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Gerbiamieji šiauliečiai, 

 
Nors kovo mėnesį netikėtai buvo aplankę vasaros orai, Seime vasariškų nuotaikų nesijuto – 

vyko jau įprastu tapęs Seimo darbas: plenariniai ir komitetų posėdžiai, darbas komisijose, 

frakcijoje, darbas su rinkėjais. Tęsėsi tradicija, kad rinkėjai į Seimo narį kreipiasi kaip į paskutinę 

galimybę surasti tiesą, traktuojamą iš besikreipiančiojo žiūros taško. Dažnai rinkėjai teisūs, bet, kad 

padėtum rinkėjui, nepakanka vieno Seimo nario pastangų – reikia VISO Seimo pastangų, politinės 

valios. Štai kovo mėnesį gavau pagrįstą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemos pensininkų 

kreipimąsi „Dėl pareigūnų valstybinės pensijos atstatymo“. Regis, krizė praėjo, premjero A. 

Kubiliaus „naktinės reformos“ primirštos, bet neužmirštos, jos grįžta bumerangu, klausimais, kada 

Valstybė „pasiskolintas“ pensijas grąžins. Valstybės pareigūnai – policininkai, priešgaisrinės 

tarnybos pareigūnai, mokslininkai – tikisi tiesos, kurią viltingai patvirtino ir Konstitucinis teismas – 

pensininkai TURI TEISĘ reikalauti savo uždirbtos pensijos. Tikiuosi, kad taip ir bus – tiesa, ne iš 

karto visiems, bet Seimas priims sprendimą, kad tos pensijos bus pradėtos grąžinti proporcingai, 

etapais.  

*** 
Iš tribūnų kalbame apie tai, kokia savita, unikali mūsų lietuvių kalba, istorija, kultūra, 

tradicijos, bet pavojaus varpais pasipylė nerimo kupini pranešimai, kad nepasitarus su specialistais, 

aukštosiomis mokyklomis, iš Humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės išbraukta Etnologijos 

studijų kryptis. Šį klausimą įtraukėme į artimiausio Kultūros komiteto posėdžio darbotvarkę 

(balandžio 19 d.). Ir dėl šios priežasties su kolega Robertu Šarknicku Seime įsteigėme Laikinąją 

Etninės kultūros grupę, tapau šios grupės pavaduotoju. 

*** 
Politika – komandinis darbas. Gal todėl nėra lengva tiems, kurie, įsiliedami į politikos 

gyvenimą, taip ir išlieka vienišiai. Turiu mintyse Šiaulių miesto politinę padangę. Į mane, kaip 

Seimo narį, kreipėsi didelė grupė Šiaulių gyventojų, kad Šiauliuose išrinkti Seimo nariai „būtų 

taikdariai tarp Šiaulių tarybos narių ir mero“. „Prašome padėti stabilizuoti politinę padėtį Šiaulių 

miesto savivaldybėje“, – rašoma aktyvių gyventojų rašte. Jų prašymas aktualus, juk praėjo lygiai 

pusė tiesiogiai išrinkto mero kadencijos. Laikas nu(si)šlifuoti aštrius nesutarimų kampus, rūpintis 

VISIEMS KARTU, kad miestas judėtų į priekį ir tinkamai pasitiktų artėjantį Valstybės 100-metį. O 

lygiuotis yra į ką – į istoriją – po 1918 metų Šiauliai buvo antrasis Lietuvoje miestas daugelyje 

sričių – politinės kultūros, kultūros bendrąja prasme (knygų, žurnalų leidybos srityje ir t. t.). 

Viliuosi, kad taip ir bus, jei kalbės ir susikalbės meras–pozicija–opozicija ir miesto gyventojai.  

*** 
Būta ir laimės akimirkų. Kovo mėnesį iš sėkmingos koncertinės kelionės po JAV grįžo 

Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ (vadovas Remigijus Adomaitis), pademonstravęs 

Amerikai, kad Lietuva – ne tik Vilnius, kad ir ketvirtajame pagal dydį Lietuvos mieste esti pasaulio 

geriausių scenų vertų deimantų. 



Dar viena šventės akimirka – Panevėžyje, Juozo Miltinio dramos teatre, kovo 30 d. įvyko 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukime Lietuvai“ įteikimo ceremonija. 

Apdovanojimas įteiktas ir šiauliečiui, Gegužių progimnazijos (direktorė Silvija Baranauskienė) 

istorijos mokytojui Sergejui Staponkui. Tai ne tik asmens, bet ir visos švietimo institucijos, 

einančios Kultūros keliu, įvertinimas.  

 

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 narys; 

– nuo 2017-01-18 Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės 

komisijos pirmininko pavaduotojas. 

 Seimo frakcijose 

– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys. 

 Parlamentinėse grupėse 

– Laikinosios Etninės kultūros grupės pirmininko pavaduotojas; 

– Laikinosios Mykolo Romerio grupės narys; 

– Laikinosios Šiaulių krašto bičiulių grupės narys; 

– Laikinosios grupės „Už šeimą“ narys; 

– Laikinosios grupės „Už tautų Europą“ narys; 

– Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupės narys; 

– Tarpparlamentinių ryšių su Azerbaidžano Respublika grupės narys; 

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

– Tarpparlamentinių ryšių su Nyderlandų Karalyste grupės narys; 

– Tarpparlamentinių ryšių su Šventuoju Sostu grupės narys. 
 

Šaltinis: 

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

 
 

SEIMAS 
 

2017 m. kovo 2 d. dalyvavau susitikime su Ministru 

Pirmininku Sauliumi Skverneliu Vyriausybės rūmuose. 

