitrų. 

Ar tikrai Lietuvai bus blogiau, kad mūsų šalyje bus draudžiama alkoholinius gėrimus parduoti 

jaunesniems nei 20 metų asmenims, kad bus ribojamas prekybos alkoholiu laikas, kad alkoholis bus 

mažiau reklamuojamas?  

Beje, draudimų yra daug mažiau, negu galvojama. Štai stacionarios kavinės, turinčios 

licenciją verstis alkoholio prekyba, ir toliau galės aptarnauti lankytojus ne tik kavinės viduje, bet ir 

lauko sąlygomis, t. y. ne didesniu nei 40 metrų atstumu nuo stacionarios kavinės. Šiuo atveju išnyks 

sezoninės licencijos, nebereikės išsipirkti lauko kavinei vasarai atskiros licencijos (kaip yra dažnose 

savivaldybėse dabar). 

Priminsiu, kad pasikeitimams laikas duotas pasirengti ir psichologiškai, ir fiziškai – daugelis 

naujovių įsigalės ne iškart, o nuo 2018 m. sausio 1 d. Aišku, jeigu teisės aktų pakeitimus (už 

balsavo net 101 Seimo narys, prieš buvo 10 parlamentarų, 10 – susilaikė) savo parašu patvirtins 

prezidentė Dalia Grybauskaitė. Įsitikinęs, kad tą Ji padarys, nes realiai mato Lietuvos situaciją ir 

nori, kad Valstybėje lietųsi mažiau alkoholio, o joje gyventų blaivūs, orūs piliečiai. 

*** 

Seimas priėmė Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pakeitimo 

įstatymą. Kodėl kyla aistrų dėl šildymo lengvatų pakeitimo? 

 

2017 gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymą. Šis 

įstatymo projektas buvo parengtas siekiant sumažinti mažas pajamas gaunantiems gyventojams 

būsto šildymo išlaidų finansinę naštą panaikinus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą 

šildymui. Nauju Įstatymo projektu buvo siekiama tobulinti piniginės socialinės paramos teisinį 

reguliavimą ir sudaryti palankesnes sąlygas nepasiturintiems gyventojams gauti būsto šildymo 

išlaidų kompensaciją ir padengti šių asmenų didesnę būsto šildymo išlaidų dalį. 

Seimas pritarė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos siūlymui, pagal kurį 

nuo birželio kompensacijos bus mokamos asmenims, šildymui išleidžiantiems 10 proc. ir daugiau 

savo mėnesio pajamų. Seimo nariai, suprasdami, kad PVM lengvatos panaikinimas atsilieps 

Lietuvos žmonių finansiniams pajėgumams užsimokėti už šildymą atėjus rudens sezonui, sudarys 

didelę problemą mažas pajamas gaunantiems asmenims, pasiūlė išplėsti gavėjų ratą, kurie galėtų 

gauti kompensacijas už šildymą ir sumažinti nuo 15 proc. iki 10 proc. skirtumą. Tokios pataisos 

LVŽS buvo inicijuotos siekiant didesnio socialinio teisingumo, atsisakant neefektyvios net pora 

dešimtmečių visoms visuomenės grupėms taikytos PVM lengvatos paslaugoms už šildymą. Šiuo 

sprendimu taip pat siekiama efektyvesnio savivaldos lėšų panaudojimo ir didesnė dalis žmonių 

savivaldybėse galės kreiptis dėl paramos už būsto šildymą. 

Įstatymo projekto priėmimo metu Seime vyko diskusija, kurioje buvo išsakyti argumentai, 

susiję su svarstomu įstatymo projektu. Verta juos priminti: 

„Dar sausį pasiūlėme 10 proc. normą, o dabar džiaugiuosi, nes turime bendrą frakcijų 

sutarimą. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisa siekiama 

realiai padėti skurdo sąlygomis gyvenantiems piliečiams ir kartu mažinti pajamų nelygybę, 
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užtikrinti, kad dar daugiau Lietuvos gyventojų, nepaisant naudojamos šildymo sistemos, galėtų 

pasinaudoti teikiama kompensacija“, – sako LVŽS frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis. 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė (LVŽS) sako, kad „PVM lengvata 

buvo parama ir tiems, kurių pajamos buvo didelės, jie turėjo galimybę ja naudotis. Socialinis 

jautrumas ir pagalba žmonėms, kurių pajamos mažesnės, aš manau, yra suprantama ir mes Seime tą 

pademonstruosime. Geriausia, aišku, tai rodo statistika, kurią žinodamas, R. Karbauskis pirmasis 

atkreipė poziciją ir pirmasis akcentavo tai, kad reikia ne 20 proc., o 10 proc. palikti kompensavimą 

už šildymą. Kompensuojant 20 proc., 114 tūkst. žmonių gavo kompensacijas, tai dabar, 

kompensuojant 10 proc., gaus 257, ir tai yra 142 tūkst. žmonėmis daugiau. Vadinasi, tokiam ratui 

žmonių mes padedame ir jie įgys teisę, būtent tie, kurių pajamos yra mažesnės. Kalbėti apie 

administracinį krūvį iš tikrųjų nederėtų, nes kas, jeigu ne savivalda ir ne mes visi atsakingi už tai, 

kad padėtume žmonėms, kad tiems, kuriems sunkiausia ir kurių mažiausios pajamos, padėtume 

užpildyti dokumentus, o tų dokumentų, pasidomėjau seniūnijoje, nėra tiek daug. Jeigu geba tai 

padaryti senyvo amžiaus moteris, atnešusi pagrindinius dokumentus, padedama savivaldybės 

darbuotojų, vadinasi, gebės kiekvienas žmogus. Mūsų atsakomybė pasirūpinti, kad kuo lengviau 

būtų sprendžiama dėl šio administravimo. <...> atkreipiant dėmesį į tai, kad visų pirma mes matome 

žmones ir 142 tūkstančiams padidiname galimybę gauti kompensavimą.“  

Seimo narys Virginijus Sinkevičius pasidžiaugė „kad buvo grįžta prie pradinio Valstiečių ir 

žaliųjų sąjungos siūlymo, prie 10 proc.“. Seimo narys pritarė kolegoms, kad ne visos savivaldybės 

neefektyviai panaudoja lėšas, skirtas socialinėms reikmėms, ir priminė, kad ne visa Lietuva gyvena 

Vilniaus senamiestyje, ne visi Lietuvos gyventojai gyvena daugiabučiuose, dalis žmonių gyvena ir 

nuosavuose namuose. Nauja lengvata būtent bus taikoma visai Lietuvai, ne tik daugiabučiuose 

gyvenantiems gyventojams. Seimo narys paragino kolegas turėti centralizuotą požiūrį į valstybę, o 

ne tik ginti Vilniaus senamiesčio interesus.  

Seimo narys Povilas Urbšys (LVŽS) informavo dėl salėje nuskambėjusių nuogąstavimų, kad 

išplėstas socialiai remtinųjų skaičius. <... > mes linksniuojami Europos Sąjungoje, nes mes, kaip 

politikai, labiausiai nuskurdiname savo žmones ir mes išsiskiriame būtent ta socialine nelygybe. 

Mes norime vis dėlto realiai, adekvačiai reaguoti į situaciją, ne išplėsti skaičiaus, o iš tikrųjų 

padaryti jį realų, dirbtinai nemažinti, kad būtų efektyvi ta valstybės parama. Dėl to, kad 

išgyvenama, kad iš savivaldybėms skirtų lėšų bus panaudoti tie pinigai, tai vis dėlto, dar kartą 

akcentuoju, pinigai skiriami būtent socialinei paramai. Antras dalykas, iš skiriamos sumos, tai yra 

228,7 mln. eurų, 55 proc. panaudojami kitoms socialinėms reikmėms. Bet 27,3 mln. savivaldybės 

panaudoja ne socialinei paramai. Ar tai yra normalu? Tai būtent dabar siūloma tvarka mus 

sugrąžina į Europos standartą. 10 proc. – tai yra Europos Sąjungos standartas. Mes elkimės su savo 

žmonėmis kaip su žmonėmis, o ne su kažkokiais ištekliais.“ 

Naujoji tvarka gerokai išplės galimybes remti iš tiesų skurstančius piliečius. Tačiau sprendimą 

dėl tokios paramos poreikio priims ne centrinė valdžia, o geriausiai situaciją vietose matančios 

savivaldybės. Joms perleidus sprendimo teisę pastaraisiais metais kompensacijų mechanizme 

taupomi ir vėliau efektyviau panaudojama apie 60 procentų skirtų lėšų, kurios anksčiau atitekdavo 

formaliai kriterijus atitinkančioms, tačiau tikrai neskurstančioms piliečių grupėms. Skaičiuojama, 

kad parama galės pasinaudoti apie 240 tūkst. žmonių. 

