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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS 

 

Dr. STASYS TUMĖNAS 
 

NAUJIENLAIŠKIS 

 

Nr. 11 2017-12-18 
 

Gerbiamieji šiauliečiai, 

 
praėjęs darbo mėnuo LR Seime buvo paženklintas darbų, įvykių, diskusijų sūkuriu. Norėčiau 

išskirti kelis man, Jūsų rinktam Seimo nariui, svarbius momentus. 

Šiaulių knygų mugėje finišavo mano ir visos padėjėjų komandos rengtas fotografijų 

konkursas „Bradūno žemė“, kuris plačiai aprašomas šiame Naujienlaiškyje. Galvoju, kad konkursas 

pasisekė – į jį įsitraukė ne tik Šiaulių, bet ir Joniškėlio, Ramygalos, Panevėžio, Vilniaus moksleiviai 

ir studentai. Šis konkursas parodė, kad Lietuvos jaunuomenei svarbi istorinė krašto atmintis, 

reikšmingi ne tik Lietuvoje kuriantys ir gyvenantys piliečiai, bet ir tie mūsų kūrėjai, kurie istorijos 

kataklizmų buvo priversti gyventi išeivijoje. Kazys Bradūnas buvo viena iš tokių asmenybių, kuri 

visada tikėjo Lietuvos ateitimi. Ypatingai dėkoju savo padėjėjui dr. Nerijui Brazauskui, poeto 

dukrai Elenai Bradūnaitei-Aglinskienei, kuri ypač gražiai, prasmingai įsitraukė ne tik į šį fotografijų 

konkurso procesą, bet dalyvavo dešimtyse renginių, skirtų LR Seimo paskelbtiems Kazio Bradūno 

metams paminėti ir įprasminti.  

Kitas reikšmingas įvykis-renginys, vykęs LR Seimo rūmuose, – socialinio projekto 

„Ypatingas grožis“ pristatymas. Šis projektas surengtas Šiaulių apskrities cerebrinio paralyžiaus 

asociacijos pirmininkės Editos Navickienės ir Jaunimo reikalų tarybos pirmininkės Vidmantės 

Raustytės iniciatyva. Joms talkino fotografai: Gediminas Beržinis, Ramūnas Snarskis, Ieva 

Variakojytė, Giedrė Brazlauskaitė. Ši darni komanda sulaužė nusistovėjusias tradicijas, kad 

neįgalieji negali būti modeliai, ji pademonstravo, kad į negalią galima ir būtina pažvelgti kitu 

kampu, parodyti, kad drauge dirbant, kuriant, gyvenant viskas pasaulyje yra įmanoma. Tikiuosi, kad 

ši paroda, startavusi LR Seime, sėkmingai keliaus po visą Lietuvą ir demonstruos tolerancijos, 

bendruomeniškumo dvasią. Ačiū kolegoms A. Vinkui, R. Šarknickui, Lietuvos parolimpinio 

komiteto prezidentui M. Biliui, kad jie moraliai parėmė parodos dalyvius. 

Iš praėjusio mėnesio švenčių išskirčiau bibliotekų jubiliejus – Pakruojo J. Paukštelio, Šiaulių 

viešosios bibliotekos jubiliejinius renginius, kurie parodė, kad mūsų bibliotekos kardinaliai 

pakeitusios savo veiklos kryptis – jos nebėra vieta, kur pasikeičiamos knygos, nes tai kultūros, 

bendruomenių santalkos vietos, o jose mokoma kompiuterinio raštingumo senjorams, vyksta 

inovatyvūs renginiai jaunimui, vykdomos edukacinės programos, susitikimai su įdomiais 

žmonėmis. 

Seime visą mėnesį virė aistros dėl žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo Lukiškių 

aikštėje. O svarbiausia diskusijos dalis – būti Vyčiui aikštėje ar ne. Nėra smagu viešojoje erdvėje 

girdėti kalbas apie dviejų stovyklų atsiradimą – „vytininkų“ ir „bunkerininkų“. Apie tai daug 

girdėjote, kiekvienas turite savo nuomonę. Svarbu, kad ją išgirstų ir Kultūros ministerija, kuri, 

galvoju, ir yra pagrindinė šios kolizijos kaltininkė. Nėra malonu man, Seimo Kultūros komiteto 

nariui, prisiminti Kultūros ministerijos viceministrės aiškinimus, kad Vytis yra nemodernus 

dalykas, kad mes mąstome senamadiškai ir reikia skelbti Kūrybinių dirbtuvių konkursą...  
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Seime vyksta karštos diskusijos dėl 2018 metų biudžeto. Savo nuomonę ir siūlymus teko 

išsakyti, pateikti ir man. Pasirašiau siūlymui, kad būtų skiriamas didesnis finansavimas 

bibliotekoms knygoms įsigyti, kad būtų skiriama 250 000 eurų Saulės mūšio memorialui baigti 

Joniškio rajone, kad būtų keliami medikų, dėstytojų, tyrėjų atlyginimai. Apsilankę pas 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnus, kartu su kolega V. Simulik 

parengėme Įstatymo projektą, kad būtų didinami asignavimai šiai svarbiai sričiai, nes nėra normalu, 

kad pirminės grandies pareigūnų atlyginimai yra tik 483 eurų (policininkų – 558 eurų). 

Man, kaip akademinės dvasios žmogui, puikiausiai žinoma, kokie yra aukštųjų mokyklų, 

mokslo institutų darbuotojų, tyrėjų atlyginimai. Dedame pastangas, kad jie kiltų, todėl nemalonu 

girdėti oponentų demagoginius svaičiojimus, kad mažinami asignavimai kultūrai, švietimui. Jie yra 

didinami. Biudžeto projekte numatyta, kad Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose 

dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčio padidinimui nuo 2018 m. sausio 1 d. 

numatyta iš viso 22,6 mln. eurų. Pagal tai pareiginės algos koeficientų apatinės ir viršutinės ribos 

(„šakutės“) visoms pareigybių grupėms padidės 20 proc. Noriu pasakyti, kad ankstesnės valdžios to 

nedarė keletą metų. Taigi mes pagal galimybes vykdome rinkėjams duotus pažadus, o tai nepatinka 

mūsų politiniams oponentams, kurie, regis, to nesitikėjo.  

Galvoju, kad žingsnis po žingsnio judame pirmyn, tik nėra lengva atlyginimus kelti visiems 

sektoriams vienu metu. Juk to nedarė keletą metų buvusios valdžioje politinės jėgos, sąmoningai 

pamirštančios, kad turime įsipareigojimus krašto gynybai, kad nuo sausio mėnesio dar per 30 eurų 

bus didinamos pensijos ir pan. 

 

SKAITYKIME IR BENDRAUKIME!  

 
 

PAREIGOS SEIME 

 

 Seimo komitetuose 

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

– nuo 2017-02-17 Kultūros komiteto narys.  

 Seimo komisijose 

– Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos  pirmininko 

pavaduotojas; 

– Valstybės istorinės atminties komisijos narys.  

 Seimo frakcijose 

– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys. 

 Parlamentinėse grupėse 

– Laikinosios Etninės kultūros grupės pirmininko pavaduotojas; 

– Laikinosios Mykolo Romerio grupės narys; 

– Laikinosios Lukiškių aikštės memorialo grupės pirmininko pavaduotojas; 

– Laikinosios Šiaulių krašto bičiulių grupės pirmininkas (nuo 2017-10-12); 

– Laikinosios grupės „Už šeimą“  narys; 

– Laikinosios grupės „Už tautų Europą“  narys; 

– Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupės narys; 

– Tarpparlamentinių ryšių su Liuksemburgo Didžiąja Hercogyste grupės narys; 

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

– Tarpparlamentinių ryšių su Nyderlandų Karalyste grupės narys; 

– Tarpparlamentinių ryšių su Šventuoju Sostu grupės narys. 

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

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15863&p_k=1&p_a=padalinys&p_kade_id=8&p_pad_id=48
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15855&p_k=1&p_a=padalinys&p_kade_id=8&p_pad_id=1072
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16209&p_k=1&p_a=padalinys&p_kade_id=8&p_pad_id=1002
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16586&p_k=1&p_a=padalinys&p_kade_id=8&p_pad_id=1088
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15842&p_k=1&p_a=padalinys&p_kade_id=8&p_pad_id=1070
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16412&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=200
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16262&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=197
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16527&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=213
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15956&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=94
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15957&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=150
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16262&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=197
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16029&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=57
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16418&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=205
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16029&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=57
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16029&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=57
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16047&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=181
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=8801&p_k=1&p_a=seimo_narys&p_asm_id=79154
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SEIMAS 

 

2017 m. lapkričio 6 d. kartu su kolegomis Seime – Rima Baškiene, Seimo pirmininko 

pirmąja pavaduotoja, Vitalijumi Gailiumi – pateikėme pasiūlymą „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 

metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo“. Įstatymo 

projekto Nr. XIIIP-1227. 

Argumentai:  

Saulės mūšio, įvykusio 1236 m. dabartiniame Joniškio r. prie Jauniūnų, įamžinimo svarba, 

nes iki šiol memorialas, pradėtas prieš gerą dešimtmetį, stovi nebaigtas, nors objekto statyba yra 

tęstinė. Į memorialą jau investuota apie 600 tūkstančių eurų, bet pastaruosius penkerius metus 

neskirta nė cento. Nors 2016-uosius LR Seimas buvo paskelbęs Saulės mūšio metais (tada sukako 

780 metų nuo šio reikšmingo Lietuvos istorijai įvykio), lėšų iš valstybės biudžeto nebuvo skirta. 

Šiuo metu objektas nyksta, yra neprižiūrimas. Jeigu ir toliau nebus tęsiami memorialo statybos 

darbai, ankstesnės investicijos praras prasmę, objektas sunyks. Joniškio r. savivaldybė pagal savo 

galimybes yra numačiusi dalinį finansavimą 2018 m. 

