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Švietimo ir mokslo komiteto narys;
Laisvės kovų komisijos narys;
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos narys;
Peticijų komisijos narys;
Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas;
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys;
Laikinosios Čečėnijos demokratinio solidarumo grupės narys;
Laikinosios Etninės kultūros grupės narys;
Laikinosios Lukiškių aikštės memorialo grupės narys;
Laikinosios Mykolo Romerio grupės narys;
Laikinosios Šiaulių krašto bičiulių grupės narys;
Laikinosios grupės – Europos parlamentarų asociacijos Afrikai remti (AWEPA) Lietuvos
sekcijos 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 Šventuoju Sostu grupės narys;
Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato
narių asamblėjoje narys.

(Šaltinis: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=8801&p_k=1&p_a=seimo_narys_responsive&p_asm_id=79171.)

DARBAS SEIME
Rugsėjo 5 d. dalyvavau Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Švietimo komiteto
posėdyje, kuriame išklausėme informaciją apie pasirengimą Seimo rudens sesijai, susipažinome su
kandidatais į Valstybinės lietuvių kalbos komisiją, Lietuvos mokslo tarybos valdybą, aptarėme
rinkimų į minėtas institucijas eigą.
Rugsėjo 6 d. dalyvavau:
 Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, kuriame svarstėme: 1) Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos rinkimus; 2) Kandidato į Lietuvos mokslo tarybos valdybą rinkimus; 3) Komiteto 2017
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metų rudens sesijos darbo planą; 4) Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo
ir Kodekso papildymo 791 straipsniu įstatymo projektą; 5) Siūlomas temas Valstybės kontrolės
auditams švietimo ir mokslo srityse. (Plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15925&p_k=
1&p_t=175965.)
 Valstybės istorinės atminties komisijos posėdyje, kuriame nagrinėjome: 1) Valstybės
Nepriklausomybės stipendijos skyrimo nuostatų projektą; 2) Valstybės istorinės atminties komisijos
nuostatų projektą; 3) Valstybės istorinės atminties komisijos 2017 m. rugsėjo–gruodžio mėn. darbų
veiklos plano projektą; 4) Šventinės konferencijos-minėjimo, skirto 1917 m. rugsėjo 18–22 d.
Lietuvių konferencijos 100-mečiui atminti, eigą; 5) Atmintinų metų skelbimo principų nustatymą.
Svarstėme šiuos raštus: 1) dėl Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus pareiškimo paskelbti 2018 m.
Sąjūdžio metais, 2) dėl B. S. Tarabildos prašymo, 3) dėl K. Papšio prašymo. (Plačiau:
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16587&p_k=1&p_t=175982.)
 Bendrame Laisvės kovų komisijos ir Valstybės istorinės atminties komisijos posėdyje,
kuriame svarstėme Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo projekto
naują redakciją. (Plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16006&p_k=1&p_t=175969,
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16007&p_k=1&p_t=176163.)
 Laisvės kovų komisijos posėdyje, kuriame nagrinėjome piliečių laiškus ir prašymus.
(Plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16006&p_k=1&p_t=175970.)
Rugsėjo 6 d. dalyvavau:
 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Švietimo komiteto posėdyje, kuriame
kartu dalyvavo Švietimo ir mokslo ministrė bei Švietimo profsąjungos atstovai. Buvo aptarta
etatinio apmokėjimo mokytojams problema ir kiti aktualūs bendrajam ugdymui klausimai.
Rugsėjo 10 d. dalyvavau:
 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos posėdyje, kuriame aptarėme Seimo
rudens sesijoje numatytus svarstyti pagrindinius klausimus, politinės padėties kaitą šalyje.
 Seimo plenariniame posėdyje (plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k
=1&p_a=sale_darbotvarke&p_moment=20170910, http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p
_k=1&p_a=sale_fakt_pos&p_fakt_pos_id=-501167, http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&
p_k=1&p_a=media_object_viewer&guid=72FD32C2-7AED-46AF-8D7A-40B8AF07EE86).
Rugsėjo 11 d. dalyvavau:
 Pasitarime pas Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininką. Aptarėme rinkimų į
Valstybinės lietuvių kalbos komisiją rezultatus bei šios institucijos pirmininko kandidatūras.
