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Nr. 6 (39) 2020-07-17 
 

„AUŠROS“ APYGARDA, ŠIAULIAI 
 

Gerbiamieji šiauliečiai, 

 
birželio mėnesį baigėsi dar viena, kaip niekad įtempta, intensyvi, bet darbinga sesija. Šioje 

pavasario sesijoje buvo suplanuoti 48 Seimo plenariniai posėdžiai, bet įvyko – 54. Darbų programoje 

buvo numatyti svarstyti 583 įstatymų projektai, bet, netikėtai užklupus Covid-19, papildomai buvo 

pateikta dar 118. 

Pirmiausia, kaip Šiaulių krašto bičiulių grupės Seime pirmininkas, dėkoju visiems mūsų grupės 

nariams, tarp kurių ne tik LVŽS nariai. Dabar nevardysiu visų mūsų grupės darbų, bet sakau 

sąžiningai ir atvirai – padarėme nemažai, kad būtų sprendžiamos opiausios problemos, kad Šiaulius 

ir Šiaulių regioną pasiektų lėšos, kad „būtų įdarbinta“ Šiaulių ir viso regiono ekonomika. 

Pavasario sesijoje, kuri vyko karantino ir ekstremaliosios situacijos sąlygomis, didžiausias 

prioritetas skirtas kovos su koronavirusu valdymui ir paskelbtos specialiosios situacijos pasekmėms 

mažinti. 

Parlamentas, reaguodamas į karantino metu įvestus ribojimus, leido Vyriausybės ir 

savivaldybių tarybų posėdžius, Seimo komitetų ir komisijų, Seimo valdybos posėdžius organizuoti 

nuotoliniu būdu.  

*** 

Seimas priėmė aktualius sprendimus, skirtus padėti verslui ir darbuotojams, taip pat užtikrinti 

šalies finansų sistemos stabilumą.  

*** 

Seimas padidino valstybės skolinimosi limitą iki 5 mlrd. 401,4 mln. eurų. Darbdaviams 

sudaryta galimybė skelbti prastovą dėl ekstremalios situacijos ar karantino, darbuotojams prastovos 

metu užtikrintos ne mažesnės nei MMA dydžio pajamos.  

*** 

Seimas verslui suteikė subsidijas darbo užmokesčiui, savarankiškai dirbantiems asmenims, 

smulkiesiems ūkininkams – papildomas išmokas. Patvirtintos pagalbos priemonės vyresniems 

darbuotojams ir skirtos paskatos darbdaviams, kurie išlaikys 60 m. ir vyresnius darbuotojus.  

*** 

Seimas skyrė vienkartines išmokas vaikams, senyvo amžiaus gyventojams, neįgaliesiems, 

našliams, našlaičiams. Šeimoms, praradusioms pajamas per karantiną, sudaryta galimybė gauti 

didesnius vaiko pinigus. Dėl ekstremalios situacijos ir karantino patikslintas ligos išmokų mokėjimas, 

t. y. įtvirtinti nauji atvejai, kai mokama ligos išmoka, nustatyta ilgesnė ligos išmokos vaikams 
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prižiūrėti mokėjimo trukmė, įteisinti didesni ligos išmokų dydžiai darbuotojams, kurie užsikrėtė liga, 

dėl kurios paskelbta ekstremalioji situacija ir kt.  

*** 

Siekdamas sušvelninti dėl koronaviruso pandemijos kilusias socialines pasekmes, Seimas 

sudarė palankesnes sąlygas nepasiturintiems gyventojams gauti piniginę socialinę paramą. Skiriant 

piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams laikinai nebus vertinamas nuosavybės teise 

turimas turtas. Priimtomis Sveikatos draudimo įstatymo pataisomis nutarta, kad sunkiems ligoniams 

palaikomojo gydymo paslaugos slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse ekstremaliosios situacijos 

ir karantino laikotarpis nebus įskaitytas į nustatytą laiką.  

*** 

Pagal priimtus Civilinio proceso kodekso pakeitimus, antstoliai negalės išieškoti lėšų, kurias 

skolininkai gaus kaip valstybės ir savivaldybių paramą.  

*** 

Parlamentas skyrė daug dėmesio socialinės atskirties mažinimui. Seimas nusprendė nuo 2021 

m. nemažinti senatvės pensijos dydžio asmenims, gavusiems išankstinę senatvės pensiją, jei 

išankstinę pensiją asmuo gavo ne ilgiau kaip trejus metus ir jo darbo stažas, skiriant išankstinę pensiją, 

yra ne mažesnis kaip 40 metų (2021 m. ir anksčiau).  

*** 

Parlamentas, siekdamas greičiau didinti mažiausiai uždirbančiųjų pajamas, jau nuo liepos 1 d. 

50 eurų – iki 400 eurų – padidino neapmokestinamąjį pajamų dydį.  

*** 

Sesijos metu nutarta socialinę riziką patiriantiems asmenims suvienodinti pagal Išmokų 

vaikams įstatymą mokamų išmokų tvarką, uždrausti diskriminaciją dėl sveikatos būklės (ne tik dėl 

negalios), klausos negalią turinčių asmenų įdarbinimą socialinėse įmonėse remti neterminuotai, 

sergantiems onkologinėmis ligomis transporto bilietus leisti įsigyti su 80 proc. nuolaida. 

*** 

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme įtvirtinta nauja 

nuostata leis prisidėti prie siekio padėti jaunoms šeimoms apsirūpinti nuosavu būstu. Įtvirtinta, kad 

Lietuvos regionai, kurių teritorijose pirmąjį būstą įsigyjančios jaunos šeimos turi teisę į finansinę 

paskatą, bus peržiūrimi tik tada, kai apskaičiuota nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė 

to regiono teritorijoje padidėja daugiau kaip 20 proc.  

*** 

Pavasario sesijoje pritarta vienam iš šios sesijos prioritetų – Lietuvos teritorijos bendrojo plano 

koncepcijai, kuria patvirtintos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos 

erdvinio vystymo kryptys ir teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai.  

*** 

Seimas priėmė naujos redakcijos Regioninės plėtros įstatymą, kuriuo kuriama nauja efektyvi 

regioniniu savarankiškumu pagrįsta regioninė politika. 

*** 

Priimtais Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimais tobulinamas jaunimo politikos 

įgyvendinamasis lygmuo, užtikrinant visų jaunimo grupių problemų sprendimą, sąnaudų požiūriu 

efektyvią, racionalią, horizontaliuoju principu vykdomą jaunimo politiką.  

*** 

Pavasario sesijos metu Seimas nusprendė 15 proc. padidinti gydytojų rezidentų darbo 

užmokestį, reglamentuoti asmens sveikatos priežiūros specialistų vertimosi asmens sveikatos 

priežiūros praktika Lietuvoje sąlygas, įteisinti gydytojų savanoriškos ir neatlyginamos medicinos 

praktikos galimybę teikiant kompleksinę paliatyviąją pagalbą.  



 

3 

*** 

Seimas centralizavo priėmimą į valstybines ir savivaldybių mokyklas, vykdančias 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, pritarė 

siūlymui nuo 2021 m. sausio 1 d. reorganizuoti Šiaulių universitetą prijungimo prie Vilniaus 

universiteto būdu ir patvirtino prijungimo sąlygų aprašą. Įstatymo lygmeniu reglamentavo tikslinių 

stipendijų mokėjimo mechanizmą, leidžiantį valstybei įvertinus visus turimus duomenis ir tyrimus 

sistemingai planuoti ir skatinti asmenis rinktis darbo rinkoje reikiamas specialybes. 