Premjeras pristatė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programos įgyvendinimo planą, argumentavo esminių 

reformų būtinybę, atsakė į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

frakcijos narių klausimus. Susitikimas buvo konstruktyvus, 

rodąs, kad rinkėjams duoti pažadai bus įgyvendinti, nors ir 

susiduriama su įvairiomis kliūtimis. Neabejoju, kad 
Po susitikimo su Ministru Pirmininku. 

A. Kubilienės nuotrauka. 

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=16209&p_k=1&p_a=padalinys&p_kade_id=8&p_pad_id=1002
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=16209&p_k=1&p_a=padalinys&p_kade_id=8&p_pad_id=1002
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15842&p_k=1&p_a=padalinys&p_kade_id=8&p_pad_id=1070
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16262&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=197
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15956&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=94
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15957&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=150
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16262&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=197
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16029&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=57
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16031&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=74
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


sklandus Vyriausybės, Seimo ir Prezidentūros darbas ateityje duos laukiamų rezultatų, tačiau turime 

suvokti, kad valstybės problemų sprendimas yra procesas.  

Ir visi plane išskirti prioritetai – „Darni, atsakinga ir sveika visuomenė“, „Švietimo, kultūros 

ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas“, „Viešojo sektoriaus efektyvumo ir 

skaidrumo didinimas“, „Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra“, „Saugi valstybė“ – yra 

iššūkiai, pareikalausiantys ne tik politinės valios, bet ir piliečių palaikymo. Kviečiu Jus ne tik 

susipažinti su aktualiausiais Vyriausybės sprendimais, bet ir aktyviai prisidėti juos priimant, 

tobulinant ir informuojant kitus Lietuvos gyventojus (prieiga per internetą: https://lrv.lt/lt).  

2017 m. kovo 8 d. dalyvavau Seimo Kultūros komiteto posėdyje, kuriame svarstėme 

Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2016 metų veiklos ataskaitą, Etninės kultūros globos 

tarybos 2016 metų veiklos ataskaitą, 2017 m. Seimo II pavasario sesijos Komiteto darbo planą. 

Išsamios ataskaitos parodė svarbiausias minėtos komisijos ir tarybos 2016 m. veiklas, kryptis, 

darbus, rezultatus, bet svarbiausia, kad buvo įvardyta nemažai problemų. Antai neišsprendžiamas 

užsitęsęs tarpinstitucinis ginčas dėl Kuršių Nerijos parengtų planavimo dokumentų, finansų 

trūkumas, nėra dialogo tarp institucijos ir visuomenės.  

Etninės kultūros globos taryba pasiūlė Seimui parengti 

Etninės kultūros plėtros valstybinę 2018–2025 m. programą, 

didinti finansavimą Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 

2016–2022 metų programos įgyvendinimui, parengti 

Audiovizualinių archyvų įstatymą, užtikrinti tautinės savimonės 

bei etninės kultūros ugdymą. Posėdis atskleidė, kad kultūros 

paveldo ir etninės kultūros srityse dirba kompetentingi žmonės, 

bet stokojama tarpinstitucinio bendradarbiavimo, visumos matymo 

ir valstybės paramos prioritetinių veiklų ir uždavinių realizavimui. 

Kultūros komitetas padės spręsti šias problemas, jis pritarė ataskaitoms bendru sutarimu.  

2017 m. kovo 9 d. dalyvavau bendruomenės „Rusnės sala“ palaikymo akcijoje dėl Rusnės 

estakados, vykusioje prie Seimo rūmų. Palaikau rusniškius, nes iš tiesų gėdinga, kad valstybė 27-

erius metus nesugeba išspręsti gyventojams gyvybiškai svarbios problemos. Kaip skelbė vienas iš 

piketo dalyvių šūkių, „PAŽADAIS ANT VANDENS NEBETIKIME“. Atėjo laikas imtis realių 

darbų ir surasti pinigų estakados statybai, nes tai teisėtas Lietuvos žmonių – didžiausio šalies turto – 

interesas. Akcijoje prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos sakiau, kad rusniškių 

problemas reikia prisiminti ne tik kiekvieną pavasarį lyg iš naujo, tas problemas reikia spręsti ne 

„vajaus“ principu, o tikslingai ir nuosekliai. Šis rusniškių piketas – tai pilietinės visuomenės 

ženklas. Nustebino akcijos dalyvių kūrybiškumas, susitelkimas, konstruktyvūs, logiški jų prašymai, 

kreipimasis į Seimą, Vyriausybę. Tokia sutelkta bendruomenė gali nuveikti daug, svarbu, kad ją 

išgirstų vykdomoji valdžia.  

2017 m. kovo 9 d. kartu su Švietimo ir mokslo 

komiteto nariu Arūnu Gumuliausku susitikau su Šiaulių 

universiteto vadovybe. Pokalbyje su Šiaulių universiteto 

mokslo ir meno prorektore prof. dr. Ingrida Šauliene, 

studijų prorektoriumi prof. dr. Remigijumi Bubniu bei 

Senato pirmininke prof. dr. Diana Strakšiene aptarėme 

aukštojo mokslo reformą, jos principus, kriterijus ir 

įtaką Lietuvos vystymuisi.  

Didžiausias dėmesys susitikimo metu buvo skirtas 

balandžio 19 d. Seime, Konstitucijos salėje, 14 val. 

organizuojamos konferencijos programai aptarti. 

Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metų 

atidarymo renginys ant Medvėgalio 

piliakalnio. N. Brazausko nuotrauka. 

Su Šiaulių universiteto vadovybe.  

