
 

1 

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SEIMO NARYS 
 

Dr. STASYS TUMĖNAS 
 

NAUJIENLAIŠKIS 
 

Nr. 11–12 (32–33) 2019-12-20 
 

„AUŠROS“ APYGARDA, ŠIAULIAI 
 

Gerbiamieji šiauliečiai, 

 
gyvename Advento dvasia, mintyse laukiame Kalėdų, todėl nesinori Jūsų varginti kitų metų 

biudžeto formavimo, kurio nuotaikomis dabar gyvena Seimo ir Vyriausybės nariai, argumentais, 

skaičiais. Tačiau reikia, nes pilasi tiek dezinformacijos, neteisybės, kad tai privalau paneigti. Kaip ir 

pasakyti, kad norisi gyventi geriau, biudžeto eilutėse matyti skaičius, kurie pateisintų visų lūkesčius. 

Norėčiau išskirti kelis man, Jūsų rinktam Seimo nariui, svarbius momentus. Finansų ministerija, 

Seimo nariai girdi žmonių balsą, ieško šaltinių, kaip rasti lėšų. Štai po svarstymų jau nuo pirminio 

biudžeto pasiūlymo papildomai buvo rasta: švietimo pagalbos specialistų atlyginimams – dar 10,3 

mln. eurų; mokytojų atlyginimams – 15,6 mln.; dėstytojų ir mokslininkų atlyginimams – 4,6 mln.; 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo darbuotojų atlyginimams – 11,2 mln.; bibliotekoms 

leidiniams įsigyti – 0,3 mln.; kultūros ir meno darbuotojų atlyginimams – 6,4 mln.; kultūros 

ministerijos pavaldžių įstaigų finansavimui – 1,12 mln. eurų. Nuo 2020-09-01 švietimo ir nuo 2020-

01-01 kultūros srities darbuotojų atlyginimai vidutiniškai augs po 10 proc.  

*** 

Augantis Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas leis atliepti senjorų, auginančių 

vaikus jaunų šeimų, vienišų tėvų ir kitų žmonių lūkesčius. Senatvės pensijos kitąmet turėtų augti 

sparčiau nei darbo užmokestis: planuojama, kad vidutinė senatvės pensija turint būtinąjį stažą 

padidės 30 eurų nuo 365 iki 395 eurų, o vidutinė senatvės pensija paaugs 29 eurais – nuo 345 iki 

374 eurų. Senatvės ir netekto darbingumo pensijos kitąmet augs 8,11 proc. ir pirmą kartą viršys darbo 

užmokesčio augimą. Finansų ministerija prognozuoja, jog darbo užmokestis kitąmet paūgės 7,4 proc.  

Labai daug kalbama (keista, kad čia labai tendencingai kalba televizijos, radijo komentatoriai), 

net pasišaipoma iš tariamo siekio pensijas padidinti dar 3 eurais. Taip, bet tai vadinamasis 

„prezidentinis“ padidinimas. Mūsų Seimo dauguma, Vyriausybė jau pasirūpino, kad senjorų pensijos 

nuo 2020 m. sausio 1 d. padidės apie 30 eurų (ir daugiau), o tie 3 eurai tik priedas prie jų. Deja, norint 

pridėti tuos 3 eurus, teko ieškoti šaltinių, nes tam reikia dar per 20 milijonų eurų, kurie ir bus surinkti 

iš vadinamojo „taršos mokesčio“ automobiliams. Tai yra tas „paslaptingasis“ ir toks dažnas 3 eurų 

klausimas senjorams. Neabejoju, kad tai supranta šį Naujienlaiškį skaitantys senjorai, suvokiantys, 

kad orus Lietuvos senjorų gyvenimas buvo ir tebėra mano ir LVŽS rūpestis.   

Kitąmet didės ir priemokos iš valstybės biudžeto mažiausių pensijų gavėjams, 

sukaupusiems minimalų ir ilgesnį pensijų socialinio draudimo stažą. Kitaip tariant, priemokos 

priklauso žmonėms, kurie įmokas mokėjo mažiausiai 15 metų bent nuo minimalios algos per mėnesį. 
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Pensijų priemokas gauna apie 72 tūkst. žmonių, vidutinis priemokos dydis 2019 m. sudarė apie 40 

eurų, tačiau individuali priemoka priklauso nuo asmens įgyto stažo. Be to, kitąmet padidėjusios 

pensijos papildomai dar bus indeksuojamos nuo liepos 1 d., todėl pensijos dar paaugs 1,83 proc.  

*** 

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) laikosi medikų bendruomenei duoto pažado, tad šį 

rugsėjį vieno mėnesio vieno etato gydytojo vidutinis darbo užmokestis didėjo 11 proc., o 

slaugytojų – 10 proc., palyginus su 2019 metų I ketvirčiu. Tam tikslui buvo padidinti gydymo 

paslaugų įkainiai ir papildomai skirta 41,5 mln. eurų nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. suteiktų gydymo 

paslaugų išlaidoms apmokėti.   

2019 m. I ketvirtį vidutinis gydytojo vieno etato darbo užmokestis Lietuvoje buvo 2305 eurų, 

o rugsėjo mėnesį – 2551 euras, slaugytojo – atitinkamai nuo 1203 eurų vidutinis atlyginimas kilo iki 

1327 eurų. Tai – trečiasis etapas, didinant medikams algas Lietuvoje. Pagal su medikų 

profsąjungomis pasirašytą susitarimą, kitų metų II pusmetį gydytojų vidutinis darbo užmokestis 

turėtų pasiekti jau 3250 eurų, o slaugytojų – 1625 eurus. SAM primena, kad praėjusiais metais 

gydytojų atlyginimas didėjo vidutiniškai 20 proc., o slaugytojų – vidutiniškai 23 proc. 

*** 

Socialinės apsaugos srityje yra pokytis dėl vaiko pinigų. Siūloma, kad nuo 2020 m. sausio 1 

dienos vaiko pinigai didėtų iki 60 eurų, daugiavaikėms ir nepasiturinčioms šeimoms – 100 eurų.  

*** 

Daug kalbų girdite dėl Lietuvoje veikiančių užsienio bankų veiklos ir pelno iškeliavimo kitur. 

Nutarta didinti bankų ir kitų finansinių įstaigų pelno mokesčio tarifą, o tai reiškia, kad kitąmet būtų 

taikomas 20 proc. tarifas, vietoj iki tol buvusio 15 proc. Siūlymas apmokestinti bankus ir kitas 

finansines įstaigas pateiktas atsižvelgiant į tai, kad kaimyninėje Latvijoje jau seniau taikomas didesnis 

pelno mokesčio tarifas bankams. Taip pat vertintas Lietuvoje veikiančių bankų ir užsienio bankų 

filialų uždirbtas pelnas, kuris pastaruoju metu ženkliai didėjo – 118,2 mln. eurų arba net 49,3 proc. 

lyginant 2018 m. uždirbtą pelną su 2017 m. Tam, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliotų didesnis 

tarifas, pritarė 71 parlamentaras.  

*** 

Seimas balsavo dėl svariai didėjančio kitų metų PSDF biudžeto. Jis, planuojama, 245 mln. 

eurų bus didesnis nei šiemet ir iš viso sudarys 2,3 mlrd. eurų, išlaidos – 2,1 mlrd. eurų.  

*** 

Seimas priėmė 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymą, 85 Seimo nariams balsavus už,  48 – prieš, 3 – susilaikius.   

*** 

Šiose pastabose remiamasi Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Finansų 

ministerijų pateikiama informacija. Daugiau informacijos apie priimtus sprendimus galite rasti 

LR Seimo Informacijos ir komunikacijos departamento Spaudos biuro parengtuose spaudos 

pranešimuose žiniasklaidai:  

1) „Po svarstymo pritarta siūlymui didinti dalies biudžetinio sektoriaus darbuotojų 

atlyginimus“ (prieiga per internetą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35435&p_t=268963);  

2) „Priešmokyklinukams ir pirmokams bus tiekiamas nemokamas maitinimas“ (prieiga per 

internetą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35435&p_k=1&p_t=269177&p_kade_id=8);  

3) „Tėvystės atostogos bus suteikiamos lanksčiau“ (prieiga per internetą: 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35435&p_t=269138);  

4) „Seimas priėmė naujos redakcijos Loterijų įstatymą“ (prieiga per internetą: 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=269141);  

5) „Seimas įstatyme įteisino ugdymą namuose“ (prieiga per internetą: 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=269133);  

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35435&p_t=268963
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35435&p_k=1&p_t=269177&p_kade_id=8
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35435&p_t=269138
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=269141
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=269133
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6) „Seimas pritarė šalpos pensijų bazės dydžio didinimui“ (prieiga per internetą: 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=269179&p_kade_id=8);  

7) „Seimas pritarė 2020 m. valstybės biudžetui“ (prieiga per internetą:  

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=269366).  

*** 

Nuoširdžiai dėkoju Jums, mieli ir kritiški Naujienlaiškio skaitytojai, už bendravimą ir 

bendradarbiavimą, pasiūlymus ir pastabas, reakcijas ir emocijas, idėjas ir nuomones! 