Pasiūlymas: 

Skirti 250 tūkst. eurų Joniškio rajono savivaldybei finansavimą Saulės mūšio memorialo 

statybos darbams tęsti. 

Lėšų šaltinis:  

Atitinkamai sumažinti Finansų ministerijai valstybės skolos aptarnavimui skiriamus 

asignavimus. 
 

 
Diskutuojame Kultūros komiteto posėdyje. E. Aganausko nuotrauka 

 

2017 m. lapkričio 8 d. dalyvavau Kultūros komiteto posėdyje, kuriame svarstėme 2018 metų 

valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, 

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo“ projektą, Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų nacionalinio 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektą, Seimo nutarimo „Dėl istorinio Tautos namų 

sklypo ir Nacionalinių kultūros rūmų – Tautos namų“ projektą. Pastarąjį išskirčiau dėl jo svarbos 

Lietuvos visuomenei, jos teisėtiems lūkesčiams. Būtent dėl to siūloma Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei „parengti ir patvirtinti Tautos namų projekto įgyvendinimo programą atsižve lgiant į 

prioritetinę būsimų kultūros rūmų paskirtį visuomenės kultūrinių, edukacinių ir pažintinių poreikių 

tenkinimui, išryškinant pilietinę ir simbolinę šių rūmų vertę, numatant, kad pagrindinėms jų 
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funkcijoms būtų skiriamos M. K. Čiurlionio vardo salė (simfoninei muzikai), J. Basanavičiaus 

vardo salė (universali koncertinė, žiūrovinė, visuomenės renginiams), Lietuvos naujųjų laikų 

visuomenės istorijos galerija – Atgimimo muziejus, Etnokultūrinis centras“.  

2017 m. lapkričio 15 d. – Kultūros komiteto posėdyje-susitikime su Čekijos Respublikos 

Senato Nuolatinės informavimo priemonių komisijos atstovais. Susitikime dalyvavo ir Čekijos 

Respublikos ambasadorius Lietuvoje J. E. Bohumil Mazanek. Aptarėme svečiams aktualias temas: 

informavimo priemonės, viešojo informavimo priemonės, medijų kontroliavimas ir valdymas, 

įstatyminė informavimo priemonių bazė bei iniciatyva. Apsikeista informacija, kaip įstatymų 

leidžiamoji valdžia gali prisidėti prie žiniasklaidos nepriklausomumo. Buvo aptartos ir palygintos 

Lietuvos ir Čekijos nacionalinės televizijos ir radijo valdymo organų struktūros, jų ryšys su 

parlamentais, informacinių grėsmių klausimas. Mano galva, tokie susitikimai yra labai reikalingi, 

nes parodo ne tik problemas, bet ir skirtingus jų sprendimo būdus. Dėmesio verta čekų informacija, 

kad Čekijoje yra speciali kibernetinė policija, kuri kontroliuoja, stebi internetinėje erdvėje, 

socialiniuose portaluose plintančią informaciją, stabdo galimai negatyvią, neteisingą informaciją. 
 

 
Susitikime su kolegomis iš Čekijos Respublikos Senato. Dž. G. Barysaitės nuotrauka 

 

2017 m. lapkričio 16 d. – Kultūros komiteto posėdyje svarstėme Administracinių 

nusižengimų kodekso 496 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Jame siūloma: 

1 straipsnis. 496 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 496 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: 

„496 straipsnis. Kino filmų viešo rodymo reikalavimų, kino filmų registravimo Filmų registre, 

erotinio pobūdžio renginių viešo rodymo, prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) 

vietose privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarkos pažeidimas“ 

2. Pakeisti 496 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Kino filmų viešo rodymo reikalavimų ir kino filmų registravimo Filmų registre tvarkos 

pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.“ 

2017 m. lapkričio 22 d. – Kultūros komiteto posėdyje. Jame svarstėme Visuomenės 

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

įstatymo IX-752 pakeitimo įstatymo projektą, klausimus: 1) „Dėl Valstybinės kultūros paveldo 

komisijos pirmininko skyrimo“; 2) Dėl Laikinosios žemaičių grupės ir Žemaičių kultūros draugijos 

narių kreipimosi. Atkreipčiau Jūsų dėmesį į aktualų Visuomenės informavimo įstatymo 48 

straipsnio pakeitimą, dėl kurio sutarėme posėdyje.  
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6 straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 48 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3) už transliavimo licencijoje ir (ar) retransliuojamo turinio licencijoje nurodytų reikalavimų 

pažeidimą ir (ar) Komisijos sprendimų, išskyrus šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų 

sprendimų, nevykdymą, nepranešimą apie pradėtą vykdyti nelicencijuojamą radijo, televizijos 

programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo 

internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, skirti Administracinių nusižengimų kodekse 

nurodytas nuobaudas.“ 

2. Papildyti 48 straipsnį nauja 6 dalimi: 

„6. Komisija, atlikusi tyrimą ir nustačiusi, kad asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos 

vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas pradėjo 

vykdyti veiklą nepranešę Komisijai šio įstatymo nustatyta tvarka, turi teisę: 

1) duoti privalomus nurodymus informacijos prieglobos paslaugų teikėjui skubiai pašalinti 

informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, kuri naudojama siekiant vykdyti 

nepraneštą veiklą, arba panaikinti galimybę šią informaciją pasiekti; 

2) duoti privalomus nurodymus tinklo paslaugų teikėjui panaikinti galimybę pasiekti 

informaciją, kuri naudojama vykdant veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta 

tvarka.“ 

3. Papildyti 48 straipsnį nauja 7 dalimi: 

„7. Komisija, siekdama atlikti šio straipsnio 6 dalyje nurodytus veiksmus, privalo pateikti 

prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Prašyme 

išduoti leidimą atlikti veiksmus turi būti nurodytas įtariamą pažeidimą padariusio asmens vardas ir 

pavardė arba pavadinimas, įtariamų pažeidimų pobūdis ir numatomi veiksmai. Vilniaus apygardos 

administracinis teismas prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus išnagrinėja ir priima motyvuotą 

nutartį prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus patenkinti arba atmesti. Prašymas išduoti leidimą 

atlikti veiksmus turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau kaip per 72 valandas nuo prašymo 

išduoti leidimą atlikti veiksmus pateikimo momento. Jeigu Komisija nesutinka su Vilniaus 

apygardos administracinio teismo nutartimi atmesti prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus, ji turi 

teisę per 7 dienas nuo tokios nutarties priėmimo apskųsti šią nutartį Lietuvos vyriausiajam 

administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti skundą dėl 

Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties atmesti prašymą išduoti leidimą atlikti 

veiksmus ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Komisijos skundo priėmimo dienos. Teismai, 

nagrinėdami prašymus ir skundus dėl leidimo atlikti veiksmus išdavimo, privalo užtikrinti pateiktos 

informacijos ir planuojamų veiksmų slaptumą.“ 

4. Papildyti 48 straipsnį nauja 8 dalimi: 

„8. Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama vykdant televizijos programų ir (ar) 

atskirų programų platinimo internete teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią 

nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, panaikinimo užtikrinimo tvarką nustato Vyriausybė ar 

jos įgaliota institucija.“ 

5. 48 straipsnio 6-19 dalis atitinkamai laikyti 9-22 dalimis. 

6. Pakeisti 48 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„10. Konkretus baudos dydis nustatomas įvertinus aplinkybes, nurodytas šio straipsnio 9, 10, 

11 dalyse. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki 

minimumo, o jeigu yra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio 

iki maksimumo. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, baudos dydis 

nustatomas atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.“ 
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2017 m. lapkričio 22 d. dalyvavau Valstybės istorinės atminties komisijos posėdyje. 

Svarstėme klausimus: „Dėl 2019 metų paskelbimo Prezidento Antano Smetonos metais“ projekto 

Nr. XIIIP-681“, „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos Katalikių Moterų Sąjungos metais“ projekto 

Nr. XIIIP-1263(2)“, „Dėl 2019 metų paskelbimo Jėzuitų misijos Lietuvoje metais“ projekto Nr. 

XIIIP-521(2)“, „Dėl Seimo nutarimo „Dėl atmintinų metų nustatymo tvarkos“ projekto“, „Dėl 

Simono Daukanto gimimo 225-ųjų metinių minėjimo“, „Dėl „Sparnuotų Husarų karinio klubo“ 

prašymo“. Vertas dėmesio kolegės Seimo narės Laimutės Matkevičienės siūlymas: 

„Lietuvos Respublikos Seimas, 

atsižvelgdamas į tai, kad 2018 metais bus minimos Lietuvos Katalikių Moterų Sąjungos 100-

osios atkūrimo metinės; 

pabrėždamas Lietuvos katalikių moterų sąjungos svarbą, kaip organizacijos įsikūrusios 

Pirmoje Lietuvos Respublikoje ir atsikūrusios po 1990 m. Kovo 11-osios – savo veiklos ir tradicijų 

tęsėjos bei šios organizacijos gyvavimą egzode, skatinant ir palaikant tautos laisvės troškimą 

Sovietų Sąjungos okupacijos metais;  

suvokdamas Lietuvos katalikių moterų sąjungos 100 metų nuveiktų darbų svarbą, reikšmę bei 

iki šiol vykdomus šios Sąjungos kilnius tikslus vardan Lietuvos valstybės ir žmonių; 

siekdamas pagerbti šią Lietuvai ir jos žmonėms svarbią istorinę organizaciją ir jos nares,        

n u t a r i a:           

1 straipsnis. 

Paskelbti 2018 metus Lietuvos Katalikių Moterų Sąjungos metais. 

2 straipsnis. 