Iš kairės: S. Tumėnas, R. Bubnys, I. Šaulienė,  

D. Strakšienė, A. Gumuliauskas.  

R. Virbalienės nuotrauka. 

https://lrv.lt/lt


Numatoma, kad konferencijoje, skirtoje Šiaulių universiteto 20-mečiui paminėti, dalyvaus 

Šiaulių universiteto vadovybė, Laikinosios Šiaulių krašto bičiulių grupės nariai, Švietimo ir mokslo 

ministerijos atstovai. LRS nariams bus pristatyta Šiaulių universiteto ateities vizija, perspektyvos, 

universiteto svarba Šiaurės Lietuvos regionui. Kviečiu visus tuos, kurie abejoja Šiaulių universiteto 

reikalingumu, atvykti ir įsitraukti į diskusiją, nes artėja Lietuvos universitetų pertvarkos pateikimo 

planas. Konferencijos dalyviams ir svečiams koncertą dovanos ŠU Muzikos katedros atlikėjai.  

2017 m. kovo 10 d. kartu su Seimo nariu Robertu Šarknicku inicijavome laikinosios Etninės 

kultūros grupės įsteigimą. Grupėje yra 32 Seimo nariai, priklausantys skirtingoms partijoms ir 

frakcijoms, bet suprantantys etninės kultūros reikšmę Lietuvos tautai ir jos (etno)kultūriniam 

tapatumui. Šios grupės narių sąrašą galite rasti Seimo svetainėje: 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. 

2017 m. kovo 14 d. kartu su Seimo nariu R. Šarknicku paskelbėme pranešimą žiniasklaidai: 

„Seime įsteigta nauja laikinoji Etninės kultūros grupė“ 

„2017 m. kovo 10 d. Seime suburta laikinoji Etninės kultūros grupė. Jos iniciatoriai yra Seimo 

nariai Robertas Šarknickas ir dr. Stasys Tumėnas. Grupėje yra trisdešimt du Seimo nariai, 

priklausantys įvairioms politinėms partijoms ir Seimo frakcijoms. 

„Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo“ (1999) 

preambulėje tikslingai buvo suformuluota, kad „[...] etninė kultūra yra tautos būties, išlikimo ir 

tvirtumo esmė, nacionalinės kultūros pamatas“. Tačiau šiandien, pasitinkant Lietuvos valstybės 

šimtmetį, šis pamatas yra suiręs. Etninė kultūra liko svarbi tik daliai tautos, kultūros vertybių 

perdavimo procesas nutrūko, naujų vertybių ir tradicijų kūrimas susidūrė su globalizacijos iššūkiais, 

tautinis tapatumas pasidarė nebeaktualus, etnografiniai regionai tapo simbolinių minėjimų dalyku. 

Etninės kultūros integravimas bendrojo lavinimo mokyklose nedavė laukto rezultato. 

Universitetuose etninės kultūros disciplinos tampa tik laisvai pasirenkamais bendrųjų universitetinių 

studijų dalykais, o etnologijos studijų kryptis „išbraukta“ iš Lietuvos aukštojo mokslo registro. Šis 

klausimas numatytas svarstyti ir Seimo Kultūros komitete. 

Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai, apibrėžiantys etninės kultūros vietą valstybėje, 

yra nefunkcionalūs ir neefektyvūs. Būtina pašalinti problemas, trukdančias deramai funkcionuoti 

teisinei bazei. 

Seimo narių grupė stengsis užtikrinti etninės kultūros globą ir apsaugą, tęstinumą ir 

atnaujinimą, perėmimą ir kūrimą, puoselėjimą ir sklaidą, atsižvelgiant į Lietuvos valstybės raidą, 

iššūkius ir poreikius XXI a. Grupė numato inicijuoti ir aktyviai remti šiuolaikinę ir racionalią etninę 

politiką, užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių etninę kultūrą, 

įgyvendinimą, įtraukti valstybės institucijas ir piliečius į etninės kultūros pažinimo, apmąstymo, 

kultūrinių praktikų, kolektyvinės tapatybės formavimo procesus. 

Neabejojame, kad etninė kultūra gali suteikti Lietuvos piliečiui etninį, kultūrinį, socialinį 

tapatumą, istorinę savimonę. Valstybės istorinė tapatybė taip pat negali būti suvokiama be etninės 

kultūros diskurso, nes šis ją padeda suprasti ir formuoti. Suburtoji 

grupė padės spręsti esmines etninės kultūros problemas, kvies 

institucijas ir piliečius bendram darbui, sugrąžins etninei kultūrai 

deramą vietą bei vertę“ (prieiga per internetą: http://www.lrs.lt/ 

sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=170350&data_nuo=2017-

03-14&data_iki=2017-03-14).  

 

 

 

Jaunoji karta – etninės kultūros išlikimo ir tąsos garantas 

(Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos mokiniai). 

N. Brazausko nuotrauka. 

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?%20p_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?%20p_r=16412&p_k=1&p_a=7&p_kade_id=8&p_seim_n_gr_id=200
http://www.lrs.lt/%20sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=170350&data_nuo=2017-03-14&data_iki=2017-03-14
http://www.lrs.lt/%20sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=170350&data_nuo=2017-03-14&data_iki=2017-03-14
http://www.lrs.lt/%20sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=170350&data_nuo=2017-03-14&data_iki=2017-03-14


2017 m. kovo 13 d. mane pasiekė atsakymas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos „Dėl uždirbtos pensijos mokėjimo atvykusiems iš Australijos“. 

