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Įstatymų leidyba

Dirbdamas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete buvau užimtas šios srities reguliavimu,
o kaip vienmandatėje miesto apygardoje išrinktas
Seimo narys susidūriau su pačiomis įvairiausiomis
žmonių problemomis. Svarbiausi asmeniniai darbai
teisėkūroje buvo susiję su nuolatiniu darbu siekiant
krašto apsaugos ir specialiųjų tarnybų parlamentinės
kontrolės stiprinimo, šauktinių grąžinimo į Lietuvos
kariuomenę. Seime vienas ir su kolegomis registravau 104 teisės aktus (žr. priedą ataskaitos pabaigoje),
iš kurių buvo apsvarstytas ir priimtas 21 įstatymas
(pagal įstatymų pasiūlymus priklausau aktyviausių
opozicijos atstovų penketukui).
Oficialioje statistikoje neminimas didelis, kelių dešimčių straipsnių Privačių detektyvų įstatymas,
kurį pačiam teko inicijuoti ir teikti net ketverius metus. Įstatymas jau veikia nuo 2016 m. sausio 1 d. ir
gali būti rimta užkarda žmonių privačios informacijos rinkimui neteisėtomis priemonėmis bei neaiškiais
tikslais. Stengiantis aktyvinti kovą su korupcija savivaldybėse, buvo priimtas įstatymo papildymas dėl

Parlamentinė kontrolė

Remiantis iš rinkėjų ir asmeniškai surinkta informacija, kiekvienais metais buvo parengiama po 50-60 raštų ir pareiškimų valstybės institucijoms, iš kurių svarbiausi susiję su viešojo intereso gynimu, korupcijos
pasireiškimų tyrimu, teisės aktų spragomis ir įstaigų
neveiklumu bei prieš Lietuvos nacionalinius interesus
veikusių grupių ir atskirų asmenų veiklos tyrimu (pradėti du ikiteisminiai tyrimai, keturis tyrimus atsisakyta pradėti, kelis kartus perduota informacija VSD).
Keliasdešimt raštų parengta Vilniaus miesto
savivaldybei dėl neteisėtų veiksmų rengiant detaliuosius planus, neveiklumo ar problemų sprendžiant gyventojams aktualias problemas: triukšmo, nelegalių
statybų, neteisėtos prekybos, galimo tarnautojų pik-

savivaldybių antikorupcijos komisijų sudarymo. Taip
pat priimti įstatymo projektai dėl garantijų ir išmokų
privalomą pradinę karo tarnybą atliekantiems jaunuoliams, dėl šauliams bei kariams-savanoriams teisės
turėti ginklus namuose ne medžioklės, o nacionalinio
saugumo reikalams.
Buvo ir atmestų įstatymo projektų. Pavyzdžiui, užregistruotas ir pateiktas įstatymo projektas
dėl okupantų paliktų kapinių tvarkymo (tam, kad
būtų reikalingas kariuomenės leidimas, jei tvarkyti
imasi Rusijos ambasada), tačiau projektas valdančios
daugumos atmestas dar pateikimo stadijoje. Tris kartus neleista pateikti įstatymo projekto, kuris neleistų
savivaldybėms falsifikuoti informacijos sklaidos, leidžiant „nemokamus“ laikraščius tik su teigiama savivaldybės propaganda (Druskininkų pavyzdys). Nors
galiausiai įstatymas buvo priimtas, tačiau buvo valdančiųjų taip „patobulintas“, kad sulaukė prezidentės
veto. Taip pat iki 2016 metų rudens atsisakyta svarstyti iškeltą valstybinių pensijų pareigūnams (ir tremtiniams) kompensavimo klausimą ir t.t.

tnaudžiavimo tarnyba, mokyklų remonto, gatvių ar
kiemų remonto, švietimo įstaigų problemų ir kt. Dalis
atsakymų buvo pozityvūs ir parodė, jog iškeltos problemos sprendžiamos (pavyzdžiui: mokyklų, balkonų
remonto, mokyklų stadionų ir sporto aikštynų įrengimo, socialinio ir savivaldybės būsto nuomos kainos
sumažinimo Vilniaus mieste).
Tačiau biurokratinio atsirašinėjimo pavyzdžių, neveiklumo bei formalizmo pateisinimo dar yra
daugiau negu norėtųsi. Pavyzdžiui, nors buvo kreiptasi į Vyriausybę, tačiau atsisakyta peržiūrėti LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, kurio
paskutiniai pakeitimai lėmė ženklų savivaldybės ir
socialinio būsto nuomos kainų augimą, vien didžiuo-

siuose miestuose palietusį 10 tūkst. šeimų.
Būdamas nacionalinio saugumo ir gynybos
komiteto nariu inicijavau ir rėmiau specialiųjų tarnybų atskaitomybę visuomenei. Inicijavau dabar jau tradicinėmis tapusias VSD ir karinės žvalgybos veiklos
ir grėsmių viešas apžvalgas. Papildomai dalyvavau
Antikorupcijos komisijos veikloje, kur buvo inicijuojami siūlymai atlikti sveikatos apsaugos bei kitų sričių antikorupcinius vertinimus.
Seime buvo atnaujinta parlamentinė grupė

„Už Lietuvą be korupcijos“, kurios informacinį biuletenį leido ir mano biuras. 2014 m. įkurta Lietuvos
kariuomenės ir savanorių rėmimo parlamentinė grupė, kurios pirmininku esu išrinktas nuo tų metų gruodžio mėn. Grupė bendradarbiauja su savanorių, šaulių
ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis, kurioms
aktualūs krašto gynybos reikalai. Įkurta ir parlamentinė grupė „Už istorinę atmintį ir teisingumą“ (apie ją
plačiau kitame skyriuje).

Svarbesnių pareiškimų, iniciatyvų sąrašas:
•
2012 m. gruodį pareiškimas dėl savivaldybės
padalinių netinkamų ar nepakankamų veiksmų ginant
teisėtus gyventojų interesus, kuriuos sistemingai pažeidinėjo UAB „Sėkmingi projektai“ priklausanti kavinė „Shiva Chill Bar“. Dėl jos veiklos pažeidimų net
30 kartų kreiptasi į skirtingas institucijas.
•
2013 m. sausio mėn. raštas merui dėl Vilniaus senamiesčio ir sovietinio laikotarpio pastatų
balkonų itin prastos būklės, skubios renovacijos arba
atnaujinimo. Atsakymą gavau po metų su remontuotinų balkonų sąrašu, parengtomis jų remontavimo bei
finansavimo tvarkomis.
•
2013 m. kreiptasi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl kai kurių Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės aktų teisėtumo (2013
m. gruodžio 9 d. gautas sprendimas).
•
2013 m. vasario mėn. raštas Seimo Antikorupcijos komisijai dėl Klaipėdos regiono atliekų rūšiavimo centro ir įmonės UAB „Fortum Heat Lietuva” galimai neskaidraus bendradarbiavimo.
•
2013 m. spalio mėn. kreiptasi į Generalinę prokuratūrą dėl galimo piktnaudžiavimo tarnyba
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente.
•
2013 m. spalio mėn. – į Generalinę prokuratūrą dėl „Pervyj Baltyjskij kanal“ pažeistų Lietuvos
įstatymų (buvo menkinami Sausio 13-osios įvykiai,
įžūliai išsityčiota iš mūsų tautos kovos už laisvę).
•
2014 m. kovo mėn. – į Generalinę prokuratūrą dėl viešų raginimų pažeisti Lietuvos Respublikos
teritorinį integralumą ir vientisumą (atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą).
•
2014 m. balandžio mėn. – į Generalinę prokuratūrą dėl proceso atnaujinimo ir viešo intereso gynimo (dėl leidimo statyti Vilniaus regiono komunalinių atliekų deginimo gamyklą Jočionių g. 13)
•
2014 m. birželio-liepos mėn. pareiškimai
Generalinei prokuratūrai dėl pinigų rinkimo prieš
Ukrainą kovojančiai organizacijai „DLR“ (atsisakyta
pradėti ikiteisminį tyrimą, tačiau pakartojus kreipimąsi ir apskundus ikiteisminio tyrimo teisėjui, tyri-

