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SEIMO NARIO ARVYDO ANUŠAUSKO

NAUJIENLAIŠKIS
Šiame naujienlaiškyje pristatysiu
savo darbus, atliktus pavasario
metu.
Galiu
pasidžiaugti,
kad
pagaliau priimtos mano dar 2016
metais teiktos ir vėliau tobulintos
Valstybinių
pensijų
įstatymo
pataisos, kuriomis sulyginamos
valstybinės pensijos olimpinių,
parolimpinių ir kurčiųjų žaidynių
čempionams bei prizininkams
siekiant
užtikrinti
vienodą
sportininkų rezultatų įvertinimą.
Pavasario sesijos metu taip
pat pateikiau rinkimų įstatymų
pataisas dėl galimybės susigrąžinti
rinkimų užstatą per protingą
terminą, t. y. ne vėliau kaip per 30
dienų po rinkimų galutinių rezultatų
paskelbimo. Seimo Valstybės
valdymo ir savivaldybių komitetas
pritarė projektų idėjai, tačiau
terminą pailgino iki 60 dienų. Toliau
laukia jų svarstymas ir, tikiuosi,
priėmimas.
Nacionalinio saugumo ir
gynybos komitete daugiausia laiko
skirta parlamentiniam tyrimui dėl
Seimo nario M. Basčio ryšių. Taip
pat svarstyti Specialiųjų tyrimų
tarnybos (STT), Elektroninių ryšių,
Kriminalinės žvalgybos ir kiti
įstatymų pakeitimų projektai,
kibernetinio saugumo, kovos su
pinigų plovimu bei kiti klausimai.
Kaip komiteto narys dalyvavau
tarptautinių pratybų „Liepsnojantis
kalavijas 2017“, „Ugninis Griausmas
2017“ renginiuose, vykau į dvi
komandiruotes Belgijoje, Briuselyje
ir Norvegijoje, Bergene.
Kriminalinės
žvalgybos
parlamentinės kontrolės komisijos
posėdžių metu aptarta STT,
Muitinės
departamento
prie
Finansų ministerijos ir Valstybės
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sienos apsaugos tarnybos prie
Vidaus reikalų ministerijos veikla
vykdant kriminalinę žvalgybą.
Balandžio mėn. mano iniciatyva į
komisijos posėdį pakviesti STT
atstovai plačiau pakomentuoti
informaciją dėl klaidų klausantis
Viliaus Šapokos pokalbių telefonu.
Šį pavasarį sulaukiau nemažai
kreipimųsi dėl istorinių objektų ir
tremtiniams aktualių klausimų.
Reaguodamas į skundus dėl
netvarkomų Ariogalos partizanų
kapaviečių ir Vilniaus Antakalnio
karių kapinių, kreipiausi į abi
savivaldybes. Ariogaloje skubos
tvarka
suorganizuoti
kapinių
priežiūros darbai, o Vilniuje
atliekami
istoriniai
tyrimai,
reikalingi karių kapų įamžinimui.
Kartu su Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo
centro atstovais diskutavome dėl
galimybės supaprastinti tremtinio
statuso suteikimą. Vis dėlto
galiausiai
nusprendėme,
kad
asmenų, kuriems būtų suteiktas
tremtinio statusas, ratas išsiplėstų
nepagrįstai.

Šiuo metu aiškinuosi dėl Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
kuruojamo projekto „Pamokos
bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“
dalyvių atrankos skaidrumo.
Šiais metais išleidau naują
knygą
„Išdavystė.
Markulio
dienoraščiai“ apie kontraversišką
prof. J. A. Markulio asmenybę. Per
pavasarį surengiau 17 knygos
pristatymų, aplankiau įvairius šalies
miestus, lietuvių bendruomenę
Londone. Taip pat organizavau
„Status Quo?“ klubo diskusiją apie
politikos ir žiniasklaidos sąveiką,
susitikimą su prof. L. Mažyliu ir
spaudos
konferenciją,
skirtą
arkivyskupui T. Matulioniui.
Dar neskaičiusius kviečiu
paskaityti ir mano naujausius
straipsnius „Didžiausia Lietuvos
problema – per daug butaforijos
politikoje“ (15min) bei „Saugumo
interesai. Tik žaislas abejingose
rankose?“ (Delfi).
Taip pat atnaujinau savo
„Twitter“ paskyrą, kurią galite rasti:
https://twitter.com/a_anusauskas
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PARLAMENTINĖ KONTROLĖ. KOMANDIRUOTĖS.
A.SKARDŽIUS APSKŲSTAS
ETIKOS SARGAMS

IŠTIRTI M.BASČIO RYŠIAI
SU RUSIJA

KOMANDIRUOTĖS
BRIUSELYJE IR BERGENE
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Komandiruotėje Bergene