 
 

2017 m. kovo 14 d. susitikau su Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento 

direktoriumi Vytautu Pinkumi. Pasitarimo metu aptarėme artėjančios Lietuvos Respublikos Seimo 

ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narių savaitės (balandžio 24–28 d.) renginių programą 

bei galimus pranešėjus. Tai bus pirmasis bendras visų komisijos narių susitikimas, kuriame 

diskutuojama dėl dvigubos pilietybės įteisinimo problemų, galimų sprendimo kelių, tariamasi dėl 

aktyvesnio pasaulio lietuvių į(si)traukimo į bendrus projektus. Numatoma kviesti atstovus iš 

Užsienio reikalų, Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijų.  

2017 m. kovo 15 d. dalyvavau Seimo Kultūros komiteto posėdyje. Jame svarstėme 

rekonstrukcinius darbus Trakų istoriniame nacionaliniame parke, Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos narių skyrimą, Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos 

darbų programos“ projektą ir programą, Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo Nr. IX-

2453 pakeitimo įstatymo projektus: Nr. XIIP-4589 (naują redakciją kartu XIIP-4590) ir Nr. XIIP-

4591). Po slapto balsavimo paaiškėjo, kad Kultūros komitetas siūlo Seimui Lietuvos radijo ir 

televizijos komisijos nariais skirti Ričardą Slapšį, Dalią Teišerskytę ir Edmundą Vaitekūną.  



2017 m. kovo 15 d. dalyvavau Seimo II 

rūmų parodų galerijoje eksponuojamos 

Vilkaviškio rajono kūrybinės grupės 

„Sėjinis“ parodos „Tautinis kostiumas 

popieriaus karpiniuose“ atidaryme. Man 

didelį įspūdį paliko gyvoji Sūduvos etninės 

kultūros tradicija, tautinės ornamentikos 

ženklai karpiniuose, autorių gebėjimas 

tautinio kostiumo detales perteikti 

sintezuojant tekstilę ir karpinius. Įdomu, kad 

parodos įkvėpėja, grupės vadovė Virginija 

Armonavičienė, į Vilkaviškio r. Gižų kaimą 

dirbti ir gyventi atvyko iš Žemaitijos, čia įleido šaknis, pritapo ir puoselėja suvalkiečių tradicijas. 

Parodoje koncertavo Vilniaus Žvėryno gimnazijos folkloro ansamblis „Dolija“. 

2017 m. kovo 15 d. dalyvavau Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių 

bendruomenės komisijos narių pasitarime dėl balandžio 24–28 d. vyksiančių Komisijos posėdžių 

darbotvarkės projekto. Posėdyje pristačiau šiuos pasiūlymus: a) organizuoti diskusiją 

„Sugrįžtančios Lietuvos formos“; b) universitetų, akademinės bendruomenės pavyzdžiu steigti 

Lietuvos Išeivių-Alumni klubus miestuose, kurie rūpintųsi, kaip į savo gimtuosius miestus, 

miestelius pritraukti užsienio investicijas ir t. t.; c) į Pasaulio lietuvių bendruomenę kviesti įsitraukti 

po pasaulį išsibarsčiusius litvakus, kurie jaučia sentimentus Lietuvai; d) su Švietimo ir mokslo 

ministerija surengti pasitarimą dėl lituanistinių mokyklų situacijos pasaulyje, dėl konkrečios 

pagalbos pedagogine, grožine literatūra ir pan.; e) su Kultūros ministerija organizuoti susitikimą dėl 

realios galimybės užsienio lietuvių organizacijoms dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos, Spaudos, 

radijo ir televizijos rėmimo fondo skelbiamuose konkursuose, kuriuose dabar jie negali dalyvauti 

autonomiškai (dalyvauti gali tik kaip vieni iš partnerių). Akivaizdu, kad visos minėtos problemos ir 

pasiūlymai dėl ribotų laiko galimybių artėjančioje renginių savaitėje nebus aptarti, taigi juos reiks 

spręsti ateityje. 

2017 m. kovo 22 d. dalyvavau Seimo Kultūros komiteto posėdyje. Jame nagrinėjome 

Valstybės kontrolės veiklos audito ataskaitą „Kaip Kultūros ministerija formuoja kultūros politiką, 

organizuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą“, svarstėme Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

pirmininko ir pavaduotojo rinkimų klausimą, Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnio 

pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą. Posėdyje Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariai 

vieningai pasiūlė LRTK pirmininku paskirti Edmundą Vaitekūną, o pirmininko pavaduotoju – 

Mantą Martišių. Todėl Komitetas pateiks Seimui svarstyti nutarimo „Dėl Lietuvos radijo ir 

televizijos komisijos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo paskyrimo“ projektą.  

2017 m. kovo 22 d. Vilniaus oro uoste 

pasitikau Šiaulių berniukų ir jaunuolių chorą 

„Dagilėlis“, grįžusį iš sėkmingo koncertinio turo 

Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ir šįkart jaunieji 

Lietuvos ir Šiaulių miesto ambasadoriai 

pademonstravo aukščiausią meninį lygį, nepaliko 

abejingų klausytojų: „Galėjai pastebėti, kad net ir 

vyrai braukė ašarą sujaudinti angeliškų balsų. 

Emocijų pagauti lietuviai dainavo ir lingavo kartu 

su choru. Gausūs  ir  nenutylantys  aplodismentai 

bei šūksniai „BRAVO“ lydėjo atliekamus kūrinius. 

Parodoje eksponuojami grupės „Sėjinis“ kūriniai.  

R. Praninskienės nuotrauka. 

Pasitinku talentinguosius „Dagilėlio“ choristus 

Vilniaus oro uoste. R. Virbalienės nuotrauka. 



