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Gerbiamieji šiauliečiai, 
 

baigėsi Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesija, kurios metu surengta daugiau kaip 60 

plenarinių posėdžių. Ypač intensyviai darbas vyko paskutiniąsias dvi birželio savaites, nes reikėjo 

pasiryžti priimti žadėtus įstatymus, reformas, kurias opozicija bandė stabdyti, mėgino įvardyti kaip 

skubotas, per ankstyvas. Bet Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcija kartu su 

Lietuvos Respublikos Vyriausybe permainoms ryžosi. Tarp svarbiausių Seimo pavasario sesijos 

darbų – patvirtintos mokesčių, pensijų kaupimo, sveikatos apsaugos sistemos, inovacijų ir 

technologijų reformos. Pavasario sesijoje Seimas patvirtino valstybės tarnybos pertvarką, šeimos 

kortelės sistemą, įtvirtino paramą jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą, pritarė mokytojų 

etatinio darbo užmokesčio modeliui ir pakeitė mokyklų finansavimo tvarką, ratifikavo susitarimą 

dėl Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO), priėmė kitus 

aktualius sprendimus.  

Gyvenimas parodys, ar reformos pasiteisins, ar jas reikės tobulinti, tikslinti. Jei nieko nedarysi 

– niekas ir nesikeis. Ženkliai pakėlėme pensijas pensininkams, bet reikia tobulinti mechanizmą, kad 

ateityje būsimieji pensininkai gautų dar didesnes pensijas ir patys prie to prisidėtų dar dirbdami. 

Daug kas klausia, ar mūsų valdančiojoje koalicijoje, LVŽS frakcijoje sprendimai priimami 

vieningai. Ne. Diskusijų, kartais ir karštų, kyla nemažai. Daug kas „valstiečius“ kaltina, kad jie 

rūpinasi savo problemų sprendimu. Priešingai, jie tiesiog vadovavosi ankstesnių Vyriausybių ir 

Seimo priimtais įstatymais, o mūsų pirmtakams būnant valdžioje kai kurie mokesčiai išaugo vos ne 

tris kartus. Bet apie tai opozicija nekalba.  

Man, kaip švietimo, kultūros erdvės žmogui, irgi kelia abejonių kai kurie sprendimai dėl 

universitetų pertvarkos (Konstitucinio Teismo sprendimai tas abejones patvirtina), ypač regioninių 

universitetų; etatinio mokytojų apmokėjimo tvarkos, nes yra labai daug skirtumų tarp gimnazijų ir 

kitų švietimo institucijų, skirtumų tarp to, kokia situacija mieste, kokia – kaime. Vienas reikalas, kai 

su bendruomene dirbi provincijoje ir ta darbo dalis įeina į etatinį apmokėjimą, kitas dalykas, kai 

mokytojas tai turės daryti didžiuosiuose miestuose. 
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Manęs neįtikino kai kurios nuostatos, laukiami pokyčiai sveikatos sistemoje, kalbant apie 

ligoninių pertvarkas, farmacijos sritį. Man nepriimtina, kad vaistai tampa preke, kai jie bus 

pardavinėjami bet kur greta batonų, dešros ar degtinės kaimų parduotuvėse; man nepatinka, kai iš 

vaistų rinkos stumiamos mažos, „netinklinės“ vaistinės. Taigi diskusijų vyksta ir mūsų frakcijoje, 

bet, tikiuosi, kad visi procesai bus tobulinami ir tikslinami, bus atsižvelgta į regionų lūkesčius ir 

savitumus. Susipažinkite su šešiomis struktūrinėmis reformomis, jų tikslais ir iššūkiais: 

http://lrv.lt/uploads/main/documents/files/LRV%206%20strukt%C5%ABrin%C4%97s%20reformo

s%20Lietuvai.pdf.  

XXX 

Birželį priimti sprendimai dėl finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms 

šeimoms. Pritarta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam įstatymo projektui, kurio 

tikslas – skirti subsidiją jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą regionuose. Taip siekiama 

mažinti emigraciją, gerinti demografinę šalies situaciją bei stiprinti regionus. 

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis teigia, kad šis sprendimas tiesiogiai atliepia vienus 

svarbiausių Vyriausybės prioritetų. „Remti šeimas, skatinti gimstamumą bei padėti jauniems 

žmonėms įsitvirtinti mūsų šalyje, kad nereikėtų žvalgytis svetur – toks yra mūsų tikslas. Tuo pačiu 

siekiame stiprinti regionus, pritraukti į juos daugiau jaunų žmonių. Stiprūs, gyvybingi regionai ir 

aprūpintos bei stabilios šeimos yra vieni svarbiausių mūsų prioritetų“, – sako S. Skvernelis.  

Projektu siūloma pajamų ir turto finansinę paskatą (subsidiją būsto kredito daliai apmokėti) 

skirti jaunoms (abu sutuoktiniai ne vyresni kaip 35-erių metų) šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą 

regionų teritorijoje. Subsidija nebūtų skiriama įsigyjant būstą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, 

Druskininkų, Neringos ir Trakų miestuose bei dalyje Palangos miesto. Priklausomai nuo vaikų 

skaičiaus, subsidija galės sudaryti nuo 15 iki 30 proc. būsto vertės, kai būsto kredito suma neviršija 

87 tūkst. eurų. Projektu būtų leista iki 15 proc. būsto kredito sumos panaudoti žemės sklypui pirkti, 

o subsidiją – pradiniam įnašui padengti. Jaunos šeimos būtų įpareigotos grąžinti subsidiją, jeigu už 

kreditą įsigytą būstą norima perleisti kito asmens nuosavybėn per pirmus 10 metus nuo būsto 

įsigijimo. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio teigimu, tai – svarus žingsnis pagalbos 

šeimoms srityje. Laukia dar ir visas pluoštas naujovių šeimoms, numatytų Šeimos stiprinimo 

įstatyme, planuojamas ir „vaiko pinigų“ didinimas kitąmet, taip pat kompleksinės pagalbos 

šeimoms plėtra visoje šalyje bei kitos priemonės. „Šiuo žingsniu remsime jaunas šeimas įsigyjant 

pirmąjį būstą – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos galės sulaukti jaunos 

šeimos, neauginančios vaikų, 20 procentų būsto kredito sulauks jaunos šeimos, auginančios vieną 

vaiką, 25 procentus – auginančios 2 vaikus, na, o 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti 

sumos bus subsidijuojama jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų. Ši parama galios 

ir šeimoms, auginančioms vaikus, kai vaikams nustatyta nuolatinė globa“, – sako L. Kukuraitis. 