*** 

Parlamentas nuo rugsėjo 1 d. padidino biudžetinėse įstaigose mokslinių tyrimų institutuose 

dirbančių mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientų ribos 

visoms pareigybių grupėms padidintos 8 proc. 

*** 

Seimas 2021-uosius paskelbė Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos, Jono Karolio Chodkevičiaus, 

kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Vytauto Mačernio, Juozo Zikaro, Juozo Lukšos-Daumanto ir 

Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metais.  

 

Rengiant šį komentarą panaudota LR Seimo Informacijos ir komunikacijos departamento 

pranešimo „Seimo pavasario sesijoje pagrindinis dėmesys skirtas koronaviruso pasekmių 

suvaldymui“ informacija, prieiga per internetą: 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35435&p_t=271801.  

*** 

Žinoma, laukiu Jūsų diskusinių minčių, reakcijų, pastebėjimų, pasiūlymų!  

 

 

ŠIAME NUMERYJE SKAITYKITE 

 

84 Seimo nariai palaiko Šiaulių miesto investicinius projektus ir strateginį regionų vystymąsi ........ 4 

Šiauliuose pagerbtos kultūros ir sporto asmenybės ............................................................................. 7 

Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatymas .......................................................... 11 

Kodėl verta praplėsti savo akiratį ...................................................................................................... 11 

Ką mums liepos mėnesį primena kalendorius ................................................................................... 12 

Seimo nario mintys žiniasklaidoje ..................................................................................................... 16 

 

SEIMAS 

 

Apie mano pareigas ir veiklą galite paskaityti Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje: 

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35299&p_k=1&p_a=498&p_asm_id=79154.  

2020 m. birželio 3 d. dalyvavau Kultūros komiteto posėdyje (nuotoliniu būdu). Jame nagrinėti 

klausimai: 1) Dėl neigiamų padarinių mažinimo nuo COVID-19 viruso protrūkio nukentėjusiam 

kultūros sektoriui plano vykdymo; 2) Seimo nutarimo „Dėl Vaidutės Ščiglienės paskyrimo 

Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininke“ projektas; 3) Seimo nutarimo „Dėl Gražinos 

Ramanauskaitės atleidimo iš žurnalistų etikos inspektoriaus pareigų“ projektas; 4) Seimo nutarimo 

„Dėl Gražinos Ramanauskaitės skyrimo žurnalistų etikos inspektore“ projektas; 5) Dėl pasiūlymų 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35435&p_t=271801
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35299&p_k=1&p_a=498&p_asm_id=79154
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2021 metų Valstybės kontrolės veiklos planui. Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: 

https://www.youtube.com/watch?v=PlzyonH4BYo.  

2020 m. birželio 3 d. – Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos posėdyje. Jame 

svarstyti klausimai: 1) Dėl Aleksandro Stulginskio medalio; 2) Dėl 2022 metų paskelbimo Lietuvos 

karaimų metais. Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: 

https://www.youtube.com/watch?v=2lxECmMTAwk.  

2020 m. birželio 4 d. – Kultūros komiteto posėdyje. Jame aptartas klausimas „Seimo nutarimo 

‚Dėl Gražinos Ramanauskaitės skyrimo žurnalistų etikos inspektore‘ projektas“. Posėdžio vaizdo 

įrašą Jūs galite peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=5vZjI8CZ2Pw. 

 

84 Seimo nariai palaiko Šiaulių miesto investicinius projektus ir strateginį 

regionų vystymąsi 
 

2020 m. birželio 5 d. kreipėmės į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį 

dėl Šiaulių miesto investicinių projektų. 

 

Seimo nario Stasio Tumėno pranešimas: „84 Seimo nariai kreipėsi į Ministrą Pirmininką Saulių 

Skvernelį dėl Šiaulių miesto investicinių projektų“ 

2020 m. birželio 5 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Birželio 3 d. Seimo nariai kreipėsi į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį dėl Šiaulių miesto 

investicinių projektų įtraukimo į ilgalaikių investicijų ekonomikos skatinimui planą „Ateities 

ekonomikos DNR planas“. Pagrindinis kreipimosi akcentas – dėl Šiaulių oro uosto infrastruktūros 

modernizavimo ir prieigų į oro uostą įrengimo, riedėjimo tako rekonstravimo, teritorijos pritaikymo 

investicijoms pritraukti. 

Kreipimesi Seimo nariai išsakė nuomonę, kad plano tikslų negalima pasiekti, jeigu 

subalansuotas, tvarus, inovatyvus ekonomikos augimas, sudarantis sąlygas ekonominei ir socialinei 

gerovei, tolygiam Lietuvos vystymuisi, bus atskirtas nuo Lietuvos regionų. Parlamento nariai teigė, 

kad plane trūksta strategiškai nuoseklaus regionų vystymosi prioriteto, siekio panaikinti ekonominius, 

socialinius, infrastruktūrinius, investicinius skirtumus tarp atskirų Lietuvos regionų. 

Būtent todėl parlamento nariai prašė atsižvelgti į Šiaulių miesto savivaldybės mero Artūro 

Visocko rašte „Dėl ilgalaikių investicijų ekonomikos skatinimo plano projekto“ (2020 m. gegužės 25 

d. raštu Nr. S-1864) pateiktus konkrečius investicinius pasiūlymus, paremtus konkrečiais argumentais 

ir visos Lietuvos vystymosi perspektyva, sąnaudų-naudos analize, ir svarstyti galimybę skirti 

prašomų lėšų. 

Seimo nariai atkreipė dėmesį, kad Šiaulių miesto savivaldybė pati prisideda savo lėšomis, yra 

pasirengusi projektų įgyvendinimui, numačiusi būsimą pridėtinę vertę ir tolimesnę miesto, regiono, 

Lietuvos raidą investavus prašomas lėšas ir įgyvendinus projektus. Šių projektų įgyvendinimas būtų 

puikus pavyzdys, kaip gali sinergiškai dirbti valstybė, savivalda ir privatus verslas, nes jau dabar 

privatus sektorius investuoja (darbai vyksta) 10 mln. eurų. 

Parlamentarai akcentavo, kad COVID-19 pandemija atskleidė ne tik esminius pokyčius 

globalioje ekonomikoje, bet ir poreikį revizuoti Lietuvos valstybės investicijas į regionus, kurie iš 

principo nebuvo matomi kaip inovatyvios ir aukštos pridėtinės vertės kūrimo sektoriai. 

Kreipimąsi inicijavo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės pirmininkas Stasys Tumėnas, 

o pasirašė aštuoniasdešimt keturi Seimo nariai. 

„Džiaugiuosi kolegų solidarumu, supratimu, kad Lietuvos ateitis ir pažanga priklauso ir nuo 

valstybės strateginės raidos, ir nuo regionų vystymosi, ir nuo visų Lietuvos piliečių. Retas atvejis, kai 

https://www.youtube.com/watch?v=PlzyonH4BYo
https://www.youtube.com/watch?v=2lxECmMTAwk
https://www.youtube.com/watch?v=5vZjI8CZ2Pw
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Seime idėjai, projektui taip vieningai pritaria skirtingų partijų atstovai, kurie supranta idėjos svarbą 

ir neabejoja sėkme regionui, Šiaulių miestui ir visai valstybei“, – sakė Stasys Tumėnas. Prieiga per 

internetą: 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36002&p_k=1&p_t=271441&fbclid=IwAR2Sz_NTzcxB7K

TYTMtuV54OeB19zNNy-TlfRvp4pGAUNPTAT6CKPDoEzOY. 