Po koncerto atsistoję klausytojai audringais plojimais dar ilgai nepaleido „Dagilėlio“ (prieiga per 

internetą: http://dagilelis.lt/koncertiniai_turai/2017-dagilelio-koncertinis-turas-jungtinese-amerikos-

valstijose/). Šiuos žodžius man patvirtino ir šiauliečių choro gerbėja, Lietuvos garbės konsulė Ohajo 

valstijoje Ingrida Bublys, prisidėjusi organizuojant choro programą. Man ir padėjėjai-sekretorei 

Ritai Virbalienei buvo didelė garbė pasveikinti jaunuosius „Dagilėlio“ choristus, skelbiančius 

pasauliui, kad Lietuva yra aukštos kultūros žemė. 

2017 m. kovo 29 d. dalyvavau Seimo Kultūros komiteto posėdyje. Jame aptarėme Vilniaus 

pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos veiklą, Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių 

įgyvendinimo 2016 metais rezultatus. Buvo pristatytas Rytų Europos studijų centro tyrimas 

„Propagandinių technikų atpažinimo metodologijos sukūrimas ir taikymas“. Šios problemos buvo 

aptartos sudėtingos pastarojo meto Europos geopolitinės situacijos kontekste. Pranešėjams komiteto 

nariai turėjo daug klausimų dėl Rusijos televizijos laidų ir dažno Rusijos filmų demonstravimo 

Lietuvoje; klausta, kokios yra šio proceso kontrolės galimybės, kokie reikalingi saugikliai ir pan. 

Beje, Rytų Europos studijų centro 2016 m. išleistoje monografijoje „Rusijos propaganda: 

analizė, įvertinimas, rekomendacijos“ konstatuojama: „Nors propagandinio veikimo 

institucionalizacijos lygis atskleidžia, kad propaganda jau yra Rusijos valstybės politikos dalis ir yra 

skirta informaciniais veiksmais argumentuoti, pateisinti, pagrįsti siekiamus plataus masto tikslus ir 

atitinkamus uždavinius, paprastam informacijos vartotojui tai nebūtinai yra akivaizdu.“ (p. 241).  
 

 
 

ŠIAULIŲ MIESTAS 
 

2017 m. kovo 3 d. dalyvavau CXXXVI 

„Tekstų skaitymuose“, vykusiuose Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio bibliotekoje. Renginys 

buvo skirtas profesoriaus Kazimiero Romualdo 

Župerkos 80-mečiui paminėti. Jubiliatas perskaitė 

įdomią paskaitą apie lietuvių tautos charakterį, 

kalbėseną ir etnostilistiką apskritai.  

Kartu su kolega Seime Arūnu Gumuliausku 

pasveikinome stilistikos mokslo vedlį, įteikėme 

Lietuvos Respublikos Seimo padėkas, linkėjome 

visiems mylėti ir puoselėti gimtąją kalbą. Padėką ir 

gražius žodžius skyrėme ir profesoriaus K. R. Župerkos kolegei dr. Janinai Barauskaitei, taip pat 

sulaukusiai garbingo 80-ojo gyvenimo pavasario. Abu šie kalbininkai yra ne tik Šiaulių, bet visos 

Lietuvos turtas! 

2017 m. kovo 11 d. dalyvavau šv. Mišiose Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir 

Pauliaus katedroje. Vėliau – iškilmingame Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienos minėjime Prisikėlimo aikštėje. Džiugu matyti, kad Šiauliuose 

gyvena, dirba, kuria nemažai žmonių, suvokiančių, kad šalies laisvė yra 

didžiausia vertybė, prisimenančių, kad 1990 m. kovo 11-oji diena buvo 

išbandymas visai mūsų tautai. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 

aktas „DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS 

ATSTATYMO“ mums primena, kad ginti ir įtvirtinti nepriklausomybę, 

žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų teises turime kiekvieną dieną.  

 
 

 

 

Sveikinu prof. Kazimierą Romualdą Župerką.  

A. Striaukaitės nuotrauka. 

Kovo 11-oji Šiauliuose. R. Virbalienės nuotrauka. 

http://dagilelis.lt/koncertiniai_turai/2017-dagilelio-koncertinis-turas-jungtinese-amerikos-valstijose/
http://dagilelis.lt/koncertiniai_turai/2017-dagilelio-koncertinis-turas-jungtinese-amerikos-valstijose/


 

ŠIAULIŲ REGIONAS 
 

2017 m. kovo 7 d. kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Laikinosios Šiaulių krašto bičiulių 

grupės nariais Šiaulių rajono savivaldybėje susitikome su Žemės ūkio ministru B. Markausku ir 

aptarėme Šiaulių regiono problemas. Ministras atvirai kalbėjo apie opias žemdirbių problemas, apie 

blogą gyvulininkystės padėtį ir spartų augalininkystės vystymąsi. Buvo iškeltas ir neadekvatus 

tiesioginių išmokų santykio Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse klausimas. Susitikime 

priminta ir melioracijos problema, valstybės valdymo optimizacijos būtinybė, numatomi 

medžioklės įstatymo pakeitimai. 

2017 m. kovo 20 d. Šiaulių universiteto Šatrijos Raganos auditorijoje, įsteigtoje 1997 m. 

kartu su šviesios atminties kolege, Šatrijos Raganos idėjų puoselėtoja ir tęsėja doc. dr. Egle 

Eleonora Prėskieniene, susitikau su Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos, 

vadovaujamos direktorės Genės 

Pulkienės, mokiniais. Šatrijos Raganos 

asmenybė, Lietuvos praeities, dabarties ir 

ateities sąryšiai, gimtinės kultūrinė, 

istorinė atmintis, tradicijų svarba, 

žmogaus ir piliečio vertybės – tokios 

buvo mūsų jaukaus pašnekesio temos. 