Šiemet numatyta suteikti subsidiją 115 jaunų šeimų. Tam prireiks 2 mln. eurų. 2019 m. 

poreikis – 10,1 mln. eurų, už kuriuos bus suteikta subsidijų 590 jaunų šeimų. 

XXX 

Keista būtų šį mėnesį nekalbėti ir nepristatyti atlikto Nacionalinio saugumo ir gynybos 

komiteto tyrimo, kuriam vadovavo Seimo narys Vytautas Bakas. Apie verslo ir politikų         

sąsajas, galimus nusikaltimus kalbėta daug ir griežtai, todėl pateikiu dokumentą, kurį ramiai 

pastudijavę, pagalvokite, ar „valstiečiai“ eina teisingu keliu: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9394f500659711e8b7d2b2d2ca774092?jfwid=11dyheojsq.  

XXX 

Kai skaitysite šį Naujienlaiškį, per Lietuvą bus praūžusi jubiliejinių metų Dainų šventė, 

būsime atšventę Mindaugines – Valstybės dieną, sugiedoję tautinę giesmę. Dirbkime VARDAN 

http://lrv.lt/uploads/main/documents/files/LRV%206%20strukt%C5%ABrin%C4%97s%20reformos%20Lietuvai.pdf
http://lrv.lt/uploads/main/documents/files/LRV%206%20strukt%C5%ABrin%C4%97s%20reformos%20Lietuvai.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9394f500659711e8b7d2b2d2ca774092?jfwid=11dyheojsq
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9394f500659711e8b7d2b2d2ca774092?jfwid=11dyheojsq
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TOS LIETUVOS. O vasarą pailsėkite, sukaupkite jėgų, idėjų naujiems darbams. Kai pailsėsime, gal 

nebūsime tokie pikti, netolerantiški, nepakantūs vieni kitiems. 
 

BENDRAUKIME! 

 

ŠIAME NUMERYJE SKAITYKITE 

 

Kodėl Lietuvai reikalingi Nacionaliniai kultūros rūmai – Tautos namai ............................................ 4 

Kieno darbus sieja šviesa, jautrumas, linijos, detalės raiška ............................................................... 7 

Kas Šiauliuose ugdo tolerancijos kultūrą ............................................................................................ 8 

Kas keičiasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ......................................................................... 9 

Kodėl verta perskaityti kolektyvinę monografiją ir Pasaulio lietuvių meno parodos katalogą ........... 9 

Ką mums liepos mėnesį primena 2018 metų Šiaulių atmintinų datų kalendorius............................. 10 

Kuris 1918 metų vasario 16-osios Akto signataras rengė pirmąją laikinąją Lietuvos Respublikos 

Konstituciją .........................................................................................................................................12 
 

SEIMAS 

 

Apie mano pareigas Lietuvos Respublikos Seime galite paskaityti internetinėje svetainėje: 

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

2018 m. birželio 4 d. dalyvavau iškilmingame Sąjūdžio 30-mečio minėjime Seime, Kovo 11-

osios Akto salėje. Šiemet sukanka 30 metų, kai buvo išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 

(LPS) iniciatyvinė grupė, įsteigtos Sąjūdžio rėmimo grupės miestuose ir rajonuose, įvyko Sąjūdžio 

Steigiamasis suvažiavimas, kuriame buvo patvirtintas Sąjūdžio Seimas ir išrinkta Sąjūdžio Seimo 

taryba. Seimas 2018-uosius yra paskelbęs Sąjūdžio metais, o 1988–1990 metus išskyręs kaip ypač 

svarbų Lietuvos istorijos laikotarpį, kai sovietų okupacinėje sistemoje Sąjūdžio Seimas veikė kaip 

dalinis, bet teisėtas demokratinis tautos atstovas. 

Minėjime buvo išsakyta daug sveikinimo žodžių, iškelta nemažai aktualių problemų, o aš 

kviesčiau Jus apmąstyti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininko, 

Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininko profesoriaus Vytauto Landsbergio 

sveikinimo žodžius: „Sąjūdis nedaužė Seimo langų, atsinešęs plytgalių iš Krasnūchos, Raudonosios 

armijos prospekto. Šiukštu neliesti energetikos. Sąjūdis nuo pat pradžių daužė ne langus, o 

apkiautusiųjų kiautus ir atkakliai ieškojo, ei, kur sąžinė? Juk turėtų būti. Gal ten atrasime Lietuvą. 

Ne veltui gimė ir skambėjo tokie svarbūs nauji žodžiai: Lietuva – tai sąžinė. O visa kita, kur nėra 

sąžinės, tai tik senoji šūdmala. Atsiprašau už donelaitišką žodį. Kalbame tiesiai, norime sąžiningos 

Lietuvos. Gražūs prisiminimai ir svarbūs principai. Sąžinė. Jeigu gyventume pagal juos, gyvenimas 

būtų kitoks. Ir nebėgiotume lyg pasiklydusios 

avys vilkiukų kailiais. Beje, galima ir kitokiais, 

ruoniukų kailiais. Jaučiate, kad kalbu ne vien 

apie praeitį.“ (Prieiga internete: https://e-seimas. 

lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/27085d1067f811e8 

b7d2b2d2ca774092). Kviečiu Jus peržiūrėti 

renginio įrašą (žr. https://www.youtube.com/wat 

ch?v=56L_nzj0_Co) ir padėti spręsti esmines 

Lietuvos valstybės problemas.  

Seimas iškilmingai paminėjo Sąjūdžio trisdešimtmetį. 

O. Posaškovos nuotrauka.  

 

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=8801&p_k=1&p_a=seimo_narys&p_asm_id=79154
https://www.youtube.com/wat%20ch?v=56L_nzj0_Co
https://www.youtube.com/wat%20ch?v=56L_nzj0_Co
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2018 m. birželio 12 d. – Valstybės istorinės atminties komisijos posėdyje. Svarstėme „Išvadų 

rengimą dėl Lietuvos Respublikos Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projekto“, nagrinėjome Komisijos gautus paklausimus-raštus. 