LVŽS remia Vyriausybės siekį kompleksiškai peržiūrėti visas PVM lengvatas valstybėje ir 

pateikti bendrą mokestinių įstatymų pakeitimų projektą. Neatmetama galimybė, kad šiame projekte 

Finansų ministerija gali numatyti biudžeto lėšas ir PVM lengvatai centriniam šildymui, tačiau 

negali būti pritariama opozicinių partijų siūlymams pratęsti PVM lengvatą centriniam šildymui, kol 

biudžete tam nėra numatytų lėšų. LVŽS manymu, tai neatsakinga praktika, registruojami siūlymai 

nesiremia į biudžeto galimybes – tai yra gyventojų klaidinimas. 
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Finansų ministerija birželį pristatys kompleksines mokesčių pertvarkas. Dėl šildymo lengvatų 

gyventojams bus ieškoma socialiai teisingiausio sprendimo. 

 

SKAITYKIME IR BENDRAUKIME! 
 

 

 
 

PAREIGOS SEIME 
 

 Seimo komitetuose 

– nuo 2016-11-16 iki 2017-02-16 Žmogaus teisių komiteto narys; 

– nuo 2017-02-17 Kultūros komiteto narys. 

 Seimo komisijose 

– Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininko 

pavaduotojas. 

 Seimo frakcijose 

– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys. 

 Parlamentinėse grupėse 

– Laikinosios Etninės kultūros grupės pirmininko pavaduotojas; 

– Laikinosios Mykolo Romerio grupės narys; 

– Laikinosios Lukiškių aikštės memorialo grupės narys; 

– Laikinosios Šiaulių krašto bičiulių grupės narys; 

– Laikinosios grupės „Už šeimą“ narys; 

– Laikinosios grupės „Už tautų Europą“ narys; 

– Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupės narys; 

– Tarpparlamentinių ryšių su Liuksemburgo Didžiąja Hercogyste grupės narys; 

– Tarpparlamentinių ryšių su Lotynų Amerika ir Karibų salomis grupės narys; 

– Tarpparlamentinių ryšių su Nyderlandų Karalyste grupės narys; 

– Tarpparlamentinių ryšių su Šventuoju Sostu grupės narys. 
 

Šaltinis: 

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=8801&p_k=1&p_a=seimo_narys&p_asm_id=79154. 
 

 
 

SEIMAS 
 

2017 m. gegužės 2 d. dalyvavau LRT televizijos 60-mečio jubiliejiniame koncerte „Pirmajai 

televizijai Lietuvoje – 60“ Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Nuostabi klasikinė 

muzika, mylimi diktoriai ir vedėjai, nuoširdūs sveikinimai lydėjo nepamirštamą vakarą. Visi 

matome, kaip televizija – o ir pati Lietuva – pasikeitė per 60 metų. Nacionalinė televizija mus 

visada informavo apie tai, kas svarbiausia. Tikiuosi, kad taip bus ir ateityje. Koncerto vaizdo įrašą 

galite peržiūrėti: www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013668013.  

2017 m. gegužės 3 d. dalyvavau bendrame Kultūros ir Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje. 

Jame aptarėme propagandinių technikų švietime ir kultūroje klausimą. Rytų Europos studijų centro 

tyrimas „Rusijos propaganda Lietuvoje: analizė, įvertinimas, rekomendacijos“ atskleidė, kad 

„Rusijos propaganda siekiama išnaudoti Lietuvos „skaudulius“ ir taip stiprinti nepasitikėjimą 

valstybe; Ryški skirtis tarp lietuvių ir tautinių mažumų atstovų; Esminiai faktoriai: sovietmečio 

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16209&p_k=1&p_a=padalinys&p_kade_id=8&p_pad_id=1002
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15842&p_k=1&p_a=padalinys&p_kade_id=8&p_pad_id=1070
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16262&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=197
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15956&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=94
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15957&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=150
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16262&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=197
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16029&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=57
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16029&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=57
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16029&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=57
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16047&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=181
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=8801&p_k=1&p_a=seimo_narys&p_asm_id=79154
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013668013
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vertinimas (galimai persidengia su socialiniu sluoksniu), rusiškų TV kanalų žiūrėjimas, iš dalies – 

gyvenamoji vietovė ir pajamos; Rusija didina finansavimą propagandinių TV ir organizacijų 

veikimui, todėl tikėtina dar intensyvesnė informacinė veikla“.  

2017 m. gegužės 3 d. dalyvavau Kultūros komiteto posėdyje, kuriame svarstėme Anykščių 

rajono savivaldybės kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų sumažinimo nuo 2016 m. sausio 1 d. 

klausimą, Lietuvos viešųjų bibliotekų problemas, diskutavome dėl atstovo į Nacionalinės sveikatos 

tarybos narius. Išskirčiau opią numatomą keisti vadovų skyrimo tvarką ir kadencijų skaičių, 

bibliotekų vadovams – tai kelia daug abejonių ir rūpesčių. Taip nukentėtų tie bibliotekų vadovai, 

kurie yra regiono asmenybės, daug metų dirbantys ir sėkmingai vadovaujantys. Didžiuosiuose 

miestuose tai mažesnė problema, nes vadovai lengviau galėtų pereiti dirbti ir vadovauti į gretimą 

instituciją.  

Vėliau Seime įvyko Kultūros komiteto susitikimas su Vengrijos Nacionalinės Asamblėjos 

Pirmininko pavaduotoju Ištvanu Hileriu (István Hiller). 

2017 m. gegužės 3 d. dalyvavau Šiaulių rajono Kuršėnų tautodailininkų darbų parodos „Ir 

mes įmynėme pėdas į Lietuvos istoriją“ atidaryme Seimo „Vitražo galerijoje“.  

Archyviniuose dokumentuose užfiksuota, kad Kuršėnų valsčiaus savivaldybė pradėjo kurtis 

1918 m. vasario pabaigoje. Tų pačių metų 

lapkričio 30 d. įvyko pirmasis pildomojo 

(vykdomojo) komiteto posėdis. Ir Lietuvos 

valstybė, ir Kuršėnai (Kuršėnų savivalda) 2018 

metais švęs savo įkūrimo šimtmečio datas. Šia 

proga ir surengta paroda, skirta Kuršėnų 

miestui. Šventėje buvo prisiminta Kuršėnų 

miesto – puodžių sostinės – istorija, pristatyti 

net 25 tautodailininkų darbai (keramika, 

tapyba, medžio drožiniai, karpiniai, floristika), 

įteiktos Seimo padėkos. Susirinkusius dainomis 

sveikino Kuršėnų meno mokyklos vokalinis 

kvartetas, Meškuičių instrumentinė grupė. 

2017 m. gegužės 4 d. dalyvavau Seimo Laikinosios Šiaulių krašto bičiulių grupės posėdyje. 

Jame aptarėme Šiaulių universiteto rodiklius, planuojamą studentų priėmimą, nelabai argumentais 

pagrįstą tikslinių vietų skyrimo tvarką, naikinamą priėmimą į menų studijas Šiaulių universitete. 

Universiteto atstovai iškėlė klausimus apie naują „krepšelio“ atnešimo į aukštąją mokyklą tvarką, 

apie tai, kad 2017 m. neliko valstybės finansuojamų vietų lygiagretųjį studijų modelį taikančiose 

studijų programose, kad tikslinis vietų paskirstymas vyksta dar nepatvirtinus aukštųjų mokyklų 

tinklo pertvarkos. Nutarta kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją ir gauti paaiškinimus. 

2017 m. gegužės 10 d. dalyvavau Kultūros komiteto posėdyje. Jame svarstėme Visuomenės 

informavimo įstatymo Nr. I-1418 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, Profesionaliojo scenos 

meno įstatymo IX-2257 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, būsimo teisinio reguliavimo 

siekiant uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose klausimą, Teatrų vadovų 

asociacijos kreipimąsi, pasiūlymus jėzuitų veiklos 450 metų sukakčiai paminėti. Vėliau Kultūros 

komiteto nariai lankėsi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, susitikome su 

generaliniu direktoriumi prof. Renaldu Gudausku.  

2017 m. gegužės 11 d. dalyvavau Kultūros komiteto posėdyje, kuriame baigėme svarstyti 

Profesionaliojo scenos meno įstatymo IX-2257 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, aptarėme 

Seimo teisės departamento pateiktas pastabas. 

Kuršėnų tautodailininkų parodos Seime atidarymas. 

A. Striaukaitės nuotrauka. 
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2017 m. gegužės 24 d. dalyvavau Kultūros komiteto posėdyje. Jame nagrinėjome Misionierių 

vienuolyno statinių ansamblio teritorijoje vykdomą veiklą, Vakarų Lietuvos kultūros padėtį ir 

perspektyvas, Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 31, 33, 341, 47, 48 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektą, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 6 ir 10 

straipsnių pakeitimo įstatymo projektą ir 

Administracinių nusižengimų kodekso 79, 124, 

146, 477, 548 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektą, Seimo nutarimo „Dėl 2017 metų 

paskelbimo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio 

metais“ projektą Nr. XIIIP-323. Išskirčiau 

Kultūros komiteto siūlymą Vyriausybei „[...] 

sudaryti specialiąją komisiją iš suinteresuotų 

institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovų, 

kuri ištyrusi ir įvertinusi situaciją dėl vykdomos 

veiklos Misionierių vienuolyno statinių 

ansamblio teritorijoje, institucijų veiklą, 

parengtų ir pateiktų siūlymus dėl teisės aktų 

tobulinimo paveldo apsaugos srityje“. 
 