mas pradėtas).
•
2014 m. liepos mėn. pareiškimas vidaus reikalų ministrui dėl paskelbtos informacijos apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovą K. Jucevičių, kuri meta šešėlį FNTT darbui kovojant su
šešėline ekonomika ir neteisėtu praturtėjimu.
•
2015 m. vasario mėn. kreiptasi į Generalinę prokuratūrą prašant ištirti, kas socialiniame tinkle
„Facebook“ sukūrė puslapį „Wileńska Republika Ludowa – Виленская“ (pradėtas ikiteisminis tyrimas).
•
2015 m. gegužės - rugsėjo mėn. parengta 15
raštų Vilniaus miesto savivaldybei, Švietimo ir mokslo ministerijai dėl Vilniaus mokyklų problemų.
•
2015 rugpjūčio mėn. raštas Lygių galimybių
kontrolierei dėl paraolimpinių žaidynių čempionų
skatinimo.
•
2015 rugsėjo mėn. raštas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui dėl nepakankamos
civilinės saugos būklės kontrolės.
•
2015 m. gruodį-2016 m. sausį kreiptasi į
įvairias institucijas, miestų savivaldybes dėl savivaldybės ir socialinio būsto nuomos kainų mažinimo.
•
2016 m. sausio mėn. – į premjerą ir energetikos ministrą dėl Panevėžio termofikacinės elektrinės
reikalų.
•
2016 m. sausio-kovo mėn. – į įvairias institucijas dėl nuodingomis medžiagomis užteršto kuro
naudojimo Upytėje, jo pardavimo biokuro biržoje bei
kietojo kuro kokybės reikalavimų.
•
2016 m. sausio mėn. – į įvairias institucijas
dėl mažėjančių biudžetininkų atlyginimų.
•
2016 m. kovo mėn. – į Lietuvos kultūros tarybą dėl ekspertų atrankos tvarkos skaidrinimo.
•
2016 m. kovo mėn. kultūros ministrui nusiųsti pasiūlymai dėl kultūros ir meno projektų finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą skaidrinimo.
•
2016 m. balandžio mėn. – į generalinį prokurorą dėl tautinę nesantaiką kurstančių pareiškimų.
•
2016 m. birželį – į kariuomenės vadą dėl karių-savanorių sveikatos patikrinimo reikalavimų.

Istorinė atmintis

2013 m. mano iniciatyva buvo įsteigta parlamentinė
grupė „Už istorinę atmintį ir teisingumą“ (dabar - 14
narių), kuri pradėjo kelti Lukiškių aikštės, Žaliojo tilto skulptūrų problemas – rengė susitikimus (ir su kultūros ministru, ir architektais, ir skulptoriais), kvietė
suinteresuotus visuomenės atstovus aktyviau išreikšti
savo poziciją. Pats dalyvavau formuojant viešąją nuomonę, 2013 m. gruodžio mėn. inicijavau ir Sovietinės
okupacijos tyrimo asociacijos įsteigimą, kuri dabar
savarankiškai tęsia savo veiklą bei sukūrė internetinę
svetainę www.istorineatmintis.lt.
Tapau prezidentės D. Grybauskaitės atnaujintos Tarptautinės komisijos nacių ir sovietų nusikaltimams tirti nariu, sovietinių nusikaltimų tyrimo pakomisės pirmininku. Taip pat parlamentinė grupė ėmėsi
iniciatyvos Seime renginiais priminti trėmimų metines ir kitas Lietuvai reikšmingas datas. Per grupės
posėdžius (surengtos diskusijos dėl kultūros ir meno
projektų finansavimo, dėl holokausto istorijos tyrimų, dėl 1940 metų kolaborantų paminklų įvertinimo
ir kt.) stengtasi atkreipti valstybės institucijų dėmesį
į egzistuojančias problemas bei skatinti jas spręsti.

Deja, pasiekta tik dalis iškeltų tikslų.
Teko kreiptis į Generalinę prokuratūrą dėl
„Pervyj Baltyjskij kanal“ pažeistų Lietuvos įstatymų
(buvo menkinami Sausio 13-osios įvykiai), į Anykščių, Trakų ir Alytaus savivaldybes dėl okupantų paliktų paminklinių ženklų, skirtų įamžinti okupantų
„žygdarbius“ ar „žuvimo vietas“ kovojant su lietuvių
rezistencija (Trakų r. Aukštadvario regioniniame parke išmontuotas, Alytaus r. Miroslavo m. prie tokio
paminklo pritvirtinta Genocido ir rezistencijos tyrimo
centro parengta informacinė lentelė), dėl 1940 metų
kolaborantų atminimo ženklų perkėlimo į kuklesnes
viešąsias erdves ir t.t.
Laisvalaikiu siekiau dalintis ir savo istorijos
žiniomis: per dvejus metus parašytos 2 knygos - „Lietuvos žvalgyba“ ir „KGB. Visiškai slaptai“, recenzuoti 3 mokykliniai vadovėliai, dalyvauta ir organizuota
18 specialių konferencijų bei diskusijų. Surengti 44
išvažiuojamieji knygų pristatymai (maždaug 2600
dalyvių), tarp jų knygos „Teroras 1940-1958 m.“ pristatymai už nuosavas lėšas lietuvių bendruomenėms
Londone, Briuselyje, Vašingtone ir Čikagoje.

Komunikavimas ir informacijos sklaida
Siekiant palengvinti žmonių galimybes susitikti ir
išdėstyti savo problemas, priiminėjau juos ir Seime. Kad būtų didesnis prieinamumas, pareiškimai
ir prašymai buvo priimamai vienodai ir paprastu bei
elektroniniu paštu, ir socialiniais tinklais, ir telefonu.
Priimta daugiau kaip 120 žmonių iš Vilniaus, Kauno ir Panevėžio miestų bei kitų rajonų, parengta daugiau kaip 300 oficialių atsakymų raštu interesantams.
Organizuoti susitikimai su miesto bendruomenėmis
(Užupio, Senamiesčio ir kitomis) sprendžiant jų iškeltas problemas.
Siekiant aktualią informaciją perduoti tiesiogiai, organizuoti susitikimai, diskusijos ir kiti
renginiai. Iš viso organizuota ir dalyvauta 127
renginiuose (pusė buvo mano paties organizuoti),
kuriuose apsilankė 3500 žmonių. Informuojant apie
darbus ir problemas duota apie 600 interviu nacionalinėms televizijoms, radijo stotims ir dienraščiams,
iš kurių apie 120 buvo susiję su istorinės atminties
bei informacinių atakų problemomis. Paskelbti 55
asmeniniai pranešimai spaudai Seimo internetinėje
svetainėje www.lrs.lt (Žr. A. Anušausko svarbiausių
pranešimų spaudai sąrašą).
Pagal aktualijas parašyti ir 2012 m. lapkričio–2016 m. rugpjūčio mėn. paskelbti 67 straipsniai,

daugiausia www.delfi.lt ir www.15min.lt , keletas
„Lietuvos žinios“ ir „Bernardinai.lt“, duoti keliolika
interviu „Lietuvos žinios“, „Savaitė“ ir regioniniams
leidiniams (žr. A. Anušausko svarbiausių straipsnių
sąrašą). Taip pat paskelbti keli straipsniai regioninėje žiniasklaidoje (internetinėse svetainėje www.jp.lt
(„Jūsų Panevėžys“) ir kt.).
Leidžiamas ir renginių metu platinamas neperiodinis leidinys „Antikorupcija.lt“ 500-1000 tiražu (išleista 20 numerių). Pranešimai apie darbus,
straipsniai, kita informacija skelbiama biuro administruojamuose internetiniuose puslapiuose:
• www.arvydasanusauskas.lt (po apžvalgininko Andriaus Tapino 2016 m. rugsėjo mėn. išsakytos
kritikos pertvarkius tinklalapį, skelbiama daugiau
informacijos, pranešimų ir straipsnių), viešinamos
kiekvieno mėnesio darbotvarkės. Dabar per pusmetį
buvo 127 tūkst. lankytojų arba 4000 nuolatinių unikalių skaitytojų kiekvieną mėnesį);
• www.antikorupcija.lt;
• socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Kita veikla

Iki 2013 m. pavasario buvau TS-LKD Priežiūros komiteto pirmininkas, 2013-2015 m. – TS-LKD Politinio komiteto pirmininkas. TS-LKD Politinių kalinių
ir tremtinių frakcijos tarybos pirmininku buvau tris
kadencijas. Dabar esu išrinktas TS-LKD Prezidiumo
nariu. TS-LKD Šešėlinėje vyriausybėje patvirtintas
šešėliniu vidaus reikalų ministru. Organizuojamas vidaus reikalų ministerijos veiklos monitoringas ir pa-

laikomas dialogas su pareigūnų profesinėmis sąjungomis, teisėsaugos institucijomis, kad būtų duodami
aiškūs atsakymai, kaip ir kada gali būti įgyvendinami
jų teisėti lūkesčiai, palaikomi ir remiami teisėsaugos
institucijų veiksmai, kuriais mažinamos korupcijos
pasireiškimo galimybės visoje vidaus reikalų sistemoje bei reikalaujama vadovų atsakomybės.