Balandžio 25 d. Seimo TS-LKD
frakcijos nariai Arvydas Anušauskas
ir Agnė Bilotaitė kreipėsi į Etikos ir
procedūrų komisiją dėl galimo
Seimo nario Artūro Skardžiaus
interesų konflikto.
Žiniasklaidoje paskelbta, kad A.
Skardžiaus sutuoktinė nuomoja
žemę įmonei UAB „Šilalės vėjo
elektra“, kuri šiame sklype 2011 m.
yra gavusi leidimą plėtoti vėjo
elektrinių parką. Įdomu tai, kad A.
Skardžius dalyvavo darbo grupėje,
rengusioje 2011 metais priimtą
Atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatymą, numatantį valstybės
paramą vėjo energetikai, o šio
Seimo kadencijoje jis yra aktyviai
įsijungęs į Energetikos komisijos
veiklą dėl minėto įstatymo pataisų.
Seimo Etikos ir procedūrų
komisija pažeidimų neįžvelgė,
tačiau žurnalistai iškapsto vis
įdomesnių
faktų.
15min.lt
komandos gegužę vykdytas tyrimas
atskleidė naujų, įtartinų politiko
ryšių su verslininkais iš Rusijos.
Augant vis didesnėms abejonėms
dėl politiko veiklos, ateityje tyrimas
gali būti vėl atnaujintas.

Šį pavasarį iškilo dar vienas politinis
skandalas
įtarimai
dėl
parlamentaro Mindaugo Basčio
veikimo prieš Lietuvos valstybę.
Reaguodamas į VSD pateiktą
medžiagą apie M. Bastį, Seimo
narys Arvydas Anušauskas kovo
mėn. Seime pristatė projektą,
kuriuo siūlyta pavesti Nacionaliniam
saugumo ir gynybos komitetui
(NSGK) atlikti tyrimą dėl šio
klausimo, suteikiant jam laikinosios
tyrimo komisijos įgaliojimus ir tokiu
būdu įgyjant daugiau galių. Seimas
pritarė šiam siūlymui.
Balandžio mėn. NGSK priėmė
išvadas, kuriomis nustatyta, kad M.
Bastys, palaikydamas ryšius su
Rusijos
valstybinės
atominės
energetikos korporacijos „Rosatom“
atstovais, veikė prieš Lietuvos
valstybės interesus. Parlamentarai
didele balsų dauguma šią išvadą
patvirtino.
Specialioji
tyrimo
komisija
gegužės 31 dieną nusprendė
pradėti apkaltos procesą Seimo
socialdemokratų frakcijos nariui
M. Basčiui. Komisijos išvadose
teigiama,
kad
parlamentaras
sulaužė priesaiką ir šiurkščiai
pažeidė konstituciją.

Šį pavasarį Seimo narys Arvydas
Anušauskas buvo išvykęs į dvi
komandiruotes, kurių metu aptarta
saugumo situacija regione ir
Europoje.
Balandžio 11 dieną Briuselyje,
Belgijoje,
politikas
dalyvavo
tarpparlamentiniame susitikime,
skirtame
Europos
Sąjungos
saugumo politikos vertinimui.
Dalyviai keitėsi nuomonėmis apie
ES saugumo politiką bei apžvelgė ES
veiksmų prioritetus, nukreiptus į
kovą su elektroniniais nusikaltimais,
organizuotu nusikalstamumu bei
terorizmu ir radikalėjimu.
Gegužės 21–23 dienomis A.
Anušauskas dalyvavo Baltijos
valstybių, Šiaurės šalių ir Lenkijos
parlamentų gynybos komitetų
kasmetiniame saugumo ir gynybos
forume Bergene, Norvegijoje.
Pagrindinis dėmesys buvo skirtas
Šiaurės regionui ir Rusijos
ambicijoms jame. Taip pat aptarti
saugumo Baltijos jūroje ir Šiaurės
Atlante, karinio bendradarbiavimo,
ginkluotųjų
pajėgų
plėtros
klausimai.
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MANO RENGINIAI
SU NAUJA KNYGA – PO
VISĄ LIETUVĄ

Šiais metais išleista nauja istoriko
dr. Arvydo Anušausko knyga
„Išdavystė. Markulio dienoraščiai.“
Jos
veiksmas
sukasi
apie
kontraversišką profesoriaus Juozo
Albino
Markulio
asmenybę,
atskleidžia to meto sudėtingumą ir
išdavystės psichologiją.
Knygos pristatymų maratonas
prasidėjo Vilniaus knygų mugėje ir
tęsėsi kituose Lietuvos miestuose:
Kaišiadoryse, Kaune, Rokiškyje,
Šiauliuose, Klaipėdoje, Utenoje,
Alytuje, Tauragėje, Panevėžyje,
Biržuose, Prienuose. Taip pat
aplankyta lietuvių bendruomenė
Londone.
Dar laukia keli knygos pristatymai
birželį:
12 d. 16 val. – Kauno Parko
bibliotekoje.
14 d. 18.45 val. – Lentvario
parapijos namuose.
16 d. 15 val. – Žagarės dvaro
rūmuose.
19 d. 17 val. – Kėdainių raj. sav.
M. Daukšos viešojoje bibliotekoje.