 

Kodėl Lietuvai reikalingi Nacionaliniai kultūros rūmai – Tautos namai 
 

2018 m. birželio 13 d. – Kultūros komiteto posėdyje. Jame svarstyti šie klausimai: 1) Dėl 

naujojo žiniasklaidos rėmimo modelio; 2) Komisijos Komunikatas Europos kova su internetine 

dezinformacija; 3) Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 34 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas; 4) Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 22 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas; 5) Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 49 ir 50 straipsnių ir priedo pakeitimo 

įstatymo projektas; 6) Seimo nutarimo „Dėl istorinio Tautos namų sklypo ir Nacionalinių kultūros 

rūmų – Tautos namų“ projektas. Pastarajame numatytas visuomenei aktualus dalykas: „Pasiūlyti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengti juridines ir finansines prielaidas perimti pastatą: adresu 

Vilnius, V. Mykolaičio Putino 5, valstybės nuosavybėn ir numatyti Lietuvos sostinėje esančią 

Pamėnkalnio (Tauro kalno) teritoriją Tautos namų – Nacionalinių kultūros rūmų statybai.“ (Prieiga 

per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4af0ea40f2af11e6be918a531b2126ab? 

positionInSearchResults=3&searchModelUUID=ec597a45-6af2-4815-8918-1b7dfa02748c). 

2018 m. birželio 13 d. – Adolfo Damušio politinių studijų dienoms skirtame renginyje, 

vykusiame Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Turėjome progą peržiūrėti dokumentinį filmą 

„Adolfas Damušis“ (rež. Arvydas Reneckis), diskutuoti apie dr. Adolfo Damušio (1908–2003) 

asmenybę ir šių dienų valstybės uždavinius.  

Renginyje kalbėjo A. Damušio demokratijos studijų centro vadovas Vidmantas Valiušaitis, 

iškilaus lietuvio duktė ambasadorė Gintė Damušytė. Norėčiau priminti, kad Sąjūdžio metais 

Šiauliuose leistame laikraštyje „Krivūlė“ mes 

vieni pirmųjų Lietuvoje paskelbėme A. Damušio 

dokumentinius faktus ir kraupią statistiką apie 

lietuvių tremtis į Sibirą.  

A. Damušis buvo nepavargstantis 

antisovietinio ir antinacinio judėjimo kovotojas, 

vėliau vienas aktyviausių Lietuvos laisvės bylos 

skelbėjas išeivijoje. Režisierius A. Reneckis 

filme paskelbė daug medžiagos, istorinių faktų, 

kurie bus reikalingi, vertingi jaunajai mūsų 

valstybės kartai ir jaunosios kartos istorikams. 

Prisiminimais pasidalijo A. Damušio duktė ambasadorė Gintė Damušytė. S. Tumėno nuotrauka.  
 

2018 m. birželio 13 d. – XI Lietuvos kino apdovanojimų ceremonijoje „Sidabrinė gervė“ 

parodų ir kongresų centre „LITEXPO“. Šįkart buvo nepaprastai džiugu, nes šiaulietės režisierės 

Eglės Vertelytės filmas „Stebuklas“ laimėjo daugiausia nominacijų. Jis laimėjo geriausio 

ilgametražio vaidybinio filmo, geriausios režisūros, geriausios scenarijaus ir geriausios aktorės 

vaidmens nominacijose. Eglė apdovanota kaip geriausia režisierė, scenarijaus autorė.  

Sveikinu ir kitus laimėtojus bei pretendentus, nes tik jų visuma prisideda prie kino kultūros 

Lietuvoje puoselėjimo, prie lietuviško kino žinomumo pasaulyje. Smagu, kad Lietuvos kinas 

atsigauna, mūsų režisierių filmai vis labiau pastebimi ir vertinami tarptautiniuose kino festivaliuose. 

Ypač didelė paskata, kad naujiems filmams 2018 metų Valstybės biudžete skirta ženkliai didesnė 

suma. Tai rodo ir LR Kultūros ministerijos požiūrį į kino meną. 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4af0ea40f2af11e6be918a531b2126ab?%20positionInSearchResults=3&searchModelUUID=ec597a45-6af2-4815-8918-1b7dfa02748c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4af0ea40f2af11e6be918a531b2126ab?%20positionInSearchResults=3&searchModelUUID=ec597a45-6af2-4815-8918-1b7dfa02748c
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„Sidabrinė gervė“ režisierės E. Vertelytės dėka atskris 

ir į Šiaulius. S. Tumėno nuotrauka. 

„Sidabrinės gervės“ apdovanojimų ceremonijoje su kolega Audriumi Šimu. 

S. Tumėno nuotrauka. 
  

2018 m. birželio 14 d. – Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti 

skirtame minėjime Seime. 

2018 m. birželio 14 d. – Kultūros komiteto posėdyje, kuriame nagrinėjome du klausimus: 1) 

Dėl pedagogų etatinio darbo užmokesčio modelio; 2) Dėl Seimo nario V. Juozapaičio pasiūlymo dėl 

Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. 

XIIIP-1737(2). 

2018 m. birželio 21 d. – Kultūros komiteto posėdyje, o jame svarstėme Kultūros rėmimo 

fondo įstatymo Nr. X-1260 1, 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. 

2018 m. birželio 26 d. – parodos „Dzūkijos tautodailininkai – Lietuvos jubiliejui“ pristatyme 

Seimo II rūmų parodų galerijoje. 

2018 m. birželio 26 d. – Valstybės istorinės atminties komisijos posėdyje, kuriame 

nagrinėjome Išvadų rengimą dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo 

Laikinosios sostinės metais“. Idėja kitus metus paskelbti Laikinosios sostinės metais kilo kolegoms 

Seimo nariams, nes tarpukariu Kaunas išgyveno „aukso amžių“, miestas daug davė Lietuvos 

kultūrai, švietimui ekonomikai. Kita vertus, istoriniai kontekstai lėmė, kad Kaunas „ne savo noru“ 

tapo Lietuvos sostine ir Lietuvos istorijos kontekste šis faktas vertinamas kontraversiškai, kelia 

daug diskusijų, ypač tarp istorikų profesionalų.  