Pabendravęs su jaunosios kartos 

atstovais, galiu drąsiai pasakyti: „Lietuva 

turi šviesią ateitį!“ Beje, svečiai, atvykę iš 

Pietų Žemaitijos, ypač atidžiai studijavo 

auditorijoje eksponuojamus tris prof. 

Vincento Gečo tapybos ir du Antano 

Krištopaičio akvarelės darbus.  

 

2017 m. kovo 20 d. lankiausi Pakruojo rajono 

savivaldybėje. Turėjau galimybę 60-mečio proga pasveikinti ir 

įteikti mano, Lietuvos Respublikos Seimo nario, ir Žemės ūkio 

ministro Broniaus Markausko padėką savivaldybės Žemės ūkio 

skyriaus vedėjui Juozui Pupiniui „už nepriekaištingą ilgametį 

darbą koordinuojant žemės ūkio veiklą Pakruojo rajone, 

kūrybingas iniciatyvas telkiant žemės ūkio specialistus, rajono 

ūkininkus, bitininkus, pastangas rūpinantis savo gimtosios 

Žiemgalos kraštovaizdžiu ir 60-mečio proga“. Savo gimtajame 

rajone dirbantis Juozas Pupinis yra darbštaus, sumanaus ir 

atsakingo lietuvio pavyzdys.  
 
 

 
 

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. 

Mus visus sujungė Šatrijos Raganos idėjos ir vertybės. 

E. Elijošiaus nuotrauka. 

Tariu padėkos žodį J. Pupiniui, Pakruojo rajono 

žemdirbių kuratoriui. R. Budrienės nuotrauka.  



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 kovo mėnesio patirtis patvirtina, kad itin dažnai gyventojų problemų adresatas yra miesto 

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

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

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

Itin svarbi šiandien triukšmo problema, dėl to siūlau atkreipti dėmesį į Lietuvos Respublikos 

triukšmo valdymo įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-11-01; prieiga per internetą: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7E6F5E3523EA/IvYLLkShMu). Siūlau atkreipti dėmesį 

į šio įstatymo 14 straipsnį.  

„14 straipsnis. Triukšmo šaltinių valdytojų pareigos ir teisės 

1. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys savo ūkinėje veikloje naudoti stacionarius 

triukšmo šaltinius, privalo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti triukšmo poveikio 

visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimą. 

2. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus 

gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas [išskirta – S. T.] iki 

šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo 

vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. 

3. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, 

kad naudojamų įrenginių, inžinerinių statinių ir sistemų, vykdomos ūkinės veiklos ir jos lemiamo 

triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių 

dydžių. 

4. Triukšmo šaltinių valdytojai, veikiantys ar vykdantys ūkinę veiklą savivaldybės tarybos 

patvirtintose triukšmo prevencijos zonose: 

1) per 30 dienų nuo šių zonų patvirtinimo privalo pateikti savivaldybės vykdomajai 

institucijai derinti triukšmo prevencijos veiksmų planus; 

2) privalo kasmet pateikti savivaldybės vykdomajai institucijai triukšmo prevencijos veiksmų 

planų įgyvendinimo ataskaitas.  

5. Bet koks asmuo, veikiantis ar vykdantis ūkinę veiklą savivaldybės tarybos patvirtintose 

triukšmo prevencijos zonose, turi teisę pateikti savivaldybės vykdomajai institucijai motyvuotus 

pareiškimus dėl triukšmo šaltinių valdytojų veiklos ir dėl šioje veikloje atsirandančio triukšmo 

prevencijos ir mažinimo.  
 
 

 
 

REKOMENDACIJA 
 

Rekomenduoju Jums perskaityti Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus išleistą 2017 metų 

Joniškio krašto etninės kultūros kalendorių „Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai“ (2017) ir Maros 

Zalytės (Māra Zālīte) romaną „Penki pirštai“ (2016). Pirmasis leidinys Jums atvers turtingą Joniškio 

krašto paveldą, o latvių klasikės autobiografinis romanas subtiliai primins skaudžius ir Baltijos 

valstybėms tragiškus laikus.  

„Žvalgantis po 2017 metų kalendoriaus skrynią ne kartą kris į akis eilutė: „užrašė Aušra 

Kaikarytė“. Jos, talentingos ir darbščios lituanistės, per anksti mus palikusios Joniškio krašto 

šnektų tyrėjos, atminimui ir skiriame šių metų kalendorių – kaip kuklią padėką už nuveiktus 

didelius darbus“ (leidinio ketvirtasis viršelis).  

mailto:nerijus.brazauskas@lrs.lt
mailto:aida.striaukaite@lrs.lt
mailto:Stasys.Tumenas@lrs.lt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7E6F5E3523EA/IvYLLkShMu


„Karlis atvažiavo pasidžiaugti gyvaisiais. Nes ateis diena, o Karlis neabejoja, kad tokia diena 

ateis, kai Latvija vėl bus laisva ir garbinga valstybė, kokia buvo anksčiau. Karlis daina paliudys 

savo tikėjimą. 

Svečiai nutyla ir nuleidžia akis. Beprotis! Šitaip kalbėti! Kvailys! Pamišėlis! Trenktas! Tikras 

psichas! Keli svečiai išeina parūkyti, bet jau nebesugrįžta“ (Māra Zālīte).  
 