Seimo narių kreipimąsi galite perskaityti: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3506270086105725&set=pcb.3506254236107310.  

2020 m. birželio 9 d. – Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos posėdyje. Jame 

svarstyti klausimai: 1) Dėl Seimo nutarimo „Dėl 2021 metų paskelbimo Jono Karolio Chodkevičiaus 

metais“ projekto (XIIIP-4441); 2) Dėl Seimo nutarimo „Dėl 2021 metų paskelbimo kardinolo 

Vincento Sladkevičiaus metais“ projekto (XIIIP-4453); 3) Dėl Seimo nutarimo „Dėl 2021 metų 

paskelbimo Vytauto Mačernio metais“ projekto (XIIIP-4680); 4) Dėl Seimo nutarimo „Dėl 2021 

metų paskelbimo Lietuvos mokslininko, švietėjo Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos metais“ projekto 

(XIIIP-3912). Posėdyje pritarta visiems šiems visuomenės inicijuotiems projektams. Kita vertus, 

atmintinų ir minėtinų metų gausa skatintų galvoti ir apie kitokias įamžinimo ir sudabartinimo formas.  

2020 m. birželio 10 d. – Kultūros komiteto posėdyje (nuotoliniu būdu). Jame nagrinėti 

klausimai: 1) Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos projekto 

pristatymas; 2) Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Posėdžio 

vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=CU1_W4nlvcU. 

2020 m. birželio 10 d. – Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos posėdyje. Jame 

svarstyti klausimai: 1) Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (XIIIP-3504); 2) Dėl Seimo nutarimo 

„Dėl 2021 m. sausio 13 d. paskelbimo nedarbo diena“ projekto (XIIIP-4681); 3) Dėl Seimo nutarimo 

„Dėl 1990–1991 metų Nepriklausomybės gynėjo vardo“ projekto (XIIIP-4760); 4) Dėl Seimo 

nutarimo „Dėl 2021 metų paskelbimo Juozo Zikaro metais“ projekto; 5) Dėl Aleksandro Stulginskio 

vardo apdovanojimo. Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: 

https://www.youtube.com/watch?v=E32dsP4KoAo.  

2020 m. birželio 10 d. – Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės 

komisijos posėdyje, kuriame buvo aptartas klausimas „Artėjančių Seimo rinkimų organizavimas 

Pasaulio lietuvių vienmandatėje rinkimų apygardoje“. Posėdyje pranešimus perskaitė arba pasisakė 

komisijos pirmininkas dr. Rimvydas Baltaduonis, komisijos narė, Seimo Valstybės valdymo ir 

savivaldybių komiteto pirmininkė Goda Burokienė, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos 

komiteto narys Jonas Jarutis, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė, 

Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas.  

Buvo priimta rezoliucija „Dėl balsavimo Pasaulio lietuvių vienmandatėje rinkimų apygardoje“, 

kurioje inter alia Vyriausios rinkimų komisijos prašoma pradėti rinkėjų, ketinančių balsuoti Pasaulio 

lietuvių vienmandatėje rinkimų apygardoje, registraciją; pradėti Lietuvos Respublikos piliečių, 

gyvenančių užsienyje, plačią informavimo kampaniją apie artėjančius Lietuvos Respublikos Seimo 

rinkimus, pristatant išsamias dalyvavimo instrukcijas. Su aktualiu rezoliucijos tekstu galite 

susipažinti: https://www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=23214.  

2020 m. birželio 16 d. – Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos posėdyje, 

kuriame svarstytas klausimas „Dėl Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 

straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (XIIIP-4940)“.  

2020 m. birželio 17 d. – Kultūros komiteto posėdyje. Jame išklausyta „Spaudos, radijo ir 

televizijos rėmimo fondo 2019 metų veiklos ataskaita“. Komiteto nariai uždavė aktualių klausimų, į 

kuriuos ne visada buvo atsakyta aiškiai ir tiksliai. Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: 

https://www.youtube.com/watch?v=_eP-JfQoov8.  

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36002&p_k=1&p_t=271441&fbclid=IwAR2Sz_NTzcxB7KTYTMtuV54OeB19zNNy-TlfRvp4pGAUNPTAT6CKPDoEzOY
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36002&p_k=1&p_t=271441&fbclid=IwAR2Sz_NTzcxB7KTYTMtuV54OeB19zNNy-TlfRvp4pGAUNPTAT6CKPDoEzOY
https://www.facebook.com/photo?fbid=3506270086105725&set=pcb.3506254236107310
https://www.youtube.com/watch?v=CU1_W4nlvcU
https://www.youtube.com/watch?v=E32dsP4KoAo
https://www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=23214
https://www.youtube.com/watch?v=_eP-JfQoov8
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2020 m. birželio 17 d. – Kultūros komiteto klausymuose, skirtuose Kultūros politikos pagrindų 

įstatymo projektui. Juose dalyvavo Kultūros ministras M. Kvietkauskas su ministerijos komanda.  

2020 m. birželio 17 d. – Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos posėdyje. Jame 

nagrinėti klausimai: 1) Dėl Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyriaus veteranų Garbės ženklo; 2) 

Dėl gatvių pavadinimų; 3) Dėl Seimo nutarimo „Dėl 2021 m. sausio 13 d. paskelbimo nedarbo diena“ 

projekto (XIIIP-4681); 4) Dėl Aleksandro Stulginskio žvaigždės apdovanojimo. Posėdžio vaizdo 

įrašą Jūs galite peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=bqseYu6q9xM.  

2020 m. birželio 23 d. – Kultūros komiteto posėdyje. Jame aptarti klausimai: 1) Dėl Lietuvos 

nacionalinės UNESCO komisijos nuostatų projekto derinimo; 2) Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 

Nr. IX-751 2 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: 

https://www.youtube.com/watch?v=iDMfu42EDT4.  

2020 m. birželio 23 d. – Žmogaus teisių komiteto ir Laisvės kovų ir valstybės istorinės 

atminties komisijos bendrame posėdyje (nuotoliniu būdu). Jame svarstyti du klausimai: 1) Seimo 

nutarimo „Dėl Ado Jakubausko paskyrimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 

generaliniu direktoriumi“ projektas; 2) Seimo nutarimo „Dėl Teresės Birutės Burauskaitės atleidimo 

iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus pareigų“ 

projektas. Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q81OA6L_P1w. 

2020 m. birželio 25 d. – Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos posėdyje. Jame 

nagrinėtas klausimas „Dėl paplūdimio įrengimo Lukiškių aikštėje“. Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite 

peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=4-zHCn9wNok.  

2020 m. birželio 25 d. – Kultūros komiteto posėdyje, kuriame aptartas „Lukiškių aikštės 

Vilniuje memorialinio statuso įstatymo projektas“. Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: 

https://www.youtube.com/watch?v=eGDZ50A-SiA. 