2018 m. birželio 27 d. – Kultūros komiteto posėdyje, kuriame svarstyti šie klausimai: 1) Dėl 

naujojo žiniasklaidos rėmimo modelio; 2) Dėl Teisės departamento išvados dėl Muziejų įstatymo 

Nr. I-930 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto; 3) Dėl Teisės departamento išvados dėl 

Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto; 4) Dėl Teisės 

departamento išvados ir Seimo nario V. Juozapaičio pasiūlymų Kultūros centrų įstatymo Nr. IX-

2395 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui; 5) Dėl Teisės departamento išvados dėl 

Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto; 6) 

Dėl Teisės departamento išvados ir Seimo narių siūlymo dėl Visuomenės informavimo įstatymo Nr. 

I-1418 49 ir 50 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto; 7) Komisijos komunikatas 

Jaunimo, švietimo ir kultūros politikos vaidmuo kuriant stipresnę Europą; 8) Komisijos 

komunikatas Nauja Europos kultūros darbotvarkė. 
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2018 m. birželio 27 d. – Valstybės istorinės atminties komisijos posėdyje. Nagrinėti aktualūs 

klausimai: 1) Steigiamojo Seimo šimtmečio metų minėjimo programos metmenų svarstymas; 2) 

Išvadų rengimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Jono 

Žemaičio-Vytauto metais“; 3) Dėl išvažiuojamojo posėdžio į Kauno Maironio universitetinę 

gimnaziją; 4) Dėl Prezidento Antano Smetonos palaikų perlaidojimo; 5) Dėl kompozitoriaus Juozo 

Pakalnio gimtinės. Pastarasis klausimas priminė man gimtinę Linkuvą, nes J. Pakalnis gyveno greta 

Linkuvos, o priekaištų, kad žymaus lietuvių kompozitoriaus sodyba neprižiūrima, apleista, 

netvarkoma, išgirstame jau daug metų. Išsiuntėme paklausimą Pakruojo rajono savivaldybei, ar ji 

numato kokius nors tvarkybos darbus.  

2018 m. birželio 28 d. – Kultūros komiteto posėdyje, svarstėme Kultūros centrų įstatymo Nr. 

IX-2395 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, Dėl Teisės departamento išvados dėl Seimo 

nutarimo „Dėl istorinio Tautos namų sklypo ir Nacionalinių kultūros rūmų – Tautos namų“ 

projekto. 

2018 m. birželio 29 d. – Kultūros komiteto posėdyje, svarstėme klausimą Dėl Teisės 

departamento pastabų ir Seimo nario R. Šarknicko pasiūlymų Kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 

9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui. 

2018 m. birželio 29 d. – susitikime su Lietuvos garbės konsulu JAV dr. Johnu Vytautu 

Prunskiu. Jis yra pirmasis 

Amerikos lietuvis, tapęs JAV 

prezidento Donaldo Trumpo 

patarėju,  buvo jo rinkimų 

kampanijos aktyvus dalyvis ir 

rėmėjas. Aptarėme šių dienų 

politines aktualijas, svečias 

akcentavo informacijos priemonių 

darbą viešinant procesus, būtinumą 

studijuoti įvairius informacijos 

šaltinius. Priminsiu, kad J. V. 

Prunskis buvo LR Seimo ir PLB 

komisijos narys, įvairių renginių 

rėmėjas, mecenatas. 

 
Susitikimo su dr. Johnu Vytautu Prunskiu (šeštas iš kairės) dalyviai. L. Timukienės nuotrauka. 

 

ŠIAULIŲ MIESTAS 

 

2018 m. birželio 1 d. – XXI Lietuvos, Latvijos ir Estijos kaimo muzikantų ir kapelijų 

festivalyje „Ant rubežiaus“, kurio įkvėpėjas ir organizatorius yra Pranciškus Trijonis. Tradicinis 

festivalis visada yra skirtas plačiajai visuomenei, o šiemet jis Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos buvo įtrauktas į Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių sąrašą. 

Kapelijos, tautodailininkai, amatininkai, kulinarinio paveldo ir prekybininkų mugė sukūrė šventišką 

atmosferą, atgaivinusią Šiaulių pėsčiųjų bulvarą.  Ypatingai malonu buvo išgirsti į Šiaulius 

sugrįžusius emigrantus, kurie pirmiausia džiaugėsi girdima lietuvių kalba, lietuviška daina. 

2018 m. birželio 7 d. – konferencijoje Pasaulinei išsėtinės sklerozės dienai paminėti Šiaulių 

universiteto bibliotekoje. Renginio metu diskutuota apie psichosocialinę pagalbą, reikalingą 

sergančiųjų išsėtine skleroze sveikatos stiprinimui ir gyvenimo kokybės gerinimui.  



 

7 

Ypač daug rengiant konferenciją prisidėjo Vilniaus išsėtinės sklerozės draugijos „Feniksai“ 

pirmininkė, ŠU absolventė A. Staševičienė, Šiaulių apskrities sergančiųjų išsėtine skleroze 

draugijos pirmininkė Z. Sokolova, ŠU prof. L. Radzevičienė, O. Šapelytė. Įteikiau LR Seimo 

padėkas žmonėms, kurie daug metų rūpinasi šiais ligoniais. Vienas iš jų – šios ligos gydymo vienas 

iš pradininkų Šiauliuose gydytojas neurologas Andrius Kazlauskas, kuris susirinkusiems pristatė 

įtaigų, prasmingą, informatyvų pranešimą.  

Lietuvoje šia liga serga per 3000 asmenų, Latvijoje apie 2000, Estijoje per 1100 žmonių. 

Sergant šia liga labai svarbu bendravimas, nesusitaikymas 

su liga, gyvenimo būdas. Apie būtinybę siekti dvasinės 

bendrystės, optimizmo, meno terapijos būtinybės ir kalbėjau 

konferencijos dalyviams. „Kartu mes stipresni“ – šie 

žodžiai prasmingai buvo nuolat kartojami konferencijos 

dieną.  

Konferencijoje mintimis pasidalijo medicinos specialistai ir 

mokslininkai.  