2017 m. gegužės 24 d. dalyvavau Seime vykusioje diskusijoje „Humanitarinių mokslų ir 

studijų kuriama pridėtinė vertė“. Diskusijoje aktyviai pasisakė Lietuvos mokslo bendruomenės 

atstovai, jie išdėstė daug problemų, pastabų ir kritinių vertinimų. Akivaizdu, kad humanitarinių 

mokslų kuriama pridėtinė vertė negali būti lyginama su ekonomikoje sukuriama pridėtine verte. 

Mano kolega Seime dr. Mantas Adomėnas kritiškai reflektavo humanitarinių mokslų sampratą, 

paskirtį ir poreikį, o aš lieku prie Claude‘o Lévi-Strauss‘o minties, kad be humanitarinių mokslų 

nebus XXI a. Aukštųjų mokyklų dėstytojai ir mokslo institutų tyrėjai savo pasisakymuose klausė: 

kokia yra humanitarinių mokslų politikos Lietuvoje kuriama pridėtinė vertė? Diskusijos vaizdo 

įrašą galite peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=Xux4iwnS7qQ.  

2017 m. gegužės 31 d. dalyvavau Kultūros komiteto posėdyje. Jame svarstėme: Valstybinės 

kultūros paveldo komisijos įstatymo Nr. IX-2453 pakeitimo įstatymo projektą, Nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, 

Komercinių audiovizualinių pranešimų LRT eteryje klausimą, Visuomenės informavimo įstatymo 

Nr. I-1418 2, 31, 33, 341, 47, 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, Lietuvos nacionalinio 

radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą ir 

Administracinių nusižengimų kodekso 79, 124, 146, 477, 548 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektą, Teisės departamento išvadas dėl Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 34 

straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Akcentuotina posėdyje išsakyta LRT tarybos nuostata, kad 

„<...> panaikinus galimybę LRT eteryje skelbti pranešimus apie kultūros ir sporto renginių rėmėjus, 

nukentėtų šalies kultūrinis ir sporto gyvenimas“.  
 

 
 

ŠIAULIŲ MIESTAS 
 

2017 m. gegužės 12 d. dalyvavau nuostabiame koncerte ir pasveikinau Šiaulių universiteto 

Muzikos katedros absolventę Sigutę Vaičiulytę, pristačiusią baigiamąjį bakalauro studijų projektą 

„SU MUZIKA IR MEILE“. Renginyje pažymėjau: „Taip, Sigute su muzika ir meile daug ką 

pasaulyje galima nuveikti. Ačiū už koncertą Polifonijos salėje. Tikiu, kad savo talentu dar ne kartą 

 

Kultūros komitete vyksta konceptualios diskusijos. 

S. Tumėno asmeninio archyvo nuotrauka. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xux4iwnS7qQ


 

7 

sukviesi ir į dar didesnes sales žiūrovų. Sėkmės ir Šiaulių universiteto Muzikos pedagogikos 

katedrai, ugdančiai tokius šviesulėlius, Lietuvos ateitį.“ 
  

  
Dainuoja Sigutė Vaičiulytė. 

S. Tumėno asmeninio archyvo nuotrauka. 

Bendrystės šventėje netrūko gėlių ir šypsenų. 

S. Tumėno asmeninio archyvo nuotrauka. 
  

2017 m. gegužės 13 d. dalyvavau Šiaulių artrito draugijos „ARTIS“ organizuotoje 

respublikinėje šventėje „Bendrystės džiaugsmas“, vykusioje Šiaulių kamerinėje „Polifonijos“ salėje. 

15 metų įkūrimo sukaktį minėjusi draugija savo veikla jau įrodė, kad bendrystė, atjauta ir pagarba 

yra esminės visuomenės vertybės. Pasveikinau nepailstančią draugijos pirmininkę Ireną 

Gaidamavičienę, džiaugiausi kūrybingais šventės svečiais ir šilta atmosfera. Renginio metu 

klausėmės nuoširdžiai atliekamų šiauliečių kolektyvų ir svečių iš Biržų, Tauragės ir kitų miestų. 

2017 m. gegužės 13 d. dalyvavau Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblio „Saulė“ 

šventėje, skirtoje ansamblio kūrybinės veiklos 45-mečiui pažymėti Valstybiniame Šiaulių dramos 

teatre. Šventėje buvo daug svečių, sveikinimų, bet svarbiausia, kad „Saulė“ yra vienas didžiausių 

Šiaulių universiteto ir miesto turtų. Sveikinimo kalboje minėjau, kad šis ansamblis jau daug metų 

yra Šiaulių universiteto ambasadorius, ne kartą apkeliavęs ir koncertavęs JAV, Pietų Amerikoje, 

Kinijoje, aplankęs didžiąją dalį Europos. Įteikiau Seimo padėkos raštus ilgiausiai kolektyve 

dirbantiems vadovams, muzikantams, solistams. 
  

  
Sveikinu profesionalųjį „Saulės“ kolektyvą. 

T. Laugalio nuotrauka. 

Algirdo Kulikausko jubiliejinis vakaras. 

I. Slonksnytės nuotrauka. 
  

2017 m. gegužės 18 d. dalyvavau Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje 

vykusiame renginyje, skirtame vargonų meistro, kino metraštininko Algirdo Kulikausko 80-mečiui. 

Kaip ir kolega Seime dr. Žygimantas Pavilionis, pasveikinau jubiliatą. A. Kulikauskas šventėje 

pasakojo apie save, fotografavo, emocingai bendravo su surinkusiais. Žiūrėjome jo sukurtus filmus, 

klausėmės „Dagilėlio“, „Margulio“ ir „Tremtinio“ atliekamų dainų. Džiugu, kad kino kūrėjas dalį 

savo kūrybinio palikimo yra padovanojęs Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai.  
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 Algirdą Kulikauską pagerbėme su kolega dr. 

Žygimantu Pavilioniu. 

S. Tumėno asmeninio archyvo nuotrauka. 
Nuoširdžiai linkiu aktoriui Vladui Baranauskui. 

L. Nekrašo nuotrauka. 
  

2017 m. gegužės 28 d. dalyvavau aktoriaus Vlado Baranausko jubiliejiniame vakare 

Valstybiniame Šiaulių dramos teatre (VŠDT). 70-metį švenčiantis aktorius sulaukė daugybės 

sveikinimų, bet įsimintiniausia dovana jam, regis tapo, premjerinis spektaklis pagal Aldo Nicolaj 

pjesę „Geležinė karta“ (režisierius – Juozas Žibūda), kuriame aktorius atliko pagrindinį vaidmenį. 

Tardamas sveikinimo žodį minėjau, kad V. Baranauskas padėkos nusipelnė už tai, kad savo 

aktoriaus talentą demonstruoja ne tik Valstybiniame Šiaulių dramos teatre, bet labai aktyviai 

pastaraisiais metais dalyvauja edukacinėje veikloje, knygų pristatymuose bibliotekose, ligoninėse, 

bažnyčiose, prisidėjo, kad VŠDT aktoriai dalyvautų Šiaulių miesto šventėse. Beje, labai prasmingų 

aktoriaus minčių apie gyvenimą, Šiaulius ir teatrą galite paskaityti spaudoje, internetinė nuoroda 

http://www.skrastas.lt/?rub=1146671142&id=1495732858&pried=2017-05-26. 
 

 
 

ŠIAULIŲ REGIONAS 
 

2017 m. gegužės 15 d. vizitą surengė Seimo pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis. Jis 

atvyko su savo pirmąja pavaduotoja Rima Baškiene. 

Kartu su kolegomis dalyvavau susitikime su Šiaulių 

regiono verslo atstovais. Seimo Pirmininko aktyviai 

klausta apie regioninę politiką, verslo sąlygas, atliekų 

išvežimo mokesčius, priimamų įstatymų kokybę, 

aukštojo mokslo reformą ir kt. Klausimų gausa liudija 

realias žmonių problemas, kurias supranta ir V. 

Pranckietis. Norėdamas jas išgirsti Seimo Pirmininkas 

itin aktyviai važinėja po Lietuvą, bendrauja su žmonėmis 

ir siūlo jiems patiems teikti pasiūlymus ir pataisas. 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga siekia išspręsti 

esmines Lietuvos problemas, dėl to tiesioginė komunikacija su piliečiais yra būtina ir, beje, 

vaisinga.  

2017 m. gegužės 15 d. kartu su kolegomis Seime – Seimo pirmininko pirmąja pavaduotoja 

Rima Baškiene ir prof. Arūnu Gumuliausku – dalyvavau Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio 

susitikime su Šiaulių regiono bendruomenės atstovais Šiaulių universiteto bibliotekoje. Seimo 

 

Visuomenės susitikime su Seimo Pirmininku. 