 Susitikime su Seimo nare Dovile Šakaliene. Aptarėme vaiko teisių apsaugos padėtį ir
problemas Šiauliuose.
 Susitikime su Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos tarybos pirmininke Žaneta
Vaškevičiene ir jos pavaduotoju Robertu Ramanausku. Aptarėme istorijos dalyko padėtį bendrojo
ugdymo programos kontekste, ieškojome priemonių jo prestižo gerinimui mokyklose.
Rugsėjo 12 d. dalyvavau:
 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos posėdyje, kuriame buvo svarstyta
informacija iš Seniūnų sueigos ir darbotvarkės aptarimas.
 Seimo plenariniame posėdyje (plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k
=1&p_a=sale_darbotvarke&p_moment=20170912, http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p
_k=1&p_a=sale_priimti&p_moment=20170912).
Rugsėjo 13 d. dalyvavau:
 Žaliajame Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, kuriame aptarėme neformaliojo vaikų
švietimo finansavimo problemą.
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 Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, kuriame svarstėme šiuos klausimus: 1) Dėl
neformaliojo vaikų švietimo finansavimo; 2) Dėl siūlomų temų Valstybės kontrolės veiklos
auditams švietimo ir mokslo srityse; 3) Dėl Seimo (rudens) sesijos darbų programos; 4) ES Tarybos
rekomendacija „Dėl 2017 m. Lietuvos nacionalinės reformų programos“; 5) Labdaros ir paramos
įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2202 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas;
6) Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 25 straipsnio pakeitimo įstatymo; 7) Dėl Komiteto
kreipimosi į nacionalinį transliuotoją dėl švietimo laidos; 8) Dėl sutikimo organizuoti konferenciją
„Socialinio darbo profesionalizacijos link: iššūkiai ir galimybės“ . (Plačiau: http://www.lrs.lt/sip/
portal.show?p_r=15925&p_k=1&p_t=176224, http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15926&p_k=
1&p_t=176422.)
 Lietuvos Respublikos Seimo valdybos posėdyje, kuriame tvirtinimui pristačiau Valstybės
Nepriklausomybės stipendijos skyrimo nuostatų projektą.
 Peticijų komisijos posėdyje, kuriame svarstėme: 1) S. Giedraičio, K. Giedos, J. Giačo, N.
Jegorovo, R. Kaltenio, M. Pakamorio ir B. Talmonto petic ijos „Dėl diskriminacinio Lietuvos
Respublikos bausmių vykdymo kodekso 158 straipsnio 2 punkto“ nagrinėjimą iš esmės; 2) R.
Krivičiaus peticijos „Dėl galimybės žiūrėti televizorių ir gamintis valgyti atliekant laisvės atėmimo
bausmę drausmės grupės sąlygomis“ nagrinėjimą iš esmės; 3) V. Aleksandravičiaus kreipimąsi
„Dėl diskriminacinio Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 158 straipsnio 2 punkto“; 4)
G. Petronavičiaus kreipimąsi „Dėl diskriminacinio Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo
kodekso 158 straipsnio 2 punkto“; 5) A. Kornios kreipimąsi „Dėl Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies pakeitimo“; 6) E. Jasaičio kreipimąsi „Dėl papildomos
laisvos dienos suteikimo darbuotojams, auginantiems vieną vaiką, nustatymo (LR darbo kodekso
138 straipsnio „Pailgintos atostogos ir kitos lengvatos“ papildymo)“ ; 7) D. Palaimienės kreipimąsi
„Dėl Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo
pakeitimo“; 8) D. Vipartienės skundą dėl Komisijos 2017-07-27 sprendimo nepripažinti peticija jos
kreipimosi „Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 3 straipsnio 2 dalies papildymo, uždraudžiant
alkoholiu prekiauti ir jį vartoti viešose erdvėse, kai tai prieštarauja lietuvių tautos dvasiai ir kultūrai,
garbei ir orumui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos pamatinių dėsnių preambulei, 1, 2 ir 21
straipsniams bei kelia grėsmes suverenitetui“; 9) I. Meškausko kreipimąsi „Dėl Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo 11 straipsnio papildymų“; 10) Dėl V. Jokimo skundo, pareiškimo ir kreipimųsi. (Plačiau:
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16011&p_k=1&p_t=176111.)