E. Elijošiaus nuotrauka.   

 

2018 m. birželio 7 d. – CXLVIII „Tekstų skaitymuose“, šįkart pavadintuose „Žiemgala, jos 

asmenybės, išeivijos Lietuva, politikos minklės“. Juose pristačiau savo knygą „Gyvenimo 

sankirtos“ (2018), kalbėjau apie Šiaulių, Šiaurės Lietuvos ir Lietuvos šiuolaikinį gyvenimą, mūsų 

visų pastangas gyventi sąžiningai, kūrybingai ir garbingai. Apie renginį kviečiu Jus paskaityti 

Zenono Ripinskio straipsnyje „Tekstų skaitymuose“ – dr. S. Tumėno „Gyvenimo sankirtos“ ir 

pamąstymai apie regionų ateitį“ (Prieiga per internetą: 

http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=20948:%E2%80%9Etekst%C5%B3-

skaitymuose%E2%80%9C-%E2%80%93-dr-s-tum%C4%97no-knygos-%E2%80%9Egyvenimo-

sankirtos%E2%80%9C-pristatymas-ir-pam%C4%85stymai-apie-%C5%A1alies-region%C5%B3-

bei-%C5%A1iauli%C5%B3-universiteto-ateit%C4%AF&catid=761&Itemid=5521&lang=lt. 

  

Dalijuosi savo mintimis su „Tekstų skaitymų“ dalyviais. 

N. Brazausko nuotraukos. 

 

Kieno darbus sieja šviesa, jautrumas, linijos, detalės raiška 
 

2018 m. birželio 7 d. – Gitanos Kaltanienės ir Irenos Šliuželienės parodos „Refrenas dviems“ 

atidaryme „Laiptų galerijoje“. Sveikindamas dailės pedagoges, dirbančias Šiaulių dailės mokykloje, 

akcentavau, kad šios kūrėjos kartu organizuoja jau ne pirmą parodą. Jų darbus sieja šviesa, 

jautrumas, linijos, detalės raiška. Gitana darbus kuria it nėrinį, labai šiuolaikiškai, nedirbtinai 

suaktualina etnografijos elementus į vientisą kiek romantinį audinį.  

Irena kaip visada yra kruopšti, reikli detalei, stebina geba tas detales sulipdyti moliu, taigi ji 

naudojasi molio teikiamomis išgalėmis. Šįkart kai kuriuose autorės darbuose yra netikėtų 

http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=20948:%E2%80%9Etekst%C5%B3-skaitymuose%E2%80%9C-%E2%80%93-dr-s-tum%C4%97no-knygos-%E2%80%9Egyvenimo-sankirtos%E2%80%9C-pristatymas-ir-pam%C4%85stymai-apie-%C5%A1alies-region%C5%B3-bei-%C5%A1iauli%C5%B3-universiteto-ateit%C4%AF&catid=761&Itemid=5521&lang=lt
http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=20948:%E2%80%9Etekst%C5%B3-skaitymuose%E2%80%9C-%E2%80%93-dr-s-tum%C4%97no-knygos-%E2%80%9Egyvenimo-sankirtos%E2%80%9C-pristatymas-ir-pam%C4%85stymai-apie-%C5%A1alies-region%C5%B3-bei-%C5%A1iauli%C5%B3-universiteto-ateit%C4%AF&catid=761&Itemid=5521&lang=lt
http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=20948:%E2%80%9Etekst%C5%B3-skaitymuose%E2%80%9C-%E2%80%93-dr-s-tum%C4%97no-knygos-%E2%80%9Egyvenimo-sankirtos%E2%80%9C-pristatymas-ir-pam%C4%85stymai-apie-%C5%A1alies-region%C5%B3-bei-%C5%A1iauli%C5%B3-universiteto-ateit%C4%AF&catid=761&Itemid=5521&lang=lt
http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=20948:%E2%80%9Etekst%C5%B3-skaitymuose%E2%80%9C-%E2%80%93-dr-s-tum%C4%97no-knygos-%E2%80%9Egyvenimo-sankirtos%E2%80%9C-pristatymas-ir-pam%C4%85stymai-apie-%C5%A1alies-region%C5%B3-bei-%C5%A1iauli%C5%B3-universiteto-ateit%C4%AF&catid=761&Itemid=5521&lang=lt
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„blykčiojimų, sprūdžių“, rodančių jos nuotaikų kaitą ir proveržius. Beje, abi autorės yra baigusios 

Šiaulių aukštąją mokyklą ir yra vadinamojo „Dailės fakulteto fenomeno“ proceso dalis.  

Poniai Irenai, gebančiai, 

spėjančiai derinti kūrėjos ir Dailės 

mokyklos direktorės pareigas, įteikiau ir 

LR Seimo padėką, nes ją šiais metais 

„užklupo“ gražių gyvenimo skaičių 

minėjimo metas. Šaunu, kai tokios 

aktyvios dailės pedagogės ugdo Šiaulių 

jaunimą. 

 

 

Kartu su talentingosiomis dailės 

pedagogėmis I. Šliuželiene ir G. Kaltaniene. 

„Laiptų galerijos“ nuotrauka.  

 

2018 m. birželio 15 d. susitikau su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos specialistais. 

Kartu aptarėme miestui aktualius klausimus, vykdomus projektus, diskutavome apie problemas. 

 

Kas Šiauliuose ugdo tolerancijos kultūrą 
 

2018 m. birželio 15 d. dalyvavau romų muzikos festivalyje-konkurse „Tamburinas“, 

vykusiame Šiaulių koncertų salėje „Saulė“. Jau 

tradiciniu tampantį renginį vėl organizavo Konsuela 

Mačiulevičiūtė, kuri parengiamuosius darbus atliko 

taip, kad „Saulės“ salėje nebuvo kur obuoliui nukristi – 

žmonės sėdėjo ir ant grindų. Mergina, baigusi muzikos 

pedagogikos studijas Šiaulių universitete, ne tik pati 

koncertuoja, tobulėja, bet buria kuriantį jaunimą visoje 

Šiaurės Lietuvoje, organizuoja koncertus, renginius. 

Konsuelą, kaip ir „Karpatų“ asociacijos narę Verą 

Krutovą bei renginio rėmėją verslininką Dainių 

Dundulį, apdovanojau LR Seimo Kultūros komiteto 

padėkomis. Šios asmenybės Šiauliuose kuria 

tolerancijos kultūrą, kviečia tautines mažumas 

dialogui. 

 

Festivalyje-konkurse entuziastingai pasirodė ir romų 

jaunosios kartos atlikėjai. S. Tumėno nuotrauka.  
 