G. Kudulienės nuotrauka. 

http://www.skrastas.lt/?rub=1146671142&id=1495732858&pried=2017-05-26
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pirmininkas audringame susitikime atsakė į žmonių 

klausimus, replikas, argumentuodamas valstybės interesais 

ir asmenine patirtimi. „Aš žinau, kad esu kaltas už visas 

bėdas Lietuvoje“, – ironiškai pastebėjo vienas valstybės 

vadovų. Tačiau jis kvietė žmones pačius priimti 

atsakomybę už savo likimą, nebijoti keisti kvalifikacijos, 

suvokti reformų būtinybę, teikti pasiūlymus. „Mes turime 

paprasčiausią užduotį – įgyvendinti žmonėms duotus 

pažadus“, – atsakingai apibendrino Seimo Pirmininkas.  

2017 m. gegužės 18 d. susitikau su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 

vadovybe dėl Šveicarijos lietuvių fotografijų parodos „Lietuvių Šveicarija“, skirtos Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui, organizavimo. Buvo nutarta surengti parodą bibliotekoje 2018 m. 

rugpjūčio mėnesį. Taip stiprinsime bendravimą su Pasaulio lietuvių bendruomene, galėsime 

susipažinti su Šveicarijos lietuvių fotografijomis, jų požiūriais ir įžvalgomis. Svarbu paminėti, kad 

parodos iniciatorė yra Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen. 

Susipažinkite su Šveicarijos lietuvių bendruomene: http://lietuviai.ch/. 

 
Padėka tapus Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos globėju. 

Mano mintys apie biblioteką, knygas, skaitymą: 

https://www.youtube.com/watch?v=UyJNYyWhKC8&feature=youtu.be. 
 

 

Seimo Pirmininkas diskutuoja su piliečiais. 

Z. Ripinskio nuotrauka. 

http://lietuviai.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=UyJNYyWhKC8&feature=youtu.be
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RINKĖJAI 
 

Vykdydamas Seimo nario pareigas ir tesėdamas duotus pažadus, priimu rinkėjus 

pirmadieniais nuo 10 val. iki 12 val. Seimo nario biure Šiauliuose, Aušros al. 15, I aukšte. 

Išankstinė registracija: mob. 8 612 02 941, el. p. nerijus.brazauskas@lrs.lt arba mob. 8 612 04 056, 

el. p. aida.striaukaite@lrs.lt. Mano padėjėjai Jus užregistruos, o aš galėsiu Jus priimti ir išklausyti.  

Jeigu pageidaujate kreiptis į mane asmeniškai, tai galite padaryti: tel. (8 5) 239 6615 (mano 

kabinetas Vilniuje), mob. 8 668 42 143, el. p. Stasys.Tumenas@lrs.lt. 

Ir gegužės mėnesio patirtis patvirtina, kad itin dažnai gyventojų problemų adresatas yra 

miesto savivaldybė, jai priklausančios įstaigos. Man tenka būti tarpininku tarp miesto savivaldybės 

ir gyventojų, o to nebūtų, jeigu, Jūs, piliečiai, daugiau dėmesio skirtumėte teisiniam raštingumui. 

Norėdamas Jums padėti, primenu kai kuriuos aktualius įstatymus, atsižvelgdamas į Jūsų prašymus.  

Siūlau atkreipti dėmesį į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 4, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymą (prieiga per 

internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bb27f30407811e7b66ae890e1368363). 

Susipažinkite su esminiais pakeitimais:  

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, taip pat asmuo, pretenduojantis į pareigas 

valstybinėje tarnyboje, privalo deklaruoti privačius interesus šio įstatymo ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka pateikdamas privačių interesų deklaraciją (toliau – deklaracija). Šio įstatymo 

nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo taip pat taikomos politinių partijų pirmininkams ir jų 

pavaduotojams, valstybės politikų visuomeniniams konsultantams, padėjėjams, patarėjams, 

Lietuvos Respublikos Seimo komitetų patvirtintiems ekspertams, ministerijų kolegijų nariams, 

akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 

balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, 

stebėtojų tarybų ir valdybų nariams, valstybės ar savivaldybių įmonių valdybų nariams, 

Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariams, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 

visuomeniniams patarėjams, Nacionalinės sveikatos tarybos nariams, gydytojams, odontologams ir 

farmacijos specialistams, dirbantiems biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra 

valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmonėse bei įmonėse, kurių akcijos, suteikiančios 

daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar 

savivaldybei, turinčiose asmens sveikatos priežiūros ar vaistinės veiklos licenciją, taip pat viešojo 

pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti 

supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams.“  

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Valstybės politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, valstybės ir savivaldybių institucijų 

vadovų ir jų pavaduotojų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, valstybės 

tarnautojų, einančių institucijų ar įstaigų struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigas, 

valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, viešųjų įstaigų ir 

asociacijų, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, vadovų ir jų 

pavaduotojų, Lietuvos banko darbuotojų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus (atliekančių 

finansų rinkos priežiūros, vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo ne teisme funkcijas 

ir kitas viešojo administravimo funkcijas), akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių 

akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise 

mailto:nerijus.brazauskas@lrs.lt
mailto:aida.striaukaite@lrs.lt
mailto:Stasys.Tumenas@lrs.lt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bb27f30407811e7b66ae890e1368363
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priklauso valstybei ar savivaldybei, stebėtojų tarybų, valdybų narių, vadovų ir jų pavaduotojų, 

valstybės ir savivaldybių įmonių valdybų narių, politinių partijų pirmininkų ir jų pavaduotojų, 

valstybės politikų visuomeninių konsultantų, padėjėjų, patarėjų, Lietuvos Respublikos Seimo 

komitetų patvirtintų ekspertų, ministerijų kolegijų narių, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 

narių, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos visuomeninių patarėjų, Nacionalinės sveikatos 

tarybos narių, gydytojų, odontologų ir farmacijos specialistų, dirbančių biudžetinėse ir viešosiose 

įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmonėse bei 

įmonėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, 

nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, turinčiose asmens sveikatos priežiūros ar 

vaistinės veiklos licenciją, taip pat viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios 

organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose 

dalyvaujančių ekspertų (išskyrus deklaracijų duomenis asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta 

tvarka yra įslaptinti ir (arba) kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą) 

deklaracijų duomenys yra vieši ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka 

skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje. Asmens, kurio 

deklaracijos duomenys yra vieši, praradusio deklaruojančio asmens statusą, prašymu Vyriausioji 

tarnybinės etikos komisija organizuoja deklaracijos viešo skelbimo Vyriausiosios tarnybinės etikos 

komisijos interneto svetainėje nutraukimą.“ 

3 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 13 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Šio straipsnio nuostatos taip pat taikomos akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių 

bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, 

nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, stebėtojų tarybų ir valdybų nariams, valstybės 

ir savivaldybių įmonių valdybų nariams, ministerijų kolegijų nariams, Lietuvos Respublikos Seimo 

komitetų patvirtintiems ekspertams, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariams, Privalomojo 

sveikatos draudimo tarybos visuomeniniams patarėjams, Nacionalinės sveikatos tarybos nariams, 

gydytojams, odontologams ir farmacijos specialistams, nurodytiems šio įstatymo 4 straipsnio 1 

dalyje, taip pat viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo 

paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems 

ekspertams.“ 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d. 

2. Asmenys, šio įstatymo nustatyta tvarka privalantys pateikti viešųjų ir privačių interesų 

deklaraciją, ją pateikia per vieną mėnesį nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.  
 

 
 

REKOMENDACIJA 
 

Rekomenduoju Jums perskaityti Aldonos Ruseckaitės biografinį romaną „Žemaitės paslaptis“ 

(2015), išleistą Lietuvos rašytojų sąjungos leidykloje, ir straipsnių rinkinį „Lietuvos erdvinės 

sampratos ilgajame XIX šimtmetyje“ (2015), parengtą Lietuvos istorijos institute ir publikuotą 

„Baltijos kopijos“ leidykloje. Grožinis kūrinys Jums atskleis naują ir netikėtą klasikės vaizdinį, o 

mokslinė knyga parodys, kodėl susiduriame su skirtingais diskursais, kai tiriame tautos (valstybės) 

santykį su teritorija.  

„Žemaitė jau yra nuo mūsų nutolusi, įstrigęs tik tradicinis jos kaip klasikės įvaizdis – moteris 

su skarele ir keli visiems iki skausmo žinomi apsakymai. O iš tikrųjų – tai labai įdomaus likimo ir 

spalvingo, sudėtingo gyvenimo pavyzdys“ (Aldona Ruseckaitė). 
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„XX a. pradžioje jau buvo gana aiškūs įsivaizduojamos Lietuvos kontūrai, dėl kurių daugmaž 

sutarė dauguma lietuvių politinių srovių. Lietuviškajame XX a. diskurse dominavo požiūris, kad 

moderni Lietuva turinti susidėti iš teritorijų, kuriose daugumą sudarė lietuviakalbiai (visa Kauno 

gubernija, Palangos apylinkės iš Kuršo gubernijos ir dalis Rytprūsių), bei vakarinės Vilniaus 

gubernijos dalies su istorine sostine. Būtent rytuose „tautinės teritorijos“ riba buvo neaiškiausia“ 

(Darius Staliūnas).  