2020 m. birželio 26 d. – Kultūros komiteto posėdyje, kuriame svarstyti „Seimo narių 

pasiūlymai dėl Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymo projekto“. Posėdžio vaizdo 

įrašą Jūs galite peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=pcLvRX6yrkk. 

2020 m. birželio 29 d. – Kultūros komiteto posėdyje, kuriame nagrinėta „Teisės departamento 

išvada ir Seimo narių pasiūlymai dėl Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymo 

projekto“. Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: 

https://www.youtube.com/watch?v=3emANH9t0Gw.  

2020 m. birželio 29 d. – Seime surengtoje popietėje, kur buvo pristatyta ir atsiminimų knyga 

„Eugenija Šimkūnaitė – Lietuvos legenda: autobiografija, iš rašytinio palikimo, atsiminimai, laiškai, 

vaizdai“, kurią 2020 m. išleido „Žuvėdros“ leidykla (vadovas ir knygos sudarytojas Stasys Lipskis). 

Kodėl renginys vyko Seime?  

Todėl, kad LR Seimas, pažymėdamas habilituotos biologijos mokslų daktarės Eugenijos 

Šimkūnaitės 100 metų gimimo jubiliejų, jos indėlį tyrinėjant ir moksliškai aprašant vaistažolinius 

augalus ir švietėjišką veiklą, 2020-uosius metus paskelbė Eugenijos Šimkūnaitės metais.  

Siekiant paminėti šią neeilinę asmenybę, ir surengta popietė „Pralenkusi laiką Žiniuonė“. Ją 

surengė LR Seimo skaitykla, o daugiausia padirbėjo Seimo informacijos ir komunikacijos 

departamento Bendrosios ir bibliografinės informacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa 

Praninskienė.  

Pristatytoje knygoje spausdinami garsios mokslininkės autobiografiniai kūriniai, atsiminimais 

apie E. Šimkūnaitę dalijasi Seimo nariai, akademikai, profesoriai, meno ir kultūros žmonės. Knygoje 

publikuojami jos straipsniai iš likusio rašytinio palikimo, keliolika pavyzdžių iš Žiniuonės 

susirašinėjimo su žmonėmis, besikreipusiais į ją įvairiais medicinos klausimais.  

https://www.youtube.com/watch?v=bqseYu6q9xM
https://www.youtube.com/watch?v=iDMfu42EDT4
https://www.youtube.com/watch?v=Q81OA6L_P1w
https://www.youtube.com/watch?v=4-zHCn9wNok
https://www.youtube.com/watch?v=eGDZ50A-SiA
https://www.youtube.com/watch?v=pcLvRX6yrkk
https://www.youtube.com/watch?v=3emANH9t0Gw
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Popietėje dainavo Lietuvos muzikos akademijos solinio dainavimo katedros (prof. Vladimiro 

Prudnikovo kl.) studentė Viktorija Dunauskaitė ir trupė „Post scriptum“.  

Renginio dalyvius sveikino Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, prisiminimais 

dalijosi kraštietis akademikas Bonifacas Stundžia, E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo 

pirmininkė Birutė Karnickienė, Tauragnų seniūnas Alvydas Danauskas, etnologė Gražina Kadžytė. 

Rengnį vedė Juozas 

Šalkauskas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seime prasmingai 

paminėti Eugenijos 

Šimkūnaitės metai.  

L. Matkevičienės 

nuotrauka. 

 

2020 m. birželio 30 d. – Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos posėdyje, 

kuriame svarstytas klausimas „Dėl memorialinių reikalavimų ir higienos normų laikymosi, įrengiant 

paplūdimį Lukiškių aikštėje“. Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: 

https://www.youtube.com/watch?v=hbNy97-GeB4. 

 

ŠIAULIŲ MIESTAS 

 

Šiauliuose pagerbtos kultūros ir sporto asmenybės 
 

2020 m. birželio 1 d. su Šiaulių miesto meru Artūru Visocku 70-mečio proga pasveikinome 

Šiaulių miesto poetą, dramaturgą, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Šiaulių „Saulės“ klubo 

pirmininką, Šiaurės Lietuvos literatų draugijos narį Jaunių Kulnį. Jubiliatui įteikiau LR Seimo 

Kultūros komiteto padėką, kurioje poetas sveikinamas prasmingo jubiliejaus proga. Padėkojau „už 

neblėstančią kūrybinę energiją, gebėjimą išlikti savimi, tautos atminties įprasminimą, istorijos 

sudabartinimą, Šiaulių miesto ir krašto kultūros lauko turtinimą“.  

Jaunius Kulnys gimė 1950 m. gegužės 28 d. Joniškyje. 1971 m. baigė Tauragės politechnikumą, 

1977 m. – aukštesniąją aviatransportinių lėktuvų technikų mokyklą Rubcovske. 1984–1990 m. 

studijavo istoriją Vilniaus pedagoginiame institute. Iki 1959 m. gyveno tremtyje, Irkutsko srityje. 

Nuo 1971 m. gyvena Šiauliuose, dirbo „Nuklono“ gamykloje, Zoknių aerodrome, Krašto apsaugos 

ministerijos aviabazėje. Nuo 1997 m. – dimisijos kapitonas. Išleido jau 13 poezijos knygų, iš kurių 

minėtinos: „Mėnulio nudaužtas akmuo“ (2001), „Ne tas ruduo“ (2004), „Monos Lizos kerštas“ 

(2005), „Išplėštas lapas“ (2007), „Varpo gaudimas“ (2008), „Sniegini ašmenys“ (2015), „Saulės 

aukuras“ (2016). Parašė istorinę dramą „Utenis“.  

https://www.youtube.com/watch?v=hbNy97-GeB4


 

8 

J. Kulnys yra apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu (1996), jam paskirta 

Nepriklausomų rašytojų sąjungos mecenato E. Šulaičio (JAV, Čikaga) literatūrinio fondo premija 

(2007), ne kartą yra tapęs vieno eilėraščio konkurso laureatu. 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė, gerbianti visus savo 

kūrėjus, turi ateitį.  

V. Lebedžio ir S. Tumėno 

nuotraukos. 

 

 

2020 m. birželio 14 d. Šiauliuose paminėjome Gedulo ir vilties dieną, uždegėme žvakutę tiems, 

kurie negrįžo išvežti tąkart iš šio Šiaulių geležinkelio stoties perono, pagerbėme Juos tylos minute. 

Gyva atmintis, istorinis sąmoningumas mus vienija ir įkvepia ateičiai. 
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Gedulo ir Vilties dienos minėjimas Šiauliuose. 

V. Lebedžio ir S. Tumėno nuotraukos.  

 

2020 m. birželio 20 d. pasveikinau Šiaulių ir Lietuvos moterų žolės riedulio legendą Onutę 

Šimkutę-Kanaporienę (dabar – Pakolkienę) gražaus jubiliejaus proga.  

Kodėl legenda, kodėl sveikinimai jai? Todėl, kad ji – 22 kartus Lietuvos čempionė (1978–

2000), 22 metus atstovavo Lietuvos rinktinei, žaisdama Sovietų Sąjungos rinktinėje tapo Europos 

čempionato prizininke, su Šiaulių „Tauro“, o vėliau – „Šiaulių“ komanda iškovojo daugybę pergalių 

tarptautiniuose turnyruose. Seimo padėkoje prasmingo jubiliejaus proga parašyta: „Lietuva visada 

garsėjo valingais, kūrybingais ir pasišventusiais žmonėmis. Viena jų esate Jūs, išskirtinė asmenybė, 

sugebėjusi aistrą sportui paversti gyvenimu, moterų žolės riedulį – nacionaline sporto šaka, 

asmeninius iššūkius – pergalėmis.“ 

Lietuvos sporto legenda Ona Šimkutė-Kanaporienė (stovi viduryje) ir jaunosios žolės 

riedulininkės, turinčios įkvepiantį pavyzdį.  