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 

1) iki 2018 m. sausio 1 d. parengti ir patvirtinti Lietuvos Katalikių Moterų Sąjungos metų 

programą; 

2) 2018 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Lietuvos Katalikių Moterų Sąjungos metų 

programai įgyvendinti.“  

Palaikiau kolegės L. Matkevičienės iniciatyvą ir todėl, kad šiai organizacijai visada jaučiau 

simpatijų, apie ją buvau daug girdėjęs tiesiogiai iš savo močiutės Onos Stasiūnienės, kuri buvo 

Zarasų apskrities Salako Moterų katalikių draugijos steigėja, pirmininkė. Prisimenu pasakojimą iš 

vaikystės apie tai, kad ji Salake Prezidentui Antanui Smetonai ir kariuomenės vadui generolui 

Stasiui Raštikiui savo organizacijos vardu įteikė šautuvą Lietuvos kariuomenei. Tada visos Salako 

visuomeninės organizacijos rinko aukas ir nupirko po šautuvą Lietuvos kariuomenei. Ginklų 

perdavimo ceremonija vyko prie koplyčios. Tada A. Smetoną ir kariuomenės vadą, kilusį iš Zarasų 

krašto, S. Raštikį pasitiko Salako choras, kuriam vadovavo mano senelis vargonininkas A. 

Stasiūnas. 

2017 m. lapkričio 22 d. dalyvavau fotografijų parodos „Ypatingas grožis“ atidaryme Seime. 

Parodą ir socialinį projektą „Ypatingas grožis“ inicijavo ir surengė Šiaulių apskrities cerebrinio 

paralyžiaus asociacijos pirmininkė Edita Navickienė, jai talkino koordinatorė Vidmantė Raustytė. 

Projekte dalyvavę 80 fotografų įamžino 113 neįgalių vaikų, jaunuolių, vyresnio amžiaus žmonių, 

kurie įsitraukė į šį projektą, tapo modeliais. Prasmingai siekta sulaužyti stereotipus, skatinti į 

negalią pažiūrėti kitu rakursu bei daugiau pasitikėti savimi, skatinti toleranciją neįgaliųjų, jų 

artimųjų, globėjų, jaunimo atžvilgiu, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. „Ypatingas 

grožis“ – tai žmogaus grožis, kurio dažnai nematome kasdieniame gyvenime. Parodoje dalyvavo ir 

pasisakė mano kolegos A. Vinkus, R. Šarknickas, Lietuvos parolimpinio komiteto prezidentas, 

olimpinis ir pasaulio čempionas M. Bilius, SADM ministro patarėja K. Paulikė ir kiti svečiai. 

Kviečiu Jus peržiūrėti renginio įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=Cl1LQC5GDLg&sns=fb.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cl1LQC5GDLg&sns=fb
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Diskutuojame su Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos darbuotojais. E. Elijošiaus nuotrauka 

 
Fotografijų parodoje atsiskleidė tikrasis žmogaus grožis. R. Snarskio nuotrauka 

 
 

ŠIAULIŲ MIESTAS 

 

2017 m. lapkričio 2 d. dalyvavau susitikime su Šiaulių Ilgalaikio Gydymo ir Geriatrijos 

Centro vadove Inga Tamosinaite ir Centro darbuotojais. Aptarėme problemas ir darbus, kuriuos 

reikia nuveikti organizuojant artėjantį įstaigos gyvavimo 20-metį. 

2017 m. lapkričio 6 d. kartu su kolega Seime Valerijumi Simulik susitikau su Šiaulių 

apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos darbuotojais. Viršininkas Kęstutis Bautronis, 

viršininko pavaduotojas Nerijus Adomavičius ir profsąjungos atstovai papasakojo apie realią padėtį 

gelbėtojų bendruomenės tarnyboje. Sąžiningai visuomenei tarnaujantys vyrai nesiskundė, kalbėjo 

argumentuotai ir konkrečiai. Paaiškėjo, kad teikiamų paslaugų visuomenei padaugėjo, o 

finansavimas per keletą paskutinių metų 

sumažėjo. Vieningai pritariama, kad 

reformos būtinos, bet už pavojingą ir 

gyvybes gelbstinčią veiklą privaloma 

atitinkamai atlyginti. Sutinku su tokia 

pozicija, su būtinybe skirti didesnį 

finansavimą. Atsižvelgdami į išsakytas 

problemas dėl finansavimo, kartu su 

kolega V. Simulik pateikėme savo 

siūlymą svarstant 2018 m. biudžetą 

Seime. Juk nėra teisinga, kad šios 

sistemos darbuotojo mėnesio atlyginimas 

tėra 483 eurų, nėra normalu, kad                               

į pavojingus gaisrus dėl ekipažų stygiaus 

vyksta ne 4–5, o 2–3 asmenų ekipažai. 

2017 m. lapkričio 10 d. dalyvavau kolegos Seime Roberto Šarknicko knygos „Šarkos sielos 

šauksmas“ (2017) pristatyme „Pegaso“ knygyne Šiauliuose. Kalbėdamas Roberto neįvardijau kaip 

rašytojo, tai tiesiog jo dvasios, jo jaunystės laikų dienoraštis – skaudus, dramatiškas, primenantis ir 

įpareigojantis mus. Ar gali būti patrauklus kalbėjimas apie badą, fizinį smurtą, dvasinį diskomfortą, 
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nuolatinį neprivalgymą, „mamiškumo“ nebuvimą ir jo paieškas? Minėjau, kad Amerikoje Roberto 

gyvenimas būtų įvardytas kaip sėkmės gyvenimas, sėkmės žygis. Juk jis iš vaikų namų, internatų 

išėjo į žmones – tapo režisieriumi, renginių organizatoriumi, LR Seimo nariu. Lyg ir amerikietiško 

tipo sėkmingo gyvenimo istorija? Žiūrėsim. Robertas eina SAVO keliu. O aš džiaugiuos i, kad 

Gyvenimas mus suvedė būti greta, dirbti vardan Lietuvos.  
 

 
Kolegos Roberto Šarknicko knygos pristatyme Šiauliuose. E. Elijošiaus nuotrauka 

 

2017 m. lapkričio 17 d. kartu su Seimo Pirmininko pirmąja pavaduotoja Rima Baškiene ir 

Šiaulių miesto meru Artūru Visocku susitikau su Socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu 

Kukuraičiu Šiaulių miesto savivaldybėje. Aptarta Vaikų globos namų pertvarka, Šiaulių miesto 

sutrikusio vystymosi kūdikių namų ateitis, socialinės paramos gavėjo duomenų apsikeitimo 

problema, dienos užimtumo centrai vaikams ir neįgaliesiems. Ministras pagrįstai sakė: „Šeima 

išgyvena krizę, jei mes nesuteikiame pamatinių, pagrindinių paslaugų. Jei neišmokstama elgtis su 

negalia, liga ir taip toliau, tada vaikas paliekamas.“  

Nors šis vizitas ir buvo pažintinis, bet neabejoju, kad jis turės praktinių pasekmių, nes 

ministras mąsto progresyviai ir dirba atsakingai, įsiklauso į kitų argumentus ir ieško Lietuvai 

geriausio sprendimo. Kiekvienos valstybės siekis, kad tokių įstaigų valstybėje neliktų ar būtų kuo 

mažiau, tačiau būtina atsižvelgti į specifiką, išspręsti problemas, kur geriausia gyventi vaikams, 

turintiems negalių, labai rimtų sveikatos problemų.  

2017 m. lapkričio 17 d. dalyvavau Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Sąjungos ir 

Bendrijos (LPKTS, LPKTB) Šiaulių skyrių šeštoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje 

„Pastebėkime ir gerbkime žmonių gerus ir reikalingus mūsų Tėvynei darbus“, vykusioje Šiaulių 

vyskupijos pastoraciniame centre. Ją suorganizavo inžinierius, Sibiro tremtinys Romualdas Baltutis. 

Tremtinių, politinių kalinių nuomone, tokius darbus šiais metais nuveikė prof. L. Mažylis, Seimo 

narys A. Anušauskas. Jie pristatė įdomius, aktualius laiko dvasiai savo pranešimus. Konferencijos 

dalyvius sveikino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.  

Sveikindamas konferencijos dalyvius, aš akcentavau, kad LR Seime susitelkiama, kai 

gyvename jausdami informacinio, propagandinio karo kontekstą ir iššūkius. Tada nesvarbu, kokios 

partijos atstovas esi. Antai Seimo posėdyje patvirtinome, kad Laisvės premija šiais metais skiriama 

vienuolei, disidentei Nijolei Sadūnaitei, o kiti metai Seime vieningai paskelbti Sąjūdžio, Partizano 

Adolfo Ramanausko-Vanago, Tėvo Stanislovo metais. Lietuvos Respublikos Seimo padėką už 

reikšmingus pastarojo meto darbus stiprinant istorinę atmintį, rengiant tęstinį leidinį „Sibiro Alma 

Mater“, už Lietuvos ir Ukrainos kultūrinių ryšių aktualizavimą ir sklaidą įteikiau                         
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Kalbininko Juozo Pabrėžos dovana Žemaitijai         

ir Lietuvai. E. Elijošiaus nuotrauka 

doc. dr. Irenai Ramaneckienei. Malonu, kad šįkart renginyje dalyvavo nemaža i Šiaulių 

jaunuomenės iš Gegužių, Sandoros progimnazijų, Lieporių gimnazijos.  
 