Neabejoju, kad ir 2020-aisiais metais būsime kartu, spręsime opias problemas, kursime 

tokią Lietuvą, kurioje norės gyventi mūsų jaunoji karta! 
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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.  

2019 m. lapkričio 5 d. dalyvavau Seime vykusioje spaudos konferencijoje „Aukštojo mokslo 

problematika Šiaurės Lietuvoje“. Joje pasisakė Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima 

Baškienė, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas 

akad. Eugenijus Jovaiša, Švietimo, mokslo ir sporto viceministras prof. Valdemaras Razumas, Seimo 

narys Stasys Tumėnas (aš), Šiaulių universiteto rektorius prof. Darius Šiaučiūnas, Šiaulių universiteto 

Finansų tarnybos vyriausioji ekonomistė dr. Dovilė Ruplienė. Spaudos konferencijos vaizdo įrašą Jūs 

galite peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=LhN7PGJWoWs.  

2019 m. lapkričio 5 d. – Ričardo Dailidės fotodokumentikos parodos „Iš praeities 

atgimstantys… (1974–1994 m.)“ atidaryme M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje.  

Kalbėdamas renginyje Ričardą įvardijau kaip daugiabriaunę asmenybę: upeivį, mediką, 

dainininką, žymiųjų „Vilniaus bokštų“ dainų konkurso laureatą, garsiojo mūsų jaunystės laikų 

„Vilniaus aidų“ ansamblio solistą, visuomenininką, kultūros ginklanešį, per 4000 publikuotų 

straipsnių žurnaluose, laikraščiuose, parodų kataloguose ir fotografijų kultūros tema autorių.  

Nuo Lietuvos Atgimimo pradžios R. Dailidė fiksavo Sąjūdžio kelią, kūrė žymių krašto ir 

pasaulio lietuvių portretus, įamžino džiazo gyvenimą. Pristatomoje parodoje prof. Vytautas 

Landsbergis Ričardą pavadino „tikruoju metraštininku‘‘.  

Parodoje eksponuojamos fotografijos, sukurtos R. Dailidei lankantis M. K. Čiurlionio 

memorialiniame muziejuje Druskininkuose 1974–1994 metais. Buvusiuose Čiurlionių namuose, jų 

kieme, tarp obelų, fotografas užfiksavo meno pasaulio asmenybes, kuriuos įkvėpė M. K. Čiurlionio 

genijaus pasaulis. Tai architektas Vytautas Žemkalnis-Landsbergis, muzikologas Vladas Švedas, 

dailininkas Augustinas Savickas, pianistas Jurgis Bialobžeskis, poetas Sigitas Geda, menininkas 

Algimantas Švėgžda, kuriam skirtas net penkių fotografijų ciklas. Fotografijose įamžinti ir M. K. 

Čiurlionio memorialinio muziejaus Druskininkuose puoselėtojai – menotyrininkas Adelbertas 

Nedzelskis, jaunesnioji genijaus sesuo Valerija Čiurlionytė-Karužienė. 

Parodos atidaryme nuoširdžius padėkos, pagarbos žodžius autoriui, puikiai reprezentuojančiam 

Šiaulius, tarė prof. Juozas Galkus, 

Lietuvos muzikų rėmimo fondo vadovė 

Liucija Stulgienė (akcentavusi ir 

subtiliai priekaištavusi šiauliečiams 

nepamiršti, kad fotografijos patriarchas 

Ričardas senokai nusipelnęs miesto 

garbės piliečio vardo), o muzikos kalba 

autorių sveikino Rokas Zubovas, prof. 

V. Landsbergis, Povilas Jaraminas.  

 

 

Fotomenininkas Ričardas Dailidė.  

S. Tumėno nuotrauka.  

 

 

2019 m. lapkričio 6 d. – Seimo Kultūros komiteto posėdyje, kuriame svarstėme šiuos 

klausimus: 1) Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų nacionalinio finansinių 

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35299&p_k=1&p_a=498&p_asm_id=79154
https://www.youtube.com/watch?v=LhN7PGJWoWs
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ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektą; 2) Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų 

valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektą; 3) 2020 metų valstybės biudžeto 

ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą; 4) Dėl Zapyškio Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčios ir jos prieigų tvarkymo darbų. Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bgv91aVnErw.  

2019 m. lapkričio 6 d. – Jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdyje, kuriame buvo aptartos 

kūno kultūros mokytojų, trenerių rengimo perspektyvos, tokių specialistų poreikis. Kalbėjau, kad 

sporto pedagogų rengimas turi išlikti ne tik Kaune, bet ir Šiaulių universitete. Akcentavau, kad 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, pristatydama tokių pedagogų poreikį, neatsižvelgia, kad į 

aukštąsias mokyklas dažnai stoja jau dirbantys treneriai, kurie nori įgyti pedagoginių žinių, jie 

dažniausiai patys moka už studijas. Apie tai kalbėjo ir ŠU doc. dr. Lauras Grajauskas. 

2019 m. lapkričio 7 d. – Seimo Kultūros komiteto neeiliniame posėdyje, kuriame svarstėme 

klausimą „2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymo projektas“. Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: 

https://www.youtube.com/watch?v=hGb-pdmObGM.  

2019 m. lapkričio 12 d. Seime susitikau su Šiaulių šv. Jurgio parapijos atstovais, choristais, 

dalyvavau tradiciniame susikaupime ir bendroje maldoje. Joje dalyvavo Apaštalinis nuncijus 

Lietuvai, Latvijai ir Estijai J. E. Arkivyskupas Petar Rajič ir kunigas Bernardas Verbickas, Šiaulių šv. 

Jurgio bažnyčios klebonas dr. 

Saulius Matulis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su svečiais LR Seime iš Šiaulių  

šv. Jurgio bažnyčios parapijos.  

R. Virbalienės nuotrauka.  

 

 

2019 m. lapkričio 13 d. – Seimo Kultūros komiteto posėdyje, kuris vyko Nacionalinėje 

bibliotekoje. Aptarėme klausimą „Dėl bibliotekų fondų nurašomų knygų panaudojimo“, nes iškyla 

daug problemų jas nurašant, vertinant. Akcentavau, kad Pasaulio lietuvių metais reiktų daugiau 

dėmesio skirti išeivijos atstovų archyvams, rūpintis, kad vertingi spaudiniai grįžtų į Lietuvą.  

2019 m. lapkričio 13 d. – konferencijoje „Žemė prašo nepamiršti vardų“, skirtoje Vietovardžių 

metams paminėti. Joje buvo pristatyta dr. Filomenos Kavoliūtės knyga „Žemė prašo nepamiršti 

vardų: mūsų mirusių kaimų knyga“ (2019), kuri mums primena apie išnaikintą kolektyvinę atmintį, 

kultūros paveldą, vietos tapatybę. Savo pasisakyme „Vietovardžių metų patirtys: darbai ir iššūkiai“ 

kalbėjau apie keliamas iniciatyvas ir problemas, apie LR Seime mūsų inicijuotą reikminių tyrimų 

projektą, kuris, kaip „neaktualus ir netikslingas“, nesusilaukė Lietuvos mokslo tarybos dėmesio. Ne 

vienas konferencijos dalyvis kalbėjo apie tai, „kad reikėtų vieną kitą pataisą mūsų įstatymuose 

padaryti“, tos pataisos ištaisytų daug įsisenėjusių klaidų. Konferencijos vaizdo įrašą Jūs galite 

peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=e_RwZy6veG4.  

https://www.youtube.com/watch?v=Bgv91aVnErw
https://www.youtube.com/watch?v=hGb-pdmObGM
https://www.youtube.com/watch?v=e_RwZy6veG4
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LR Seime vyko konferencija  

„Žemė prašo nepamiršti vardų“. 

R. Virbalienės nuotrauka. 

 

 

2019 m. lapkričio 13 d. – Seimo Kultūros komiteto posėdyje, kuriame svarstėme klausimą 

„Dėl Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų centrinio pašto pastatų“. Jame gausiai susirinkę Kauno 

architektai, paveldosaugininkai akcentavo istorinio Kauno pašto svarbą, būtinumą šio pastato 

neprivatizuoti, išsaugoti jo autentiškumą. Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: 

https://www.youtube.com/watch?v=UrJ_7RcNYck.  

2019 m. lapkričio 13 d. – Seimo Kultūros komiteto sudarytos darbo grupės Lietuvos 

nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-3010 

(nauja redakcija) tobulinti posėdyje.  

2019 m. lapkričio 13 d. – Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos 

posėdyje, kuriame nagrinėjome šiuos klausimus: 1) Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų 

įstatymo Nr. I-730 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-2070; 2) Dėl pasiūlymų 2020 

metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui. 

Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=meSsF3y-Nvg. 

 

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos 

posėdžiai 
 

2019 m. lapkričio 18–20 d. – Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės 

komisijos posėdžiuose. Buvo naudinga išgirsti, diskutuoti svarbiais klausimais, kuriuos kėlė 

komisijos nariai, institucijų atstovai. Aš pats kalbėjau lietuvių etninių žemių klausimu, akcentavau 

pilietybės, lituanistinio švietimo, Lietuvos televizijos, radijo stočių pasiekiamumo problemas. 