V. Zakso nuotrauka. 
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2020 m. birželio 22 d. Šiaulių miesto savivaldybėje kartu su miesto meru Artūru Visocku ir 

Valstybinio Šiaulių dramos teatro vadovu Aurimu Žviniu jubiliejinio gimtadienio proga 

pasveikinome aktorę Ireną Liutikaitę, kuri į susitikimą atvyko su savo vyru fotomenininku 

Aleksandru Ostašenkovu.  

Kalbėjomės apie aktorės kelią į Šiaulius, kuris tęsiasi jau gerokai per 40 metų; režisierius, 

sutiktus kūrybos kelyje (A. Ragauskaitė, S. Varnas, G. Padegimas, R. Steponavičiūtė, N. 

Mirončikaitė ir kt.), pasidalijome mintimis apie Šiaulius anksčiau ir dabar.  

Kūrybinė aktorės I. Liutikaitės Šiaulių periodo karjera tęsiasi nuo 1972 m. Man, tuometiniam 

pirmakursiui studentui, ypač įsiminė p. Irenos Julijos vaidmuo spektaklyje „Freken Julija“ 1977 m., 

vėliau Marfa iš „Lunino, arba Žako mirties“ (1980), Marijana iš I. Bergmano „Žemuogių pievelės“, 

Didžioji motina „Žilvine“ ir kiti vaidmenys. 

Susitikimo metu teko garbė įteikti aktorei Irenai LR Seimo Kultūros komiteto padėką, kurioje 

ir tokie žodžiai: „Savo kūrybingą gyvenimą Jūs paskyrėte teatro menui, kuris subtiliai žmogų ir 

apnuogina, ir sutaurina. Jūs išlaikėte 

išmėginimą teatru, likote ištikima 

kūrybai ir intelekto žaismei. Jūsų 

sukurti vaidmenys mums liudija, 

kodėl labai paprasta istorija gali vykti 

žemuogių pievelėje, kurioje vienu 

metu karaliauja meilė, mirtis ir 

prisikėlimas.“ 

 

Man buvo garbė padėkoti aktorei 

Irenai Liutikaitei už jos indėlį į 

Lietuvos kultūrą.  

V. Lebedžio nuotrauka.  

 

2020 m. birželio 29–30 dienomis Šiaulių universiteto Botanikos sode vyko iškilminga Šiaulių 

universiteto Diplomų įteikimo šventė – universitetas išleido 23-iąją absolventų laidą nuo Šiaulių 

universiteto įkūrimo ir 70-ą laidą nuo Šiaulių aukštosios mokyklos įkūrimo.  

 Šįkart diplomai absolventams buvo įteikti nuostabioje ŠU Botanikos sodo aplinkoje. Deja, tą 

dieną, kai turėjau dalyvauti iškilmėse, vyko LR Seimo plenarinis posėdis, todėl savo padėkas 

geriausiems absolventams perdaviau netiesiogiai. Mano padėkos buvo įteiktos aštuoniems 

absolventams: Rasai Mažeikaitei, 

Regimantui Valantinui, Danutei 

Domikaitytei, Eglei Fridrikaitei, 

Sigitai Bakaneckaitei, Tomui 

Laugaliui, Vaidai Aputytei, Vaidai 

Padgurskytei.  

 

 

 

Diplomų įteikimo iškilmės ŠU 

Botanikos sode.  

Z. Ripinskio nuotrauka. 
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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 03 

532 el. p.: tautvydas.elijosius@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.  

 

 Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatymas 

 
Plėsdamas Jūsų teisinį raštingumą, siūlau atkreipti dėmesį į Lietuvos Respublikos civilinio turto 

konfiskavimo įstatymą (2020 m. kovo 31 d. Nr. XIII-2825), reglamentuojantį civilinio turto 

konfiskavimo sąlygas ir pagrindus, civilinio turto konfiskavimo procedūros santykį su baudžiamuoju 

procesu, turto tyrimą ir jo terminus, turto tyrimą atliekančių institucijų teises ir pareigas, pranešimą 

asmeniui apie galimą civilinį turto konfiskavimą, asmens, kuriam įteiktas pranešimas apie galimą 

civilinį turto konfiskavimą, teises, turto areštą turto tyrimo metu ir kt.  

Visas įstatymas prieigoje per internetą: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1bab72a273e411eaa38ed97835ec4df6. Įstatymas įsigalioja 

2020-07-01 (Įstatymo 15 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2020-04-04).  

 

REKOMENDACIJA 

 

 

Rekomenduoju Jums perskaityti Stasio Lipskio sudarytą knygą „Eugenija Šimkūnaitė – 

Lietuvos legenda: autobiografija, iš rašytinio palikimo, atsiminimai, laiškai, vaizdai“, Vilnius: 

„Žuvėdros“ leidykla / Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas, 2020.  

Taip pat rekomenduoju Jums susipažinti su leidiniu „Lietuvos Respublikos Seimas: Lietuvos 

Respublikai – 100: 2020-ieji – Steigiamojo Seimo šimtmečio metai: [katalogas], Vilnius: Lietuvos 

Respublikos Seimo kanceliarija, spausdino UAB „Petro ofsetas“, 2020. Elektroninė leidinio versija 

prieigoje per internetą: https://www.lrs.lt/sip/getFile?guid=661a2fa0-634a-483e-9522-

859b0e06c732.  

 

Kodėl verta praplėsti savo akiratį 
 

Knyga „Eugenija Šimkūnaitė – Lietuvos legenda“ sudaryta iš habilituotos gamtos mokslų 

daktarės, farmacininkės, žmonių pirmiausia prisimenamos kaip žolininkės, užrašų, laiškų, vaizdinės 

medžiagos bei atsiminimų. Tie, kurie E. Šimkūnaitę laikė „ragana“ ar tik „žolininke“, perskaitę knygą 

įsitikins, kad ji, gavusi mokslo pagrindus Vytauto Didžiojo universitete (farmacijos studijos), buvo 

mailto:nerijus.brazauskas@lrs.lt
mailto:tautvydas.elijosius@lrs.lt
mailto:Stasys.Tumenas@lrs.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1bab72a273e411eaa38ed97835ec4df6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1bab72a273e411eaa38ed97835ec4df6
https://www.lrs.lt/sip/getFile?guid=661a2fa0-634a-483e-9522-859b0e06c732
https://www.lrs.lt/sip/getFile?guid=661a2fa0-634a-483e-9522-859b0e06c732
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labai kvalifikuota mokslininkė, kuri rėmėsi ne tik Lietuvos, bet ir daugelio pasaulio šalių farmacijos 

žiniomis, tyrimais ir patirtimi. 

 Prisiminimais apie E. Šimkūnaitę knygoje dalijasi Birutė 

Karnickienė, Algimantas Kirkutis, Virginija Genienė, Grasilda 

Blažienė, Tauras Mekas, Antanas Vinkus, Aurelijus Veryga ir 

daugelis kitų. 