Diskusijų klubas „Status Quo?“
2013 m. vasario–2015 m. spalio mėn. laisvalaikiu organizavau 20 „Status Quo?“ klubo diskusijų, kuriose
dalyvavo daugiau kaip 760 dalyvių. Diskusijų klubas
„Status Quo?“ kartą per mėnesį kviesdavo kelis prelegentus, surinkdavo 30-60 dalyvių ir kartu diskutuodavo aktualiausiomis to mėnesio temomis.
Dalyvavo politologai, žurnalistai, ekspertai ir
politikai: Europos parlamento nariai V. Landsbergis
ir L. Andrikienė, Seimo nariai A. Kubilius, R. Juknevičienė ir V. Juozapaitis, buvusi finansų ministrė I.
Šimonytė ir buvęs užsienio reikalų ministras A. Ažubalis, finansų analitikas G. Nausėda, buvęs FNTT
vadovas, MRU profesorius, publicistas prof. J. Ži-

linskas, žurnalistai D. Pancerovas, V. Pugačiauskas
ir V. Savukynas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, islamo tyrinėtojas E. Račius ir prezidentės
patarėja J. Neliupšienė, žurnalistas ir diplomatas A.
Matonis, diplomatas V. Ušackas ir politologas L. Kasčiūnas ir kt. Lankėsi klube iš Ukrainos atvykęs buvęs
bataliono „Aidar“ kuopos vadas ir 1991 m. Sausio
13-osios dalyvis Jevgenij Dykij, JAV kongresmenas
J. Szimkus ir kt.
2015 m. gruodžio mėn. klubas sustabdė savo
veiklą, o aš savo dalyvavimą perkėliau į Panevėžyje vykusias diskusijas, kurios buvo organizuojamos
2016 m. balandžio-birželio mėn.

2013 vasarį – 2015 m. lapkritį organizuotų diskusijų temos:
•
„Bankų ligos ir euro įvedimas – kas ką? Diagnozės ir receptai“ (2013 m. vasario 18 d.).
•
„Vyriausybės šimtadienis – ar valdžia gydo
nuo populizmo?“ (2013 m. kovo 12 d.).
•
„Antikorupcija prieš korupciją. Kas užtikrins
pergalę – įstatymai, laisva žiniasklaida ar visuomenė?“ (2013 m. balandžio 8 d.).
•
„Ar įvyks (vyksta) revoliucija Ukrainoje?“
(2013 m. lapkritis).
•
„Kodėl ir kaip gimsta sąmokslo teorijos?“
(2014 m. gruodis).
•
„Terorizmas: tikri ir menami pavojai“ (2014
m. sausis).
•
„Kam Lietuvai reikalinga žvalgyba?“ (2014
m. vasaris).
•
„Nacionalizmas, revanšizmas, imperializmas... Kas, su kuo ir prieš ką? Krymo atvejis“ (2014
m. kovo 18 d.).
•
„Šaltasis karas dabartiniuose santykiuose su
Rusija: istorijoje, politikoje, kultūroje...?“ (2014 m.
balandžio 8 d.).
•
„Prezidento rinkimai kaip visuomenės veidrodis: ko laukia Lietuva ir kas laukia Lietuvos?“ (2014

m. gegužės mėn.).
•
„Lietuva Jungtinėse tautose: kas laukia Lietuvos, Europos ir pasaulio?“ (2014 m. spalio 7 d.).
•
„Pakalbėkime apie mafiją: kriminalinės žvalgybos kova su organizuotu nusikalstamumu” (2014
m. lapkričio 11 d.).
•
„Ar lietuvių kolaboravimas su agresoriumi ir
diktatūra yra tik praeitis ar jau laukia už durų? Istorijos ir politikos dabartinės sankirtos“ (2014 m. gruodžio 9 d.).
•
„Ar virtualus separatizmas – tik virtuali grėsmė? Ar Rusija ruošiasi ilgalaikei plataus masto karinei/nekarinei konfrontacijai?“ (2015 m. vasario 10
d.).
•
„Kovo 11-osios diplomatija: diplomatai tarptautinių santykių užkulisiuose“ (2015 m. kovo 12 d.).
•
„Šeštoji ir septintoji kolonos: slaptosios tarnybos ir propaganda“ (2015 m. balandžio 14 d.).
•
„Valstybės įsipareigojimai ir nacionalinis saugumas: kam reikalingas agentų viešinimo skandalas?“ (2015 m. gegužės 12 d.).
•
„Informacinio karo aukos ir herojai: kas ir
kada laimės?“ (2015 m. rugsėjo 8 d.).

•
„Geopolitinės slinktys ir Lietuva: esa- •
„Įvaizdis politikoje: politinio spektaklio kūrimos ir būsimos krizės bei jų sprendimai“ mas, politinio kapitalo kaupimas ar įvaizdžio kampa(2015 m. spalio 13 d.).
nijų dalis?“ (2015 m. lapkričio 10 d.).

Parašyti svarbiausi politiniai straipsniai
2012 spalio – 2016 rugpjūčio mėn.:
1.
Kiek kainuoja vatinukai Rusijoje? Delfi.lt,
2016-08-23.
2.
Kur veda estai, arba statistika saviplakai.
Delfi.lt, 2016-07-10.
3.
Kremliaus taikiniai.15min.lt, 2016-06-22.
4.
LT–BREXIT: taikos, gerovės ir laisvės?
Delfi.lt, 2016-06-21.
5.
Šį kartą į Sibirą niekas nebeveš. Delfi.lt,
2016-06-13.
6.
Meldoniumas politikoje. Delfi.lt, 2016-05-20.
7.
Kada Putinui įteiks taikos premiją? 15min.lt,
2016-05-09.
8.
Konvencinis karas be lietuvių kalbos – dabarties atspindys ar ateities vizija? Delfi.lt, 2016-05-01.
9.
Vyriausybinio flirto pabaiga – griežtas
„ne“ kariuomenės ir policijos veteranams? Delfi.lt,
2016-04-14.
10.
Mažas kaimo detektyvas – vėžį sukelianti medžiaga kaip biokuras. 15min.lt, 2016-03-21.
11.
60 valandų Talino ir Rygos užėmimui arba
atgrasymo priemonių stiprinimas NATO rytiniame
flange. 15min.lt, 2016-02-03.
12.
Ministerijos „otpyska“ dešimčiai tūkstančių
šeimų. 15min.lt, 2016-01-20.
13.
Dešimt tūkstančių šeimų laukia vyriausybės
jautrumo, o ne du kartus didinamų nuomos mokesčių.
Delfi.lt, 2016-01-15.
14.
Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas ir Sausio 13-oji. 15min.lt, 2016-01-13.
15.
Vyriausybės formulė lauko tualeto kainai nustatyti. Delfi.lt, 2016-01-02.
16.
Kaip gauti naujametę nuolaidą nusipirkti „Lukoil“. 15min.lt, 2015-12-29.
17.
Kovos su terorizmu lietuviški šešėliai.
Delfi.lt, 2015-12-06.
18.
Homo sovieticus palikimas niekur neišnyko.
Lietuvos žinios, 2015-11-09.
19.
Užkalbėjimais gydoma korupcija. Delfi.lt,
2015-11-04.
20.
Ar apsigins laisvės kovotojai? 15min.lt,
2015-10-22.
21.
Ar Baltijos valstybės laimi mūšius prieš Rusijos žvalgybą? Delfi.lt, 2015-10-06.
22.
Kodėl „Kseroksui“ reikia „aklų“ tėvynainių?