Dauguma pasisakiusiųjų teigė, kad reikia atsisakyti minties „kėsintis“ į Konstitucijos pataisas, o 

tikslingiau kalbėti apie pilietybės išsaugojimo praplėtimo kelius per „atskirus atvejus“, nes nuo 1990-

ųjų metų šiuo keliu – išimties tvarka Lietuvos pilietybė suteikta per 20 000 asmenų. Ypač skaudi ši 

tema Punsko, Seinų, Gudijos, Karaliaučiaus lietuviams, kurie „niekur neišvyko“, o tebegyvena 

etninėse lietuvių žemėse nuo senų laikų.  

Po posėdžių buvo priimtos rezoliucijos („Dėl rengiamos 2021–2030 metų nacionalinės 

pažangos programos“, „Dėl etninių žemių lietuvių padėties“, „Dėl artėjančių Seimo rinkimų 

organizavimo užsienyje“, „Dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo“, „Dėl 

https://www.youtube.com/watch?v=UrJ_7RcNYck
https://www.youtube.com/watch?v=meSsF3y-Nvg
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tautinės tapatybės ugdymo Lietuvos švietimo įstaigose“), su kuriomis kviečiu Jus susipažinti: 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36505&p_k=1.  

2019 m. lapkričio 20 d. – Kultūros komiteto posėdyje, kuriame svarstėme šiuos aktualius 

klausimus: 1) Lietuvos kultūros tarybos veiklos pristatymą; 2) Dėl Etninės kultūros globos tarybos 

siūlymo tobulinti etninės kultūros valstybinės globos reglamentavimą; 3) Etninės kultūros valstybinės 

globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 6(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektą; 4) Religinių 

bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą. Posėdžio 

vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=KxzVP0koECU.  

2019 m. lapkričio 20 d. – Visuomeninės tarybos prie Laisvės kovų ir valstybės istorinės 

atminties komisijos posėdyje, kuriame aptarėme klausimą „Dėl Nepriklausomybės gynėjo teisinio 

statuso“. Buvo išsakyta daug pasiūlymų, konstatuota nemažai teisinių niuansų, kalbėta, kad nereikia 

skubėti rengiant įstatymą, nes būtina viską išdiskutuoti. Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: 

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

2019 m. lapkričio 21 d. – Globalios Lietuvos forume „Lietuvių Chartai 70: diaspora – 

nepriklausomai Lietuvai“, vykusiame LR Prezidentūroje. Forumą atidarė ir sveikino buvęs ir 

dabartinis Lietuvos prezidentai Valdas Adamkus ir Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Viktoras 

Pranckietis, Seimo ir PLB komisijos pirmininkas Antanas Vinkus, PLB valdybos pirmininkė Dalia 

Henke. Apie lietuvių diasporos indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą diskutavo mokslininkai (J. 

Skirius, A. Avižienis, E. Aleksandravičius), išeivijos atstovė ambasadorė G. Damušytė, Vilniaus 

arkivyskupas metropolitas G. Grušas. 

Užsienio reikalų ministerija „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ garbės ženklo Aukso 

Vyčius įteikė prezidentui Valdui Adamkui, Pasaulio lietuvių bendruomenei, Vilniaus arkivyskupui 

metropolitui Gintarui Grušui, Lietuvos garbės konsului JAV Stanley Balzekui jaunesniajam ir 

Lietuvos vyskupų konferencijos delegatui užsienio lietuvių sielovadai prelatui Edmundui Putrimui, 

kurio įvertinimu ypač džiaugiuosi, nes kartu dirbame LR Seimo ir PLB komisijoje. Prelatas E. 

Putrimas daugeliui dabar žinomas iš filmo „Mulai“, kurį verta pažiūrėti, ypač lengvo uždarbio 

besivaikantiems lietuvaičiams. 

„Visur, kur yra lietuvių, ten taip pat yra Lietuva. Negalime skirstyti vieni kitų į „ateivius“ ir „išeivius“. 

Visi turime vieną gimtinę. Šiemet švenčiame ES ir NATO narystės sukaktis, tad prisiminkime, kad 

kai siekėme narystės, svajojome, kad mūsų vaikams atsivers sienos ir atsiras galimybės mokytis, 

dirbti, gyventi svetur. Tad išvykę 

Lietuvos žmonės jokiu būdu nėra 

problema, tai – galimybė. Mus vienija 

vienas bendras prisirišimo prie protėvių 

žemės jausmas. Jei sukursime tinkamas 

sąlygas, išvykusieji parvyks namo“, – 

sakė Lietuvos Respublikos užsienio 

reikalų ministras Linas Linkevičius, 

akcentavęs nuoseklios ir kryptingos 

valstybės diasporos politikos svarbą. 

 

 

 

Prelatas Edmundas Putrimas (iš kairės) 

buvo pelnytai pagerbtas ir įvertintas.  

S. Tumėno nuotrauka.  

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36505&p_k=1
https://www.youtube.com/watch?v=KxzVP0koECU
https://www.youtube.com/watch?v=wRnEMrUqRMA
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2019 m. lapkričio 27 d. – apskritojo stalo diskusijoje „Abiejų tautų Respublikos 

parlamentarizmo sistema ir Lietuva 1569–1793 metais“.  

2019 m. gruodžio 4 d. – Seimo Kultūros komiteto posėdyje, kuriame svarstėme šiuos 

klausimus: 1) Dėl Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“ projekto įgyvendinimo; 2) Dėl autorių 

teisių apsaugos internete įgyvendinimo.  

2019 m. gruodžio 4 d. – Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos posėdyje. Jame 

nagrinėjome klausimus: 1) Dėl žydų istorinio pastato Darbėnuose sutvarkymo; 2) Dėl automobilių 

stovėjimo aikštelės įrengimo prie Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko, 

generolo Jono Žemaičio bunkerio (Jurbarko rajone, Šimkaičių girioje).  

2019 m. gruodžio 5 d. Seime susitikau su mielais bičiuliais iš Šiaulių – Seime viešėjo LVŽS 

Šiaulių miesto skyriaus nariai, pirmininkas ir miesto vicemeras Egidijus Elijošius, Šiaulių Parkinsono 

draugijos, Šiaulių „Bočių“ bendrijos, draugijos „Artis“ atstovai, Šiaulių sporto veteranai.  

Parlamente su Seimo Pirmininko pirmąja pavaduotoja Rima Baškiene šiauliečiams 

papasakojome apie darbą Seime, pakomentavome, kokį kelią nueina įstatymai ar jų pataisos nuo 

pateikimo, svarstymo komitetuose iki priėmimo. Aptarėme svarbius socialinius klausimus ir įstatymų 

keitimus, kurie atsispindės baigiamame rengti kitų metų valstybės biudžete.  

Profesionalūs LR Seimo lankytojų centro gidai vadovavo ekskursijai po Parlamento rūmus. 

Ekskursijos metu aplankyta Seimo posėdžių salė, Kovo 11-osios Akto salė, Konstitucijos salė, 

Laisvės gynėjų galerija. Tarp šiauliečių buvo ir Parlamento gynėjas garbusis Vaclovas Vaitiekūnaitis, 

kuriam padovanojau simbolišką trispalvį šaliką.  

Susitikimuose šiauliečiai išsakė daug nuomonių 

ir pastebėjimų. T. Elijošiaus nuotrauka. 

 
LR Seime pasveikinau ir apsilankiusį Seimo 

gynėją šiaulietį Vaclovą Vaitiekūnaitį (kairėje). 

T. Elijošiaus nuotrauka. 
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2019 m. gruodžio 9 d. – „Kalbos vakare“, vykusiame Valdovų rūmuose. Felicijos 

Bortkevičienės (1873–1945) atminimą įamžinanti Kalbos premija skiriama už reikšmingą, 

neatlygintinai atliekamą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, organizacijoms ir 

institucijoms.  

2019-ųjų Kalbos premija, kaip žinia, buvo skirta Punsko Kovo 11-osios licėjui. Džiaugiuosi 

šiuo įvertinimu, nes Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus yra išskirtinis lietuvybės židinys 

pasaulyje, su kuriuo turėtų bendradarbiauti kuo daugiau Lietuvos švietimo įstaigų.  

Renginio metu pasirodė Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus choras „Pašešupiai“ 

(vadovas Dainius Pavilonis, koncertmeisteris Raimundas Martinkėnas) ir šokėjų grupė „Šalčia“. 

Siūlau Jums susipažinti su licėjumui ir jo veiklomis: http://licejus.eu/.  

2019 m. gruodžio 11 d. – Seimo Kultūros komiteto posėdyje. Jame nagrinėjome šiuos 

klausimus: 1) Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektą; 2) Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 10 

straipsnio pakeitimo įstatymo projektą; 3) Dėl Etninės kultūros globos tarybos narių skyrimo; 4) Dėl 

Kultūros komiteto komandiruočių plano 2020 metais. Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: 

https://www.youtube.com/watch?v=r4dxlzER8nc.  