  
 

 
 

ATMINTINOS DATOS 
 

Gegužė 

5 d. – 115 metų, kai 1902 m. Juškuose (Šakių r.) gimė sociologas, visuomenės veikėjas 

Pranas Dielininkaitis. Mirė 1942 m. Šiauliuose. 

5 d. – 75 metai, kai 1942 m. Šuopiuose (Šakių r.) gimė pedagogė, kraštotyrininkė, Mikelio 

prizo laureatė Zita Subačienė-Jurgilaitė. 1978–1999 m. dirbo Šiaulių miesto mokyklose. Jos 

parengti kraštotyros darbai saugomi Šiaulių Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. 

7 d. – 70 metų, kai 1947 m. Panevėžyje gimė skulptorius Stanislovas Kuzma. Kurį laiką 

gyveno Šiauliuose, mokėsi 2-ojoje ir 5-ojoje vidurinėse mokyklose. Sukūrė skulptūrą „Šaulys“. 

Mirė 2012 m. Vilniuje. 

7 d. – 35 metai, kai 1982 m. įsteigtas Šiaulių radijo ir televizijos muziejus, 1994 m. tapęs 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniu. 

11 d. – 120 metų, kai 1897 m. Gruzdžiuose (Šiaulių r.) gimė baltarusių dailininkas Anatolijus 

Tyčina. 1910–1914 m. mokėsi Šiauliuose. Mirė 1986 m. Minske (Baltarusija). 

15 d. – 95 metai, kai 1922 m. Manikūnuose (Pasvalio r.) gimė fleitininkas, dirigentas 

Augustinas Armonas. 1942–1948 m. gyveno ir dirbo Šiauliuose. 

15 d. – 90 metų, kai 1927 m. įsteigta Šiaulių kraštotyros draugija. 

17 d. – 110 metų, kai 1907 m. Žydeliuose (Panevėžio r.) gimė poetė Valerija Valsiūnienė. 

Studijavo Šiaulių mokytojų seminarijoje. 1930–1940 m. dirbo Šiauliuose, Ginkūnuose ir kitose 

Šiaulių apskrities mokyklose. Mirė 1955 m. Vilniuje. 

17 d. – 105 metai, kai 1912 m. gimė teatro aktorius, režisierius Aleksas Puzanauskas. 1947–

1955 m. dirbo Šiaulių dramos teatre. Mirė 1955 m. Šiauliuose. 

17 d. – 85 metai, kai 1932 m. Šiauliuose gimė dailininkė grafikė Aldona Skirutytė. Mirė 

2005 m. Vilniuje. 
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18 d. – 100 metų, kai 1917 m. Vėjeliškiuose (Panevėžio r.) gimė poetas Bronius Kiela. 

Gyveno Kuršėnuose, Šiauliuose. 

18 d. – 65 metai, kai 1952 m. Kuibyševe (Tadžikija) gimė gydytoja pediatrė, politikė ir 

visuomenės veikėja Elena Mockuvienė. Nuo 1976 m. gyvena ir dirba Šiauliuose. 

19 d. – 80 metų, kai 1937 m. Ambrasuose (Vilkaviškio r.) gimė mėgėjiškų filmų kūrėjas, 

vargonų meistras, visuomenės veikėjas Algirdas Kulikauskas. 1993–2006 m. Lietuvos kino 

mėgėjų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkas. 

19 d. – 25 metai, kai 1992 m. Šiauliuose atidaryta galerija „Laiptai“. 

20 d. – 100 metų, kai 1917 m. Dapkūnuose (Šiaulių r.) gimė kunigas, Lietuvos laisvės kovų 

dalyvis Algirdas Mocius. 1938 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Mirė 1999 m. Raseiniuose. 

20 d. – 80 metų, kai 1937 m. Svėdasuose (Anykščių r.) gimė teatro ir kino aktorius, 

režisierius Ferdinandas Jakšys. 1961–1965 m. dirbo Šiaulių dramos teatre. 

24 d. – 105 metai, kai 1912 m. Gelčiuose (Pakruojo r.) gimė pedagogas, žurnalistas, 

visuomenės veikėjas Aleksandras Laikūnas. 1930 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Iki 1938 

m. dirbo Šiaulių apskrities mokyklose. Mirė 1986 m. Klivlande (JAV). 

24 d. – 70 metų, kai 1947 m. Pandėlyje (Rokiškio r.) gimė teatro aktorius Vladas 

Baranauskas. Nuo 1969 m. dirba Šiaulių dramos teatre. 

25 d. – 65 metai, kai 1952 m. Pagėgiuose (Šilutės r.) gimė ekonomistas, politikos ir 

visuomenės veikėjas Edvardas Žakaris. 1992–2004 m. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių Šiaulių 

įmonės direktoriaus pavaduotojas, direktorius. 

27 d. – 90 metų, kai 1927 m. Mašniuose (Pakruojo r.) gimė bibliotekininkė, kraštotyrininkė 

Birutė Strumbrienė. Dirbo Šiaulių rajono kultūros įstaigose. Mirė 2005 m. Šiauliuose. 

28 d. – 20 metų, kai 1997 m. įsteigta Šiaulių vyskupija (vyskupas Eugenijus Bartulis). 

30 d. – 130 metų, kai 1887 m. Rygoje gimė žemėtvarkininkas, kraštotyrininkas, visuomenės ir 

kultūros veikėjas Feliksas Daugėla. 1919–1940 m. gyveno ir dirbo Šiauliuose. Mirė 1967 m. 

Vilniuje. 

31 d. – 105 metai, kai 1912 m. Rygoje gimė teisininkė, Šiaulių miesto garbės pilietė 

Gražbylė Venclauskaitė. 1930 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. Nuo 1947 m. dirbo advokate 

Šiauliuose. Mirė 2017 m. Šiauliuose. 

31 d. – 60 metų, kai 1957 m. Šiauliuose gimė dailininkas tapytojas prof. Vaidotas Janulis. 

Nuo 1982 m. dirba Šiaulių universitete. 

Šaltinis: „2017 metų Šiaulių atmintinų datų kalendorius“, sudarė Danutė Darbutienė (prieiga 

per internetą: http://www.savb.lt/lt/krastieciams/siauliu-atmintinu-datu-kalendoriai/6152-2017-

metu-kalendorius?showall=&start=5).  
 

 
 

ŽINIASKLAIDA 
 

Seimo narį Stasį TUMĖNĄ kalbina rašytojas, publicistas Stasys LIPSKIS. 

 

DR. STASYS TUMĖNAS: 

TIKIU, KAD TAUTIEČIŲ NEBESKIRSTYSIME Į MUS IR JUOS 

 

Jau rašėme, kad Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje, visą savaitę 

(balandžio 24-28 dienomis) vyko LRS ir Pasaulio lietuvių komisijos posėdis. Šiaulietis, Seimo 

Kultūros komiteto narys dr. Stasys Tumėnas yra šios komisijos pirmininko pavaduotojas. Taigi 

koks Lietuvoje gyvenančių ir jiems atstovaujančio Seimo nario požiūris į minėtos komisijos 

http://www.savb.lt/lt/krastieciams/siauliu-atmintinu-datu-kalendoriai/6152-2017-metu-kalendorius?showall=&start=5
http://www.savb.lt/lt/krastieciams/siauliu-atmintinu-datu-kalendoriai/6152-2017-metu-kalendorius?showall=&start=5
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darbą, ar išgirs Lietuvos valstybės valdžios žmonės posėdžio metu iškeltas problemas, ar mėgins 

realiai jas spręsti, o ne tik kalbės ir linkčios galva, kad tikrai „širdyje mes visi – lietuviai“. To jau 

nepakanka, nes katastrofiškai auga emigracija, šiurpina išvykstančiųjų iš Lietuvos skaičiai, 

liudijantys, kad pastaraisiais metais mūsų šalį kasmet palieka 40-50 tūkstančių tautiečių. 