 
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis taria prasmingus sveikinimo žodžius. E. Elijošiaus nuotrauka 

 

2017 m. lapkričio 17 d. dalyvavau kolegos kalbininko Juozo Pabrėžos knygos „Žemaičių 

kalba ir rašyba“ (2017) pristatyme Šiaulių universiteto bibliotekoje. Juozo knyga – puikus įvadas ir 

konkretus žingsnis pasitinkant LR Seimo neseniai paskelbtus Žemaitijos metus (ir aš balsavau už 

tai). Kalbėdamas ir sveikindamas Juozą akcentavau, kad ši monografija nėra tipinė – apie tai sako 

jau ir didžiulis tiražas. Knyga nėra sausai parašyta. Ji sudomins visus, kurie domisi Žemaitija – čia 

informacija apie žemaičių vardą, žemaičių kultūrinį gyvenimą, kultūros draugijas, žemaičių 

tapatumą. Tie, kurie ieškos mokslo, galės labiau susitelkti ties galūnių redukcija, prozodijos ar 

morfologijos ypatybėmis. Norėsiantiems pasigardžiuoti vaizdingais Juozo atrinktais žemaičių 

tekstais, siūlyčiau pirma pastudijuoti skyrių apie žemaitišką rašybą, nes nelengva paprastam 

lietuviui skaityti transkribuotus tekstus, nors jie ir apie meilę.  

Juozas savo knyga parodė žemaitišką drąsą, nes niekas neišdrįsdavo tiesiai šviesiai pasakyti, 

kad yra ŽEMAIČIŲ KALBA, o ne tarmė (the 

Samogitian Language). Net Juozo mokytojas prof. 

Aleksas Girdenis to nedrįso sakyti, nė Albertas 

Rosinas, kurie ir besiformuojantį (ar jau 

susiformavusį) artikelį vadino ne artikeliu, o 

artroidu. Aš panevėžiškių tarmės artikelį įvardijau 

įvardiniu artikeliu. Ne kartą esu kėlęs klausimą, 

koks yra tarmės ir bendrinės kalbos santykis, kas 

tai yra – dvikalbystė ar tik lingvistinis džiazas? 

Juozas nedžiazuoja, o nuosekliai įrodo, kad tai ne 

džiazavimas, o KALBA, turinti visus jai 

reikalingus kertinius akmenis (kūlius). 
 

2017 m. lapkričio 18 d. dalyvavau Šiaulių knygų mugėje 2017, vykusioje Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio bibliotekoje, Fotografijų parodos atidaryme „Bradūno žemė“. Man, bibliotekos 

globėjui, malonu matyti, kaip gražia tradicija tampanti Šiaulių knygų mugė jau trečią kartą 

dovanoja geras emocijas, vertingas knygas, įdomias kultūrines programas. Linkėjau P. Višinskio 

bibliotekai laikytis krašto šviesuolio Povilo Višinskio priesako – „Šviesk ir švieskis“. Džiaugiausi ir 
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Šiaulių miesto savivaldybe, kuri išsaugojo visus bibliotekų skyrius mieste, nepasidavė optimizacijos 

skersvėjams. 

Fotografijų paroda „Bradūno žemė“ visuomenei atskleidė, kaip Kazio Bradūno kūrybinis 

palikimas įkvėpė Lietuvos jaunimą fotografuoti, interpretuoti poeto kūrinius ir atrasti šiuolaikinius 

lietuviškumo ženklus.  

Fotografijų konkursas „Bradūno žemė“ buvo skirtas poeto, publicisto, redaktoriaus Kazio 

Bradūno 100-osioms gimimo metinėms pažymėti. Jo tikslas – skatinti Lietuvos mokinių ir studentų 

kūrybingumą, meninę saviraišką, siekį aktualizuoti Kazio Bradūno kūrybinį palikimą, gimtojo 

krašto grožį, tėvynės gamtinį, istorinį, kultūrinį, tautinį paveldą. 

Aš kartu su Šiaulių apskrities P. Višinskio viešąja biblioteka bei UAB Šiaulių spaustuve 

vasarą pakviečiau Lietuvos gimnazijų, kolegijų bei aukštųjų mokyklų jaunuolius dalyvauti 

fotografijų konkurse „Bradūno žemė“.  

Konkurse dalyvavo 29 dalyviai, kurie atsiuntė 51 fotografiją. Parodoje eksponuojama 30 

nuotraukų, kurias atrinko konkurso organizatoriai. Fotografijose moksleiviai ir studentai savitai 

užfiksavo Lietuvą (jos gamtą, kraštovaizdį, istorines vietas, piliakalnius, sodybas, kryžius, muziejus 

etc.). Dalyviai įdomiai ir prasmingai pagrindė nuotraukų ryšį su K. Bradūno kūryba: citavo 

eilėraščius, rašė esė, asmenines pastabas, nurodė literatūros kūrinius.  

Tardamas sveikinimo žodį sakiau: „Pirmiausia džiaugiuosi, kad iš Lietuvos mokytojų 

lituanistų judėjimo kilo ta idėja, kurią parėmiau ir aktyvizavau, kad Lietuvos Respublikos Seimas 

2017-uosius paskelbė poeto Kazio Bradūno metais. Tai labai svarbu, nes tokiu veiksmu, (kaip ir A. 

J. Greimo atveju), parodome, kad mums svarbūs visi lietuviai – ir daugiau nei 2 milijonai, 

gyvenantys geografinėje Lietuvoje, ir tas milijonas, kuris istorijos vingių buvo išblokštas iš tėvynės, 

bet savo darbais, kova dėl laisvės dirbusiais ir dirbančiais savo kraštui, savo tėvų žemei. Vienas iš 

tokių ir buvo vienas ryškiausių mūsų poetų Kazys Bradūnas“. 

Parodos atidaryme dalyvavo poeto dukra Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, kuri nuoširdžiai 

dėkojo jaunimui už dėmesį tėvelio kūrybai ir atminimui, skatino niekada neužmiršti tėvynės, 

lietuvybės ir pamatinių žmogaus bei valstybės vertybių.  

Nuotraukas vertino fotografai ir menininkai: Ričardas Dailidė (vertinimo komisijos 

pirmininkas), Aleksandras Ostašenkovas, Regina Mačiulytė, Vita Žabarauskaitė.  

Fotografijų konkurso laureatai:  

I vieta – Urtė Šlevaitė, Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos moksleivė („Gimstantys 

stebuklai“); 

II vieta – Gabija Domarkaitė, Šiaulių Jovaro progimnazijos moksleivė („Laukas II“), Armina 

Gedgaudaitė, Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos moksleivė („Negeros akys“); 

III vieta – Dovilė Kazlauskaitė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos moksleivė 

(„Protėvių žemė“), Saulė Stanikūnaitė, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos moksleivė 

(„Ištroškęs“).  

Fotografijų konkurso nominacijų laimėtojai:  

Istoriškiausia fotografija – Inesa Mečionytė, Šiaulių logopedinės mokyklos moksleivė 

(„Lietuvos partizanams“). Prizą nominacijos laimėtojai įsteigė LR Seimo Parlamentarizmo istorinės 

atminties skyriaus vedėja Angonita Rupšytė.  

Metaforiškiausia fotografija – Adelė Brinkytė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

gimnazijos moksleivė („Laukimas“);  

Perspektyviausia fotografija – Justina Agurkytė, Vilniaus Valdorfo mokyklos absolventė 

(„Begaliniame laukų tylėjime“); 

Populiariausia fotografija (ją išrinko socialinio tinklo „Facebook“ lankytojai) – Gabija 

Domarkaitė, Šiaulių Jovaro progimnazijos moksleivė („Laukas II“). 
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Fotografijų konkurso laureatai, dalyviai, parodos svečiai. R. Virbalienės nuotrauka 

 

2017 m. lapkričio 24 d. dalyvavau šiaulietės kūrėjos Eglės Vertelytės tragikomedijos 

„Stebuklas“ pristatyme „Forum Cinema“ kino teatre Šiauliuose. Malonu, kad Eglė praplečia 

Šiauliuose užaugusių talentų – Martyno Levickio, Augustės Janonytės, Tado Motiečiaus, Bernardo 

Garbačiausko, „Dagilėlio“ komandos ir kitų originalių kūrėjų – sąrašą. Priminsiu, kad neseniai šį 

filmą Eglė pristatė Kanadoje, tarptautiniame kino festivalyje (pagal svarbumą antras po Kanų). 

Lietuva tokio rango festivalyje buvo pristatoma po 17 metų pertraukos. Stebina Eglės gebėjimas 

pakviesti žinomus aktorius iš JAV, Lenkijos, Lietuvos, pritraukti užsienio šalių rėmėjus. 

Sveikinimai jos teatro studijos mokytojams Dalei ir Virginijui Dargiams, Šiaulių Didždvario ir J. 

Janonio gimnazijoms, kurios išugdė Eglę, sveikinimai jos tėveliams ir šeimai. Egle, tu esi šaunuolė, 

mes tavimi didžiuojamės! Dar smagiau, kad tu užaugai mano akyse. Todėl ir įdedu savo darytą 

Eglės nuotrauką su vaikystės draugais Linkuvoje. 
 

 
Eglė Vertelytė su vaikystės draugais Linkuvoje. S. Tumėno nuotrauka 
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2017 m. lapkričio 24 d. kartu su kolega Seime Arūnu Gumuliausku – Lietuvos pensininkų 

sąjungos „Bočiai“ Šiaulių miesto bendrijos renginyje „Gimtinė tu – mano šventovė“. Šiaulių 

„Bočiai“ iš kitų miesto nevyriausybinių organizacijų išsiskiria tuo, kad prasmingai aktualizuoja 

Valstybės, miesto, šeimos datas, šventes, įprasmina gimtąją kalbą, kultūrinį, kulinarinį paveldą. 

Pirmininko Beno Jokubausko vedami šįkart jie renginį skyrė atkurtos Lietuvos 100-mečiui pasitikti. 

Šiaulių „Bočiai“ supranta, kad dejonėmis ir skundais niekas sveikatos neužgyveno. Todėl tardamas 

sveikinimo žodį akcentavau: „Jūsų amžius – Jūsų turtas, patirtis“. 

  
Šiaulių „Bočiai“ spinduliuoja jaunatviška energija. 