2019 m. gruodžio 11 d. – Tarpparlamentinių ryšių su Lotynų Amerika ir Karibų salomis grupės 

narių (pirmininkė kolegė L. Matkevičienė) susitikime su 2010 m. A. Sacharovo premijos už minties 

laisvę laureatu, psichologijos daktaru ir žurnalistu Guillermo Fariñas Hernandéz. Politinis disidentas 

pristatė žmogaus teisių padėtį Kuboje, aptarė „Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio 

dialogo ir bendradarbiavimo susitarimą“, 

pakomentavo kubiečių pragyvenimo lygį ir 

esamas žmogaus teisių problemas. Mums, 

Seimo nariams, toks susitikimas labai 

naudingas, nes leido sužinoti apie Kuboje 

vykstančius procesus, problemas ir 

visuomenės lūkesčius. Susitikimą 

organizavo buvusi Europos Parlamento narė 

Laima Andrikienė.  

 

Susitikime kalbėta apie tai, ar Kuba 

yra „Laisvės sala“? 

L. Matkevičienės nuotrauka.  

 

2019 m. gruodžio 17 d. – Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės 

komisijos pasitarime. Jame aptarėme Pasaulio lietuvių metus, nuveiktus konkrečius darbus, 

svarstėme 2020 m. kovo 16–19 d. vyksiančių LR Seimo ir PLB komisijos posėdžių darbotvarkę.  

Planuojama būsimuose posėdžiuose aptarti institucijų atsakymus į komisijos 2017–2019 m. 

priimtas rezoliucijas, gimimu įgytos pilietybės išsaugojimą, Seimo rinkimų organizavimą Pasaulio 

lietuvių vienmandatėje rinkimų apygardoje, Lietuvos aukštojo mokslo padėtį ir kitus klausimus.   

2019 m. gruodžio 18 d. – Seimo Kultūros komiteto posėdyje, kuriame nagrinėjome šiuos 

klausimus: 1) Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektą; 2) Dėl Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projekto; 3) Dėl 

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir jos prieigų tvarkymo darbų; 4) Dėl Etninės kultūros 

globos tarybos nuostatų pakeitimo; 5) Dėl Kultūros komiteto komandiruočių plano 2020 metais. 

Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=4p7n9tXKBJc.  

http://licejus.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=r4dxlzER8nc
https://www.youtube.com/watch?v=4p7n9tXKBJc
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2019 m. gruodžio 20 d. – Seimo Kultūros komiteto posėdyje, kuriame svarstėme klausimą  

„Seimo nutarimo ‚Dėl Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projekto‘ projektas“. 

Pritarėme projektui, kuriam buvo reikalingas politinis palaikymas, o ne teisinis reglamentavimas. 

Posėdžio vaizdo įrašą Jūs galite peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=ly7qL4LUynk.  

 

ŠIAULIŲ MIESTAS 

 

2019 m. lapkričio 12 d. mano padėjėjai Tautvydas Elijošius ir Nerijus Brazauskas dalyvavo 

Šiaulių miesto Lieporių mikrorajono vardo 50 metų minėjimo renginyje Šiaulių profesinio rengimo 

centre. Šventės metu vyko viktorina „Atviri ir dideli Lieporiai“, buvo parodytas vaidinimas 

„Lieporietiškos piršlybos“ (pagal Onos Dargužaitės-Žukauskienės knygą „Senojo Lieporių kaimo 

istorijos“), išsakyta daug sveikinimų ir palinkėjimų. Jų užteko visiems – ne tik Lieporių 

bendruomenės sielai Elvyrai Užkuraitienei, bet ir kitiems bendruomenės nariams.  

Padėjėjai perdavė mano 

nuoširdžią padėką bendruomenės 

centro nariams už vietos savivaldos 

instituto stiprinimą, istorinės atminties 

puoselėjimą, nacionalinės ir regioninės 

kultūros sklaidą, ekologinės sąmonės 

ugdymą, Lieporių mikroistorijos 

aktualizavimą. Padėka įteikta aktyviam 

Šiaulių visuomenininkui Vytautui 

Kabailai, kuris neseniai buvo išrinktas 

Lieporių-Šventupio seniūnaičiu.  

Lieporiškiai ir puikūs kulinarai. Jubiliejinis tortas. 

N. Brazausko nuotrauka. 

 

2019 m. lapkričio 14 d. mano padėjėjai T. Elijošius ir N. Brazauskas dalyvavo Šiaulių miesto 

savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Mes amžinam Lietuvą“ baigiamajame renginyje, 

skirtame Pasaulio lietuvių metams paminėti, simboliškai vykusiame Šiaulių oro uoste. Renginio metu 

pristatyta paroda „Ką Šiauliai davė pasauliui“, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos 5 klasės mokinys 

Benediktas Jonas Lebedis subtiliai 

perskaitė Dublino (Airijos) 

lietuviškų mokyklų mokinių kurtus 

eilėraščius apie Šiaulius, žinomas 

keliautojas Mantas Bertulis 

emocingai pasidalijo savo kelionių 

įspūdžiais, nuoširdžiai koncertavo 

Šiaulių menų mokyklos vaikų 

popgrupė „POCO a POCO“ ir 

Lieporių gimnazijos atlikėjai.  

 

        Paroda „Ką Šiauliai davė pasauliui“ sulaukė didelio 

                     susidomėjimo. N. Brazausko nuotrauka. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ly7qL4LUynk
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2019 m. lapkričio 16 d. dalyvavau Šiaulių knygų mugėje. Jau ketvirtoji knygų mugė 

padovanojo šiauliečiams ir miesto svečiams daug prasmingų kultūrinio bendravimo akimirkų, 

susitikimų su kūrėjais ir, žinoma, suteikė galimybę įsigyti naujausių knygų.  

Sveikinimo kalboje sakiau, kad Šiaulių knygų mugė yra „vis auganti. Primenanti, kad biblioteka 

atspindi besikeičiantį pasaulį. Biblioteka negali nesikeisti, ji turi tapti mūsų dienų agora, kurioje, kaip 

tose graikų agorose, gimdavo 

pilietiškumas, susitarimas, diskusijos, 

viešas bendravimas.“  

Neabejoju, kad ir penktoji knygų 

mugė įvyks, nes be jos jau 

neįsivaizduojamas Šiaulių miesto kultūros 

gyvenimas. 

 

Šiaulių knygų mugėje netrūko ir 

knygų, ir skaitytojų. T. Elijošiaus 

nuotrauka. 

 

2019 m. lapkričio 19 d. mano padėjėjas Tautvydas Elijošius dalyvavo Šiaulių kamerinio 

orkestro kūrybinės veiklos 30-mečio šventėje koncertų salėje „Saulė“. Jis perdavė mano ir Seimo 

pirmininko pirmosios pavaduotojos R. Baškienės sveikinimą, palinkėjo meno kolektyvui toliau 

ambicingai bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio chorais, solistais, muzikantais, dirigentais, 

suteikiančiais naujų kūrybinių iššūkių ir galimybių.  

2019 m. lapkričio 23 d. dalyvavau Kristijono Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus 20-ies 

metų ir Šiaulių kultūros centro kamerinio choro „Bičiuliai“ 30-ies metų kūrybinės veiklos jubiliejinių 

sukakčių paminėjimo šventėje Chaimo Frenkelio viloje. Joje buvo prisimintos ir prie šių veiklų ištakų 

stovėjusios asmenybės: maestro S. Žalalis, V. Kedys ir kiti.  

Kai manęs žurnalistai paklausė, kas sieja šias dvi sukaktis, atsakiau daug negalvodamas –

Izolina Natalija Lingienė, kuriai vėliau įteikiau LR Seimo Kultūros komiteto padėką. Šviesioji Izolina 

pelnytai sulaukė gausių sveikintojų didžiausios pagarbos ir nuoširdžiausios padėkos.  

 
        Dainuoja kamerinis choras „Bičiuliai“ ir jų siela Izolina Natalija Lingienė (pirmoji  

iš dešinės). N. Brazausko nuotrauka. 
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2019 m. lapkričio 24 d. – Tautodailininkų kūrybos parodos, skirtos Žemaitijos metams 

paminėti, atidarymo šventėje Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Tądien 

Šiaulių krašto tautodailininkai, vadovaujami energingosios Laimos Kelmelienės, minėdami 

Tautodailininkų dieną, ne tik šventė, pristatė įvairią parodą, papuoštą įspūdingais karpiniais, bet ir 

surengė konferenciją, skirtą Žemaitijos metams paminėti.  

Pasveikinti mūsų krašto tautodailininkų atvyko ir Lietuvos tautodailininkų vadovas ir globėjas 

Jonas Rudzinskas, LR Seimo vicepirmininkė Rima Baškienė, menotyrininkai Vytenis Rimkus ir 

Michalina Adomavičienė. Sveikindamas kalbėjau ne tik apie Žemaitijos metus, bet priminiau ir 

Vietovardžių metus, o pirmąsias padėkas įteikiau būtent už medyje įamžintus išnykusius 

vietovardžius, kuriuos medžio kalba įpaminklino meistrai – neseniai Petras Bandza Šakynoje ir 

Eugenijus Rimdžius Linkuvoje praėjusią vasarą per Škaplierinę.  

Šįkart mano sveikinimai buvo skirti ir jubiliatams: tekstilininkei Reginai Vaišnorienei, tapytojai 

Lionginai Grietnickienei, medžio drožėjui Bronislovui Gedminui iš Pakruojo, muzikantui, medžio 

drožėjui Antanui Pažarauskui, meninio odos apdirbimo meistrei Dalytei Kavaliauskienei, 

akmentašiui, skulptoriui Jonui Vaicekauskui. 