  
 

 
 

ATMINTINOS DATOS 
 

Kovas 

1 d. – 85 metai, kai 1932 m. Šiauliuose gimė literatūros tyrinėtoja, pedagogė, poetė Eleonora 

Eglė Prėskienienė. Nuo 1956 m. dirbo Šiaulių universitete. Mirė 2011 m. Šiauliuose. 

1 d. – 70 metų, kai 1947 m. pradėjo veikti Šiaulių durpių įmonė (dabar AB „Rėkyva“). 

2 d. – 80 metų, kai 1937 m. Šiauliuose gimė muzikas, smuikininkas Herkulis Strolia. Mirė 

2003 m. Ilinojuje (JAV). 

4 d. – 105 metai, kai 1912 m. Sereikonyse (Pasvalio r.) gimė dailininkas scenografas Juozas 

Jankus. 1937–1940 m. dirbo Šiaulių mokytojų seminarijoje, 1940–1944 m. Šiaulių dramos teatro 

dailininkas. Mirė 1999 m. Vilniuje. 

4 d. – 80 metų, kai 1937 m. Gėlainiuose (Kėdainių r.) gimė kalbininkas, visuomenės ir 

kultūros veikėjas, Šiaulių miesto garbės pilietis habil. dr. Kazimieras Romualdas Župerka. 1958–

2012 m. dirbo Šiaulių universitete. 

4 d. – 55 metai, kai 1962 m. Kaune gimė istorikė, pedagogė dr. Rita Regina Trimonienė. 

Nuo 1985 m. dirba Šiaulių universitete. 

5 d. – 220 metų, kai 1797 m. Šiaulių ekonomijos savininkas kunigaikštis Platonas Zubovas 

pirmą kartą apsilankė Šiauliuose. 

5 d. – 115 metų, kai 1902 m. Giminėnuose (Joniškio r.) gimė rašytojas, literatūros kritikas ir 

istorikas Jonas Grinius. 1914–1922 m. mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje. Mirė 1960 m. 

Miunchene (Vokietija). 

5 d. – 85 metai, kai 1932 m. Šiauliuose gimė dailininkė tekstilininkė Mina Levitan-

Babenskienė. 

6 d. – 95 metai, kai 1922 m. Šiauliuose gimė koncertmeisteris, violončelininkas Zenonas 

Banevičius. Mirė 1988 m. Vilniuje. 



8 d. – 140 metų, kai 1877 m. Medingėnuose (Plungės r.) gimė rašytoja, vertėja Marija 

Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana. 1899–1904 m. gyveno ir mokytojavo Šiauliuose. Mirė 1930 m. 

Židikuose (Mažeikių r.). 

9 d. – 100 metų, kai 1917 m. Tuloje (Rusija) gimė kalbininkas, semiotikas, eseistas prof. 

Algirdas Julius Greimas. 1929–1931 m. gyveno Šiauliuose, mokėsi berniukų gimnazijoje. 1940–

1944 m. dirbo Šiaulių mergaičių gimnazijoje ir Prekybos institute. Mirė 1992 m. Paryžiuje 

(Prancūzija). 

12 d. – 80 metų, kai 1937 m. Verškainiuose (Ukmergės r.) gimė tautodailininkas, pedagogas 

Vaclovas Adomavičius. Gyvena ir dirba Šiauliuose. 

13 d. – 90 metų, kai 1927 m. Simne (Alytaus r.) gimė dailininkė tekstilininkė Marija 

Dūdienė-Kalinaitė. 1944 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. 

16 d. – 80 metų, kai 1937 m. Šiauliuose gimė kalbininkė habil. dr. Dalija Tekorienė. 1954 m. 

baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. 

22 d. – 100 metų, kai 1917 m. Klaipėdoje gimė teatro aktorius Justinas Šimkus. 1949–1976 

m. dirbo Šiaulių dramos teatre. 

22 d. – 80 metų, kai 1937 m. Joniškyje gimė poetas, vertėjas Juozas Jaras. Nuo 1957 m. 

gyveno ir dirbo Šiauliuose. Mirė 2003 m. Kaune. 

23 d. – 25 metai, kai 1992 m. Šiauliuose pradėtas leisti reklaminis laikraštis „Express 

kontaktas“. 

24 d. – 90 metų, kai 1927 m. Dirvonuose (Anykščių r.) gimė operos dainininkė Stasė 

Repečkaitė. 1952–1953 m. dirbo Šiaulių muzikos mokykloje. Mirė 1993 m. Kaune. 

24 d. – 60 metų, kai 1957 m. Šiauliuose gimė muzikė, pedagogė Irena Asauskienė. Nuo 

1980 m. dirba Šiauliuose, nuo 2006 m. vadovauja Sauliaus Sondeckio menų gimnazijai. 

26 d. – 95 metai, kai 1922 m. Skuode gimė teatro aktorė Emilija Danilevičiūtė-Dapšienė. 

1943–1982 m. dirbo Šiaulių dramos teatre. Mirė 2003 m. Šiauliuose. 

26 d. – 75 metai, kai 1942 m. Panevėžyje gimė dailininkas tapytojas, politikos ir visuomenės 

veikėjas Arūnas Vasiliauskas. Baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1974 m. dirba Šiauliuose. 

30 d. – 50 metų, kai 1967 m. Maskvoje (Rusija) gimė dailininkė tekstilininkė, tapytoja, 

pedagogė Nijolė Sitonytė. Nuo 1994 m. dirba Šiaulių universitete. 

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

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

metu-kalendorius?showall=&start=3).  
 