 Susitikime su judėjimo „Talka“ aktyvu. Svarstėme lotyniškų raidžių q, x, w vartojimo
galimybę asmenvardžių rašyboje.
Rugsėjo 14 d. dalyvavau:
 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos posėdyje, kuriame dalyvavo Švietimo ir
mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, Respublikos Prezidentės patarėja Saulė Mačiukaitė-Žvinienė.
Svarstėme: 1) profesinio mokymo ugdymo įstatymo naująją redakciją; 2) bendrojo ugdymo
mokytojų apmokėjimą; 3) aukštojo mokslo reformą; 4) informaciją iš Seniūnų sueigos. Aptarėme
būsimo plenarinio posėdžio darbotvarkę.
 Seimo plenariniame posėdyje (plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k
=1&p_a=sale_darbotvarke&p_moment=20170914, http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p
_k=1&p_a=sale_priimti&p_moment=20170914).
Rugsėjo 19 d. dalyvavau:
 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos posėdyje, kuriame dalyvavo Kultūros
ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, viceministras Gytis Andrulionis, ministro patarėjas Viktoras
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Bachmetjevas. Svarstėme: 1) Kino įstatymo Nr. IX-752 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.
XIIIP-1097 naująją redakciją ir su juo susijusį Administracinių nusižengimų kodekso 496 ir 589
straipsnių pakeitimo įstatymo projektą XIIIP-1098; 2) informaciją iš Seniūnų sueigos. Aptarėme
būsimo plenarinio posėdžio darbotvarkę.
 Seimo plenariniame posėdyje (plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k
=1&p_a=sale_darbotvarke&p_moment=20170919, http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p
_k=1&p_a=sale_priimti&p_moment=20170919).
 Susitikime su Lietuvos Vyskupų konferencijos nariais. Aptarėme šeimos stiprinimo bei
teisėkūros problemas.
Rugsėjo 20 d. dalyvavau:
 Žaliajame Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, kuriame aptarėme Profesinio mokymo
įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo projektą.
 Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, kuriame svarstėme šiuos klausimus: 1) Profesinio
mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo projektas; 2) Švietimo įstatymo Nr. I-1489 12,
18, 24, 28, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 561, 62 ir 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39 1
straipsniu įstatymo projektas; 3) Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 12, 20, 36 ir 37 straipsnių
pakeitimo, III skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12 1 straipsniu
įstatymo projektas; 4) Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XII-2534 21 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektas; 5) Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas; 6)
Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Žemaitijos metais“ projektas; 7) Dėl Profesinio
mokymo būklės. (Plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15925&p_k=1&p_t=176575,
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15926&p_k=1&p_t=250375.)
 Peticijų komisijos posėdyje, kuriame svarstėme: 1) E. Bumblauskienės peticiją „Dėl
mokesčių už liftą“; 2) B. Daukšienės peticiją „Dėl mokesčių už liftą“; 3) M. Kovieros kreipimąsi
„Dėl
Lietuvos
Respublikos
bausmių
vykdymo
kodekso
pakeitimų“.
(Plačiau:
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16011&p_k=1&p_t=176263.)
 Parodos, skirtos 1917 m. rugsėjo 18–22 d.
Vilniuje vykusios Lietuvių konferencijos 100-mečiui,
atidaryme. (Plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=1
5259&p_k=1&p_a=media_object_viewer&guid=34702AD
5-8492-4BBA-B220-BFD752339769, http://www.lrs.lt/sip/
portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=media_object_viewer
&guid=9A363DA6-E94D-4394-8DF1-92CC13BD070B,
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=
media_object_viewer&guid=EF7B24AE-3704-4EA2-A00B
-1F9F523590B5, http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=media_object_viewer
&guid=7A00DB62-C04F-4DD9-B49D-12976F2D7620.)
 Laisvės kovų komisijos posėdyje, kuriame nagrinėjome piliečių laiškus, įstatymų
projektus ir kitus klausimus. (Plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16006&p_k=1&p_t=
176495, http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16007&p_k=1&p_t=250380.)