Delfi.lt, 2015-08-28.
23.
Nuo rožinių biografijų – prie konformizmo.
Delfi.lt, 2015-08-20.
24.
Okupacija ir politinės iliuzijos: prieš ir po 75
metų. Delfi.lt, 2015-07-20.
25.
Genocidas Balkanuose – Rusijai ne genocidas? 15min.lt, 2015-07-10.
26.
Graikiškosios pamokos: referendumai nepanaikina politikų atsakomybės. Delfi.lt, 2015-07-09.
27.
Hibridiniai 1940-ieji metai: žalieji žmogeliukai ir gerų norų scenarijai. Delfi.lt, 2015-06-12.
28.
Viešinti negalima palikti. Delfi.lt, 2015-05-05.
29.
Kodėl KGB neapsišvitino Černobylyje: technogeninių katastrofų užkulisiai. Delfi.lt, 2015-05-02.
30.
Ministras, kuris paliktas vienas. 15min.lt,
2015-04-23.
31.
Kaip ginsis demokratija? Delfi.lt, 2015-04-06.
32.
Malina – saldaus gyvenimo kronikoje nieko
naujo. Delfi.lt, 2015-01-29.
33.
Korupcijos
vidaus
reikalai.
Delfi.lt,
2014-10-23.
34.
Agresijos ir dezinformacijos ebola. Delfi.lt,
2014-10-10.
35.
„Hibridinis melas ant Žaliojo tilto“. Delfi.lt,
2014.09.03
36.
Maskva – Berlynas. 1939-ųjų slaptieji susitarimai prieš Lietuvą. Delfi.lt, 2014-08-19.
37.
Ar Šiauliai taps didžiaisiais Vasiukais?
15min.lt, 2015-08-29.
38.
Terorizmas – kaip oficiali veikla. 15min.lt,
2014-08-19.
39.
Putino sankcijos Rusijos piliečiams. Delfi.lt,
2014-08-08.
40.
Tariamos STT indulgencijos: naujas politinių
manipuliacijų žodis?15min.lt, 2014-06-10.
41.
Šlapia dešra ant prezidento rinkėjų stalo.
Lietuvos žinios, 2014-05-22.
42.
Prezidento rinkimai – kaip visuomenės veidrodis. Delfi.lt, 2014-05-18.
43.
Putino gyvasis skydas. Delfi.lt, 2014-05-09.
44.
Lietuvos valstybės branda ir vietos fiureriukų
dūmai. Delfi.lt, 2014-03-11.
45.
Kremlinai.15min.lt, 2014-03-10.
46.
Prezidento rinkimų naujiena – žaidimas žy-

mėta KGB korta. Delfi.lt, 2014-02-13.
47.
Kas rūpi V. Tomaševskio elitui? Lietuvos žinios, 2014-01-14.
48.
Lietuva – ne Antarktidoje įstrigęs laivas.
Delfi.lt, 2013-12-31.
49.
Milijonas sidabrinių šeimos bizniui. Delfi.lt,
2013-12-13.
50.
Vidaus reikalų ministerija – pažadai ir du
žingsniai stovint vietoje. 15min.lt, 2013-12-16.
51.
Kada pasivysime Sant Luciją ir Barbadosą?
Kalbėjimas apie korupciją ir jos suvokimo indeksai.
Antikorupcija.lt, 2013-12-09.
52.
Prezidentinė A. Butkevičiaus ramybė.
15min.lt, 2013-10-09.
53.
Blokadų pamokos: kieno pramintu keliu žengia V. Putinas. Delfi.lt, 2013-10-07.
54.
Kokio prezidento norėtų socialdemokratai?
Bernardinai.lt, 2013-07-24.
55.
Už ką kovojame. Delfi.lt, 2013-08-23.
56.
Vilnius veža ir neša. Apie pigius bilietus ir kitus malonumus. 15min.lt, 2013-08-05.

57.
Druskininkai. Nekonkursinių litų keliai ir teisėti klystkeliai. Delfi.lt, 2013-08-05.
58.
Valstybė ne tik žemėlapiuose. Alfa.lt,
2013-07-05.
59.
Ar pajėgiame ginti Lietuvos valstybę? Delfi.lt,
2013-02-16.
60.
Bebalsės politikos šimtadienio pabaigtuvės ir
krašto apsauga. Bernardinai.lt, 2013-02-07.
61.
Perrašoma istorija: KGB buvo kriminalinės
žvalgybos įstaiga? Delfi.lt, 2013-01-16.
62.
Ar nepasimetė istorinėje atmintyje didžiausia
lietuvių deportacija į Sibirą? 15min.lt, 2013-01-03.
63.
Kai pamirštame – prarandame. Delfi.lt,
2012-12-22.
64.
Juodosios buhalterijos tvaikas grįžta. Delfi.lt,
2012-12-20.
65.
Ar moralinius autoritetus pakeis zonos autoritetai? Delfi.lt, 2012-12-03.
66.
Ką ignoruoja V. Tomaševskis ir ko nemato
„naktinė koalicija? Delfi.lt, 2012-11-05.
67.
Ne-Tiesos kvapas. Delfi.lt, 2012-10-23.

Svarbiausi pranešimai spaudai
2012 lapkričio - 2016 rugpjūčio mėn.:
1.
„Nota Bene“, arba šakutė ant ministro stalo.
2.
Automobilių žygis „Berlynas–Maskva–Berlynas“ tik iš pažiūros nekaltas.
3.
Kaip Astravo AE tapo saugi, o Rusijos karinio
jūrų laivyno diena – svarbesnė nei Medininkų žudynių metinės.
4.
Šnipiškės skendės dulkėse dar mažiausiai
dvejus metus?
5.
Ar esame tinkamai pasiruošę ekstremaliosioms situacijoms?
6.
Apgailestauju, kad nacionaliniam saugumui
svarbūs klausimai svarstomi nevengiant grubių užuominų prieš gynybai pasišventusius žmones (visus pranešimus žr. Lrs.lt).
7.
Reikalingas žingsnis įteisinant šaulių ir savanorių ginklus namie.
8.
Kultūros finansavimui taip pat reikalingas
skaidrumas ir aiškumas.
9.
Vilniaus senamiesčio tvarkymo planavimas
neįmanomas be bendruomenių dalyvavimo.
10.
Kviečiame aptarti Kultūros tarybos ekspertų
atrankos ir veiklos skaidrumą.
11.
Seimo TS-LKD frakcijos narių R. Juknevičienės ir A. Anušausko pranešimas „Sprendimas nutraukti paramą termofikacinėms elektrinėms gali būti
keičiamas“.
12.
Vyriausybė turi pakeisti nutarimą, pabrangi-

nusį butų nuomą 2476 vilniečių šeimoms.
13.
Kas gali pabrangti po rinkimų - dabar tyla?
14.
Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbas lygus
nekvalifikuotam?
15.
Socialdemokrato mero vadovaujamoje Marijampolės savivaldybėje masiškai įdarbinami politikų
artimieji.
16.
Seime – istorinės informacijos sklaidai skirtos
internetinės svetainės pristatymas.
17.
Parolimpiečių pasiekimai įstatymuose turi
būti sulyginti su olimpiečių.
18.
Anušauskas siūlo leisti šauliams namuose laikyti automatinius ginklus.
19.
Legalūs detektyvai – tik laiko klausimas.
20.
Dėl „Vilniaus liaudies respublikos“ kreipėsi į
prokurorus.
21.
Totalitarinių valstybių simboliai bus iš naujo
įvertinti.
22.
Seimo narys A. Anušauskas kreipėsi į STT dėl
informacijos apie šildymo kainas Tauragėje.
23.
Politikams reikia ne tik sveikinti policininkus,
bet ir priimti jiems reikalingus įstatymus.
24.
Ar prokuratūra paiso Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų?
25.
NSGK turėtų įvertinti Rusijos keliamas grėsmes ir nacionalinio saugumo strategijoje.
26.
Nuimkime okupantų ženklus.