S. L. Komisijoje dirbate pirmąją kadenciją. Koks pirmasis įspūdis? 

Taip, ši bendra LRS ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija yra unikali. Tai vienintelė 

komisija Seime, kurioje dalyvauja ne tik LRS nariai. Nemaloniai nustebino kai kurių Seimo narių 

pamąstymai, kad tai nestatutinė komisija, neturinti juridinių galių, negalinti priimti įstatymo 

lygmens sprendimų ir pan. Man regis, tada mes turėtume galvoti, kad ir visos pasaulyje po Antrojo 

pasaulinio karo veikusios dešimtys lietuvių organizacijų, pavyzdžiui, Lietuvos išlaisvinimo 

komitetas, PLB valdyba, PLB Seimas irgi nebuvo statutinės, neturėjo įstatymų galios, o juk jos 

visos prisidėjo prie Lietuvos „Laisvės bylos“ darbų, veiksmų, žingsnių, atvedusių Lietuvą į 1990-

uosius. Kadangi jau daug metų tyrinėju lietuvių išeivių istoriją, JAV lietuvių kalbos raidą, savo 

pranešimuose konferencijose minėdavau terminą „atsarginė Lietuva“, turėdamas galvoje 

tūkstantines išeivijoje leistas studijas kalbos, istorijos, muzikologijos, meno istorijos, politikos 

klausimais, archyvus Čikagoje, Putname, Kente, nes sovietiniais metais išeivijos šviesuoliai 

stengėsi išsaugoti ateities kartoms laisvos Lietuvos idėją. Šios komisijos darbo metu iš Šveicarijos 

lietuvių bendruomenės atstovės Jūratės Caspersen išgirdau dar vieną terminą – „pavaduojanti 

Lietuva“. Privalome gerbti ir remtis pasaulio lietuvių patirtimi, įdirbiu. Priminsiu, kad dabartinė 

PLB atstovauja net 44 valstybėms, kurios delegavo 10 narių į Seimą. Daug nesusipratimų ir kyla 

todėl, kad menkai išmanome savo išeivių emigracijos istoriją, prasidėjusią XIX a. viduryje ir 

palietusią trečdalį tautos. Mano skaičiavimais, šiuo metu pasaulyje gyvena per milijoną lietuvių, ir 

dar daugiau – lietuvių kilmės asmenų. Į tai privalome atsižvelgti, gerąja prasme išnaudoti išeivių 

patirtį. Tą nežinojimą liudija faktas, kad mažai kas žino, jog po Antrojo pasaulinio karo, 1958 

metais rugpjūčio 28–31 dienomis Niujorke vykęs pirmasis PLB Seimas – aukščiausias valdymo 

organas, kuris šaukiamas kas treji metai, – priėmė PLB Konstituciją ir išrinko pirmąją valdybą 

(pirmininkas Jonas Matulionis). Seimas sprendžia visus PLB reikalus, aktualius išeivijos santykių 

klausimus, renka Valdybą, Kontrolės, Konfliktų sprendimo komitetą. Seimo posėdžiuose dalyvauja 

kraštų Lietuvių bendruomenių, Jaunimo sąjungų pirmininkai. Paskutinis toks Seimas pastarąjį kartą 

rinkosi Vilniuje 2015 metais. Nuo tada išrinkta ir naujoji pirmininkė D. Henke, gyvenanti 

Vokietijoje. Taigi kalbame apie du Seimus – išeivijoje ir Lietuvoje. Savaitės metu kilo idėja 2018 

metais surengti bendrą abiejų Seimų posėdį. Tam kažkodėl nebuvo pritarta, ir vis  dėlto buvo 

priimta rezoliucija kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kad į Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio minėjimo renginių programą būtų įtrauktas renginys „Pasaulio lietuvių vienybės diena – 

sujunkime Lietuvas“, kuris turėtų įvykti kitų metų liepos 1 d. Vilniaus Rotušės  aikštėje. 

Savaitės metu buvo perskaityta apie 50 pranešimų, kuriuos skaitė ministrai Linas 

Kukuraitis, Linas Antanas Linkevičius, profesoriai Algirdas Gaižutis, Raimundas Lopata, 

Boguslavas Gruževskis, Elena Jolanta Zabarskaitė, dr. Daiva Vaišnienė, dar kelių ministerijų 

atstovai, teisininkai, išeivijos atstovai prof. Rimvydas Baltaduonis (JAV), Jūratė Caspersen 

(Šveicarija), Dalia Henke (Vokietija), Gediminas Karoblis (Norvegija), Kęstutis Eidukonis (JAV), 

Laura Vidžiūnaitė (JAV), Henrikas Antanaitis (Australija), Rytis Virbalis (Liuksemburgas), 

Seimo nariai prof. Algimantas Kirkutis, Stasys Šedbaras, Ramūnas Karbauskis, Antanas Vinkus, 

Guoda Burokienė, Dovilė Šakalienė ir kt. Jūs skaitėte pranešimą ir dalyvavote diskusijoje „Ar 

migruojanti Lietuva taps sugrįžtančia Lietuva?“ Kokios pagrindinės pranešimo mintys? 

Išsakiau mintis, kad tai nėra retorinis klausimas, tai turi tapti realybe. Faktas, kad realybė yra 

skaudoka, bet esu optimistas, tikiu, kad migruojanti, emigruojanti, reemigruojanti Lietuva taps 

grįžtančia, tad keltini klausimai: kaip, kada, kodėl?  
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Valstybė, mano galva, turi veikti šiomis kryptimis: dirbti su besirengiančiais išvykti; su 

išvykusiais, su besirengiančiais grįžti, su paliktais tų, kurie išvyko. Šiandien yra nemažai programų, 

projektų, iniciatyvų, skirtų šioms problemoms spręsti. 

Akcentavau, kad nėra teisinga, kai pagrindine emigracijos priežastimi mes laikome 

ekonominę situaciją, nors iš tiesų turime visą kompleksą priežasčių. Mažas atlyginimas yra 

labiausiai matomas rodiklis, bet jis tėra vienas iš daugelio faktorių. Kraupūs emigracijos skaičiai 

pirmiausia liudija žmonių požiūrį į valstybę, į jos socialinę, ekonominę, kultūrinę, mokslo etc. 

politiką. Žmonės nemato savo vietos gimtoje šalyje, jie netiki, kad čia gali sukurti asmeninę gerovę, 

kuri tiesiogiai koreliuoja su visuomenine raida.  

Antra, dirbtinai supriešinami likusieji Lietuvoje ir iš jos išvykusieji. Pirmieji yra neva 

patriotai, o antrieji – sotesnio kąsnio ieškojai. Tai pernelyg supaprastintas stereotipinis vaizdinys, 

nes tikrovė kur kas sudėtingesnė. Laisvas darbuotojų judėjimas Europos Sąjungoje yra viena 

pamatinių vertybių, o žmogus turi teisę rinktis savo gyvenimo kelią. Ekonominė migracija rodo, kad 

mes Lietuvoje neruošiame žmonių konkuruoti globalioje rinkoje, o tai didelė valstybės klaida. 

Pilietybės išsaugojimo problema taip pat turi būti sprendžiama atsižvelgiant į valstybės ir jos 

piliečių interesus. 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga prieš rinkimus daug kalbėjo apie socialinės, 

ekonominės atskirties mažinimą, regionų politiką. Ar tai aptarėte savo pranešime? 

Taip, liberalioji rinkos ekonomika Lietuvoje padarė milžinišką atotrūkį tarp turtingųjų ir 

skurstančiųjų. Mes nesugebėjome įvesti progresinių mokesčių, taikyti mokestinių lengvatų 

smulkiajam ir vidutiniam verslui, nenorėjome atsižvelgti į regionų specifiką. Turėjome ir privalome 

būti lankstesni spręsdami pajamų nelygybės problemą, kuri jau yra virtusi grėsme nacionaliniam 

saugumui. LVŽS Seimo nariai ieško būdų, kaip tas problemas spręsti. Yra rengiama įstatymo 

pataisa, kad pirmaisiais verslo metais pradedantieji verslininkai visai būtų atleisti nuo mokesčių. 

Išvykusių piliečių – transmigrantų – finansinės injekcijos padeda išgyventi jų šeimų nariams, o tai 

leidžia verslininkams išlaikyti aukštas prekių ir paslaugų kainas. Tai viena iš skurdo priežasčių.  

Lietuvoje svarbų negatyvų vaidmenį vaidina vidinė migracija. Tušti Lietuvos regionai tapo 

Vilniaus donorais, bet Lietuva juk nėra tik Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Europos Sąjungos parama 

nepasiekė Lietuvos regionuose gyvenančių žmonių, kurie nemato perspektyvų, yra nusivylę ir 

dažnai abejingi. Sutvarkytos miestelių viešosios erdvės, bet jos nereikalingos, nes yra tuščios. 

Išorinis erdvių grožis slepia vidinę žmonių tuštumą. Lietuvoje didžioji dalis žmonių mėgina tik 

išgyventi. Jie neturi galimybių aktyviai ir visavertiškai dalyvauti šalies kultūros, meno gyvenime. 

Jie nemato, kad nepriklausomos Lietuvos įvairių meno sričių atstovai sukūrė daug puikių darbų. 

Tačiau jie nežinomi, nepažinti, neapmąstyti. Tenkinamasi dažnai didžiosios kaimynės popkultūra, 

kuri skatina nostalgiją praeičiai. Mes užmiršome, kad menas ne tik atgaivina, gydo, jis taip pat 

inspiruoja kūrybinius veiksmus. Žmonės nebesididžiuoja savo kultūra, o tai neigiamai veikia jų 

kuriamąsias galias ir tapatumus.  

Prakalbote apie vertybinius kultūros dalykus, o kaip tas problemas reikėtų spręsti 

kasdieninėje praktikoje? 

Žmonės emigruoja, nes Lietuvoje nepriartėjome prie vakarietiško bendravimo modelio darbe, 

šeimoje, kolektyve, nes tebedominuoja ne pagarbos ir dialogo, bet smurto ir reikalavimų kultūra. 