Renginio metu koncertavo folkloro ansamblis „Margulis“, edukacines veiklas, vykstančias 

Šiaulių „Angelo muziejuje“, pristatė jo vadovas tautodailininkas Rytis Milkintas, buvo 

demonstruojamas R. Ščiglinskienės filmas apie tautodailininkų renginius Kelmėje, Užventyje. 

 
Šiaulių krašte gyvena ir kuria talentingi tautodailininkai. Iš kairės: E. Rimdžius, P. Bandza,  

L. Kelmelienė. R. Baškienės nuotrauka. 

   

2019 m. lapkričio 25 d. mano padėjėjas N. Brazauskas dalyvavo Respublikinės Šiaulių 

ligoninės Moters ir vaiko klinikos 10-ies metų jubiliejaus šventėje, vykusioje Šiaulių koncertų salėje 
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„Saulė“. Šilta, jauki, prisiminimais bei muzika papuošta šventė atskleidė įstaigos praeitį, dabartį ir 

nušvietė ateitį.  

Buvusiai klinikos direktorei Angelei Jurgaitienei buvo išreikšta ypatinga visų susirinkusiųjų 

pagarba ir padėka, o dabartinė vadovė Emilija Bogužienė iš visos širdies dėkojo darbuotojams, 

kolegoms.  

Mano ir Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos sveikinimą perskaitė padėjėjas ir palinkėjo 

klinikos bendruomenei 

toliau skleisti gyvybės, 

sveikatos ir meilės šviesą.  

 

 

 

 

 

Padėkos vakare 

netrūko šiltų žodžių ir 

šypsenų. N. Brazausko 

nuotrauka.  

 

 

2019 m. lapkričio 30 d. – Šiaulių miesto žmonių su negalia klubo „Židinys“ iškilmingame 25 

metų jubiliejaus minėjime, vykusiame Šiaulių profesinio rengimo centre. Šventėje padėkojau 

dabartinei, neseniai išrinktai klubo vadovei Irenai Monstavičienei, per 20 metų klubui vadovavusiai 

Janinai Mociūnienei, kurios atsakingai ir kūrybingai vadovavo ar dabar vadovauja „Židiniui“. 

Kalbėjau, kad „Židinys“– tai ir metafora, svarbi negalių turintiems žmonėms. „Židinys“ – tai vieta, 

kur žmonės gali susiburti, dalintis daina, poezijos 

žodžiu, pasakojimu. Pasidžiaugiau, kad 

prasminga ir reikalinga klubo narių veikla ir 

puoselėjamos vertybės vienija žmones, skatina 

kūrybinę saviraišką, ugdo socialinį dialogą ir 

pozityvų požiūrį į neįgaliųjų socialinę integraciją.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Seimo padėkos aktyviausiems  

„Židinio“ nariams.  

T. Elijošiaus nuotrauka. 
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Paminėtas Šiaulių žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ 30-mečio jubiliejus 
 

 

2019 m. lapkričio 30 d. – Šiaulių žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ didžiojoje sueigoje 

ir 30 metų veiklos sukakties paminėjimo šventėje. Jos pradžia visus dalyvius, sveikintojus nukėlė į 

1989 metus, kai Šiaulių žemaičiai, tada su penkiais pirmeiviais – Juozu Pabrėža, Kazimieru Alminu, 

Aldona Sireikiene, Mykolu Žalneravičiumi, a. a. Romanu Vilkausku priešakyje, išjudino Sąjūdžio 

pabudintą miestą: buvo išleisti žemaičių pinigai – litai, žemaičių pasas, vėliau tapęs ir draugijos nario 

originaliu dokumentu, pradėti leisti kalendoriai, kurių po dešimt sukūrė dailininkai Vaidotas Janulis, 

Gražina Šimoliūnienė ir Jurgina Jankauskienė.  

Žemaičius sveikino LR Kultūros ministerijos kancleris L. Ubavičius, LR Seimo nariai R. 

Baškienė, V. Simulik, Šiaulių savivaldybės vadovai.  

Man teko įpareigojimas ir garbė įteikti LR Seimo Kultūros komiteto padėkas iškiliems 

žemaičiams Lidijai Pranienei, Bernardui Šimkui, Pranciškui Trijoniui už tai, kad šie žemaičiai daug 

metų skatino puoselėti žemaičių tapatumą, kultūros paveldą, istoriją ir tradicijas. Padėkojau jiems už 

žemaičių tarmės (kalbos?) saugą, leidinių mecenavimą, dėmesį etninei kultūrai ir pamatinėms 

žmogaus vertybėms. Palinkėjau, kad trisdešimtasis „Saulaukio“ jubiliejus sužadintų istorinės 

atminties, individualios patirties ir tikrų vertybių apmąstymą. 

 
Žemaičių kalendoriai ir „riktingas“ Šiaulių žemaitis Jonas Tamulis.  

S.Tamulio nuotrauka.  

 

2019 m. gruodžio 1 d. – Šiaulių „Bočių“ bendrijos 20-mečio šventėje, vykusioje Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Bendrijos idėjiniai vedliai – Benas Jokubauskas, 

kuris jau antrą dešimtmetį ne tik vadovauja bendrijai, bet ir pats dainuoja ansamblyje, ir Pranutė 

Rainienė, dešinioji pono Beno ranka, pagelbėjanti, kai reikia rengti informacinius leidinius, projektus, 

rašyti renginių scenarijus.  

Man Šiaulių „Bočiai“ – tai patirties ir jaunystės junginys (pastaruoju metu bendrija į renginius 

vis dažniau įtraukia jaunimą). Be jų neapsieina prasmingi renginiai minint Valstybės šventes, 
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Motinos, Tėvo dieną, Žemaitijos metus. Jie aktyvūs, atsakingi, nenorintys plaukti paviršiumi, o 

bandantys užčiuopti pamatines asmenybės ir tautos vertybes.  

Jie – Šiaulių patriotai, švenčių dalyviai, talkininkai, noriai patys važiuoja ir priima svečiuose 

bendraminčius iš Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio, Klaipėdos, N. Akmenės. Deja, renginio metu teko 

išgirsti ne tik sveikinimus, bet ir kolegų iš regiono priekaištus Šiaulių valdžiai, kad ji neparūpina 

šiauliečiams transporto kelionėms (kaip yra 

regiono savivaldybėse), o šiais, jubiliejiniais 

metais, neskirtas visiškai finansavimas 

„Bočių“ rengtiems projektams. O būta 

prasmingo projekto, nes norėta pasikviesti ir 

kartu paminėti Pasaulio lietuvių metus su 

lietuviais, gyvenančiais ne kur nors 

Australijoje, o čia pat, Latvijoje. Palinkėjau, 

kad „Bočiai“ nenuleistų rankų, toliau 

judėtų, būtų aktyvūs, nes jie ir tądien 

dainavo, kad žengia „per gyvenimą kartu su 

gyvenimo tėkme“. 

 

 Energingas ir išmintingas Šiaulių „Bočių“ pirmininkas  

 Benas Jokubauskas. T. Elijošiaus nuotrauka. 

 

2019 m. gruodžio 5 d. mano padėjėjas N. Brazauskas dalyvavo 6-ojo respublikinio vertimo 

konkurso nugalėtojų apdovanojimo šventėje Šiaulių universiteto bibliotekoje. Tradiciniame vertimo 

konkurse, kurį surengė Šiaulių universiteto Regionų plėtros institutas, dalyvavo moksleiviai ir 

studentai iš visos Lietuvos, susirinko gausus būrys jaunųjų vertėjų. Dalyviai vertė nedidelės apimties 

prozos tekstus iš anglų, rusų, vokiečių kalbų į lietuvių kalbą.  

Padėjėjas perdavė mano sveikinimą dalyviams, palinkėjo jiems ir toliau tobulinti užsienio kalbų 

žinias, nenusiminti, jeigu nelaimės pirmosios vietos. O konkurso organizatoriams, dėstytojams doc. 

dr. Solveigai Sušinskienei, dr. Ainai Būdvytytei, dr. Lolitai Petrulionei, dr. Karolinai Butkuvienei, 

dr. Editai Valiulienei, dr. Gintautui 

Sauliui, doc. dr. Dalei Roikienei 

įteikė LR Seimo padėkas bei 

padėkojo už jų nuoširdų darbą, 

kuris ne visada sulaukia deramo 

įvertinimo.  

 

Vertimo konkursas kelia 

humanitarinės kultūros vertę 

Lietuvoje.  

N. Brazausko nuotrauka. 

  

 

2019 m. gruodžio 7 dieną – Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos surengtame 

nominacijų vakare „Gerumo angelas – 2019“. Dvi nominacijas buvo patikėta įteikti ir man. 