27.
Lietuva gali uždrausti atvykti į šalį kai kuriems Rusijos atlikėjams.
28.
Reikalauja vidaus reikalų ministro pasiaiškinimo.
29.
Prokuratūra priversta svarstyti Seimo narių
skundą dėl separatistų peticijos atskirti Klaipėdos
kraštą.
30.
Socialdemokratai turėtų prisiimti atsakomybę
dėl demokratinių teisių nepaisymo Druskininkuose.
31.
Skardžiaus šeimos verslai – pagrindas antikorupciniam tyrimui.
32.
Asociacija vienys sovietinės okupacijos tyrėjus ir garsins jų darbus.
33.
B. Bradauskas turėtų trauktis iš komiteto pirmininko posto už įžūlų žygį prieš Sausio 13-osios atmintį.
34.
Ginti demokratijos laisvę nuo dezinformacijos prievartos būtina ir teisinėmis, ir politinėmis priemonėmis.
35.
„Pervyj baltyjskij kanal“ veiklą turi ištirti prokurorai.
36.
Druskininkų savivaldybės vadovai šaiposi iš
druskininkiečių.
37.
Reikėtų įvertinti neteisėtą politinį spaudimą
policijos pareigūnams.
38.
Seimo rezoliucijos atmetimas – akivaizdus
valdančiosios daugumos pataikavimas Rusijai.
39.
Anušauskas valstybės institucijų prašo išsiaiškinti žemės ūkio ministerijos organizuoto konkurso, kuriame laimėjo su B. Bradausku susijusi įmonė,
aplinkybes.
40.
Vilniaus viešojo transporto reformą galima
vykdyti tik labai gerai jai pasiruošus.

41.
Parlamentinės grupės ,,Už istorinę atmintį ir
teisingumą“ nariai buvo patikinti, kad po 2 mėn. Valdovų rūmai plačiai atvers duris tiek lankytojams, tiek
Europos Sąjungos renginiams.
42.
Seimo parlamentinė grupė ,,Už istorinę atmintį ir teisingumą“ surengė išvažiuojamąjį posėdį
Nacionalinio muziejaus LDK valdovų rūmuose.
43.
Pareigūnų profsąjungų keliami reikalavimai
turi būti apsvarstyti.
44.
Vilniaus vežėjai reikalauja skaidrių konkursų
ir dialogo su savivaldybe.
45.
Įkuriama parlamentinė grupė ,,Už Lietuvos
futbolo ateitį“.
46.
Korupciniai tinklai galimai užmesti ant Klaipėdos regiono atliekų rūšiavimo centro.
47.
Po pasiūlymo dalyvauti korupcinėje veikloje
– Seimo narių kreipimasis į STT.
48.
Lukiškių aikštė turėtų sudominti istorijai neabejingus menininkus.
49.
Lukiškių aikštė neįteisinta ir projektas juda labai sunkiai.
50.
Perrašoma istorija: KGB buvo kriminalinės
žvalgybos įstaiga?
51.
Lietuva palaiko Gruzijos pastangas.
52.
Tarp tramvajaus ar miesto įvaizdžio teorinių
planų neturi pasimesti vilniečiams aktualūs ir žemiški
reikalai.
53.
Ar nepasimetė istorinėje atmintyje didžiausia
lietuvių deportacija į Sibirą?
54.
Kaip mėginama paslėpti privačius interesus
supainiojusį viceministrą.
55.
Anušauskas inicijuoja parlamentinės grupės
„už istorinę atmintį ir teisingumą“ steigimą.

Iš darbo kalendoriaus

skirta Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui.
22 d. Knygos ,,Teroras 1940–1958 m.“ pristatymas
Vašingtone.

Stiprinkime Lietuvą darbais !

2013 METAI

Rugsėjis
4–6 d. Dalyvavimas tarpparlamentinės bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir
gynybos politikos konferencijoje Vilniuje.
6 d. Pranešimas apie istorinę atmintį Jaunųjų lyderių
akademijoje (angl. „YLF Academy“) Vilniuje.
7 d. Dalyvavimas Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydyje ,,Trakinių Partizanai“ Kurkliuose.
Gegužė
20 d. 1948 m. trėmimų minėjimas ,,Praeitis ir dabartis 12 d. Dalyvavimas Seime konferencijoje „Antinacinė
– atmintis apie 1948 m. trėmimą“ Tuskulėnų memori- rezistencija ir nacių bandymai sukurti tautinius SS dalinius Baltijos šalyse 1941–1944 metais“.
aliniame komplekse Vilniuje.
22 d. 1948 m. trėmimų minėjimas-konferencija ,,Mus 24 d. Vizitai Viešojo saugumo tarnyboje ir MRU Viešojo saugumo fakultete Kaune.
vagonais skaičiavo“ Kaune.
24 d. Norilsko lagerių sukilimo 60-ųjų metinių minė- 28 d. Pranešimas „Lietuvos okupacijų istorijos pasakojimas praktinėje istorijoje“ III Lietuvos istorikų
jimas Seime.
suvažiavime.
30 d. Susitikimas su Lietuvoje viešinčiais Ukrainos
Birželis
12 d. Konferencija „Tremties istorinė ir socialinė at- parlamentinių partijų VS „Batkivščina“, VS „Svoboda“ ir PP „Udar“ lyderiais Arsenij Jaceniuk, Oleg Tiamintis: gyvenimas po lemties ženklu“ Seime.
14 d. Knygos ,,Teroras 1940-1958 m.“ pristatymas, gnibok ir Vitalij Kličko.
skirtas Gedulo ir Vilties dienai Londone.
20 d. Susitikimas su jakutais – buvusiais tremtiniais. Spalis
21 d. Knygos ,,Teroras 1940-1958 m.“ pristatymas, 11 d. Dalyvavimas diskusijoje Seime tema: „Ar sauskirtas didžiųjų trėmimų metinėms paminėti Briuse- gu gyventi Lietuvoje?“
lyje. Gauti pinigai panaudoti 20 ,,Tremtinio“ prenu- 12–16 d. Dalyvavimas Tarptautinės komisijos nacių
meratų užsakymui nepasiturintiems buvusiems trem- ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti IX posėdyje Vilniuje.
tiniams.
16 d. Seime organizuota diskusija: ,,Kaip ginamas
Konstitucijos 25 straipsnis?“
Liepa
12 d. Vokietijos prezidento Joachimo Gauko susiti© LR Seimo archyvas
kimas su Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio
okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti
nariais Vilniuje.
Balandis
4 d. Susitikimas-diskusija su Lietuvos šaulių studentų
korporacija ,,Saja“: ,,Istorinės atminties formavimas
ir užsienio politika” Vilniuje..
5 d. Įsteigtas „Politika gyvai“, vėliau „Status Quo?“
diskusijų klubas.

Rugpjūtis
18 d. Knygos ,,Teroras 1940–1958 m.“ pristatymas
Čikagoje, Lemonte.
19 d. O’Hare oro uoste (Čikaga) atidaryta paroda,

Lapkritis
27 d. Vizitas į KASP Vyčio apygardos 5 rinktinės Ku15 d. Diskusija VRK ,,Politinių partijų ir kampanijų piškio 509 kuopą.
finansavimas Lietuvoje: reguliavimas, priežiūra, patirtis“ su Makedonijos delegacija Vilniuje.
Kovas
12 d. Sovietinės okupacijos tyrimo asociacijos ir SeiGruodis
mo parlamentinės grupės ,,Už istorinę atmintį ir tei2 d. Įsteigta Sovietinės okupacijos tyrimo asociacija. singumą“ organizuotas kasmetinis seminaras-diskusija ,,Istorinės atminties pokyčiai ir informacinio lauko
„Sovietinės okupacijos tyrimo asociacija (SOTA)
formavimas” Arvydų dvare, Vilniaus r.
sieks vienyti tiriančias ir įamžinančias Lietuvos
14 d. Pranešimas „Lemtingos telegramos. Birželio
sovietinės okupacijos istoriją ir atmintį, bendrus 15-osios naktis“ konferencijoje, skirtoje K. Skučui,
tikslus turinčias institucijas, organizacijas. Turi- Istorinėje Prezidentūroje Kaune.
me jungtis ir padėti vieni kitiems, kad apie šiuos 28 d. Pranešimo ,,Rusijos istorijos politika kaip svardarbus žinotų ne vien Lietuvos visuomenė, bet ir biausias Lietuvos užsienio politikos iššūkis: kaip jį
tarptautinės akademinės bendruomenės.“
pasitikti?“ skaitymas seminare „Modernios Lietuvos
kūryba“; renginys „Lietuvos užsienio politika po Rusijos agresijos Ukrainoje: ką tęsti ir ką perkrauti?“
Vilniuje.