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. 

mailto:nerijus.brazauskas@lrs.lt
mailto:aida.striaukaite@lrs.lt
mailto:Stasys.Tumenas@lrs.lt
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Kas keičiasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 
 

Plėsdamas Jūsų teisinį žinojimą, šįkart siūlau atkreipti dėmesį į „Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio pakeitimo įstatymą“ (2018 m. birželio 29 d. Nr. XIII-

1400), reglamentuojantį švietimo įstaigų vadovų reputaciją, vadovavimo valstybinei ar savivaldybės 

švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą) kompetencijų vertinimą, teisę pretenduoti į kitos 

švietimo įstaigos vadovo pareigas. (Visas įstatymas prieigoje internete: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/9f9f4a207f8311e8ae2bfd1913d66d57). Įstatymas įsigalioja 2018-07-05.  
 

REKOMENDACIJA 

 

Rekomenduoju Jums perskaityti kolektyvinę monografiją „Kariai. Betonas. Mitas. Antrojo 

pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos Lietuvoje“ (Vilnius: „Vilniaus 

universiteto leidykla“, 2016) ir katalogą „Pasaulio Lietuva: kūrybos horizontai. Pasaulio lietuvių 

meno paroda 2018 m. liepos 1–11 d.“ (Vilnius: „artseria“, 2018).  

 

Kodėl verta perskaityti kolektyvinę monografiją ir Pasaulio lietuvių meno 

parodos katalogą 
 

Septynių autorių kolektyvinė monografija Jums skirtingais rakursais atvers Antrojo pasaulinio 

karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietas kaip istorijos, vietos, propagandos, paveldo, 

atminties diskursus, implicitiškai ir eksplicitiškai veikiančius mūsų valstybės dabartį.  

„2000–2010 m. Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos vėl tapo aktualija, tik dabar jau ne 

kaip vienos ideologijos sklaidos, o kelių atminčių susidūrimo taškas. Didžiojo Tėvynės karo 

tarybinių karių kapinės tapo Tarybinių karių, žuvusių 1941–1945 metų kare, kapinėmis ir Antrojo 

pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta“ („Kariai. Betonas. Mitas“).  

Pasaulio lietuvių meno parodos katalogas Jus supažindins su originalia menininkų stilistika, 

kūrybinėmis tradicijomis ir novacijomis, daugiakultūrinėmis potekstėmis ir aliuzijomis, lietuvybės 

ženklais ir vaizdiniais. 53 autoriai iš 19 šalių ir jų darbai atskleis subtilią istorinės parodos 

panoramą.  

„Atkurtos Lietuvos 100-mečio minėjimas paskatino surengti išskirtinę meninės kūrybos 

šventę. Pasaulio lietuvių bendruomenės sumanytos parodos tikslas – vienoje erdvėje suburti įvairių 

kartų nūdienos menininkus iš įvairių šalių ir atskleisti kūrybines tradicijas, suformuotas ne tik 

gimtosios kultūros terpės, bet ir naujų horizontų“ (Ilona Mažeikienė, Regina Urbonienė). 
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ŠIAULIŲ ATMINTINOS DATOS 

 

Ką mums liepos mėnesį primena 2018 metų Šiaulių atmintinų datų kalendorius 
 

Liepa (2018 m.) 

1 d. – 90 metų, kai 1928 m. Šiauliuose pradėtas leisti savaitraštis „Momentas“. Ėjo iki 1940 

m. pavadinimais „Mūsų momentas“ bei „Įdomus mūsų momentas“. 

4 d. – 75 metai, kai 1943 m. Šiauliuose gimė muzikologė, pedagogė, humanitarinių mokslų 

daktarė Daiva Kšanienė. 1961 m. baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą. 

8 d. – 120 metų, kai 1898 m. Sidariuose (Radviliškio r.) gimė dailininkas tapytojas Jonas 

Buračas. 1920–1921 m. mokėsi Šiaulių mokytojų seminarijoje ir mokytojų kursuose. Mirė 1977 m. 

Kaune. 

10 d. – 70 metų, kai 1948 m. įsteigtas Šiaulių mokytojų institutas. 

10 d. – 70 metų, kai 1948 m. Pumpučiuose (Šiaulių r.) gimė poetė, prozininkė, dramaturgė, 

visuomenės veikėja, Kovo 11-osios Akto signatarė Vidmantė Jasukaitytė. 1966 m. baigė Šiaulių 

vakarinę vidurinę mokyklą. Mirė 2018-07-14 Klaipėdoje. 

10 d. – 60 metų, kai 1948 m. pastatyta Šiaulių tuberkuliozės ligoninė. 

13 d. – 175 metai, kai 1843 m. įsteigus Kauno guberniją Šiauliai tapo Kauno gubernijos 

apskrities miestu. 

15 d. – 25 metai, kai 1993 m. Šiauliuose pradėjo veikti mobilaus telefono ryšio stotis. 

16 d. – 65 metai, kai 1953 m. Joniškėlyje (Pasvalio r.) gimė inžinierė ekonomistė, politikos ir 

visuomenės veikėja Vida Stasiūnaitė. 1992–1995 m. buvo Šiaulių miesto mero pavaduotoja, 2000–

2002 m. – merė.  

17 d. – 75 metai, kai 1943 m. Žagarėje (Joniškio r.) gimė teatro aktorė Faustina 

Laurinaitytė-Šaltienė. 1966–2004 m. vaidino Šiaulių dramos teatre. 

19 d. – 30 metų, kai 1988 m. Šiauliuose susikūrė pirmoji Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 

grupė. 

24 d. – 85 metai, kai 1933 m. gimė pedagogas, kraštotyrininkas, Mikelio prizo laureatas 

Vytautas Mažeika. Dirbo Šiaulių Aukštabalio vidurinėje mokykloje, čia įkūrė muziejų ir jam 

vadovavo. 

25 d. – 80 metų, kai 1938 m. Žvirblaukyje (Jurbarko r.) gimė pedagogas, logopedas, 

socialinių mokslų daktaras Jonas Ambrukaitis. 1964 m. jis pradėjo dirbti Šiaulių universitete, 

buvo ilgametis Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos fakulteto dekanas ir ėjo profesoriaus 

pareigas. J. Ambrukaitis yra daugelio lietuvių kalbos vadovėlių specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams autorius. 