Psichologinė, emocinė įtampa slegia žmones, o tai skatina vidinę motyvaciją emigruoti. Darbo 

sąlygos, darbo kultūra tebėra (po)sovietinio būvio lygmens. Šeimos problemos sprendžiamos tik 

bausmėmis, įstatymais ir baudomis. Kodėl žmogus Lietuvoje tebėra įrankis, o ne vertybė?  

Lietuvoje neatsirado vidurinioji klasė, kuri paprastai lemia valstybės gerbūvį. Viduriniosios 

klasės atsiradimas turi būti valstybės prioritetas. Skurdo visuomenė tik didins ekonominę ir 

socialinę atskirtis, o vėliau tai taps politine problema. Būtent šiandien mes turime vykdyti efektyvią 
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reemigracijos politiką, skatindami šalies piliečių grįžimą į gimtąją šalį, tikintis, kad jie investuos 

savo sukauptus ekonominius, socialinius, kultūrinius kapitalus. Tai ne tik padidins biudžeto 

įplaukas, bet svarbiausia, kad keis žmonių mąstymą, diegs vakarietišką kultūros sampratą, įtvirtins 

naujos gyvenimo kokybės modelį.  

Išvykusių jaunų šeimų vaikus Lietuvoje dažnai prižiūri seneliai. Visuomenės senėjimo 

problema ateityje Lietuvoje taps dar skaudesnė. Jau dabar mes turime galvoti ne tik apie socialinės 

sistemos pertvarką, bet ir privalome keisti požiūrį į seną, neįgalų ar sunkiai išgyvenantį senolį. 

Turime ne „nurašyti“ senelius, bet jiems padėti; privalome sugrąžinti juos į visavertį gyvenimą, 

perimti jų žinias ir patirtį, kurti dialogą tarp kartų. Kiek senelių augina vaikus, kai jų tėvai pluša 

užsienyje? Akivaizdu, kad jau suardyta socialinė šeimos struktūra. O dar mūsų laukia 

daugiakultūrės šeimos modelis, integracijos procesai ir tarpkultūrinis dialogas, nuo kurio dabar mes 

tik vaikiškai bėgame.  

Per 27-erius nepriklausomybės metus mūsų mentalitetas mažai pakito, nes dalis žmonių 

tebelaukia stebuklingos valstybės rankos, dovanų, darbų ir pinigų. Turime nelaukti, o veikti patys, 

bet valstybės pareiga yra netrukdyti ir kiek įmanoma palaikyti. Turime suprasti, kad valstybė esame 

mes patys. Todėl tikiu, kad ateityje mes lankysimės ne tarptautiniame muzikos festivalyje 

„Sugrįžimai“, bet sugrįžusiose šeimose, kuriančiose savo ateitį čia, Lietuvoje.  

Savo pasisakymuose posėdžių metu kalbėjote apie „sugrįžimų formas“. Ką turėjote galvoje? 

Manau, kad dažnai suprimityvintai kalbame apie sugrįžimą namo, tą procesą suprantant tik 

kaip tiesioginį, fizinį sugrįžimą, susodinus į lėktuvą visą šeimą. Būtina skatinti kitas sugrįžimo 

namo formas, pavyzdžiui, į(si)traukti tautiečius, gyvenančius išeivijoje, į savivaldybių įmonių 

tarybas; į(si)traukti į bendrus dvišalius projektus, taip viliojant užsienio kapitalą į Lietuvą; skatinti 

užsienyje savo mentalitetu, proto ištekliais kuriančius menininkus bei mokslininkus sugrįžti į 

Lietuvą parodomis, koncertais, knygomis. Štai su Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininke J. 

Caspersen sutarėme Šiauliuose šių metų rugpjūčio mėnesį surengti Šveicarijos lietuvių 

bendruomenės kilnojamąją fotografijų parodą „Lietuvių Šveicarija“, skirtą Lietuvos valstybės 

atkūrimo 100-mečiui. Dabar tarsiuosi su kuria nors Šiaulių galerija dėl tokios parodos eksponavimo 

galimybės mūsų mieste. 

O kokios pagrindinės kliūtys, jūsų galva, išeiviams sugrįžti į Lietuvą? 

„Sugrįžtanti Lietuva“ bus ne tik metafora, bet realybė, jei visų pirma bus suvoktas vertybinis 

požiūris, kurį turėtų pagaliau perprasti ne tik išvykusieji, bet visų pirma priimantys įstatymus mūsų 

politikai, Seimas, Vyriausybė. Priminsiu, kad mūsų garbinga Konstitucija buvo rengiama, kai 

Lietuvoje dar buvo sovietinė kariuomenė, taigi buvo kitas geopolitinis kontekstas, tada reikėjo 

daugiau svertų, saugiklių apsaugoti nacionalinį saugumą. O dabar užsispyrę laikomės 

nepajudinamos pozicijos, kad reikia keisti Konstituciją, būtinai rengti referendumą, tarsi mūsų 

Konstitucijoje nėra 12 straipsnio, kuriame parašyta, kad „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama 

gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais“. Taigi, tarsi negirdima, kad yra pasiektas 

visuotinis politinis sutarimas, kai teisiškai galima gimimu išsaugoti įgytą pilietybę. Galvoju, kad 

mūsų teisininkai turėtų labiau galvoti ir ieškoti konkrečių sprendimų, kad būtų apsaugotos LR 

nepilnamečių piliečių pilietinės teisės, jeigu jie išvyko (buvo išsivežti tėvų) į užsienio valstybes ir 

įgijo kitos valstybės pilietybę dar neturėdami teisinio veiksnumo, tai yra iki pilnametystės. Čia 

klausimai, į kuriuos būtina rasti teisinius  atsakymus. Noriu pabrėžti, kad čia nekalbama apie 

abejotinus atvejus, kalbama apie tai, kad Lietuvai per didelė prabanga žeminti tokius mūsų žmones 

kaip Žydrūnas Ilgauskas ir pan. Kita vertus, suteikiame pilietybę čiuožėjai, kuri jau po metų 

pasirenka garsinti kitą valstybę. Be to, dar puikiai prisimename naujosios Lietuvos istorijos 

fenomeną, kai rėmėmės ne Konstitucijos tekstais, o Konstitucijos „dvasios“ pažeidimais. Taigi 
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nebūkime kartu su Šiaurės Korėja, Kazachstanu, Venesuela, nes dabar tokių šalių grupėje tesame 

neigiamai išskirtiniai.  

Norėčiau tikėti, kad Lietuvoje bus labiau išgirstas mūsų tautiečių, gyvenančių užsienyje, 

balsas. Forumo metu visą savaitę teko bendrauti su nauju bičiuliu – JAV lietuviu, pulkininku 

leitenantu, Vietnamo karo veteranu Kęstučiu Eidukoniu, daug metų buvusiu ir ekspertu Centrinės ir 

Pietų Amerikos šalyse, kur jis padėjo keisti tų valstybių ekonominį, socialinį modelį, vedantį į šalies 

progresą. Deja, pulkininko patarimų nelabai nori girdėti Lietuvos politikai, ekonomistai, nors jis 

siūlo konkrečius kelius, kaip rūpintis, kad išeiviai grįžtų į Lietuvą, siūlo variantus, kaip pasirūpinti 

„Brexit“ įkaitais tapusiais tautiečiais Jungtinėje Karalystėje, kurių per 50 000 jau galvoja apie 

Lietuvos pilietybės atsisakymą dėl nepalankių įstatymų. Liūdna, kad ponas K. Eidukonis jaučiasi 

Lietuvoje kaip Kasandra – graikų mitų herojė, Trojos žynė, buvusi dievų apdovanota gebėjimu 

pranašauti bloga. Lietuviškas tos istorijos variantas būtų štai koks: „Savam kaime pranašas nebūsi“. 

Pulkininko nuomone, jei su išeiviais kalbėsime tik apie cepelinus, kačiukus, saugias temas, 

nejudėsime į priekį. 

Tikiuosi, kad nebeskirstysime lietuvių į MUS ir JUOS ir bendromis pastangomis (at)kursime 

naują, stiprią, vieningą Lietuvą ir kad svetur ar čia gyvendami jausimės viena Lietuva. 

 

Interviu publikuotas 2017-05-13 Šiaulių apskrities ir miesto laikraštyje „Šiaulių kraštas“ 

„Tautiečių negalima skirtyti į MUS ir JUOS“. Seimo narį Stasį TUMĖNĄ kalbino rašytojas, 

publicistas STASYS LIPSKIS (prieiga per internetą: http://www.skrastas.lt/?data=2017-05-

13&rub=1065924810&id=1494605746). 
 

 
 

NAUDINGA 
 

Kviečiu Jus stebėti, vertinti naujausią Lietuvos, Šiaulių miesto, Europos Sąjungos politinį, 

ekonominį, kultūrinį, socialinį etc. gyvenimą! Žinokime, galvokime ir reaguokime! 