2014 METAI

Vasaris
6 d. A. Terlecko knygos ,,Ne pats pasirinkau savo dalią“ pristatymas Lietuvos mokslų akademijoje.
7 d. Seminaras ,,Modernios Lietuvos kūryba. Minkštoji Rusijos susitaikymo strategija.“ Vilnius.
17 d. Konferencija: „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracijai – 65“ Kauno įgulos karininkų Ramovėje.

Gegužė
25 d. Ukrainos prezidento rinkimų stebėjimas.
Rugpjūtis
11 d. Oficialiai pakviečiau Trakų, Alytaus ir Vilniaus
savivaldybių merus nuimti okupantų ženklus. Trakų
sav. po dviejų savaičių nuėmė paminklą stribams,
Alytaus sav. Miroslave įrengė papildomą informacinę
lentą.
Rugsėjis
6 d. Dalyvavimas Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydyje „Trakinių partizanai“, paskaita apie ukrainiečių
pasipriešinimą.

© LGGRTC

21 d. Diskusija „Konservatizmo istorija Lietuvoje:
konservatorių virtuvę vertina Andrius Užkalnis“ Vilniaus knygų mugėje bei dalyvavimas forume „Tiesos
liudijimai“ Seime.
22 d. Rusijos istoriko Nikitos Petrovo knygos „Budeliai. Jie vykdė Stalino užsakymus“ pristatymas.
24 d. Išleista knyga „Lietuvos žvalgyba 1918–1940
m.“ – nušviestas teroras prieš buvusius žvalgybos ir
saugumo darbuotojus.

© E. Virkečio nuotr.

Spalis
9 d. Parlamentinės grupės „Už istorinę atmintį ir teisingumą“ posėdis, kurio metu buvo aptartos trys ypač
aktualios temos istorinės atminties saugojimui bei
puoselėjimui Lietuvoje: dėl pasitarimo „Kaip apginti
Konstitucijos 25 straipsnį?“ (draudžiantį skleisti dezinformaciją) organizavimo, dėl iniciatyvos Baltijos
asamblėjoje 2014 metais inicijuoti okupacijų žalos
įvertinimo koordinacinę komisiją bei dėl iniciatyvos
steigti Lietuvos okupacijos tyrimų draugiją.
11 d. Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse:
okupacijoms besikeičiant“.
23 d. Parlamentinės grupės „Už istorinę atmintį ir teisingumą“ pasitarimas, po kurio gimė praktiški pasiūlymai, kaip iš naujo įvertinti okupaciją šlovinančių
paminklų „vertę“.
26 d. Ukrainos parlamentinių rinkimų stebėjimas.

Lapkritis
6 d. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos mokyklos moksleiviai pirmą kartą pakviesti aplankyti Genocido aukų
muziejų.

9-25 d. Susitikimai su Vilniaus Užupio gimnazijos,
Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos, Jėzuitų ir Senvagės
gimnazijų vadovais.
28 d. Dalyvavimas parlamentarų grupės „Už Lietuvą
be korupcijos“ ekspertinėje diskusijoje apie nepotizmą Lietuvoje.
26 d. „Sibiro Alma Mater“ šeštojo tomo pristatyme
Šiaulių universitete.

Spalis
14 d. Agnės Bilotaitės ir Arvydo Anušausko spaudos
konferencija „Ar grįšime prie referendumu priimtos
Lietuvos Konstitucijos nuostatų?“.
17 d. Dalyvavimas mokslinėje-istorinėje konferenciGruodis
9 d. Įvyko Lietuvos kariuomenės ir savanorių rėmimo joje „Ir tada buvo Žalgiris...“, skirtoje Butėnų kaimo
parlamentinės grupės posėdis. Grupė pradeda savo partizanams atminti Butėnuose.
veiklą, jos pirmininku išrenkamas TS-LKD frakcijos
Lapkritis
narys dr. Arvydas Anušauskas.
3 d. Spaudos konferencija „Bandymai legitimuoti
„Vakarai turi išlaikyti principinę poziciją, kad
Lietuvos okupaciją, nusikalstamą KGB organizaciją
joks „putinas“ negali diktuoti kaimynės valstybės ir sovietinę teisę“.
tautai, kaip ir su kuo ji turi bendrauti, kokias su- 10 d. Diskusijų klubas „Status Quo?“ tema: „Įvaizdis
tartis sudaryti. Demokratijos ribos plečiasi kartu
politikoje: politinio spektaklio kūrimas, politinio kasu Europos Sąjunga, o saugumas – kartu su NATO.
pitalo kaupimas ar įvaizdžio kampanijų dalis?“.
Tai yra atsvara Rusijos politinio režimo skatinamai agresyviai politikai. (...) Rusų problema yra
agresyvus režimas, kuris neturi jokių stabdžių ir
nepaiso prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų.“

2015 METAI

Sausis
30 d. Diskusija apie partizanus, organizuota su VU
Alumni draugija, SOTA.

16 d. Vizitas į Panevėžį kartu su R. Juknevičiene, G.
Landsbergiu ir R. Morkūnaite-Mikulėniene: susitikiVasaris
mai su Panevėžio rajono Šilų bendruomene, įmonės
9 d. Organizuota spaudos konferencija dėl Žaliojo til- „Adax“ darbuotojais ir vietos verslininkais, dalyvavito skulptūrų išbraukimo iš Kultūros vertybių registro. mas pirmojo diskusijų ciklo „Tavo idėja“ renginyje.
21 d. Išleista knyga „KGB. Visiškai slaptai“.
18 d. Dalyvavimas konferencijoje „Lietuvos mokykla
ir istorinė atmintis“, Seimas. Skaitytas pranešimas:
„Pilietiškumas ir istorijos mokymas“.
25 d. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto susitikimas su LR Prezidente.

Rugsėjis
8 d. Organizuota diskusija „Šaulių ginklai namuose –
viešojo ir nacionalinio saugumo aspektai“.

© J. Kalinsko / 15min nuotr.

29 d. LPKTS Vilniaus skyriaus narių apdovanojimas (modernizavimo) programos sąlygų parengimo.
20-ųjų metinių proga Vilniaus įgulos karininkų Ramovėje.
Vasaris
2 d. Paskaita kariams Gedimino štabo batalione VilGruodis
niuje.
1 d. Susitikimas ir diskusija su Lietuvos Vyskupų © www.kariuomene.kam.lt
konferencijos atstovais.
4 d. Susitikimas su Panevėžio apskrities vyriausiuoju
komisaru ir STT Panevėžio valdybos viršininku.
9 d. Dalyvavimas spaudos konferencijoje „Ar valstybei rūpi antikorupcinis švietimas?“, kuri skirta Tarptautinei antikorupcijos dienai.

9 d. Vizitas į Marijampolę: pilietiškumo pamoka Marijonų gimnazijoje, susitikimas su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku ir
jo komanda, apsilankymas Marijampolės kraštotyros
muziejuje – Marijampolės Tauro apygardos partizanų
ir tremties muziejuje, diskusija „8 vasario 16-osios
metai: demokratijos būklė šiandien“.
9 d. Antikorupcijos dienos minėjimas su Lietuvos 11 d. Komandos Panevėžio kraštui susitikimai ir renmoksleiviais ir antikorupcinių plakatų konkurso nu- giniai Panevėžyje: susitikimai su Panevėžio meru,
galėtojų apdovanojimas.
Panevėžio LEZ vadovybe, diskusija „Kaip kursime
11 d. Susitikimas su Šnipiškių seniūnaičiu, siekiant klestintį Panevėžį?“.
aptarti rajonui aktualias problemas.
12 d. Pranešimas Vasario 16-osios proga ir diskusija
16 d. Knygos „Lithuania in 1940–1991: the History su moksleiviais Riešės gimnazijoje.
of Occupied Lithuania“ pristatymas Seimo Europos
informacijos biure.
17 d. Dalyvavimas diskusijoje dėl pilietiškumo ugdymo bendrosios programos mokykloje atnaujinimo
galimybių VU Filosofijos fakultete.
21 d. Susitikimas su Vilniaus ukrainiečių bendrija.