K. Karošaitės nuotrauka 

Visada malonu pasveikinti knygos kultūros 
skleidėjus. R. Baškienės nuotrauka 

  

2017 m. lapkričio 30 d. – Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 40-mečio 

minėjime. Pasveikinau Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vadovus, darbuotojus, visų 

septynių mieste veikiančių filialų darbuotojus, skaitytojus su bibliotekos 40-mečiu. Sakiau, kad 

biblioteka – inovatyvi, aktyvi, ieškanti, besikeičianti, atvira, kurianti, einanti vienu žingsniu su 

skaitytojais. Šią žodžių-pagyrimų pynę sukūriau ne aš, o skaitytojai, aplinkinių bendruomenių 

žmonės, bibliotekos lankytojai. Bibliotekos pagrindinis gyvenimiškas akcentas – 

BENDRUOMENIŲ BIBLIOTEKA – kultūros, šviesos, mokslo, grožinės literatūros židinys. 

Linkėjau, kad bibliotekoje netrūktų lankytojų, naujų knygų, o inovatyvus Komiksų centras 

trauktų žmones iš visos Lietuvos. Tegul ir toliau centre kompiuterinio raštingumo pagrindus gauna 

senjorai. Linkėjau stiprybės direktorei Irenai Žilinskienei ir visai jos darniai komandai. Renginio 

metu akcentavau, kad jubiliejaus iškilmėse dalyvauja ne tik darbuotojai, bet ir skaitytojai, knygų 

leidėjai, knygų autoriai. Vienai iš jų – Šiaulių universiteto profesorei dr. Reginai Ivoškuvienei – 

įteikiau Seimo padėką jos gražaus asmeninio jubiliejaus proga. Kartu su LR Seimo pirmininko 

pirmąja pavaduotoja Rima Baškiene įteikėme Seimo padėkas aktyviausiems bibliotekos 

darbuotojams. 

2017 m. lapkričio 30 d. – Šiaulių miesto savivaldybės Lieporių bendruomenės centro 15 

metų sukakties renginyje. Pasveikinau vieną aktyviausių Šiaulių miesto bendruomenę, įteikiau 

Lietuvos Respublikos Seimo padėką Centro pirmininkei, aktyviai visuomenininkei Elvyrai 

Užkuraitienei jos asmeninės sukakties proga. Lieporių bendruomenės centras konkrečiais darbais 

pasitinka atkurtos Lietuvos 100-metį, ypač prisidėjo, kad Lieporių parke atsirastų Signatarų alėja, 

kurioje įamžinti keturi 1918 metų šiauliečiai signatarai ir 1990-ųjų metų Šiauliuose išrinkti 

signatarai. Ši miesto bendruomenė demonstruoja, kad galima daug nuveikti gerų darbų miestui, jei 

bendradarbiauja čia veikiančios bibliotekos, švietimo įstaigos, savivaldybė. 
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Lieporių parke atidaroma Signatarų alėja. S. Tumėno asm. archyvo nuotrauka 

 

 

ŠIAULIŲ REGIONAS 

 

2017 m. lapkričio 10 d. susitikau su Linkuvos 

gimnazijos bendruomene – mokytojais ir mokiniais. 

Dalyvavau gimnazijoje vykusiame renginyje, kuriame 

pasidalijau prisiminimais apie savo mokymosi metus, 

garbius mokytojus, tolesnį gyvenimo kelią. Tai buvo vienas 

iš pirmų susitikimų iš ciklo „Mano sėkmės istorija“, skirtų 

mokyklos šimtmečiui. Linkuvos gimnazija išskirtinė ir ori 

– įsteigta 1918 metais, tad skaičiuoja ir gražiai rengiasi ne 

tik Lietuvos atkurtos Valstybės, bet ir savo gimnazijos 100-

mečiui. Mokykla ir gimtinė natūraliai aktualizuoja tarmę, 

dėl to sakiau: „Mūsų istorėj – mūsų torts, mūsų atmėn't's, 

mūsų pagarb jai“. Susipažinkite su Linkuvos šviesos 

židiniu ir Jūs: https://www.linkuvosgimnazija.lt/.  
 

Visada malonu apsilankyti Linkuvos gimnazijoje. 
V. Gelažienės nuotrauka 

 

2017 m. lapkričio 24 d. kartu su kolegomis Seime Vitalijumi Gailiumi, Antanu Matulu 

dalyvavau Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 80-mečio šventėje, 

vykusioje Pakruojo sinagogoje. Bibliotekos darbuotojos ne tik subtiliai tautiškais motyvais papuošė 

šventinį renginį, bet ir pakvietė į kelionę laiku, kurios metu mus lydėjo prisiminimai, pasakojimai, 

istorijos, kraštotyros darbai, Pakruojo vaikų lopšelio darželio „Varpelis“ auklėtiniai bei Pakruojo 

Juozo Pakalnio muzikos mokyklos jaunieji smuikininkai. Įteikiau Seimo padėką bibliotekos 

kolektyvui, palinkėjau, kad bibliotekos dvasia atitiktų rašytojo J. Paukštelio žodžius – „Čia mūsų 

namai“.  

Papasakojau ir vieną epizodą iš vaikystės, kai rašytojas kiekvieną vasarą aplankydavo mano 

namų kaimynystėje gyvenusias savo vaikystės drauges iš gimnazijos laikų. Mums, vaikams, įspūdį 

darydavo rašytojo stotas – tiesus, orus, pasitempęs – tikras rašytojas. Gaila, kad mokyklų 

programose nebeliko vietos šio rašytojo kūrybai, atskleidusiai XX a. pirmosios pusės Lietuvos 

https://www.linkuvosgimnazija.lt/
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kaimo koloritą, Šiaurės lietuvio charakterį, dvasią. Tikėkimės, kad ir ateityje Pakruojo rajono 

savivaldybė ras galimybių ir noro išsaugoti J. Paukštelio literatūrinę premiją. Beje, šių metų premija 

įteikta rašytojai Rasai Aškinytei (apie 2017-ųjų metų premiją skaitykite: http://www.skrastas.lt/? 

data=2017-10-05&rub_raj=1140535305&id=1507128770&pried=2017-10-05).  
 

 
Renginio vedėjos atskleidė bibliotekos turtus. N. Padorienės nuotrauka 

3 

 

RINKĖJAI 

 

Vykdydamas Seimo nario pareigas ir tesėdamas duotus pažadus, priimu rinkėjus 

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

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

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

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

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

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

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

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

Norėdamas Jums padėti, primenu kai kuriuos aktualius teisės aktus, atsižvelgdamas į Jūsų 

prašymus.  

Siūlau atkreipti dėmesį į Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. lapkričio 30 d. 

įsakymą Nr. ĮV-1147 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymo 

ĮV-510 ,,Dėl Martyno Mažvydo premijos už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir 

knygos menui skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (prieiga per internetą: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/05571da0d5bd11e7910a89ac20768b0f). Įsidėmėkite, kad įsakymas įsigalioja 

2017-12-01.  

„P a k e i č i u   Martyno Mažvydo premijos už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos 

istorijai ir knygos menui nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. 

rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. ĮV-510 „Dėl Martyno Mažvydo premijos už nuopelnus Lietuvos 

valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui skyrimo nuostatų patvirtinimo“, ir išdėstau juos 

nauja redakcija (pridedama).  

 

Kultūros ministrė                                                                                              Liana Ruokytė-Jonsson 

 

http://www.skrastas.lt/?%20data=2017-10-05&rub_raj=1140535305&id=1507128770&pried=2017-10-05
http://www.skrastas.lt/?%20data=2017-10-05&rub_raj=1140535305&id=1507128770&pried=2017-10-05
mailto:nerijus.brazauskas@lrs.lt
mailto:aida.striaukaite@lrs.lt
mailto:Stasys.Tumenas@lrs.lt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/05571da0d5bd11e7910a89ac20768b0f)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/05571da0d5bd11e7910a89ac20768b0f)
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MARTYNO MAŽVYDO PREMIJOS UŽ NUOPELNUS LIETUVOS VALSTYBĖS 

KALBAI, RAŠTIJOS ISTORIJAI IR KNYGOS MENUI SKYRIMO NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Martyno Mažvydo premijos už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir 

knygos menui (toliau – premija) skyrimo nuostatai reglamentuoja premijos skyrimo tikslą, dydį, 

dokumentų premijai gauti pateikimo ir premijos skyrimo tvarką.  

2. Premiją steigia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 

3. Premijos tikslas – įvertinti geriausius Lietuvos literatūros, kalbos istorijos, kultūros bei 

knygotyros tyrinėjimus ir studijas, jų išleidimą ir/ar šaltinių publikavimą. Premija skiriama 

pavieniams asmenims arba autorių kolektyvams už reikšmingus pastarųjų 5 metų mokslinius 

senosios Lietuvos ir Mažosios Lietuvos literatūros ir rašytinio paveldo, lietuvių kultūros asmenybių 

literatūrinės ir kultūrinės veiklos, lietuviškos knygos ir spaudos, lietuvių kalbos ir rašto raidos bei 

istorijos tyrinėjimus. 

4. Kandidatus premijoms gali siūlyti kultūros ir švietimo bei mokslo institucijos, asociacijos ir 

kūrybinės organizacijos, leidyklos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.  

5. Apie paraiškų priėmimą kasmet spalio mėnesį skelbiama Kultūros ministerijos interneto 

svetainėje 

6. Siūlant kandidatus reikia pateikti šiuos dokumentus: dviejų kandidatą siūlančių pareiškėjų 

rekomendacijas; kandidato gyvenimo, profesinės ir (arba) mokslinės veikslo aprašymą; kandidato 5 

kalendorinių metų profesinės ir (arba) mokslinės veiklos, už kurią siūloma premijuoti, aprašymą, 

atsižvelgiant į šių nuostatų 11 punkte išvardintus kriterijus; papildomai galima pateikti nuotraukas, 

leidinius ir kitą medžiagą, atskleidžiančią kandidato darbų reikšmę bei išskirtinumą.  