Naudingos nuorodos: 

http://www.lrs.lt/; https://www.lrp.lt/lt; http://lrv.lt/; http://edem.siauliai.lt; http://www.lvzs.lt; 

http://www.vkontrole.lt/; http://www.lygybe.lt/lt; http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai; 

http://www.vlkk.lt/; http://www.lmt.lt/lt/pradzia.html; http://www3.lrs.lt/pls/inter/nst.show; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=9258&p_k=1; http://plbe.org/; http://www.pljs.org/; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3829&p_k=1; http://www.kt.gov.lt/; http://www.vsd.lt/; 

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=48&p_k=1; http://www.prokuraturos.lt; http://www.stt.lt/; 

http://ec.europa.eu/index_lt.htm; http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt.  

Nauja! Tautinio kostiumo ekspertų-konsultantų sąrašas skelbiamas: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=884&p_d=205765&p_k=1;   

Tautinio kostiumo gamintojų sąrašas skelbiamas: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=884&p_d=205766&p_k=1.  
 

 
 

MANO KOMANDA 
 

Dirbti padeda draugiška ir kompetentinga komanda, kurios nariai yra: Nerijus (humanitarinių 

mokslų daktaras, literatūrologas, lektorius, mokslinių publikacijų autorius), Egidijus (specialiosios 

pedagogikos ir logopedijos magistras, lektorius, socialinių reikalų specialistas), Rasa (žurnalistikos 

http://www.skrastas.lt/?data=2017-05-13&rub=1065924810&id=1494605746
http://www.skrastas.lt/?data=2017-05-13&rub=1065924810&id=1494605746
http://www.lrs.lt/
https://www.lrp.lt/lt
http://lrv.lt/
http://edem.siauliai.lt/
http://www.lvzs.lt/
http://www.vkontrole.lt/
http://www.lygybe.lt/lt
http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai
http://www.vlkk.lt/
http://www.lmt.lt/lt/pradzia.html
http://www3.lrs.lt/pls/inter/nst.show
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=9258&p_k=1
http://plbe.org/
http://www.pljs.org/
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3829&p_k=1
http://www.kt.gov.lt/
http://www.vsd.lt/
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=48&p_k=1
http://www.prokuraturos.lt/
http://www.stt.lt/
http://ec.europa.eu/index_lt.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=884&p_d=205765&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=884&p_d=205766&p_k=1
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magistrė, režisierė, renginių organizatorė, knygų autorė), Rita (teisės ir valdymo magistrė, 

teisininkė, socialinė pedagogė edukologė, lektorė, visuomenininkė), Aida (vadybos ir verslo 

administravimo magistrė, projektų vadovė, regioninės politikos ir švietimo specialistė).  

Mano padėjėjai-sekretoriai nuolat kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja visuomenei skirtuose ir 

mokslo renginiuose, dalijasi savo žiniomis ir patyrimu su kitais.  

N. Brazauskas 2017-05-13 dalyvavo Šiaulių universiteto bibliotekoje vykusiame susitikime su 

Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu; 2017-05-18 – geriausių Šiaulių miesto mokinių ir mokytojų 

pagerbimo renginyje „2017 metų geriausieji“, kurį kasmet organizuoja Šiaulių miesto savivaldybė; 

2017-05-25 – „Laiptų galerijoje“ surengtame susitikime su prozininke Danute Kalinauskaite. Jis 

aptarė „Skersvėjų namų“ (2016) poetiką ir recepciją, diskutavo apie stilių, žanrą ir kūrybą. 
  

 
 

Rašytojos Danutės Kalinauskaitės 

autografo belaukiant. 

N. Brazausko nuotrauka. 

Šiaulių artrito draugijos šventėje. 

E. Elijošiaus asmeninio archyvo nuotrauka. 
  

E. Elijošius 2017-05-13 dalyvavo Šiaulių artrito draugijos „ARTIS“ surengtoje respublikinėje 

šventėje „Bendrystės džiaugsmas“; 2017-05-13 – Šiauliuose vykusiuose susitikimuose su Seimo 

Pirmininku Viktoru Pranckiečiu; 2017-05-19 – LVŽS Tarybos susirinkime Kaune, Aleksandro 

Stulginskio universitete; 2017-05-25 – Šiaulių universiteto gimnazijos abiturientų Paskutinio 

skambučio šventėje „Viskas yra dabar!“, surengtoje Šiaulių miesto koncertų salėje „Saulė“.  

R. Praninskienė 2017-05-04 lankėsi Lietuvos nacionaliniame muziejuje surengtoje žinomos 

tautodailininkės karpytojos Julijos Daniliauskienės parodoje bei katalogo-albumo „Julija 

Daniliauskienė: būtis karpiniuose“ sutiktuvėse. Pristatymo metu Šiaulių „Aušros“ muziejaus 

direktorius Raimundas Balza papasakojo, kad tautodailininkės kolekcija atkeliavo iš Šiaulių 

muziejaus fondų, nes autorė savo darbus prieš mirtį patikėjo būtent šiam muziejui. Šiaulių 

muziejaus Dailės skyriaus vedėja Odeta Stripinienė papasakojo apie J. Daniliauskienę ir jai skirtą 

albumą. Gimusi Kelmės rajone, vėliau ištremta į Altajaus kraštą, autorė karpinių ėmėsi būdama 

trisdešimties. Jos darbuose – stilizuoti medžiai, gėlės, paukščiai, geometriniai liaudies raštai. 

Smagu, kad žinomos tautodailininkės darbai atkeliavo iš Šiaulių – tai puiki proga pasižvalgyti į 

kūrybiškus, aukštos meninės technikos, išradingus karpinius.  

A. Striaukaitė-Gumuliauskienė 2017-05-03 dalyvavo Kuršėnų (Šiaulių r.) tautodailininkų 

darbų parodos „Ir mes įmynėme pėdas į Lietuvos istoriją“ atidaryme Seimo „Vitražo galerijoje“. 

2017-05-05–07 lankėsi (savo lėšomis) Kembridže (Cambridge – universitetinis miestas rytų 

Anglijoje, grafystės centras) ir Piterbore (Peterborough – miestas vidurio rytų Anglijoje, prie Nino 

upės), bendravo su lietuvių bendruomene ir diskutavo apie emigraciją ir „Brexit“ procesą. 2017-05-

18 dalyvavo vargonų meistro, kino metraštininko Algirdo Donatas Kulikausko 80-mečio šventėje, 

vykusioje Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. 2017-05-19 – po restauracijos 

atidarytoje Pakruojo žydų sinagogoje, kurioje dabar įsikūrė Pakruojo rajono savivaldybės Juozo 

Paukštelio viešoji biblioteka. Atidarymo metu buvo pristatyti įgyvendinto projekto „Pakruojo žydų 
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sinagogos pastato tvarkyba ir pritaikymas kultūros ir viešosioms reikmėms“ rezultatai. Projektą 

finansavo Islandija, Lichenšteinas ir Norvegija pagal Europos ekonominės erdvės finansinį 

mechanizmą. 

R. Virbalienė 2017-05-10 dalyvavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir 

kompetencijų centro organizuotame kvalifikacijos tobulinimo seminare „Piešinių psichologinė 

analizė“; 2017-05-11–12 – tarptautinėje konferencijoje „Įtraukusis ugdymas: iššūkiai ir galimybės“ 

ir perskaitė pranešimą „Asmens strateginiai orientyrai pereinant į suaugusiųjų gyvenimą“; 2017-05-

29 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre 

įkalinimo įstaigų darbuotojams parengė mokymo programą ir vedė mokymus „Neįgaliųjų teisės ir 

specialieji poreikiai“. 
 

 
 

KONTAKTAI 
 

Lietuvos Respublikos Seimo nario Stasio Tumėno kabineto adresas Vilniuje: 
 

Lietuvos Respublikos Seimas 

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius 

III rūmai 301 kabinetas 

Tel. (8 5) 239 6615 

El. p. Stasys.Tumenas@lrs.lt 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo nario Stasio Tumėno biuro adresas Šiauliuose: 
 

Aušros al. 15, 76299 Šiauliai (I aukštas) 

 

 

Padėjėjai-sekretoriai Vilniuje ir Šiauliuose: 
 

Nerijus Brazauskas (Šiauliuose): mob. 8 612 02 941, el. p. nerijus.brazauskas@lrs.lt; 

Egidijus Elijošius (Šiauliuose): mob. 8 612 03 532, el. p. egidijus.elijosius@lrs.lt; 

Rasa Praninskienė (Vilniuje): tel. (8 5) 239 6615, el. p. rasa.praninskiene@lrs.lt; 

Aida Striaukaitė-Gumuliauskienė (Šiauliuose): mob. 8 612 04 056, el. p. aida.striaukaite@lrs.lt; 

Rita Virbalienė (Vilniuje): tel. (8 5) 239 6615, el. p. rita.virbaliene@lrs.lt. 

 

 

 

Socialiniai tinklai 
 

Bendraukime: https://www.facebook.com/Stasys.Tumenas.LRS/  

 

 

 

 

 

 

 

Naujienlaiškį parengė padėjėjai-sekretoriai: N. Brazauskas, R. Praninskienė, A. Striaukaitė-Gumuliauskienė. 

mailto:Stasys.Tumenas@lrs.lt
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