Sveikindamas konfederacijos narius ir jų prezidentę Vidą Pociuvienę, juos palyginau su visuomenės, 

mūsų miesto kraujotaka. Jie rūpinasi, kad mieste gyvuotų kritinis mąstymas, kad savivaldybės valdžia 

neužmirštų visuomenininkų balso, girdėtų jų nuomonę.  
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Sveikindamas kalbėjau, kad atvira, teisinga ir darni Lietuvos valstybė neįsivaizduojama be 

nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių visuomenės interesams. Padėkojau jiems už svarų 

indėlį, kuriant pilietinę visuomenę, užtikrinant teisinį stabilumą, ugdant toleranciją, įtvirtinant 

savanorystę ir plėtojant socialinį dialogą. Nevyriausybinių organizacijų narių veiklos, idėjos ir 

iniciatyvos itin reikalingos Šiaulių miestui, nes jos stiprina vietos savivaldą, šviečia ir gina miesto 

gyventojus, plečia kultūros ir 

sporto lauką, puoselėja 

žmogiškųjų vertybių kultūrą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šventėje netrūko gražių 

sveikinimų ir nuoširdaus kartų 

dialogo. T. Elijošiaus nuotrauka. 

 

 

Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis mini garbingą jubiliejų  
 

2019 m. gruodžio 8 dieną – Šiaulių švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios 10 metų 

jubiliejaus šventėje. Šv. Mišias laikė garbingą jubiliejų švenčiantis Šiaulių vyskupas, Šiaulių miesto 

garbės pilietis, Šiaulių universiteto garbės daktaras J. E. Eugenijus Bartulis. Šiauliečiai gražiai 

pasveikino savo Ganytoją, o 

sveikinimas vyko simboliškoje 

erdvėje – minėtoje Švenčiausios M. 

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 

bažnyčioje, kuri prieš 10 metų 

iškilo ir buvo pašventinta Vyskupo 

rūpesčiu ir pastangomis. Tam, kad 

Šiauliuose būtų daugiau taurumo, 

gerumo, skaidrumo.  

Padėkojau garbiajam Vyskupui už 

džiaugsmo, tikėjimo, šviesos 

iškėlimą aukščiau niūrumos, 

pykčio, nesantaikų. 

Dėkoju J. E. Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui.  

L. Nekrašo nuotrauka. 

 

2019 m. gruodžio 16 dieną – Šiaulių artrito draugijos „Artis“ adventinėje popietėje. 

Pasveikinau ansamblio „Artis“ narius 15-os metų kūrybinės veiklos jubiliejaus proga, o kolektyvo 

vadovei Irenai Lipinskienei, atsisveikinančiai su kolektyvu, įteikiau LR Seimo padėką ir trispalvę. 

Draugijai atsakingai ir kūrybingai vadovauja Irena Gaidamavičienė, kuriai padėkojau už atsidavimą 

ir rūpestį draugija.  
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ŠIAULIŲ REGIONAS 

 

2019 m. lapkričio 4 d. dalyvavau „Toksikos“ naujos švietėjiškos iniciatyvos „Menas tvarkyti 

atliekas“ ir didžiausio ekologijos temai skirto paveikslo pristatyme Jurgeliškių kaime, Šiaulių rajone.  

Šios švietėjiškos iniciatyvos tikslas – naujomis, šįkart meninėmis priemonėmis pristatyti 

visuomenei atliekų tvarkymo procesą, atsakingą požiūrį į aplinką. 

Renginyje susirinkusiems politikams, Šiaulių r. Bridų, Šiaulių Medelyno bendruomenių 

atstovams, moksleiviams buvo kalbėta ne tik apie Alytaus gaisro pamokas, pasekmes, bet buvo ir 

pristatytas didžiulio formato sieninės tapybos darbas „Menas tvarkyti atliekas“. Darbo autorius –

jaunas dailininkas Martynas Aušbikavičius. Paveikslo pristatyme dalyvavo gausus būrys Šiaulių 

dailės mokyklos moksleivių ir pedagogų. 

LR Seimo padėkas įteikiau Šiaulių dailės mokyklai už kūrybiškumą ir aktyvų dalyvavimą, 

skleidžiant ekologijos idėjas. Martynui Aušbikavičiui – už kūrybišką meninį požiūrį ir originalų 

ekologijos idėjos įgyvendinimą, o socialiai atsakingai, inovatyviai, saugiai dirbančiai bendrovei 

„Toksika“ – už kūrybišką požiūrį į visuomenės ekologinį švietimą. 

 
Renginyje buvo eksponuojami ir jaunųjų dailininkų darbai ekologijos tema.  

„Toksikos“ archyvo nuotrauka. 

 

2019 m. lapkričio 16 d. – Ginkūnuose vykusioje regioninės vokalinės muzikos šventėje 

„Auksinis ruduo“, skirtoje Ginkūnų filialo mišraus choro „Šaltinis“ kūrybinės veiklos 25-mečiui 

paminėti. Renginyje dalyvavo chorai: „Šaltinis“ (Ginkūnai), „Cantio“ (Kelmė), „Žemyna“ (Jonava), 

„Vasara“ , „Bičiuliai“ (Šiauliai), „Gija“ (Kuršėnai), Šiaulių Dainų muzikos mokyklos mokytojų 

akordeonininkų kvartetas. 

Šventės metu prasmingo jubiliejaus proga pasveikinau choro „Šaltinis“ narį Jūrą Vladą 

Vaitkevičių, kuriam įteikiau LR Seimo padėką.  
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Sveikinimai choro nariui Jūrai Vladui Vaitkevičiui, 

mininčiam ir savo asmeninį jubiliejų.  

„Šaltinio“ choro 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 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 vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymas  

 
Plėsdamas Jūsų teisinį raštingumą, šįkart siūlau atkreipti dėmesį į įsigaliojusį „Lietuvos 

Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymą“ (2018 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-

1826), reglamentuojantį visuomeninius santykius, atsirandančius naudojant, valdant ir saugant 

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius paviršinius ir požeminius vandens telkinius ir juose esantį 

vandenį, vandens telkinių ir (arba) jų vandens naudotojų teises ir pareigas, vandens telkinių ir (arba) 

jų vandens naudojimo leidimus, upių ir ežerų reguliavimą, nuotekų tvarkymą ir išleidimą ir kt.  

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

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/80b2f5500cd511e98a758703636ea610/asr. Įstatymas įsigaliojo 

2019-11-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-01-09).  

 

REKOMENDACIJA 

 

Rekomenduoju Jums perskaityti Filomenos Kavoliūtės sudarytą knygą „Žemė prašo 

nepamiršti vardų: mūsų mirusių kaimų knyga“, Vilnius: Petro ofsetas, Lietuvos geografų 

draugija, 2019. 

mailto:nerijus.brazauskas@lrs.lt
mailto:tautvydas.elijosius@lrs.lt
mailto:Stasys.Tumenas@lrs.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/80b2f5500cd511e98a758703636ea610/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/80b2f5500cd511e98a758703636ea610/asr
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Taip pat rekomenduoju Artūro Grickevičiaus tarpdisciplininę mokslo monografiją „Užsienio 

lietuvių vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM: tarnystės Bažnyčiai ir Tėvynei kelias“, 

Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2018.  

 

Kodėl verta praplėsti savo akiratį 
 

Filomena Kavoliūtė mums primena aktualią problemą, kurią nusako leidinio pavadinimas. 

Knygoje užfiksuoti (įpaminklinti) Lietuvos kaimų, viensėdžių pavadinimai, kurių šiandien jau nebėra 

nei kolektyvinėje atmintyje, nei administraciniuose aktuose. Kaimų gyventojai sovietmečiu buvo 

ištremti, jų sodybos apleistos, sunaikintos, o vardai buvo išbraukti iš administracinių sąrašų. Tokių 

„nuvardintų“ kaimų mokslininkė priskaičiavo per 4000. „Mūsų mirusių kaimų knyga – tai sąvadas 

sovietmečiu suardytų, sunykusių Lietuvos kaimų ir viensėdžių bendruomenių, kurių vardai panaikinti 

ir iš valstybinių apskaitos duomenų. Kaimų ir viensėdžių teritorijos, su vienokiomis ar kitokiomis 

gyvenviečių formomis ir naudmenimis, sudaro valstybės „kūno“ agrarinę dalį, bendruomenių ūkinė 

veikla palaiko valstybės gyvybingumą, susigyvenimas (bendruomeniškumas) saugo tautos sielą – 

prigimtinę kultūrą, o vardai yra krašto kultūrinės-istorinės atminties lobynas“ (Filomena Kavoliūtė).  

Artūras Grickevičius ne tik akademiniam skaitytojui pristato savo tyrimą, kuriame atskleidžia 

išeivijos vyskupo Pauliaus Antano Baltakio kelią į bažnytinę tarnystę, tautos krikšto jubiliejų, 

ganytojišką veiklą, darbus Lietuvai sovietų okupacijos ir Nepriklausomybės metu. „Temos svarba ir 

ligšiolinis fragmentiškumas, taip pat dažnas istorikų bažnytinių aspektų ignoravimas nagrinėjant 

artimas temas skatina vysk. P. Baltakio nesielovadinius darbus nagrinėti atskirai, t.y. plačiau ir giliau“ 

(A. Grickevičius).  