26 d. – 80 metų, kai 1938 m. Nemeikšiuose (Joniškio r.) gimė kalbininkas, pedagogas, 

socialinių mokslų daktaras Jonas Pauža.  

27 d. – 120 metų, kai 1898 m. Vederuose (Ukmergės r.) gimė teatro aktorius, režisierius 

Aleksandras Vytautas Kupstas. 1934–1935 m. dirbo Šiaulių dramos teatre. Mirė 1964 m. Kaune. 

27 d. – 80 metų, kai 1938 m. Rudaminoje (Lazdijų r.) gimė bibliotekininkė, bibliografė Irena 

Butkienė. 1965–2007 m. dirbo Šiaulių Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, 1981–2000 m. 

vadovavo Bibliografijos skyriui. 

28 d. – 130 metų, kai 1888 m. Šiauliuose gimė gydytoja oftalmologė, visuomenės veikėja 

Elena Kutorgienė-Buivydaitė. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Mirė 1963 m. Kaune. 

28 d. – 70 metų, kai 1948 m. Šiauliuose gimė psichologas, pedagogas, habilituotas 

humanitarinių mokslų daktaras Vytautas Gudonis. 1977 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 
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1978 m. dėsto Šiaulių universitete. 1997 m. Gudoniui suteiktas Rusijos socialinių ir pedagoginių 

mokslų akademijos akademiko vardas. 

Šaltinis: „2018 metų Šiaulių atmintinų datų kalendorius“ (prieiga per internetą: 

http://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/2018-metu-siauliu-

atmintinu-datu-kalendorius/liepa/).  
 

LIETUVOS VALSTYBĖS KŪRĖJAI – 

1918 M. VASARIO 16-OSIOS 

AKTO SIGNATARAI 
 

 

 
Lietuvos Taryba, pasirašiusi 1918 m. vasario 16 d. valstybės Nepriklausomybės atkūrimo aktą. 

Iš kairės sėdi: Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas Staugaitis, Stanislovas Narutavičius, Jonas 

Basanavičius, Antanas Smetona, Kazimieras Šaulys, Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius; iš kairės stovi: 

Kazimieras Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, Alfonsas 

Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Pranas Dovydaitis. 

Vilnius, 1918 m. vasario mėn. Fotografas A. Jurašaitis. Lietuvos centrinis valstybės archyvas. A073-P0955. 
 

 

ALFONSAS PETRULIS 

 

(1873–1928) 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Alfonsas Petrulis gimė 1873 m. rugpjūčio 4 d. 

Kateliškių kaime (dab. Biržų r.), valstiečių šeimoje. Mokėsi Šiaulių ir Panevėžio gimnazijose, nuo 

1891 m. – Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune. 1895–1897 m. klausė paskaitų Lvovo veterinarijos 

institute. 1897 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. 1898 m. baigęs seminariją išvyko į 

Peterburgą. Ten ketino tęsti studijas Dvasinėje akademijoje, bet nepritapo ir grįžo į Vilnių. 

1899 m. A. Petrulis gavo kunigo šventimus ir buvo paskirtas Vilniaus Šv. Petro ir Povilo 

bažnyčios vikaru, po keleto mėnesių buvo pasiųstas į Bagdonavos (dab. Baltarusija) parapiją. 1901 

m. buvo paskirtas Joniškio (dab. Molėtų r.), 1903 m. – Maišiagalos, 1907 m. – Nalibokų (dab. 

Baltarusija) parapijos klebonu. 1908 m. Vilniaus vyskupas perkėlė A. Petrulį į Marcinkonis, o 1911 

m. – į Pivašiūnus. Kunigas buvo daug kartų kilnojamas iš vienos parapijos į kitą, nes nuvykęs į jam 

http://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/2018-metu-siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/liepa/
http://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/2018-metu-siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/liepa/
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pavestąją parapiją visuomet rūpindavosi, kad sielovada, kultūrinė ir švietimo veikla vyktų ne tik 

lenkų, bet ir lietuvių kalba. Tokiam dvasininko siekiui nepritarė Vilniaus vyskupijos vadovybė ir 

vietos pasaulietinė valdžia. Patirti trukdymai nepakeitė tvirtų jo nuostatų. 

A. Petrulis prisidėjo steigiant lietuviškus laikraščius ir žurnalus, rašė jiems straipsnius, platino 

spaudą parapijų kaimuose ir miesteliuose. Ypač daug publikacijų kunigas parengė „Vilniaus 

žinioms“, „Vilčiai“, „Draugijai“, „Tėvynės sargui“. 1908 m. A. Petrulis tapo Lietuvių mokslo ir 

Lietuvių katalikų blaivybės draugijų nariu. 1909 m. dalyvavo Vilniaus vyskupijos kunigų 

susirinkime, buvo išrinktas į komisiją, kuri turėjo ginti lietuvių tikinčiųjų teises melstis gimtąja 

kalba. 1911 m. A. Petrulis kartu su kunigais V. Mironu ir J. Novickiu įkūrė „Aušros“ bendrovę, iki 

1915 m. leidusią Vilniaus krašto lietuviams tikintiesiems skirtą to paties pavadinimo žurnalą. 1913 

m. talkino kuriant „Ryto“ švietimo draugiją, buvo jos veiklus narys, vadovavo Pivašiūnuose 

įkurtam „Ryto“ skyriui.  

1917 m. liepos 10 d. A. Petrulis kartu su bendraminčiais pasirašė memorandumą Vokietijos 

kancleriui, kuriame buvo pabrėžiama, kad svarbiausias lietuvių politinis lūkestis – Lietuvos 

nepriklausomybė. Tų pačių metų rugsėjo 18–22 d. kunigas dalyvavo Vilniuje surengtoje Lietuvių 

konferencijoje, buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. 1917 m. lapkričio mėn. A. Petrulis dalyvavo 

lietuvių konferencijoje Berne. 1918 m. vasario 16 d. kartu su kitais Tarybos nariais pasirašė 

nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktą.  

1918 m. rugsėjo mėn. A. Petrulis, Lietuvos Tarybos pirmininkas A. Smetona ir M. Yčas 

aplankė popiežiaus nuncijų Miunchene ir Viurtembergo grafą W. von Urachą, kurio kandidatūra 

svarstyta, viliantis rasti Vokietijai priimtiną ir Lietuvai tinkamą vadovą. 1918 m. lapkričio mėn. 

signataras dirbo Tarybos komisijoje, rengusioje pirmąją laikinąją Lietuvos Respublikos 

Konstituciją.  