„Esu aukštaitė, bet tėvas yra sakęs, kad mano kraujyje 

susimaišė aštuoniolika tautybių, yra net čigonų kraujo, todėl visas 

mano gyvenimas ne kambarinis, o laukinis. Žinau ir paskalas apie 

save: kad esu pikta, grubi, netašyta ragana. Tai netiesa. Tarp savų 

biologų mokslininkų elgiuosi kaip visi, kultūringai, tačiau jei 

vaišinuosi su elnių medžiotojais ar čiukčiais, imu maistą rankomis 

iš vieno dubenėlio, ir visas XX amžius nuteka nuo manęs kaip nuo 

žąsies vanduo.“ (Eugenija Šimkūnaitė). 

 

 

Leidinyje „Lietuvos Respublikos Seimas“ pateikiama 

įstatymų leidžiamosios institucijos istorija nuo Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės iki mūsų dienų imtinai, 100 

svarbiausių Lietuvos parlamentarizmo datų, pristatomas 

Seimas ir jo veiklos, Seimo apdovanojimai, Seimo pastatų 

kompleksas. Leidiniui vertės suteikia istoriniai dokumentai, 

archyvinė medžiaga, istorinės tematikos meno kūrinių 

fotografijos, istorinės fotonuotraukos, Seimų statistika ir kt. 

„Tradicija parlamentą vadinti Seimu Lietuvoje atgimė kilus 

tautiniam atgimimui XX a. pradžioje, kai atkūrus 

valstybingumą visuotiniais rinkimais pradėta rinkti Tautos 

atstovus, vykdančius valstybės įstatymų leidėjų funkciją. 

Seimu parlamentai dabar taip pat vadinami Latvijoje 

(Saeima) ir Lenkijoje (Sejm).“ (p. 7).  

 

 

ŠIAULIŲ ATMINTINOS DATOS 

 

Ką mums liepos mėnesį primena kalendorius  
 

1 d. – 80 metų, kai 1940 m. Jonelaičiuose (Šiaulių r.) gimė literatūros tyrinėtoja, doc. dr. Dalia 

Striogaitė. 1967–1993 m. dėstė Šiaulių pedagoginiame institute. 

1 d. – 70 metų, kai 1950 m. Laukuvoje (Šilalės r.) gimė gydytojas chirurgas, politikos ir 

visuomenės veikėjas Pranas Andruškevičius. Nuo 1974 m. dirbo Šiauliuose. 

2 d. – 15 metų, kai 2005 m. Šiauliuose įvyko pirmasis tarptautinis folkloro festivalis-konkursas 

„Saulės žiedas“. 

3 d. – 85 metai, kai 1935 m. Glitėnuose (Panevėžio r.) gimė matematikas doc. dr. Rimvydas 

Antanas Lukoševičius. Nuo 1964 m. dėstė Šiaulių universitete. 

4 d. – 70 metų, kai 1950 m. Šiauliuose gimė dailininkas tapytojas, poetas Vilijus Vaišvila. 

Gyvena ir dirba Šiauliuose. 
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5 d. – 90 metų, kai 1930 m. Šaukėnuose (Kelmės r.) gimė gydytojas chirurgas, prof. habil. dr. 

Vytautas Zykas. 1942–1948 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 

6 d. – 165 metai, kai 1855 m. Padeksnyje (Raseinių r.) gimė inžinierius, visuomenės veikėjas, 

lietuviškos spaudos platintojas Jonas Bielskis. 1876 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Mirė 1904 

m. Sankt Peterburge (Rusija). 

8 d. –120 metų, kai 1900 m. Šiauliuose gimė pašto darbuotojas, visuomenės veikėjas Jonas 

Tijūnas. 1941–1944 m. buvo Šiaulių apskrities pašto viršininkas. Mirė 1992 m. Čikagoje (JAV). 

10 d. – 100 metų, kai 1920 m. Stuobrinėje (Rokiškio r.) gimė teatro aktorius Petras Žindulis. 

1943–1948 m. dirbo Šiaulių dramos teatre. Mirė 1968 m. Kaune. 

13 d. – 70 metų, kai 1950 m. Medeikiuose (Biržų r.) gimė žurnalistas, poetas Petras Balčiūnas. 

Nuo 1981 m. dirbo žurnalistu Šiauliuose. 

13 d. – 70 metų, kai 1950 m. Kentriuose (Kelmės r.) gimė fotomenininkas, tautosakininkas, 

kraštotyrininkas Jonas Tamulis. Gyvena ir dirba Šiauliuose. 

14 d. – 95 metai, kai 1925 m. Šiauliuose gimė žydų bendruomenės veikėjas, kraštotyrininkas 

Leiba Lipšicas. Inicijavo Šiaulių žydų kultūros centro steigimą. Mirė 2002 m. Šiauliuose. 

15 d. – 220 metų, kai 1800 m. Šileliuose (Radviliškio r.) gimė rašytojas, politinis veikėjas Jonas 

Goštautas. Buvo vienas iš 1831 m. sukilimo vadų Šiaulių apskrityje. Kurį laiką dirbo Šiaulių 

apskrities teisėju. Mirė 1871 m. Ruffece (Prancūzija). 

16 d. – 60 metų, kai 1960 m. Šiauliuose gimė kino režisierius, animatorius Valentas Aškinis. 

1978 m. baigė Šiaulių 12-ąją vidurinę mokyklą. 

16 d. – 130 metų, kai 1890 m. Spragutyje (Anykščių r.) gimė kompozitorius, choro dirigentas, 

pedagogas prof. Juozas Karosas. 1939–1945 m. gyveno Šiauliuose. Įkūrė Šiaulių muzikos mokyklą, 

jai vadovavo. Mirė 1981 m. Vilniuje. 

16 d. – 70 metų, kai 1950 m. Lyguduose (Šiaulių r.) gimė bibliotekininkė, poetė Genovaitė 

Žibikienė. Gyvena ir dirba Šiauliuose. 

19 d. – 60 metų, kai 1960 m. Šiauliuose gimė muzikologas, pedagogas prof. dr. Rytis 

Urniežius. 1978 m. baigė Šiaulių 5-ąją vidurinę mokyklą. Nuo 1993 m. dirba Šiaulių universitete. 

19 d. – 120 metų, kai 1900 m. Pužuose (Raseinių r.) gimė rašytojas, vertėjas Fabijonas 

Neveravičius. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Mirė 1981 m. Londone (Anglija). 

20 d. – 115 metų, kai 1905 m. Pakruojyje gimė dailininkas tapytojas, vitražininkas, scenografas 

Stasys Ušinskas. 1925 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Mirė 1974 m. Kaune. 

20 d. – 55 metai, kai 1965 m. Tauragėje gimė fizikė, pedagogė prof. dr. Diana Šaparnienė. 

Nuo 1989 m. dirba Šiaulių universitete. 

21 d. – 105 metai, kai 1915 m. vokiečių kariuomenė užėmė Šiaulius. Prasidėjo kaizerinė 

okupacija, kuri truko iki 1919 m. 

22 d. – 75 metai, kai 1940 m. Šiauliuose gimė estrados dainininkė Nijolė Ščiukaitė. 1959 m. 

baigė Šiaulių V. Kudirkos vidurinę mokyklą, 1961 m. – Šiaulių muzikos technikumą. 