Knyga inspiravo ir asmeninius mano prisiminimus, kuriais noriu su Jumis pasidalyti. Su 

vyskupu Pauliumi Antanu Baltakiu OFM likimas mane supažindino 1990 metais, kai, vykdamas į 

mokslinę konferenciją „Baltic Studies“, Niujorke kelioms dienoms prisiglaudžiau lietuvių 

pranciškonų vienuolyne Brukline. Čia ir pajutau nuoširdžią vyskupo P. A. Baltakio, kunigo, poeto 

Leonardo Andriekaus, tuometinės Lietuvių informacinio centro (LIC) darbuotojos, dabar garbios 

ambasadorės Gintės Damušytės, kun. K. Pugevičiaus, visų ten gyvenusių pranciškonų vienuolių 

globą. Žavėjausi visų jų tarnystės bažnyčiai ir Tėvynei veikla, pastangomis Sąjūdžio išvakarėse ir 

vėliau aktualizuoti „Lietuvos laisvės bylą“ bendraujant, kreipiantis į JAV aukščiausio rango politikus.  

 

  
 

 



 

20 

ŠIAULIŲ ATMINTINOS DATOS 

 

Ką mums gruodžio mėnesį primena kalendorius 
 

1 d. – 95 metai, kai 1924 m. Apolonovkoje (Raseinių r.) gimė kunigas, monsinjoras, Šiaulių 

miesto garbės pilietis (2000) Kleopas Jakaitis. 1948–1953 m. ir nuo 1979 m. gyveno ir dirbo 

Šiauliuose. 1979–2000 m. buvo šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonas ir dekanas. Mirė 2007 m. 

Šiauliuose. 

1 d. – 80 metų, kai 1939 m. Šiauliuose gimė gydytoja anesteziologė-reanimatologė, kardiologė 

prof. habil. dr. Dagmara Reingardienė. 

1 d. – 30 metų, kai 1989 m. įkurta Šiaulių žemaičių kultūros draugija „Saulaukis“. 

2 d. – 135 metai, kai 1884 m. Viekšniuose (Mažeikių r.) gimė bibliografas, teisininkas, 

visuomenės veikėjas prof. Vaclovas Biržiška. 1895–1903 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1913–

1914 m. dirbo advokato padėjėju Šiauliuose. Mirė 1956 m. Waterburyje (JAV). 

2 d. – 100 metų, kai 1919 m. Bebrininkuose (Vilkaviškio r.) gimė agronomas, visuomenės 

veikėjas, Šiaulių miesto garbės pilietis (2001) Petras Ilgūnas. Nuo 1954 m. gyveno ir dirbo 

Šiauliuose. Mirė 2016 m. birželio 25 d. Šiauliuose.  

2 d. – 70 metų, kai 1949 m. Pakarkliuose (Raseinių r.) gimė poetė Zenė Sadauskaitė. 1971–

1976 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, vėliau dirbo Šiaulių miesto lopšeliuose-

darželiuose, „Nuklono“ gamykloje. 

6 d. – 110 metų, kai 1909 m. Halėje (Vokietija) gimė architektas, architektūros 

istorikas Vladimiras Zubovas. 1928 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Mirė 2007 m. Kaune. 

6 d. – 10 metų, kai 2009 m. atidaryta nauja Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 

bažnyčia Dainų mikrorajone. 

7 d. – 70 metų, kai 1949 m. Kaune gimė vyskupas, fotografas, Šiaulių miesto garbės pilietis 

(2007) Eugenijus Bartulis. 1997 m. gegužės 28 d. nominuotas vyskupu ir paskirtas pirmuoju naujai 

įsteigtos Šiaulių vyskupijos vyskupu. Vyskupu konsekruotas Kauno arkikatedroje bazilikoje 1997 

birželio 29 d.  

7 d. – 70 metų, kai 1949 m. Šiauliuose gimė žurnalistas Jurgis Paskočinas. 1968 m. baigė 

Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą. 

8 d. – 195 metai, kai 1824 m. paskelbtas caro įsakas dėl Žemaitijos kontraktų įvedimo 

Šiauliuose. 

8 d. – 100 metų, kai 1919 m. Lietuvos kariuomenė išvadavo Šiaulius iš bermontininkų. 

10 d. – 70 metų, kai 1949 m. Antininkuose (Šilalės r.) gimė žurnalistė Nijolė Jurgilienė. Nuo 

1974 m. dirba Šiauliuose. 1991–1994 m. laikraščio „Šaulių naujienos“ redaktoriaus pavaduotoja, 

1995–2003 m. – redaktorė. 

12 d. – 120 metų, kai 1899 m. Vilkaviškyje gimė teatro aktorė Elena Bindokaitė. 1931–1961 

m. vaidino Šiaulių dramos teatre. Įsteigė ir 1947–1954 m. vadovavo miesto vaikų teatrui. Mirė 1990 

m. Klaipėdoje. 

15 d. – 70 metų, kai 1949 m. Radviliškyje gimė inžinierius, politinis bei visuomenės 

veikėjas Irenijus Račkauskas. Nuo 1967 m. dirbo Šiauliuose, 1997–2000 m. buvo Šiaulių miesto 

vicemeras. Mirė 2010 m. Šiauliuose. 

17 d. – 75 metai, kai 1944 m. Šiauliuose įsteigta meteorologijos stotis. 

18 d. – 95 metų, kai 1924 m. Šiauliuose įkurta kalinių globos draugija. 

19 d. – 175 metai, kai 1844 m. Virikauskuose (Radviliškio r.) gimė kunigas, literatas Petras 

Legeckas. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Mirė 1934 m. Pienionyse (Anykščių r.). 
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20 d. – 120 metų, kai 1899 m. Jacunskuose (Alytaus r.) gimė teisininkas, lakūnas Juozas 

Krygeris. 1925–1930 m. dirbo Šiaulių apygardos teisme. Mirė 1978 m. Klivlende (JAV). 

20 d. – 85 metai, kai 1934 m. Šiauliuose gimė dailėtyrininkas Aleksandras Indriulaitis. 

22 d. – 180 metų, kai 1839 m. Dimšiuose (Šiaulių r.) gimė kunigas, poetas Jurgis Rupka. 

1961–1866 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Mirė 1921 m. Lygumuose (Pakruojo r.). 

22 d. – 65 metai, kai 1954 m. Veiveriuose (Prienų r.) gimė literatūros tyrinėtoja, kritikė doc. 

dr. Rita Tutlytė. 1979–1995 m. dėstė Šiaulių pedagoginiame institute. 

24 d. – 120 metų, kai 1899 m. Šiupyliuose (Šiaulių r.) gimė rašytojas prozininkas, dramaturgas, 

vertėjas Augustinas Gricius. 1919 m. baigė pašto-telegrafo kursus Šiauliuose. Mirė 1972 m. 

Vilniuje. 

24 d. – 115 metų, kai 1904 m. Jaušyčiuose (Telšių r.) gimė teatro aktorius, režisierius, 

šokėjas Vladas Sipaitis. 1939–1942 m. dirbo Šiaulių dramos teatre. Mirė 1992 m. Vilniuje. 

25 d. – 110 metų, kai 1909 m. Mažeikiuose gimė rašytojas prozininkas, žurnalistas Juozas 

Žukauskas. 1930 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Mirė 1986 m. Melburne (Australija). 

29 d. – 60 metų, kai 1959 m. Utenoje gimė architektas Vytenis Rudokas. Nuo 1983 m. gyvena 

ir dirba Šiauliuose.  

 Šaltinis: „2019 metų Šiaulių atmintinų datų kalendorius“ (prieiga per internetą: 

http://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/2019-metu-siauliu-

atmintinu-datu-kalendorius/gruodis/).  

 

2019 METŲ MAŽOJI LIETUVOS 

KULTŪROS SOSTINĖ: VEISIEJAI 

 

Veisiejaĩ, miestas Lietuvos pietuose, Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, į pietryčius nuo 

Lazdijų; Veisiejų miesto, Veisiejų seniūnijų, parapijos centras. 1473 gyventojai (2013 m.). Veisiejai 

įsikūrę tarp Ančios ir Veisiejų ežerų. Miestas yra Veisiejų regioniniame parke (mieste įsikūrusi 

regioninio parko direkcija). Plentai į Lazdijus, Leipalingį, Kapčiamiestį. Šv. Jurgio bažnyčia. Paštas, 

poliklinika, gimnazija, Lazdijų meno mokyklos filialas, lopšelis-darželis, kultūros namai, biblioteka. 

Krašto muziejus (įkurtas 1998 m.).  

Paminklai: Nepriklausomybės (pastatytas 1928 m., 1952 m. nugriautas, 1991 m. atstatytas, 

autoriai A. Neverdauskas ir M. Supranavičius), J. Neimontui (pastatytas 1991 m., skulptorė H. 

Kubilienė-Zabielskaitė), Lietuvos partizanams (1991 m.), L. Zamenhofui (1998 m.; autoriai J. 

Narušis ir V. Jaciunskas). 

Miestas linijinio plano. Senoji dalis susiklostė iki 19 a. pabaigos, centre yra 16 a. 2-os pusės, 

barokinio ir klasicistinio plano elementų. Tarp bažnyčios ir buvusios dvaro sodybos yra keturkampė 

aikštė. Pagrindinės gatvės sudaro gerokai nuo pagrindinės aikštės nutolusias 2 sankryžas. Aikštėje ir 

gatvėse gausu želdinių. Senojoje dalyje vyrauja 19 a. pabaigoje – 20 a. pastatyti 1–2 aukštų pastatai, 

yra ir 20 a. 2 pusės 2–3 aukštų tipinių pastatų.  