Jeigu premijai gauti siūlomas autorių kolektyvas, šie dokumentai pateikiami dėl kiekvieno 

kolektyvo nario. 

7. Dokumentai apie kandidatūras Kultūros ministerijai turi būti pateikti kasmet ne vėliau kaip 

iki lapkričio 15 d.   

8. Premija mokama iš Kultūros ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.   

9. Premija yra 45 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio. 

 

II SKYRIUS 

TARYBOS DARBO TVARKA 

 

10. Kandidatūras premijai gauti vertina Literatūros taryba (toliau – taryba), veikianti pagal 

Literatūros tarybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 

d. įsakymu Nr. ĮV-703 „Dėl Literatūros tarybos nuostatų patvirtinimo“. 

11. Taryba pateiktus siūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais: kandidato paskelbtos 

reikšmingos publikacijos, atitinkančios šių nuostatų 3 punkte išvardintas tyrimų sritis (prioritetas 

teikiamas monografijoms ir fundamentaliems studijiniams tyrimams); tyrimų inovatyvumas; 

kandidato kultūrinės, mokslinės ir profesinės veiklos aktyvumas.  

12. Jei pateikti dokumentai neatitinka šių nuostatų 6 punkto reikalavimų, tarybos sprendimu 

paraiškų teikėjams suteikiamas 2 darbo dienų laikotarpis trūkumams pašalinti.  

13. Jeigu tarybos narys yra siūlomas premijai gauti, svarstant pasiūlymus jis nusišalina.  

14. Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. 

15.Tarybos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo tarybos pirmininkas ir 

tarybos sekretorius. 
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III SKYRIUS 

PREMIJOS SKYRIMO TVARKA 
 

16. Premiją įsakymu skiria kultūros ministras atsižvelgdamas į tarybos teikimą.  

17. Jei premija skiriama autorių kolektyvui, ji paskirstoma po lygiai kiekvienam autoriui.  

18. Premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų. 

19. Premija teikiama kiekvienais metais gruodžio mėnesį.  

20. Kartu su premija įteikiamas diplomas.  

21. Premijos teikimą organizuoja Kultūros ministerija.“ 
 

REKOMENDACIJA 

 

Rekomenduoju Jums perskaityti dvi įdomias knygas:  

1) Lolita Piličiauskaitė, Albertas Navickas, Albertas Piličiauskas, Šeimos knyga: „Dovanoju 

Tau gabumus ir išmintį“: Prenatalinis bei ankstyvasis muzikinis ugdomasis sveikatinimas ir šeimos 

vertybių puoselėjimas taikant inovatyvius metodus [dainelės, žaidimai, užduotys, tekstai apie 

vertybes], Vilnius: Aktin, 2017;  

2) Roland Barthes, Meilės diskurso fragmentai, iš prancūzų kalbos vertė Jurgita Katkuvienė ir 

Greta Štikelytė, Vilnius: Žara, 2016.  

Šeimos knyga Jums padės atrasti euritminius lytėjimo pratimus nėščiosioms, ankstyvąjį 

muzikinį ugdomąjį sveikatinimą, šeiminį auklėjimą, inovatyvius metodus ir dvasingus tekstus.  

„Todėl galima teigti, kad pedagoginis dvasingumas – tai meilės ir pagarbos sklaida 

ugdymo proceso partneriui, vykstanti išmintingų reikalavimų erdvėje (Pedagoginis 

dvasingumas = Meilė + Išmintingas reiklumas) (Albertas Piličiauskas).  

Prancūzų filosofo R. Barthes‘o studija Jums leis susipažinti su unikaliu meilės diskurso 

aprašymu, figūrų analize, „meilės filosofija“, psichologiniais ir estetiniais meilės ryšių momentais.  

„Juk jeigu autorius suteikia mylinčiam subjektui savo „kultūrą“, mainais mylintis subjektas 

jam pasiūlo savo nekaltą įsivaizduojamybę, kuriai nieko nereiškia pažinimo taisyklės ir įpročiai“ 

(R. Barthes).  

  
 

ATMINTINOS DATOS 

 

Gruodis 

1 d. – 45 metai, kai 1972 m. atidaryti Šiaulių medicinos mokyklos (dabar Šiaulių valstybinės  

kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto) rūmai. 
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2 d. – 60 metų, kai 1957 m. Šiauliuose gimė bibliotekininkė, knygotyrininkė, kraštotyrininkė, 

Mikelio prizo laureatė Nijolė Petraitytė. Nuo 1982 m. dirba Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje. 

3 d. – 115 metų, kai 1902 m. Sodybose (Šiaulių r.) gimė etnologas, tautosakininkas Juozas 

Baldžius (iki 1939 m. Baldauskas). 1918–1925 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Mirė 1962 m. 

Vilniuje. 

5 d. – 55 metai, kai 1962 m. Lazdijuose gimė dailininkas grafikas, pedagogas Vilius Šliuželis. 

Nuo 1990 m. gyvena ir dirba Šiauliuose. 

6 d. – 110 metų, kai 1907 m. Maskvoje gimė smuikininkas, chorvedys, pedagogas  Viktoras 

Jauniškis. 1939–1967 m. dirbo Šiaulių muzikos mokykloje. Mirė 1990 m. Šiauliuose.  

7 d. – 125 metai, kai 1892 m. Vadžgiryje (Jurbarko r.) gimė karininkas, politikos ir 

visuomenės veikėjas Antanas Staškevičius. 1925–1927 m. Šiaulių apskrities viršininko padėjėjas, 

viršininkas. Žuvo 1942 m. lageryje Sibire. 

14 d. – 145 metai, kai 1872 m. Antašavoje (Kupiškio r.) gimė kunigas, lietuviškos spaudos 

platintojas Kazimieras Šleivys. 1894–1899 m. kunigavo Šiauliuose. Mirė 1943 m. Gaurėje 

(Tauragės r.). 

17 d. – 165 metų, kai 1852 m. Ažytėnuose (Kėdainių r.) gimė rašytojas, etnologas, lietuviškos 

spaudos platintojas Mikalojus Katkus. 1866–1873 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Mirė 1944 m. 

tėviškėje. 

18 d. – 175 metai, kai 1842 m. išleistas įsakas dėl Kauno gubernijos įkūrimo, į kurią numatyta 

įtraukti ir Šiaulių ekonomiją. 

18 d. – 110 metų, kai 1907 m. Steponiškyje (Pasvalio r.) gimė smuikininkas, chorvedys, 

pedagogas Petras Vacbergas. 1941–1944 m. dėstė Šiaulių mokytojų seminarijoje, buvo miesto 

operetės chormeisteris. Mirė 1987 m. Čikagoje (JAV).  

19 d. – 145 metai, kai 1872 m. Šniūraičiuose (Radviliškio r.) gimė kunigas, istorikas, vertėjas, 

visuomenės veikėjas Antanas Alekna. 1890 m. baigė Šiaulių gimnaziją. 1896–1898 m. dirbo 

Šiauliuose. Mirė 1930 m. Kaune. 

19 d. – 90 metų, kai 1927 m. Šiauliuose gimė dailininkė grafikė, tapytoja Milda Bartnikaitė-

Spindler. Gyvena JAV. 

21 d. – 60 metų, kai 1957 m. Karagandoje (Kazachija) gimė architektas prof. Algis 

Vyšniūnas. 1981–1986 m. gyveno ir dirbo Šiauliuose. Suprojektavo (su kitais) Saulės laikrodžio 

aikštę. 

24 d. – 100 metų, kai 1917 m. Uriupine (Rusija) gimė poetas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas 

Eugenijus Matuzevičius. 1944–1946 m. mokytojavo Šiaulių mieste ir apskrityje. Mirė 1994 m. 

Krinčine (Pasvalio r.). 

25 d. – 70 metų, kai 1947 m. Linučiuose (Molėtų r.) gimė istorikas, pedagogas dr. Jonas 

Sireika. Nuo 1974 m. dirba Šiaulių universitete. 

26 d. – 45 metai, kai 1972 m. Lieporių mikrorajone atidaryta biblioteka (dabar Šiaulių miesto 

savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialas). 

27 d. – 35 metai, kai 1982 m. atidaryta Šiaulių odos ir veneros ligų ligoninė (dabar 

Respublikinės Šiaulių ligoninės Odos ir veneros ligų centras). 

28 d. – 110 metų, kai 1907 m. Sankt Peterburge (Rusija) gimė skulptorius, fotografas Stasys 

Vaitkus. 1937–1944 m. dirbo Šiaulių „Aušros“ muziejuje. Mirė 1989 m. Vilniuje. 

28 d. – 105 metai, kai 1912 m. Ruigiuose (Klaipėdos r.) gimė kunigas Pranciškus 

Juozapavičius. 1956–1964 m. Šiaulių Šv. Jurgio parapijos klebonas ir Šiaulių dekanato dekanas. 

Mirė 1997 m. Kaune. 
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29 d. – 65 metai, kai 1952 m. Krasnodaro krašte (Rusija) gimė pedagogė, visuomenės veikėja  

Natalija Šedžiuvienė. Nuo 1974 m. dirba Šiauliuose, nuo 2002 m. vadovauja Šiaulių valstybinei 

kolegijai. 

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

per internetą: http://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/2017-

metu-siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/gruodis/).  
 

ŽINIASKLAIDA 

 

S. Tumėnas, „Good-bye, lituanistik(c)a?“, Delfi, 2017-11-07 (prieiga per internetą: 

https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/s-tumenas-good-bye-lituanistikca.d?id=76277309); Idem,  

Mokslo Lietuva 2017-11-11, (prieiga per internetą: http://mokslolietuva.lt/2017/11/good-bye-

lituanistikca/).  