 Šventinėje konferencijoje, skirtoje 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Vilniuje vykusios Lietuvių
konferencijos 100-mečiui. (Plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=
media_object_viewer&guid=26DB6623-6B0B-4007-8CCF-EE847AC8BC17, http://www.lrs.lt/sip/
portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=media_object_viewer&guid=0F0AAB25-254B-4796-858F8DD8D054652C, http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=media_object_viewer
&guid=1ABEC418-69FD-450C-94D5-FCC2AFEC9EBF, http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15
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259&p_k=1&p_a=media_object_viewer&guid=3EF633EF-4536-416D-80FE-D134A78A87D6,
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=media_object_viewer&guid=788B2AF
F-C0DB-4960-AD71-52793289A78F, http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=
media_object_viewer&guid=F375A6B8-78D4-4C77-952F-25CFA8406A57, http://www.lrs.lt/sip/
portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=media_object_viewer&guid=59C12D7C-88C0-4D4E-A32C
-56FD821A2D56, http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=media_object_viewe
r&guid=2AC00D2E-173D-42D4-9302-90765D688932, http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=1525
9&p_k=1&p_a=media_object_viewer&guid=B71EF0CC-E9FC-493E-8528-83553EFEE3B1,
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=media_object_viewer&guid=9291FFF9
-3519-43DD-95F3-6AF5C42A9CDC,
 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos posėdyje, kuriame svarstėme: 1) regionų
aplinkos apsaugos departamentų pertvarką (pranešėjas Aplinkos ministras K. Navickas); 2)
teritorijų planavimą ir statybą, sąlygų investicijoms gerinimas ir neteisėtų statybų prevencija
(pranešėja Aplinkos viceministrė R. Brandišauskienė); 3) Seimo narių A. Kubilienės, D. Kaminsko,
V. Ačienės įstatymo projektą „Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr.I-1367 15 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektas XIIIP-1006“; 4) Seimo nario N. Puteikio įstatymo projektus: a)
Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 5, 36 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo
projektas XIIIP-1029, b) Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo
projektas XIIIP-707, c) Civilinio proceso kodekso 306, 3201, 347 ir 350 straipsnių pakeitimo
įstatymo projektas XIIIP-709, d) Civilinio proceso kodekso 5 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo
projektas XIIIP-1030, e) Civilinio proceso kodekso 56, 83, 88 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymo
projektas XIIIP-559, f) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2 ir 8 straipsnių
pakeitimo įstatymo projektas XIIIP-1037.
Rugsėjo 21 d. dalyvavau:
 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos posėdyje, kuriame svarstėme informaciją
iš Seniūnų sueigos ir aptarėme darbotvarkės klausimus.
 Seimo plenariniame posėdyje (plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k
=1&p_a=sale_darbotvarke&p_moment=20170921, http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p
_k=1&p_a=sale_priimti&p_moment=20170921).
Rugsėjo 26 d. dalyvavau:
 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos posėdyje, kuriame svarstėme informaciją
iš Seniūnų sueigos ir aptarėme darbotvarkės klausimus.
 Seimo plenariniame posėdyje (plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k
=1&p_a=sale_darbotvarke&p_moment=20170926, http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p
_k=1&p_a=sale_priimti&p_moment=20170926).
 Laikinosios Šiaulių krašto bičiulių grupės posėdyje, kuriame svarstėme šiuos klausimus:
1) Dėl numatomų reformų valstybinėse institucijose Šiaulių regione; 2) Dėl gauto Joniškio rajono
savivaldybės rašto „Dėl Saulės mūšio pergalės įamžinimo memorialiniu kompleksu“ ; 3) Dėl gauto
UAB „Toksika“ rašto „Dėl medicininių atliekų tvarkymo sistemos Lietuvoje“ ; 4) Dėl grupės
pirmininko rinkimų; 5) Kiti einamieji klausimai.
Rugsėjo 27 d. dalyvavau:
 Žaliajame Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, kuriame svarstėme kandidatūras į
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko ir pavaduotojo postus.
 Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, kuriame svarstėme šiuos klausimus: 1) Kandidatų
į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkus ir pavaduotojus rinkimai; 2) Mokslo ir studijų
įstatymo Nr. XI-242 4 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas; 3) Dėl Mokslo ir studijų
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įstatymo Nr. 242 17 straipsnio 1, 11 ir 13 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto; 4)
Seimo nutarimo „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio tęstinumo ir plėtros“ projektas; 5)
Švietimo ir mokslo ministerijos informacija dėl papildomų galimybių stoti į profesinio mokymo
įstaigas; 6) Dėl Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutų asignavimų valdytojų teisių.
(Plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15925&p_k=1&p_t=250545, http://www.lrs.lt/sip/
portal.show?p_r=15926&p_k=1&p_t=250673.)
 Laikinosios Mykolo Romerio grupės posėdyje, kuriame svarstėme tautinių mažumų
padėties Lietuvoje problemas.
 Peticijų komisijos posėdyje, kuriame svarstėme: 1) J. Bagužio peticiją „Dėl nuosavybės
teisių“; 2) K. Kiltinavičiaus viešą pareiškimą; 3) A. Liubenkos kreipimąsi „Dėl žmogaus bei
pasirinkimo teisės pažeidimo“. (Plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16011&p_k=1&p_
t=176263.)
 Valstybės istorinės atminties komisijos posėdyje, kuriame svarstėme šiuos klausimus: 1)
Dėl atmintinų metų skelbimo principų nustatymo ir dėl svarbiausių 2018–2020 metų įvykių bei datų
projekto; 2) Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo ir Steigiamojo Seimo šimtmečio minėjimo programos
metmenų (parlamentiniu lygiu) pasiūlymų; 3) Dėl atmintinos dienos – Antrojo Pasaulinio karo
pabaigos (B. S. Tarabildos) siūlymo. (Plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16587&p_k=
1&p_t=250518.)
 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos posėdyje. Lankėsi VSD pareigūnai ir
klausėme pateiktą šią informaciją: 1) bendras grėsmių pristatymas; 2) kontržvalgybinės situacijos
pristatymas; 3) darbo su įslaptinta informacija principai; 4) grėsmės susijusios su informacinių
technologijų naudojimu ir apsisaugojimo būdai.
 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro prof. Bronislovo Genzelio atsiminimų ir
apmąstymų knygos „Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatyme.
(Plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=media_object_viewer&guid=
48A8B827-2DB8-4ED3-8918-D023A665DA64.)
Rugsėjo 28 d. dalyvavau:
 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos posėdyje, kuriame svarstyta informacija
iš Seniūnų sueigos ir aptarta būsimo posėdžio darbotvarkė.
 Seimo plenariniame posėdyje (plačiau: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k
=1&p_a=sale_darbotvarke&p_moment=20170928, http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p
_k=1&p_a=sale_priimti&p_moment=20170928).
 Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos posėdyje, kuriame svarstėme
klausimus: 1) Dėl Kalbos premijos teikimo vakaro programos; 2) Dėl diskusijų-šviečiamųjų
renginių ciklo apie ilgalaikius kultūrinės, istorinės savimonės, lietuvių kalbos vartojimo kaitos
tyrimus; 3) Dėl lituanistikos (populiariųjų) leidinių, dėl kultūros ir istorijos leidinių vaikams
leidybos; 4) Dėl Vydūno ir J. Tumo-Vaižganto metų programų; 5) Dėl Lituanistikos tradicijų ir
paveldo įprasminimo projektų dalinio finansavimo taisyklių tobulinimo. (Plačiau:
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=9237&p_k=1&p_t=250365.)

DARBAS ŠIAULIŲ APSKRITYJE
Rugsėjo 8, 15, 22, 25, 29 priėmiau rinkėjus Šiauliuose, išklausiau jų pasiūlymus ir nuomones,
sprendžiau jų problemas.
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Rugsėjo 1-ąją lankiausi mokslo metų atidarymo šventėse Šiaurės Lietuvos mokyklose –
Šiaulių r. Meškuičių gimnazijoje, Šiaulių universiteto gimnazijoje, bei Mokslo ir žinių dienos
minėjime Šiaulių miesto švietimo įstaigų atstovams, susirinkusiems Chaimo Frenkelio vilos parke.