Šv. Jurgio bažnyčioje (1817 m.; turi neobaroko ir neoklasicizmo bruožų) yra vertinga skulptūra 

„Nukryžiuotasis“ (19 a.), 14 Kryžiaus kelio stočių (1850 m.), paveikslų (tarp jų – „Mykolas 

Arkangelas“ 18 a. pabaiga, klasicistinis „Matas Evangelistas“ 19 a. 1 pusė, „Atsimainymas“, italų 

paveikslo kopija, 1864 m., dailininkas P. Švalinskis), žalvarinis varpas (nuliedintas 1650 m.).  

Pirmoji medinė bažnyčia buvo pastatyta apie 1526 m., vietovę valdant Slucko kunigaikščiui 

Jurgiui Olelkaičiui. 1762 m. ji buvo nugriauta ir vietoje jos pradėta statyti nauja mūrinė bažnyčia, 

tačiau fundatoriui Mykolui Masalskiui mirus, statyba sustojo. Nebaigta statyti ir apleista mūrinė 

http://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/2019-metu-siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/gruodis/
http://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/2019-metu-siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/gruodis/
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bažnyčia apie 1800 m. pradėjo griūti. Bažnyčios statybos darbus pratęsė Viktorija Oginskaitė- 

Žynevienė. Bažnyčia baigta statyti 1817–1818 m. Bažnyčios kriptoje palaidoti jos fundatorių Mato 

Žynevo (1790–1814), Viktorijos Oginskaitės-Žynevienės (1755–1830) bei Tado Oginskio (1798–

1844) ir jo žmonos Marijos Oginskienės (1803–1897) palaikai.  

Veisiejų istorija primintų daugelio Lietuvos miestų istorijas. 13 a. minima Veisiejų sritis, 1501 

m. – dvaras. 1525 m. gavo turgaus privilegiją. Apie 1525 m. pastatyta bažnyčia. 16 a. 1 pusėje įsikūrė 

miestelis. Nukentėjo per 1700–21 m. Šiaurės karą. 18 a. 1 pusėje pradėjo kurtis žydai, 1748 m. 

pastatyta pirmoji sinagoga. 1774 m. buvo 49 šeimos. 1777 m. įsteigta parapinė, 1870 m. – valdinė, 

1917 m. – lietuviška mokykla. 1872 m., 1877 m., 1894 m., 1924 m., 1929 m. miestelis degė. 19 a. – 

1950 m. Veisiejai buvo valsčiaus centras.  

1907 m. kun. T. Žubrio pastangomis remontuojama bažnyčia, įkuriama „Žiburio“ draugija. 

1910 m. susikūrė „Blaivybės“ draugija. 1914 m. mieste buvo 245 sodybos. 1917 m. į mokyklą 

susirinko 96 vaikai. 1919 m. rugsėjo 3 d. Veisiejų miestelį nusiaubė Sumovskio-lenkų partizanai. 

1922 m. susikūrė pavasarininkai, kompozitoriaus Juozo Neimonto vadovaujamas choras. 1923 m. – 

238 sodybos, 1295 gyventojai. 1924 m. kilo gaisras. Sudegė 70 namų (kitais duomenimis net 150). 

 Nuo 1918 m. lenkams paliktas kas 10 sekmadienis, o nuo 1924 m. lenkų kalbos Veisiejų 

bažnyčioje jau nėra. 1925 m. pastatyta mūrinė klebonija. 1927 m. atstatyta sinagoga ir pastatytas 

naujas tiltas per Ančios ežerą. 1928 m. miesto aikštėje pastatytas minėtas Nepriklausomybės 

paminklas. 1928 m. Veisiejų choras dalyvavo dainų šventėje Kaune (vadovas J. Neimontas). 1938 m. 

mieste gyveno 1500 gyventojų. Buvo ugniagesių komanda, kurią sudarė 32 žmonės.  

1940 m. birželio 15 d. įžengė Raudonoji armija. 1941 m. birželio 22 d. Veisiejus užėmė 

vokiečiai. Buvo sunaikinti žydai. 1944 m. liepos 30 d. Veisiejus užėmė rusai. Miesteliui žalos karo 

metais nepadaryta. 1944 m. pradėjo veikti vidurinė mokykla. 1947 m. ištremtos 23 šeimos.  

1950 m. įsteigiamas Veisiejų rajonas, sinagoga pertvarkoma į kultūros namus. 1951 m. išėjo 

rajoninis laikraštis „Tarybinis žodis“. 1952 m. atidarytas kino teatras, nugriautas Nepriklausomybės 

paminklas. 1953 m. atidaryta vaikų biblioteka. 1954 m. sudarytas miestelio generalinis planas. 1955 

m. atidaryta universalinė parduotuvė. Tais pačiais metais turgus iškeltas į rytinę miestelio dalį. 1958 

m. iš Kapčiamiesčio Veisiejų miestelis buvo aprūpintas elektra. 1955 m. buvo 1513 gyventojų.  

1959 m. liepos 8 d. panaikintas Veisiejų rajonas. 1960 m. įsteigiamas žemės ūkio technikumas, 

tarpkolūkinė statybos organizacija. 1969 m. Veisiejai paskelbti vietinės reikšmės urbanistikos 

paminklu. 1969–1970 m. pastatytas naujas tiltas. 1970 m. buvo 1450 gyventojų (miestas užėmė 164 

ha). 21 gatvė, žemės ūkio technikumas, 50 lovų ligoninė ir 50 lovų tuberkuliozės ligoninė, 6 

parduotuvės.  

1972 m. gyveno 1500 žmonių. Jie dirbo: miesto įmonėse – 595, pramonėje – 170, 

tarpkolūkinėje statybos organizacijoje – 124, statybų bare – 80, prekyboje – 69, sveikatos apsaugoje 

– 104, kultūros įstaigose – 125, ryšių įstaigose – 10, buitinio aptarnavimo kombinate – 36, kiti vyko 

į darbą aplinkiniuose ūkiuose. Žemės ūkio technikume mokėsi 250, vidurinėje mokykloje – 720 

mokinių. 1974 m. įrengta parko estrada. 1976 m. mieste buvo 1600 žmonių, miestas užėmė 126 ha 

plotą. 1981 m. žemės ūkio technikumas pertvarkomas į profesinę mokyklą. 1982 m. pastatytas 

prekybos centras, 1988 m. – buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas.  

1990 m. sugrąžinti senieji miesto gatvių pavadinimai. 1991 m. atstatytas Nepriklausomybės 

paminklas, šventoriuje šv. Kazimiero garbei pastatyta meniška koplytėlė. 1995 m. buvo 2141, 1996 

m. – 2124 gyventojai. 1996 m. Veisiejuose buvo žemės ūkio mokykla, kultūros namai, paštas, 

seniūnija, 15 parduotuvių. Žemės ūkio mokykla iškelta į Kailinių kaimą. 176 ha užėmė pastatai, 77 

ha želdynai. Gatvių ilgis – 10,5 km.  
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Nepriklausomybės paminklo atidengimas Veisiejuose 1928 metais. 

Svetainės https://www.facebook.com/Veisiejai.lt/ nuotrauka. 

 

Šiuolaikiniai Veisiejai atskleidžiami Mariaus Pocevičiaus vaizdo įraše „Veisiejai – mažoji 

Lietuvos kultūros sostinė 2019“, prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=npj8-

0SCwQ8.  

Šaltiniai: 1) „Veisiejai“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, prieiga per internetą: 

https://www.vle.lt/Straipsnis/Veisiejai-100239; 2) „Veisiejų seniūnija“, prieiga per internetą: 

https://www.lazdijai.lt/lit/Apie-seniunija/16654; 3) Kultūros vertybių registras, „Veisiejų Šv. Jurgio 

bažnyčios statinių kompleksas“, prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-

detail/F38A3070-DAE3-46A5-9776-2A627971541E.  

 

 

 

ŽINIASKLAIDA 

 

Seimo nario mintys žiniasklaidoje 
 

Šiaulių televizija, „Infostudija 2019-11-26“, 2019 m. lapkričio 26 d., prieiga per internetą: 

https://www.youtube.com/watch?v=bHpTfCHZ7Z8 (reportaže nuo 11.40 min.).  

 

 

NAUDINGOS NUORODOS 

 

 

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

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

https://www.facebook.com/Veisiejai.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=npj8-0SCwQ8
https://www.youtube.com/watch?v=npj8-0SCwQ8
https://www.vle.lt/Straipsnis/Veisiejai-100239
https://www.lazdijai.lt/lit/Apie-seniunija/16654
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/F38A3070-DAE3-46A5-9776-2A627971541E
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/F38A3070-DAE3-46A5-9776-2A627971541E
https://www.youtube.com/watch?v=bHpTfCHZ7Z8
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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.  

 

 

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) 

 

 

Padėjėjai-sekretoriai 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.  

  

 

 

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
mailto:rita.virbaliene@lrs.lt
mailto:tomas.butvilas@lrs.lt
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Socialiniai tinklai: 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujienlaiškį parengė padėjėjas-sekretorius N. Brazauskas.  

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