24 d. – 100 metų, kai 1920 m. Kaune gimė teatro aktorė Jadvyga Ramanauskaitė. 1939–1942 

m. dirbo Šiaulių dramos teatre. Mirė 2013 m. Vilniuje. 

26 d. – 80 metų, kai 1940 m. Šiauliuose gimė inžinierius, kraštotyrininkas Jonas Rimkevičius. 

1982 m. įkūrė Šiaulių radijo ir televizijos muziejų, kurį laiką jam vadovavo. Mirė 2016 m. spalio 9 d. 

27 d. – 145 metai, kai 1875 m. Šiauliuose surengta pirmoji žemės ūkio paroda. 

29 d. – 100 metų, kai 1920 m. Subačiuje (Kupiškio r.) gimė teatro aktorius Algirdas Zalanskas. 

Baigė Šiaulių dramos teatro vaidybos studiją. 1942–1946 m. vaidino šiame teatre. Mirė 1983 m. 

Vilniuje. 

29 d. – 65 metai, kai 1955 m. Kupiškyje gimė architektas Kajetonas Jurėnas. Nuo 1977 m. 

gyveno ir dirbo Šiauliuose. Mirė 2015 m. gegužės 18 d. 
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29 d. – 80 metų, kai 1940 m. Radviliškyje gimė teatro ir kino aktorius Vytautas Tomkus. 

1961–1962 m. dirbo Šiaulių dramos teatre. 

Šaltinis: „2020 metų Šiaulių atmintinų datų kalendorius“ (prieiga per internetą: 

http://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/2020-metu-siauliu-

atmintinu-datu-kalendorius/liepa/).  

 

Steigiamojo Seimo (1920–1922 m.) 

nariai 

 

Vincas Čepinskis (1871–1940), Steigiamojo Seimo narys (1920 05 15–1922 11 13).  

Gimė 1871 05 03 Šiaulių apskr., Pašvitinio valsč., Dargaičių kaime. 

1890 m. baigė Šiaulių gimnaziją. 

1890–1894 m. studijavo fizikinę chemiją Peterburgo universiteto 

Fizikos-matematikos fakultete. 

Rusijos Vyriausiuose matų ir saikų rūmuose dirbo garsaus 

chemiko D. Mendelejevo asistentu. 

1896–1899 m. specializavosi Ciūricho (Šveicarija) politechnikos 

institute, vėliau Getingeno ir Leipcigo (Vokietija) universitetuose. 

1900–1918 m. gyveno ir dirbo Rusijoje, užsiimdamas mokslo, 

mokymo ir technikos reikalais. 

1918 m. rudenį grįžo į Lietuvą, kartu su kitais intelektualais 

rūpinosi Vilniaus universiteto atkūrimu. 

 

1918 m. pab. paskirtas atstovu Latvijoje, 1919 03 – atstovu Didžiojoje Britanijoje. 

LSDP narys. 

Į Steigiamąjį Seimą išrinktas II (Kauno) rinkimų apygardoje. Priklausė LSDP frakcijai. 

1920–1922 m. vienas Aukštųjų kursų steigimo iniciatorių ir dėstytojas. 

I Seimo (1922 11 13–1923 03 13) narys. 

XIII Mykolo Sleževičiaus (1926 06 15–1926 12 17) ministrų kabinete – švietimo ministras. 

Vienas Lietuvos universiteto kūrimo iniciatorių.  

1922–1936 m. Kauno universiteto profesorius, prorektorius (1922, 1928), rektorius (1923, 

1929, 1930). 

Įkūrė eksperimentines fizikos ir fizikinės chemijos katedras. 

1936 m. išėjo į pensiją, 1937 02 16 VDU garbės profesorius. 

Padarė mokslinių atradimų, parašė fizikos ir chemijos mokslo darbų. Vertė mokslo knygas į 

lietuvių ir rusų kalbas. Yra parašęs Džordžo Vašingtono biografiją. 

Bendradarbiavo „Skarde“, „Žarijoje“, „Švietimo darbe“, „Mokykloje ir gyvenime“, 

„Kultūroje“, „Židinyje“, „Medicinoje“. 

Mirė 1940 08 22 Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse. 

 Šaltinis: „Vincas Čepinskis (1871–1940)“, parengė Vilma Akmenytė-Ruzgienė, prieiga per 

internetą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35543&p_k=1&p_t=97217.  

 

 

 

 

http://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/2020-metu-siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/liepa/
http://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/2020-metu-siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/liepa/
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35543&p_k=1&p_t=97217


 

15 

 

*** 

Stasys Černiauskas (1882-mirties data nežinoma), Steigiamojo Seimo narys (1922 03 14–

1922 11 13).  

Gimė 1882 12 02 Šiaulių apskr., Klovainių valsč., Bešonių k. Kilęs 

iš valstiečių šeimos (tėvai turėjo apie 22 ha žemės). 

Iki 1896 m. mokėsi tėvų namuose, vėliau – pradžios liaudies 

mokykloje.  

Gyvendamas tėvų ūkyje buvo įsitraukęs į lietuviškos spaudos 

platinimo veiklą. 

1904–1905 m. Rusijos–Japonijos karo dalyvis. 

1910 m. grįžo į Lietuvą, vertėsi staliaus ir dailidės amatu. 

1910–1918 m. dalyvavo įvairių lietuviškų draugijų ir organizacijų 

veikloje, buvo renkamas į savivaldos organus. 

Priklausė LKDP. 

Kandidatavo į Steigiamąjį Seimą, bet išrinktas nebuvo. K. Bizauskui 

atsisakius mandato, nuo 1922 03 14 Steigiamojo Seimo narys. 

Mirties data nežinoma. 

Šaltinis: „Stasys Černiauskas (1882-mirties data nežinoma)“, parengė Vilma Akmenytė-

Ruzgienė, prieiga per internetą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35543&p_k=1&p_t=97218.  

 

*** 

Daukšys Jurgis (1888–1932), Steigiamojo Seimo narys (1920 05 15–1922 11 13).  

Gimimo data ir vieta – 1888 m., Žvirblėnų kaimas, Šiaulių valsčius. 

Baigta pradinė mokykla. 

Mirties data – 1932 m. spalio 14 d.  

Palaidojimo vieta – Šiaulių senosios miesto kapinės.   

Profesija – žemės ūkio darbininkas.  

Tautybė – lietuvis (katalikas).  

Tėvai – nenurodyta.  

Šeiminė padėtis – nenurodyta.  

Apie 1920 m. – žemės ūkio darbininkas (prieš išrenkant į Seimą).  

1920 m. gegužės 15 d.–1922 m. lapkričio 13 d. – Lietuvos Steigiamojo 

Seimo narys.  

1921 m. vasario 26–28 d. – Lietuvos socialdemokratų partijos konferencijos (vėliau pavadintos 

IX partijos suvažiavimu) dalyvis.  

1921 m. – kandidatas į Lietuvos socialdemokratų partijos Centro komiteto narius.  

1923 m. sausio 16 d.–1923 m. birželio 5 d. – Lietuvos Respublikos Pirmojo Seimo narys.  

1923 m. sausio 18 d.–1923 m. liepos 20 d. – savaitraščio „Socialdemokratas“ redaktorius.  

1923 m. birželio 5 d.–1926 m. birželio 2 d. – Lietuvos Respublikos Antrojo Seimo narys.  