Susidaro įspūdis, kad gyvename iškreiptų veidrodžių karalystės laikais, tiksliau – vertybinės 

erozijos, neaiškumo, neapibrėžtumo laikais. Piliečiai sutrikę, nesusigaudo ar nepasirengę susivokti, 

kada juos pasiekia tiesa, kada ta tiesa tėra informacinio karo vaisius, skleidžiamas, tarkim, šių dienų 

Lietuvos istorinės tiesos falsifikuotojos, mūsų dienų barakudos, lūpomis ir rašytiniais tekstais. 

Vienas dalykas, kai tokios barakudos, po 1990-ųjų metų išvykusios iš Lietuvos į Ameriką, ten 

apgaudinėdavo turtingus lietuvius pensininkus, žadėdavusius jiems savo begalinę tautinę meilę, 

kitas dalykas, kai prisidengus sovietinių tardytojų, kankintojų užrašais, istoriko vardu, mėginama  

revizuoti mūsų istoriją. Bet kalba šiandien ne apie tai.  

Kalba apie kažkodėl nutylimą, dozuojamą arba apeinamą Valstybės nacionalinio saugumo 

pamatų griovimą, kurio apraiškos dažniausiai tiesiogiai nebūna įvardijamos nacionalinio saugumo 

griovimu. Priminsiu, kad 2017 metų sausį LR Seimo nariai (106 balsavo „už“, o tik vienas 

susilaikė) patvirtino Nacionalinio saugumo strategiją, tiksliau, jos naująją, patobulintą, papildytą 

redakciją (Nr. XIII-202), kurioje kalbama ne tik apie kibernetines grėsmes, nesaugios branduolinės 

energetikos plėtojimą greta Lietuvos sienų; korupciją,  bet ir apie „vertybių krizę“.  

V strategijos skyriuje aptarti Nacionalinio saugumo politikos prioritetai ir uždaviniai, tarp 

kurių išvardyti ne tik nacionalinių gynybos pajėgumų stiprinimas, kariuomenės kovinės galios 

stiprinimas, NATO kolektyvinės gynybos stiprinimas, dvišalių santykių su JAV, Lenkija, Baltijos 

šalimis stiprinimas, informacinio saugumo užtikrinimas. Strategijoje, galvoju, ypač svarbus ir 18.14 

straipsnis, kuriame kalbama apie visuomenės pasirengimo valstybės gynybai, pilietinės visuomenės, 

šalies kultūrinio ir tautinio tapatumo stiprinimui keliamus uždavinius.  18. 14. 3. konkretizuojama: 

„stiprins gyventojų patriotiškumą, pilietinį ir politinį aktyvumą, jų bendruomeniškumą, puoselės 

istorinę atmintį“. O 18.14. 6. skelbia: „saugos ir puoselės lietuvių kalbą, rūpinsis lietuvių ir kitų 

tradicinių Lietuvos Respublikos etninių grupių etninio tapatumo, materialiojo ir nematerialiojo 

kultūros paveldo išsaugojimu.“ Ar tai girdi ir šia strategija vadovaujasi tie, kam tiesiogiai reikėtų tai 

daryti? 

SKAMBA PAVOJAUS SIGNALAI 

Pavojingų Lietuvos valstybei, jos nacionaliniam saugumui segmentų pastaruoju metu apstu. Ir 

tos atakų bangos ateina ne tik iš svetur. Liūdniausia, kad jas sukuriame, paleidžiame apyvarton 

patys savo rankomis (o gal tai diriguoja kažkas kitas?), savo veiksmais, savo nurodymais, 

sklindančiais iš ministerijų, tarybų. Viena iš paskutiniųjų atskriejo į šalies akademines 

bendruomenes iš solidžios, regis, institucijos – Lietuvos mokslo tarybos (LMT). Tas raštas-

nurodymas, regis, nekaltas, darbinis – „Dėl mokslo darbuotojų kvalifikacinių pareiginių 

reikalavimo projekto“. Raštas paskelbtas ir LMT tinklalapyje. Jame rašoma, kad „Lietuvos mokslo 

taryba atnaujino Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų minimalių 

http://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/2017-metu-siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/gruodis/
http://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/2017-metu-siauliu-atmintinu-datu-kalendorius/gruodis/
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/s-tumenas-good-bye-lituanistikca.d?id=76277309
http://mokslolietuva.lt/2017/11/good-bye-lituanistikca/
http://mokslolietuva.lt/2017/11/good-bye-lituanistikca/
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kvalifikacinių pareiginių reikalavimų aprašo keitimo projektą. Siūlymus dėl atnaujinto Aprašo 

keitimo projekto galima teikti iki lapkričio 5 d. Atnaujintas Valstybinių mokslo ir studijų institucijų 

mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareiginių reikalavimų aprašas visa apimtimi įsigaliotų 

2020 m. sausio 1 d.“ 

Lyg ir nieko grėsmingo? Bet kodėl pasklidus tiems LMT nurodymams po akademines 

bendruomenes, suskambo pavojaus varpai? Akademinės bendruomenės tiesiogiai kreipiasi į Seimo 

narius, norėdamos sustabdyti šį procesą. Ypač sunerimę lituanistai kalbininkai, literatūrologai, 

socialinių mokslų atstovai. Neanalizuosiu visų pastabų esmės, pasakysiu svarbiausią mintį – šiuo 

projektu visai nuvertinamas, iš esmės išstumiamas ir naikinamas pagrindinis lituanistikos bei 

apskritai vakarietiškos humanitarikos žanras – autorinė knyga (monografija, studija ir kt.). Taigi 

pagal Aprašą prioritetas teikiamas mokslo straipsniams, kolektyviniams darbams (knygų skyriams). 

Šis Aprašas galbūt tinkamas techninių, tiksliųjų mokslų atstovams, kurie Nobelio premijos gali 

tikėtis ir atradę naują vieną formulę, bet humanitarinių, socialinių mokslų srityse nusistovėjusi visai 

kita praktika. Mokslo straipsniai – gerai, jie pabrėžia mokslo raidos, problematikos, naujų idėjų ir 

pažangos kryptis, bet ar įsivaizduotume humanitarinių, socialinių mokslų Lietuvoje pažangą be V. 

Kubiliaus, V. Daujotytės-Pakerienės, V. Kavolio, V. Kelertienės, A. Girdenio, G. Subačiaus, Z. 

Zinkevičiaus, K. Župerkos, B. Bitino, K. Kardelio, A. Piličiausko, V. Matonio monografijų? Tiesa, 

jos neeliminuotos, bet prilyginamos straipsnio kalibro grupei. 

Kitas LMT nurodymas – reikalavimas privalomai ir gausiai publikuoti mokslo darbus 

užsienio tarptautiniuose mokslo leidiniuose reiškia, kad lituanistikos mokslo svorio centras 

perkeliamas į užsienį. Tai primena XIX amžiaus laikus, kai lituanistika gyvavo Rusijoje, Lenkijoje, 

Vokietijoje, o tik po 1918 metų persikėlė į Lietuvą, Kauną. Man tai primena ir laikus po 1990-ųjų 

metų, kai nuosekliai mokslo darbuotojams atestacijų metu, siekiant docento, profesoriaus 

pedagoginio vardo, būdavo įskaitomi tik užsienyje publikuoti darbai ar dalyvavimas tarptautinėse 

konferencijose užsienyje. Šiandien jau anekdotiškai skamba  kuriozinių situacijų iš nesenų laikų  

priminimas, kai humanitarai iš Lietuvių kalbos, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutų, Vilniaus, 

Klaipėdos, Šiaulių universitetų, vykdami į konferencijas netolimajame užsienyje (kad būtų pigiau)  

Liepojoje, Daugpilyje ar Rezeknėje, susitikdavo išgerti kavos Rokiškyje ar Klaipėdoje, o nuvykę į 

konferencijas sudarydavo dalyvių daugumą. Tokia buvo nuostata – publikacijos, konferencijos 

užsienyje. Nekirsi sienos – atestacijai neįskaitys tavo publikacijos.  

Jokiu būdu nesu prieš mokslo tarptautiškumą. Jis būtinas ir reikalingas, bet esu įsitikinęs, kad 

lituanistikos, baltistikos žymiausi, vertingiausi tyrimai buvo, yra ir bus atliekami Lietuvoje. 

Užsienyje esantys lituanistikos ir baltistikos centrai (Australijoje, Lenkijoje, Rusijoje, JAV, 

Švedijoje, Vokietijoje ir kt.), kuriuose dabar dirba per 100 kvalifikuotų specialistų, čia apie 600 

studentų studijuoja lietuvių kalbą, kultūrą, gali būti tik papildomieji. Akivaizdu, kad būtina mūsų 

mokslininkams dalyvauti prestižinėse Baltistikos konferencijose, tradicinėje konferencijoje „Baltic 

studies“, vykstančioje įvairiuose pasaulio kampeliuose, ar panašaus kalibro mokslo forumuose 

Rygoje, Krokuvoje, Stokholme, Poznanėje, bet nereikia krypti į kraštutinumus.  