 
 

ŽINIASKLAIDA 
 

2017-03-01 Šiaulių apskrities ir miesto laikraščio „Šiaulių kraštas“ informacija 

„Signatarams įamžinti skelbs idėjų konkursą“ (prieiga per internetą: 

http://www.skrastas.lt/?data=2017-03-01&rub=1065924810&id=1488300639): 

„Šiaulių miesto savivaldybė skelbs idėjų konkursą 1918 metų Vasario 16-osios akto signatarų 

– M. Biržiškos, J. Vileišio, A. Petrulio, S. Kairio – atminimui įamžinti. Sumanymas įgyvendinamas 

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. 

Signatarai mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje, dabar – Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, 

todėl jos teritorijoje bus statomas meninis akcentas. 

Savivaldybės administracijos laikinoji direktorė Giedrė Mendoza Herrera teigia, jog meninio 

akcento raiška neribojama – tai gali būti ir skulptūra, ir bareljefas ar kita. 

http://www.savb.lt/lt/krastieciams/siauliu-atmintinu-datu-kalendoriai/6152-2017-metu-kalendorius?showall=&start=3
http://www.savb.lt/lt/krastieciams/siauliu-atmintinu-datu-kalendoriai/6152-2017-metu-kalendorius?showall=&start=3
http://www.skrastas.lt/?data=2017-03-01&rub=1065924810&id=1488300639


Vertinant pateiktas idėjas bus atsižvelgiama į originalumą, dermę su aplinka, kūrybingumą, 

estetiškumą, ilgaamžiškumą, ekonominį pagrįstumą. 

Konkurso dalyvių pateiktus siūlymus vertins komisija. Ją sudaro l. e. p. Administracijos 

direktorė G. Mendoza Herrera, Šiaulių miesto savivaldybės Architektūros, urbanistikos ir paveldo 

saugos skyriaus vyr. architektė R. Budrytė, J. Janonio gimnazijos direktorius R. Budraitis, 

Panevėžio miesto savivaldybės Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja Daiva 

Gasiūnienė, Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus valdybos pirmininkė R. Stuopelienė, 

Seimo narys Stasys Tumėnas ir Lietuvos dailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus atstovas K. Užuotas. 

Konkurso dalyviams bus skiriamos premijos. Už 1 vietą – 2 000 eurų, už 2 vietą – 1 500 eurų, 

už 3 vietą – 1 000 eurų. 

Konkurso nugalėtojas turėtų paaiškėti iki vasaros pradžios. Darbus tikimasi įgyvendinti šiais 

metais.“ 

2017-03-04 Šiaulių regiono naujienų portalo „Etaplius“ informacija „Jo Ekselencijai 

Eugenijui Bartuliui suteiktas Šviesuolio titulas“ (plačiau prieiga per internetą: http://etaplius.lt/jo-

ekscelencijai-eugenijui-bartuliui-suteiktas-sviesuolio-titulas/.) 
 

 
 

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://www.kt.gov.lt/; 

http://www.prokuraturos.lt; http://www.stt.lt/; http://www.vsd.lt/; http://ec.europa.eu/index_lt.htm; 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt; 

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=48&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 visuomenei skirtuose ir 

mokslo renginiuose, dalijasi savo žiniomis ir patyrimu su kitais.  

R. Praninskienė 2017-03-08 dalyvavo diskusijoje „Pilietybės išsaugojimas – teisiniai ir 

politiniai iššūkiai“. Reflektuodama konceptualią diskusiją ji sako: „Įdomu buvo klausytis 

diskutuojančiųjų, nes pilietybės klausimas tampa nacionalinio saugumo grėsme. Daugelis 

kalbėjusiųjų pripažino, kad tai itin opi problema, kurios niekas negalėjo numatyti iš anksto. Tačiau 

apsispręsti dėl dvigubos pilietybės būtina jau dabar.“  

http://etaplius.lt/jo-ekscelencijai-eugenijui-bartuliui-suteiktas-sviesuolio-titulas/
http://etaplius.lt/jo-ekscelencijai-eugenijui-bartuliui-suteiktas-sviesuolio-titulas/
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://www.kt.gov.lt/
http://www.prokuraturos.lt/
http://www.stt.lt/
http://www.vsd.lt/
http://ec.europa.eu/index_lt.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=48&p_k=1


A. Striaukaitė-Gumuliauskienė 2017-03-08 dalyvavo seminare „Emocinio intelekto svarba 

dinamiškame verslo pasaulyje“, kuriame diskutavo apie lyderystę ir emocinį intelektą versle. 

N. Brazauskas 2017-03-20 dalyvavo diskusijų forumo „Agora“ I susitikime „Iš Lietuvos 

partizaninio karo istorijos. Karas po karo“. Jame Seimo narys doc. dr. Arvydas Anušauskas pristatė 

knygą „Išdavystė. Markulio dienoraščiai“ (2017), o dr. Brazauskas perskaitė pranešimą „Juozo 

Markulio-Erelio ‚Aš naratyvo‘ ir asmens tapatybės trajektorijos“.  

R. Virbalienė 2017-03-24 dalyvavo Žinių forume „Mokslininko intelektinė lyderystė 

kolegijoje: prasmė, vertė, atpažinimas ir pripažinimas“.  
 

 

 

 
Rita Virbalienė (pirma iš kairės) Žinių forume, 

nuotrauka iš asmeninio albumo. 

 Diskusijos Seime akimirka, vaizdo įrašas  

LR Seimo „YouTube“ kanale. 
 

 

 

 Nerijus Brazauskas klausosi įdomaus A. Anušausko pasakojimo. 

Z. Ripinskio nuotrauka. 
 

 

 
 

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) 

 

 

mailto:Stasys.Tumenas@lrs.lt


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. 

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