Nepriklausomybės kovų metais A. Petruliui iškilo pavojus – 1919 m. lenkų kareiviai Lietuvos 

Tarybos narį buvo net dukart suėmę. Antrą kartą įkalintas jis sugebėjo išsilaisvinti ir pasitraukti į 

Kauną. A. Petrulis kurį laiką Kaune dirbo Tautos pažangos partijos Centro komiteto sekretoriumi. 

1920 m. grįžęs į Pivašiūnus, rėmė steigiamas lietuviškas mokyklas, kartu su mokytoju J. Sabaičiu 

sutelkė lietuvių šaulių būrį. 1927 m. buvo paskirtas Paparčių parapijos klebonu, 1928 m. perkeltas į 

Musninkus. Čia 1928 m. birželio 28 d. mirė, palaidotas Musninkų bažnyčios šventoriuje. 

Parengė Aigustė Vykantė Bartkutė  

(prieiga per internetą: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16286&p_k=1&p_t=168662). 

 

Kuris 1918 metų vasario 16-osios Akto signataras rengė pirmąją laikinąją 

Lietuvos Respublikos Konstituciją 
 

ANTANAS SMETONA 

 

(1874–1944) 

 
Gimė 1874 m. rugpjūčio 10 d. Ukmergės apskrityje, Taujėnų valsčiuje, Užulėnio kaime. 

Baigė Taujėnų pradinę mokyklą, privačiai mokėsi Ukmergėje ir Liepojoje (Latvija). 1893 m. baigė 



 

13 

Palangos progimnaziją. Įstojo į Mintaujos (Latvija) gimnaziją, iš kurios buvo pašalintas. 1897 m. 

baigė Peterburgo gimnaziją. Įstojo į Peterburgo universiteto Teisės fakultetą, du kartus iš jo šalintas, 

suimtas, trumpai kalintas. Universitetą baigė 1902 m. Grįžo į Lietuvą ir dirbo Vilniaus Žemės 

banke.  

1902–1907 m. – Lietuvių demokratų partijos narys. 1905 m. gruodžio 4–5 d. dalyvavo 

Didžiajame Vilniaus Seime. 1907–1913 m. redagavo „Vilties“ laikraštį, 1914–1915 m. – „Vairo“ 

žurnalą. Redagavo „Lietuvos ūkininką“, bendradarbiavo „Vilniaus žiniose“. 

Pirmojo pasaulinio karo metais buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro 

komiteto pirmininko pavaduotojas, pirmininkas. Redagavo „Lietuvos aido“ laikraštį.  

1917 m. rugsėjo 18–22 d. dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje. Išrinktas Lietuvos 

Tarybos, vėliau Valstybės Tarybos pirmininku (1917–1919 m.). 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto signataras.  

Nuo 1919 m. balandžio 4 d. iki 1920 m. birželio 19 d. – pirmasis Lietuvos valstybės 

Prezidentas. 1920–1924 m. – Lietuvių tautos pažangos partijos vadovas. 1921–1924 m. redagavo 

įvairius leidinius, tarp jų „Vairo“ žurnalą. 1923 m. lapkritį valdžios kelias dienas kalintas už 

Augustino Voldemaro kritinio straipsnio publikavimą „Vaire“. Iki 1924 m. dalyvavo Lietuvos 

šaulių sąjungos veikloje. 1924 m. – Lietuvių tautininkų sąjungos kūrėjas. 1925–1926 m. buvo šios 

sąjungos pirmininkas. 1926 m. išrinktas į III Seimą.  

1923–1927 m. Lietuvos universitete dėstė etiką, senovės filosofiją, lietuvių kalbos stilistiką. 

1926 m. tapo docentu. 1932 m. A. Smetonai suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos 

garbės daktaro laipsnis.  

1926 m. gruodžio 17 d. – vienas karinio valstybinio perversmo vadovų. 1926 m. gruodžio 19 

d. išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Perrinktas 1931 ir 1938 m. Prezidentu išbuvo iki 1940 

m. birželio 15 d.  

1924–1940 m. – Tarptautinio banko valdybos pirmininko pavaduotojas. Įvairių draugijų ir 

bendrovių steigėjas bei vienas vadovų. Paskelbė originalių ir verstinių filosofijos ir kitų mokslų 

darbų. 1940 m. birželio mėnesį pasitraukė į Vokietiją, vėliau – į Šveicariją ir pagaliau – į JAV.          

Žuvo 1944 m. sausio 9 d. gaisre Klivlende. 

Parengė Aigustė Vykantė Bartkutė 

(prieiga per internetą: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16286&p_k=1&p_t=168665). 
 

ŽINIASKLAIDA 

 

„Ar politika taps švaresnė?“, Šiaulių kraštas, 2018 m. birželio 7 d., prieiga per internetą: 

http://www.skrastas.lt/?data=2018-06-09&rub=1065924812&id=1528299056.  
 

NAUDINGA 

 

Kviečiu Jus stebėti, vertinti naujausią Šiaulių miesto, Lietuvos, 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://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16286&p_k=1&p_t=168665
http://www.skrastas.lt/?data=2018-06-09&rub=1065924812&id=1528299056
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/
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http://ec.europa.eu/index_lt.htm; http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt; 

http://pazinkvalstybe.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; http://www.lietuva.lt/100/;  

http://www.lrkm.lrv.lt/lt/nemokamimuziejai;  http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=25380&p_k=1; 

http://www.dainusvente.lt/lt/; https://www.etatinis.lt/; http://www.oecd.org/.  
 

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 

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).  
 

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 6485, 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: 
 

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

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

 

 

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

http://ec.europa.eu/index_lt.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt
http://pazinkvalstybe.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
http://www.lietuva.lt/100/
http://www.lrkm.lrv.lt/lt/nemokamimuziejai
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=25380&p_k=1
http://www.dainusvente.lt/lt/
https://www.etatinis.lt/
http://www.oecd.org/
mailto:Stasys.Tumenas@lrs.lt
https://www.facebook.com/stasys.tumenas
https://www.facebook.com/Stasys.Tumenas.LRS/