Ar Lietuvos valstybei nebereikia lituanistikos, lituanistikos plačiąja prasme? Priminsiu, kad 

„[l]ituanistika – tai humanitarinių, socialinių mokslų tyrimai, kurių objektas – Lietuvos valstybės, 

visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.“ Būtent tai, apie ką rašoma ir 

minėtoje Lietuvos valstybės nacionalinio saugumo strategijoje. Kas atsitiks, jei LMT primes savo 

Aprašą? Patvirtinus jį,  Lietuvos tarptautiniai ir nacionaliniai leidiniai praras vertę, o tai sustabdys 

Lietuvos mokslo raidą, pažangą ir rezultatų sklaidą. Nebereikės ir sąvokos „Lietuvos nacionalinis 

mokslo leidinys“, o tarptautinė duomenų bazė „Lituanistika“ nebebus papildoma naujais 

nacionaliniais įrašais. Mano galva, pasaulinės mokslo publikacijų duomenų bazės yra pernelyg 

sureikšminamos. Lietuvos humanitarų darbai – nekalbant apie lituanistikos mokslo darbus – beveik 
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neturi galimybių konkuruoti su užsienio šalių mokslininkais dėl specifinio tyrimo objekto. Kai jie tą 

bus priversti daryti bet kokia kaina, nukentės Lietuvos valstybė, jos mokslinė pažanga, mokslo 

kalba, akademinė bendruomenė, kurios atsinaujinimas susidurs su didelėmis problemomis.  

Beje, LMT teikiamas Aprašas prieštarauja Mokslo ir studijų įstatyme, 3 straipsnyje, 

įtvirtintam lituanistikos prioritetui: „Valstybė teikia lituanistikos tyrimams ir studijoms, 

sprendžiantiems esminius tautos tapatybės išsaugojimo, stiprinimo Lietuvoje ir užsienyje ir jos 

raidos uždavinius, prioritetą. Mokslo ir studijų institucijos, kiek jos dalyvauja įgyvendinant šį 

prioritetą, laikomos vykdančiomis ypatingos nacionalinės svarbos veiklą.“ LMT teikiamas Aprašas 

kaip tik nemato nacionalinės svarbos. Kur ji dingo? Kodėl? Gal tai jau nebeaktualu? 

TAI IR PASAULIO LIETUVIŲ NERIMAS 

Nėra abejonės, kad negalima užsidaryti savo siaurame narvelyje, kad mokslas privalo būti 

tarptautinis, bet būtina atsižvelgti ir į nacionalinius interesus, nacionalinę specifiką. Tikėkimės, kad 

ir LMT su(si)voks, kad turi skirtis fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijų mokslo sričių 

mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikaciniai reikalavimai. Apie tai diskutavo ir LRS ir Pasaulio 

lietuvių komisijos nariai prieš savaitę vykusioje diskusijoje, kurioje dalyvavo Švietimo ir mokslo 

ministrė Jurgita Petrauskienė, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Juozas Augutis, 

neseniai karjerą užsienyje iškeitęs į darbą tėvynėje, Vilniaus universitete,  dr. Linas Tarasonis, šių 

eilučių autorius ir kiti diskusijos dalyviai. 

LRS ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija priėmė rezoliuciją „Dėl Pasaulio lietuvių 

įnašo plėtojant aukštąjį mokslą“, kuria kviečia aktyviai bendradarbiauti su pasaulio lietuviais, 

dirbančiais užsienyje, užtikrinti Lietuvos mokslo tarybos tarptautiškumą. Tam, Komisijos nuomone, 

reikia numatyti pasaulio lietuvių atstovavimą LMT tarybos valdyboje, ypač Humanitarinių ir 

socialinių mokslų bei gamtos mokslų komitetuose. Rezoliucijoje LMT kviečiama atsižvelgti į 

humanitarinių ir socialinių mokslų skirtingų sričių nevienalytiškumą ir savitą susiformavusią 

mokslo darbų ir jų publikavimo formų vertinimo hierarchiją (specifiką), palikti erdvės 

daugiavariantiškumui, nustatant tyrėjų ir dėstytojų kvalifikacinius reikalavimus, vertinant jų veiklos 

rezultatus ir rengiant mokslo doktorantūros nuostatus, taip einant akademinių bendruomenių 

pasitikėjimo keliu. 

Gal šį LRS ir Pasaulio lietuvių bendruomenių komisijos, kurios 10 atstovų išrinko 45 Pasaulio 

lietuvių bendruomenės, balsą šįkart išgirs Lietuvos mokslo taryba? Išgirs ir paneigs mitą, kad savo 

kieme pranašas nebūsi. Nesena ir visam Lietuvos mokslui gėdą daranti plagiato istorija tai liudija. 

KTU rektorius iš savo posto buvo priverstas pasitraukti tik tada, kada tai aktualizavo užsienio 

lietuvis VDU garbės prof. A. Avižienis, nors apie tai visą pusmetį trimitavo kaunietis profesorius 

Gediminas Merkys ir jo šalininkai. Išgirsti privalu, nes tai ir Lietuvos nacionalinio saugumo, kurio 

segmentai – „ne tik kietosios galios“, bet ir vertybiniai, „minkštieji paketai“, klausimas. Privalo būti 

koreliacija tarp įstatymų, strategijų, ministerijų sprendimų, optimizacijų, reorganizacijų ir to, kokios 

žinios ateina iš šiandieninės praktikos lauko. Dabar einama tarsi skirtingais bėgiais – priiminėjame 

įstatymus, strategijas, o paraleliai girdime kalbas ir veiksmus, kad naikinama („reorganizuojama“) 

Lietuvių literatūros katedra senajame Vilniaus universitete, nepriimami studentai studijuoti 

etnologijos, žlugdoma šios srities magistrantūra, valstybinis finansavimas skiriamas tik 30 vieno 

universiteto studentams, Kultūros taryba mažiausiai iš visų teikiamų projektų finansuoja etninės 

kultūros lauko, kuris yra tautos gyvastis, projektus etc.  

Jei ir toliau viena deklaruosime, kita darysime realybėje – netenka prasmės priimti parengtą 

Lituanistikos įstatymą, nebūtina laikytis Valstybinės lietuvių kalbos įstatymo ir nesivadovauti 

Lietuvos nacionalinio saugumo strategija. Tačiau tai nėra Lietuvos valstybės ir visuomenės kelias, 

nes jį nusibrėžėme patys, kai prieš 25-erius metus priėmėme Lietuvos Respublikos Konstituciją. Ja 

ir vadovaukimės, o tada visada galėsime pasakyti: Sveika, lituanistika! 
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NAUDINGA 

 

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

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

Naudingos nuorodos: 

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

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

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

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

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

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

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

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. 
 

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).  

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

skirtuose renginiuose, dalijasi savo žiniomis ir patyrimu su kitais.  

N. Brazauskas 2017-11-10 dalyvavo Lietuvių jaunimo bendruomenės Švedijoje drauge su 

kitomis Šiaurės šalių jaunimo bendruomenėmis surengtos parodos „Veržli, ambicinga ir pozityvi 

Šimtmečio Lietuva“ baigiamajame renginyje; 2017-11-16 – konferencijoje „Etninė kultūra ir 

tapatybės ugdymas“, pasitinkant Simono Daukanto 225-ąsias gimimo metines ir Lietuvos 

valstybingumo atkūrimo 100-metį; 2017-11-18 – fotografijų parodos „Bradūno žemė‘ atidaryme 

Šiaulių knygų mugėje 2017.  
 

 
Istorikė Vida Girininkienė skaito pranešimą apie Simoną Daukantą. N. Brazausko nuotrauka 
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http://www.lrs.lt/
https://www.lrp.lt/lt
http://lrv.lt/
http://edem.siauliai.lt/
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http://www.vkontrole.lt/
http://www.lygybe.lt/lt
http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai
http://www.vlkk.lt/
http://www.lmt.lt/lt/pradzia.html
http://www3.lrs.lt/pls/inter/nst.show
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=9258&p_k=1
http://plbe.org/
http://www.pljs.org/
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3829&p_k=1
http://www.kt.gov.lt/
http://www.vsd.lt/
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=48&p_k=1
http://www.prokuraturos.lt/
http://www.stt.lt/
http://ec.europa.eu/index_lt.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt
http://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
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E. Elijošius 2017-11-10 dalyvavo LRS nario R. Šarknicko knygos „Šarkos sielos šauksmas“ 

(2017) pristatyme knygyne „Pegasas“, 2017-11-13 – kvalifikacijos kėlimo seminare „Google 

AdWords: visa ko pradžia“, 2017-11-18 – Šiaulių knygų mugėje 2017 Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešojoje bibliotekoje; 2017-11-24 – XII tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 

„Mokytojų ugdymas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“; 2017-11-27 – diskusijoje su ŠU 

rektoriumi „Šiaulių universiteto dalyvavimas aukštojo mokslo optimizavimo procese“.  

A. Striaukaitė-Gumuliauskienė 2017-11-30 dalyvavo Tarptautinės verslo ir pasiekimų 

parodos „ŠIAULIAI 2017“ konferencijoje „Globalizacija ir ekonominis patriotizmas: dilemos, 

iššūkiai, galimybės“.  

R. Virbalienė 2017-11-22 Lietuvos Respublikos Seime organizavo fotografijų parodą 

„Ypatingas grožis“; 2017-11-29 dalyvavo konferencijoje „Vaiko globa šeimoje: gerosios globėjų ir 

specialistų patirtys“.  
 

KONTAKTAI 

 

Lietuvos Respublikos Seimo nario Stasio Tumėno kabineto adresas Vilniuje: 

 
Lietuvos Respublikos Seimas 

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius 
III rūmai 301 kabinetas 

Tel. (8 5) 239 6615 

El. p. Stasys.Tumenas@lrs.lt 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo nario Stasio Tumėno biuro adresas Šiauliuose: 

 

Aušros al. 15, 76299 Šiauliai (I aukštas) 

 

 

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

Egidijus Elijošius (Šiauliuose): mob. 8 612 03 532, el. p. egidijus.elijosius@lrs.lt; 
Rasa Praninskienė (Vilniuje): tel. (8 5) 239 6615, el. p. rasa.praninskiene@lrs.lt; 

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

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

 

 

 

Socialiniai tinklai 
 

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

 

 

 

 

 

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

mailto:Stasys.Tumenas@lrs.lt
https://www.facebook.com/Stasys.Tumenas.LRS/