SURENGTA „STATUS
QUO?“ KLUBO DISKUSIJA

2017 m. kovo 14 d. diskusijų klubas
„Status Quo?“ rengė diskusiją
„Politikas (-ai) ir žiniasklaida: nuo
Amerikos iki Lietuvos“, kurios
prelegentu
buvo
pakviestas
žurnalistas, politikos apžvalgininkas
Audrius Bačiulis. Diskusijoje kalbėta
apie žiniasklaidos vaidmenį politinio
įvaizdžio formavime, jos įtaką mūsų
įsitikinimams,
pažiūroms
ir
vertybėms, informacinėje erdvėje
atsirandančias manipuliacijas bei
būdus, kaip jas identifikuoti ir kaip
jų išvengti.
Klubo „Status Quo?“ diskusijos
vyksta (jei nėra pasikeitimų)
kiekvieno
mėnesio
antrą
antradienį 18.30 val. InVino
(Aušros vartų g. 7, Vilnius).

t. y. skelbimo palaimintuoju,
iškilmes bei atidaryti jam skirtą
parodą Seime.
Siekiant įtvirtinti žinią apie šį prie
sovietinio režimo neprisitaikiusį
žmogų, parodos globėjas Arvydas
Anušauskas, parodos autorius,
dailininkas ir žurnalistas Vaidotas
Žukas bei Teofiliaus Matulionio
beatifikacijos bylos notaras, kunigas
Algirdas Jurevičius diskutavo apie
arkivyskupo asmenybę ir veiklą, jo
beatifikacijos bylos eigą, apie šių
iškilmių valstybinę reikšmę bei
dvasininkų lageriuose ir tremtyje
vaidmenį.
Arkivyskupo Teofiliaus Matuliono
beatifikacija vyks š. m. birželio 25d.

SUSITIKOME SU PROF.
L. MAŽYLIU
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PRIMINTA APIE
ARKIVYSK. T. MATULIONĮ
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Kovo 28 d. Seime vyko spaudos
konferencija „Beginklė tiesa“, skirta
pažymėti artėjančias arkivyskupo
Teofiliaus Matulionio beatifikacijos,

Balandžio 27 d. parlamentinė grupė
„Už istorinę atmintį ir teisingumą“
Seime surengė susitikimą su VDU
profesoriumi Liudu Mažyliu, kovo
29-ąją atradusiu Vasario 16-osios
Lietuvos Nepriklausomybės Aktą
Vokietijos užsienio reikalų archyve.
Diskusiją
moderavo
grupės
pirmininkas Arvydas Anušauskas.
Profesorius kalbėjo apie Akto
paieškos priežastis ir eigą, atradimo
reikšmę bei tolimesnes tyrimų
perspektyvas.

4 p.

IŠ DARBO KALENDORIAUS
KOVAS

BALANDIS

8 d. Diskusijoje „Pilietybės
išsaugojimas – teisiniai ir politiniai
iššūkiai“ Seime.
12 d. Tarptautinėje diskusijoje
„Europa ir Jungtinės Amerikos
Valstijos: transatlantinio
solidarumo patvirtinimas“ Seime.

14 d. Susitikime su Kinijos Liaudies
Respublikos Nacionalinio Liaudies
Kongreso Nuolatinio komiteto
pirmininku Džangu Dedziangu
Seime.
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24 d. Susitikime su Azerbaidžano
Užsienio reikalų ministru Seime.

13 d. Susitikime su NATO Politikos
komiteto delegacija Seime. Vyko
diskusija apie susidariusią padėtį
Ukrainoje ir Baltarusijoje.
14 d. Susitikime su Vokietijos
Bundestago gynybos komiteto
delegacija Seime.

(aut. O. Posaškova) nuotr.

28 d. Paskaita „Matomos ir
nematomos grėsmės
nacionaliniam saugumui“ Jaunųjų
politologų mokykloje.

GEGUŽĖ
(aut. O. Posaškova) nuotr.

22 d. Susitikime su Jungtinės
Karalystės kuopos vadu Andy
Swann Seime.
29 d. Minėjime, skirtame 1946 m.
vasario mėnesio ir 1949 m. kovo
25-29 d. trėmimų metinėms
pažymėti, prie paminklo sovietinės
okupacijos aukoms atminti
Vilniuje.

19 d. Tarptautinių pratybų
„Liepsnojantis kalavijas 2017“
renginyje Pabradėje.
19 d. Susitikime su JAV specialiųjų
operacijų vadavietės (USSOCOM)
vadu gen. Raymond A. Thomas III
Seime.
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30 d. Susitikime su JAV Kongreso
nariais ir Kongreso administracijos
pareigūnais Seime.
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KONTAKTAI
Arvydas Anušauskas
El. p. arvydas.anusauskas@lrs.lt

4 d. Kario savanorio Artūro
Sakalausko vardo diskusijų klube
Alytuje. Diskusijos tema
„Asmenybės galia Lietuvos
istorijoje“.

Tel. +370 698 42 263
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius

Padėjėja-sekretorė
Goda Pilibaitytė
El. p. goda.pilibaityte@lrs.lt
Tel. (8 5) 239 6878