2016 METAI

Sausis
5 d. Susitikimai su Vyriausybės atstove Panevėžio
apskrityje R. Šošic, Panevėžio rajono meru P. Žaguniu, vyskupu J. Kaunecku bei apsilankymas Panevėžio respublikinėje ligoninėje.
11 d. Susitikimai su Panevėžio Juozo Balčikonio
gimnazijos vadovais ir AB „Panevėžio energija“ vadovybe; dalyvavimas ir pranešimo skaitymas Sausio
13-osios 25-mečiui skirtoje konferencijoje Panevėžio
miesto savivaldybėje.
13 d. Diskusija apie laisvės pasirinkimą ir jos teikiamas galimybes bei užsienio politiką su Vilniaus Karoliniškių gimnazijos moksleiviais.
19 d. Susitikimas su daugiabučių namų savininkų
bendrijų atstovais dėl didmiesčių senamiesčiams pritaikytų ir taikytinų daugiabučių namų atnaujinimo

15 d. Susitikimas su kariais ir paskaita apie Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą.
17 d. Naujai startavusio tinklalapio www.istorineatmintis.lt pristatymas LR Seime.
18 d. Komandos Panevėžio kraštui vizitas į Panevėžį,
skirtas krašto apsaugai: susitikimai su bataliono kariais Karaliaus Mindaugo ramovėje, Krašto apsaugos
savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės
kariais, šauliais.
Kovas
7 d. Diskusija su Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos moksleiviais, apsilankymas Panevėžio kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje.
8 d. Paskaita apie ginkluotą pasipriešinimą Šiaulių

S. Daukanto gimnazijoje.
9 d. Dalyvavimas diskusijoje „Ar pabėgėliai gali būti
sėkmingai integruoti į Lietuvos visuomenę?“ KTU
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete.
9 d. Dalyvavimas konferencijoje, skirtoje paminėti P.
Klimo 125-ąsias gimimo metines, pranešimo „Diplomatai ir Lietuvos auksas: valstybės turto gelbėjimo
planai 1939–1989“ skaitymas Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
14 d. Parlamentinės grupės ,,Už istorinę atmintį ir teisingumą“ inicijuotas pasitarimas „Dėl pasaulio paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio – pokyčių“ Seime.
Balandis
4 d. Seimo narių grupės „Už Lietuvą be korupcijos“
organizuota diskusija „Ar veikia bausmės už korupcinius nusikaltimus?“ Seime.
11 d. Organizuotas pasitarimas „Dėl Kultūros tarybos
ekspertų atrankos ir veiklos skaidrumo“ Seime.

žvaigždės“, Margaritos Rimkevičaitės technologinėje
mokykloje.
27 d. Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje „Antrojo pasaulinio karo atmintys Lietuvoje: ideologinės
tendencijos ir jų valdymo galimybės“ VU Istorijos
fakultete.
Birželis
1 d. Vizitas į Panevėžį: susitikimai su Pramonės prekybos ir amatų rūmų, Panevėžio profesinių mokyklų
atstovais, diskusija su visuomene Panevėžio Juozo
Balčikonio gimnazijoje.
© Kilimas Arts

6 d. Seimo parlamentinės grupės „Už istorinę atmintį
ir teisingumą“ ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Alumni draugijos organizuota diskusija „Klausimai ir atsakymai po 75 metų: žydų genocido vykdytojų skaičiai“ Seime.
22 d. Parlamentinės grupės „Už Lietuvą be korupcijos“ organizuota diskusija apie viešųjų ir privačių in13 d. Vizitas į Varėną. Susitikimas su Varėnos rajono teresų derinimą.
savivaldybės antikorupcijos komisijos nariais.
14 d. Dalyvavimas diskusijoje „Tikinčiųjų vaidmuo Rugpjūtis
1 d. Diskusija „Informaciniai karai, propaganda ir jų
politikoje“ Panevėžyje.
26 d. Vizitas į Marijampolę: susitikimai su miesto grėsmės valstybės saugumui“ su Rusijos žurnalistais.
savivaldybės meru ir administracijos darbuotojais, 6 d. Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės
Antikorupcijos komisija, VšĮ „Marijampolės ligoni- kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“Ariogaloje.
nė“ administracijos darbuotojais ir gydytojais, Kauno 21 d. Apdovanojimų „Lietuvos ąžuolai“ įteikimas B.
apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės pro- Juospaičiui, J. Čeponiui ir V. Pupeliui.
kuratūros darbuotojais ir prokurorais, Marijampolės 24 d. Kandidatų į LR Seimą Vakarinėje apygardoje
Rygiškių Jono gimnazijos darbuotojais. Diskusija diskusija Panevėžyje.
29 d. Dalyvavimas Atminties marše į miesto žydų
„Demokratijos erozija ir korupcijos problemos“.
Holokausto vietą Molėtuose.
Gegužė
3 d. Paskaita „Žvalgyba istorijoje ir dabar“ Lietuvos
karo akademijos Visuomenės saugumo ir gynybos
Arvydo Anušausko biuras:
magistrantūros studentams.
4 d. Paskaita-diskusija „Laisvės kovos ir tautos Trakų Gedimino pr. 53, Vilnius
rajone: partizaninis pasipriešinimas“ Trakų r. Rūdiš- Tel. 8-698-42263
arvydas.anusauskas@lrs.lt
kių gimnazijoje.
16 d. Diskusija „Chaosas pasaulyje: kas bus su Lietu- Padėjėja biure:
Interneto puslapiai:
va?“ Panevėžyje.
Goda Pilibaitytė
www.arvydasanusauskas.lt
23 d. Vizitas į Panevėžį: apsilankymai Panevė- Tel. 8-609-99624
www.antikorupcija.lt
žio miesto poliklinikoje, Kraujo centre, AB „Pieno goda.pilibaityte@lrs.lt www.istorineatmintis.lt

KONTAKTAI:

PRIEDAS

2012 lapkritį-2016 birželį registruotų teisės aktų sąrašas:
2016-06-23 XIIP-4556
				

Vadovybės apsaugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja
redakcija)

2016-06-23 XIIP-4557
				

Administracinių nusižengimų kodekso 514, 589 ir 597 straipsnių pakeitimo
ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-06-23 XIIP-4558
				

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2 ir 23 straipsnių pakeitimo
ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-06-23 XIIP-4559
				

Ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymo Nr. VIII-1856 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-06-23 XIIP-4560
				

Karo padėties įstatymo Nr. VIII-1721 2 ir 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO
PROJEKTAS

2016-06-23 XIIP-4561
				

Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-06-23 XIIP-4562
				

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723
3, 14 ir 18 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-06-23 XIIP-4563
				

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-06-23 XIIP-4564
				
				

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio 7, 12, 19 skyrių
pakeitimo ir Įstatymo priedėlio papildymo 22(1) skyriumi ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-06-23 XIIP-4565
				

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 1, 3, 6, 7, 12 ir 16
straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-06-23 XIIP-4566
				

Poligrafo naudojimo įstatymo Nr. VIII-1906 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-06-23 XIIP-4567
				
				

Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir oficialių svečių apsau
gos departamento nuostatų patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-06-23

Prezidento įstatymo Nr. I-56 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

XIIP-4568

2016-06-23 XIIP-4569
				

Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-06-23 XIIP-4570
				

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 19 straipsnių
pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-06-23 XIIP-4571
				

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 18, 30 ir 34 straipsnių
pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-06-23 XIIP-4572
				
				

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII1904 2, 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo priedėlio papildymo VI skyriumi
ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-06-23 XIIP-4573
				

Vidaus tarnybos statuto 4, 16, 17 straipsnių ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO
PROJEKTAS

2016-06-23 XIIP-4574
				

Viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 6 ir 7 straipsnių pakeitimo 		
ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-06-20 XIIP-4545
				

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 77 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO
PROJEKTAS

2016-04-07

Šeimos stiprinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

XIIP-4255

2016-04-07 XIIP-4256
				

Seimo STATUTO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 135 		
straipsnio 3 dalies pakeitimo“ PROJEKTAS

2016-03-22 XIIP-4184
				

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO
PROJEKTAS

2016-03-14 XIIP-4104
				

SEIMO REZOLIUCIJOS „Dėl Ukrainos karinių oro pajėgų lakūnės Nadijos
Savčenko“ PROJEKTAS

2016-03-10 XIIP-4096
				
				

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16(1), 18, 22, 28, 29, 34 straipsnių
pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 16(2) straipsniu ĮSTATYMO
PROJEKTAS