1923 m. gruodžio 28–29 d. – Lietuvos socialdemokratų partijos konferencijos (vėliau 

pavadintoje XI partijos suvažiavimu) dalyvis.  

1923 gruodžio 28 d.–1925 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos Centro komiteto narys. 

Šaltinis: „Daukšys Jurgis (1888–1932)“, parengė Vilma Akmenytė-Ruzgienė, prieiga per 

internetą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35543&p_k=1&p_t=269884.  

 

 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35543&p_k=1&p_t=97218
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35543&p_k=1&p_t=269884
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*** 

Konstantinas Daunora (1886–mirties data nežinoma), Steigiamojo Seimo narys (1921 11 

11–1922 11 13).  

Gimė 1886 01 10 Alytaus apskr., Jiezno valsč., Ličiškėnų (Ličišvėnų) 

kaime, neturtingų valstiečių šeimoje. 

Mokėsi privačiai. Įgijo buhalterio išsilavinimą. 

Nuo 1915 m. dalyvavo lietuvių visuomeniniame gyvenime. 

Nepriklausomybės kovų savanoris. 

Kandidatavo Steigiamojo Seimo rinkimuose 1920 04 14–16, tačiau 

išrinktas nebuvo. 

1921 11 11 pakeitė V. Černeckį. Seime priklausė LKDP frakcijai. 

Šaltinis: „Konstantinas Daunora (1886-mirties data nežinoma)“, 

parengė Vilma Akmenytė-Ruzgienė, prieiga per internetą: 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35543&p_k=1&p_t=97220.  

 

*** 

Jurgis Deksnys (1872–mirties data nežinoma), Steigiamojo Seimo narys (1920 05 15–1921 

04 05). 

 

         Gimė 1872 m. Šiauliuose. Darbininkas. 

Priklausė Lietuvos darbo federacijai (LDF). 

Į Steigiamąjį Seimą išrinktas V (Panevėžio) rinkimų apygardoje. 

Priklausė LDF, įėjusiai į Krikščionių demokratų bloką. 

1921 04 05 Seimo nario mandato atsisakė.  

Šaltinis: „Jurgis Deksnys (1872-mirties data nežinoma)“, parengė Vilma 

Akmenytė-Ruzgienė, prieiga per internetą: 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35543&p_k=1&p_t=97221.  

 

 

ŽINIASKLAIDA 

 

Seimo nario mintys žiniasklaidoje 
 

Rūta Jankuvienė, „Šiaulių universitetui smūgiuojama iš pasalų“, Šiaulių kraštas, 2020 m. 

birželio 16 d., prieiga per internetą: https://www.skrastas.lt/aktualijos/siauliu-universitetui-

smugiuojama-pasalu.  

Seimo nario Stasio Tumėno pranešimas, „84 Seimo nariai kreipėsi į Ministrą Pirmininką Saulių 

Skvernelį dėl Šiaulių miesto investicinių projektų“, 2020 m. birželio 5 d. pranešimas žiniasklaidai, 

prieiga per internetą: 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36002&p_k=1&p_t=271441&fbclid=IwAR2Sz_NTzc

xB7KTYTMtuV54OeB19zNNy-TlfRvp4pGAUNPTAT6CKPDoEzOY.  

Šiaulių miesto savivaldybės informacija, „Svarbūs Šiaulių regiono projektai sulaukė didžiosios 

dalies – net 84 Seimo narių palaikymo!“, 2020 m. birželio 5 d., prieiga per internetą, 

https://www.siauliai.lt/index.php?3510035983.  

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35543&p_k=1&p_t=97220
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35543&p_k=1&p_t=97221
https://www.skrastas.lt/aktualijos/siauliu-universitetui-smugiuojama-pasalu
https://www.skrastas.lt/aktualijos/siauliu-universitetui-smugiuojama-pasalu
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36002&p_k=1&p_t=271441&fbclid=IwAR2Sz_NTzcxB7KTYTMtuV54OeB19zNNy-TlfRvp4pGAUNPTAT6CKPDoEzOY
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36002&p_k=1&p_t=271441&fbclid=IwAR2Sz_NTzcxB7KTYTMtuV54OeB19zNNy-TlfRvp4pGAUNPTAT6CKPDoEzOY
https://www.siauliai.lt/index.php?3510035983
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Šiaulių televizijos laidos „Infostudija“ reportažas, 2020 m. birželio 23 d., prieiga per internetą: 

https://www.youtube.com/watch?v=21oN-e-62_c&feature=youtu.be.  

 

 

NAUDINGOS NUORODOS 

 

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

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

www.lrs.lt/; www.lrp.lt; www.lrv.lt; www.siauliai.lt; www.lvzs.lt; www.vkontrole.lt/; www.lmt.lt; 

www.lygybe.lt/lt; www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai; www.vlkk.lt/; www.plbe.org; www.pljs.org; 

www.vsd.lt; www.prokuraturos.lt; www.stt.lt/; www.kt.gov.lt; www.ekgt.lt; www.oecd.org; 

www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_k=1&p_r=3829; www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=25380&p_k=1; 

www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=48&p_k=1; www.sveikatostaryba.lt; www.pazinkvalstybe.lt; 

www.lietuva.lt/100/; https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15781&p_k=1&p_t=165098; 

www.ec.europa.eu/commission/index_lt; https://mo.lt/; www.teise.pro/; www.vrk.lt/; 

www.europarl.europa.eu/about-parliament/lt; www.lrkm.lrv.lt/lt/nemokamimuziejai; 

https://www.rinkejopuslapis.lt/; https://kaunas2022.eu/; https://bienale.lt/2019/; https://www.lt72.lt/;  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt; 

https://www.who.int/; https://koronastop.lrv.lt/.  

 

 

MANO KOMANDA 

 

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

mokslų daktaras, literatūrologas, lektorius, mokslinių publikacijų autorius), Tautvydas (istorijos ir 

politikos magistras, muziejininkas, istorijos ir paveldosaugos bakalauras), Rita (teisės ir valdymo 

magistrė, teisininkė, socialinė pedagogė, edukologė, lektorė, visuomenininkė), Tomas (edukologijos 

mokslų daktaras, docentas, mokslinių publikacijų autorius). 

 

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) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=21oN-e-62_c&feature=youtu.be
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15781&p_k=1&p_t=165098
http://www.ec.europa.eu/commission/index_lt
http://www.teise.pro/
http://www.vrk.lt/
http://www.lrkm.lrv.lt/lt/nemokamimuziejai
https://www.rinkejopuslapis.lt/
https://kaunas2022.eu/
https://bienale.lt/2019/
https://www.lt72.lt/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://www.who.int/
https://koronastop.lrv.lt/
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Padėjėjai Vilniuje ir Šiauliuose: 
 

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

Tautvydas Elijošius (Šiauliuose): mob. 8 612 04 056, el. p. tautvydas.elijosius@lrs.lt;  

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

Tomas Butvilas (Vilniuje): tel. (8 5) 239 6615, el. p. tomas.butvilas@lrs.lt.  

 

Socialiniai tinklai: 

 

https://www.facebook.com/stasys.tumenas 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujienlaiškį parengė padėjėjas Nerijus Brazauskas.  

mailto:rita.virbaliene@lrs.lt
mailto:tomas.butvilas@lrs.lt
https://www.facebook.com/Stasys.Tumenas.LRS/