2016-03-10 XIIP-4097
				

Akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO
PROJEKTAS

2016-03-10 XIIP-4098
				

Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 38(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO
PROJEKTAS

2016-03-10 XIIP-4099
				

Administracinių nusižengimų kodekso 76, 168 ir 485 straipsnių pakeitimo 		
ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4041
				

Organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4042
				
				

Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei
kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 6
straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4043
				

Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 7 straipsnio pakeitimo
ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4044
				

Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296
8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4045
				

Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4046
				

Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO
PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4047
				

Valstybės tarnybos ir paslapčių Nr. VIII-1443 16 ir 35 straipsnių pakeitimo
ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4048
				

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės 		
įstatymo Nr. VIII-1207 3(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4049
				

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4050
				

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4051
				

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 papildymo 7(3) straipsniu ir
Įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4052
				

Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 11
straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4053
				

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 18 straipsnio pakeitimo
ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4054
				

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 27 straipsnio pakeitimo
ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4055
				

Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 66 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4056
				

Asmens ir turto saugos įstatymo Nr. IX-2327 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4057
				

Administracinių nusižengimų kodekso 512 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO
PROJEKTAS

2016-02-18

XIIP-4058

Baudžiamojo kodekso papildymo 32(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-18 XIIP-4059
				

Baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2016-02-04 XIIP-4005
				

Civilinio kodekso Nr. VIII-1864 6.410, 6.427 ir 6.863 straipsnių pakeitimo
ĮSTATYMO PROJEKTAS

2015-12-17 XIIP-3917
				
				

Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. rugsėjo 17 d.
nutarimo Nr. XII-1937 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos
darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS

2015-12-15 XIIP-3910
				
2015-12-11 XIIP-3897
				

Seimo REZOLIUCIJOS „Dėl tautinių mažumų mokyklų Lietuvoje“ PROJEKTAS
Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2015-11-25 XIIP-3826
				

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 1, 3, 7, 11, 13, 30, 31, 33,
34, 37 ir 40 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2015-11-25

Karo padėties įstatymo 11 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

XIIP-3827

2015-11-25 XIIP-3828
				

Nepaprastosios padėties įstatymo 2 ir 28 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO
PROJEKTAS

2015-11-24 XIIP-3814
				
				
2015-11-19 XIIP-1217
				

Seimo REZOLIUCIJOS „Dėl Lietuvos Komunistų partijos nusikalstamos 		
veiklos įvertinimo“ PROJEKTAS

2015-11-17 XIIP-3795
				

Seimo STATUTO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 25 		
straipsnio pakeitimo ir papildymo 80(3) straipsniu“ PROJEKTAS

2015-10-14 XIIP-3634
				
				

Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo 		
komisijos įgaliojimų suteikimo Seimo Antikorupcijos komisijai ir pavedimo
atlikti parlamentinį tyrimą“ PROJEKTAS

2015-09-24 XIIP-3576
				
				

Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. rugsėjo 17 d.
nutarimo Nr. XII-... „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos
darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS

2015-09-21 XIIP-3555
				
				

Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos“ papildymo“
PROJEKTAS

2015-09-15 XIIP-3540
				

Seimo REZOLIUCIJOS „Dėl krikščionių ir kitų religinių mažumų genocido
Irake ir Sirijoje“ PROJEKTAS

2015-09-11 XIIP-3530
				

Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO 		
PROJEKTAS

2015-09-07 XIIP-3508
				

Administracinių nusižengimų kodekso 29 ir 393 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2015-09-01 XIIP-3479
				

Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO
PROJEKTAS

2015-08-13 XIIP-3444
				

Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 3 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2015-06-25 XIIP-3357
				
				
				

Seimo NUTARIMO „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį 		
Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 157 straipsnis pagal reguliavimo apimtį neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ PROJEKTAS

2015-05-26

Civilinio kodekso 4.79 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

XIIP-3154

2015-05-21 XIIP-3147
				

SEIMO PROTOKOLINIO NUTARIMO PROJEKTAS Konstitucijos 38 		
straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 1, 3, 7, 11, 13, 30, 31, 33,
34, 37 ir 40 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2015-04-24 XIIP-3002
				

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo ĮSTATYMO
PROJEKTAS (nauja redakcija)

2015-04-23 XIIP-2983
				
				

Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 19 d.
nutarimo Nr. XII-1556 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS

2015-04-21 XIIP-2976
				

Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 34 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2015-04-16 XIIP-2952
				

Seimo NUTARIMO „Dėl vaikų teisės į saugią aplinką ugdymo įstaigose“ 		
PROJEKTAS

2015-04-03 XIIP-2892
				

Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 5, 6, 8, 9, 15, 32, 37, 40, 41, 42 straipsnių
pakeitimo ir papildymo 41(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS

2015-04-03 XIIP-2893
				

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723
64 ir 68 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2015-03-26 XIIP-2871
				

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 22 straipsnio pakeitimo 		
ĮSTATYMO PROJEKTAS

2015-03-24

Konstitucijos 66, 74 ir 78 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

XIIP-2850

2015-03-19 XIIP-2838
				

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo I-1338 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2015-03-19 XIIP-2839
				

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(10) straipsnio pakeitimo 		
ĮSTATYMO PROJEKTAS

2015-02-25 XIIP-2783
				

Žvalgybos įstatymo Nr. XI-2289 31 ir 46 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO
PROJEKTAS

2015-02-04 XIIP-2747
				
				

SEIMO NUTARIMO „Dėl pavedimo Seimo Antikorupcijos komisijai atlikti
2015 metų savivaldybių tarybų rinkimų Darbo partijos rinkimų kampanijos
finansavimo parlamentinį tyrimą“ PROJEKTAS

2014-12-04 XIIP-2597
				
				

Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. rugsėjo 18 d.
nutarimo Nr. XII-1100 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos
darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS

2014-11-20 XIIP-2542
				

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2014-11-14 XIIP-2520
				
				

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2, 5, 6, 10 straipsnių pakeitimo ir
Įstatymo papildymo 5(1), 5(2), 10(1), 10(2), 10(3) straipsniais ĮSTATYMO
PROJEKTAS

2014-11-12 XIIP-2495
				
				
				
				

Principinės kariuomenės struktūros 2015 metais, planuojamos principinės 		
kariuomenės struktūros 2020 metais nustatymo, Krašto apsaugos sistemos 		
karių ribinių skaičių ir statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus 2015
metais ir 2020 metais patvirtinimo įstatymo Nr. XII-997 2, 3 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2014-09-25 XIIP-2305
				

Konstitucijos 67, 119, 120, 121, 122, 123, 141, 143 straipsnių pakeitimo 		
ĮSTATYMO PROJEKTAS

2014-06-02 XIIP-1868
				
				

Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. kovo 18 d.
nutarimo Nr. XII-787 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos
darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS

2014-03-14

Konstitucijos 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

XIIP-1592

2014-01-23 XIIP-1467
				

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 1, 5, 7, 11 ir 33 		
straipsnių pakeitimo ir 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2013-12-20 XIIP-1402
				
				

Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos" papildymo" 		
PROJEKTAS

2013-11-27

Policijos veiklos įstatymo 18 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

XIIP-1270

2013-11-27 XIIP-1271
				

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 163(2) straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2013-11-27

XIIP-1272

Baudžiamojo kodekso 199(2) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2013-11-15

XIIP-1217

Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2013-11-14 XIIP-1204
				

Tautinėms mažumoms ir bendrijoms priklausančių asmenų teisių ir laisvių
apsaugos ĮSTATYMO PROJEKTAS

2013-10-29 XIIP-1139
				

Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnio pakeitimo ir papildymo 		
ĮSTATYMO PROJEKTAS

2013-05-30 XIIP-631
				

Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl katalikiškų organizacijų persekiojimo Rusijoje"
PROJEKTAS

2013-05-24 XIIP-612
				

Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2013-04-18 XIIP-467
				

Vietos savivaldos įstatymo 13, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2013-03-21

XIIP-381

Valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2013-03-21

XIIP-382

Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 16 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS

2013-03-21 XIIP-383
				

Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo II (pavasario) sesijos
darbų programos" papildymo" PROJEKTAS

2013-02-28 XIIP-298
				

Alkoholio kontrolės įstatymo 5 ir 34 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2012-12-04

Kredito unijų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

XIIP-99

2012-11-28 XIIP-63
				

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO
PROJEKTAS