Rugsėjo 1-osios šventė aplankė ir tebelanko visų mūsų namus. Tai – naujų perspektyvų ir vilčių
diena, kuri kiekvienais metais savita. Nuo 1964 m., kada pirmą kartą peržengiau mokyklos slenkstį,
rusėjo 1-oji – man ypatinga šventė, nes visą savo gyvenimą siejau su mokslu bei švietimu. Tik šį
kartą mano apsilankymai mokyklose gal daugiau įgijo oficialumo, nes susirinkusieji norėjo išgirsti
iš pirmų lūpų informaciją apie valstybės švietimo politikos pokyčius ir perspektyvas. Kadangi šią
vasarą pirmą kartą praktiškai neturėjau atostogų ir nuolat dalyvavau Seime įvairiuose derybose,
pasitarimuose, posėdžiuose, todėl nesiremiu gandais ar paskalomis, nes sukaupiau daug pirminės
informacijos apie mūsų artimiausius žingsnius švietimo politikos srityje. Tad Meškuičių, Šiaulių
universiteto gimnazijų bendruomenėms, Šiaulių miesto švietimo įstaigų atstovams, susirinkusiems
Chaimo Frenkelio vilos parke, galėjau detaliau paaiškinti mokytojų etatinio apmokėjimo, algų
žirklių panaikinimo bei nemokamų bakalauro studijų įvedimo peripetijas. Manau, kad nors truputį
pavyko išsklaidyti pedagogų nerimą, kurį sėja neatsakingos kalbos ar pareiškimai. Juk visa šalies
švietimo bendruomenė sėdi vienoje valtyje ir privalo, siekiant išvengti nelaimės, sutartinai irkluoti.

Rugsėjo 1-osios šventės akimirka
Meškuičių gimnazijoje

Šventės akimirka Šiaulių miesto švietimo įstaigų
atstovams Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo
Frenkelio vilos parke

Rugsėjo 2 d. pirmą kartą dalyvavau kasmetinėje jurginų žydėjimo šventėje „Pražydo jurginai
Žeimely“. Deja, bet organizatorių planus sujaukė be paliovos pliaupiantis lietus. Visgi išeitis iš
susidariusios padėties buvo rasta. Šventės dalyviai ir svečiai iš aikštės prie daugiafunkcinio centro
persikėlė į Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčią, kuria vietiniai didžiuojasi ir tvirtina, kad ji
viena seniausių Lietuvoje. Kaip ten bebūtų, bet šiandien tiesiog neatidėliotinai būtinas šių Dievo
namų stogo remontas. Šventės metu profesorė Asta Klimienė susirinkusiems papasakojo apie
jurginų auginimo specifiką, jų naujausiomis rūšimis. Aš pasidžiaugiau šiuo unikaliu renginiu bei
pasiūliau prisidėti prie organizacinio darbo, kad kitais metais jurginų šventė taptų dar labiau
žinomesnė ne tik Šiaurės Lietuvoje. Manau, kad Žeimelio sutapatinimo su jurginais idėja turi
neblogas perspektyvas. Šventės metu Žeimelio darželyje-daugiafunkciame centre „Ąžuoliukas“
atidaryta šiaulietės dailininkės Bitės Kuic (Birutės Kuicienės) tapybos paroda „Gėlės kaip žmonės“.
Evangelikų liuteronų bažnyčioje atėjusiuosius pasitiko Šiaulių Dainų progimnazijos pantomimos
grupė, o savo dainomis linksmino Linkuvos kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis „Šiaurys“
(vad. M. Zubas). Šventės metu veikė jurginų paroda. Jos metu išrinktas jurginų karalius, kuris buvo
atvežtas iš Vilniaus. Apdovanoti gražiausio, etnografiškiausio jurgino augintojai, nugalėtojai. Tad
belieka tik tarti didelį AČIŪ nenuilstančioms renginio organizatorėms Daivai ir Laimai. Iki
susitikimo kitais metais.
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ŠU kartu su savo studentais ir kolege
Istorijos ir filosofijos katedros vedėja
prof. dr. Rita Regina Trimoniene

Pasveikinau gražiausio, etnografiškiausio
jurgino augintojus šventėje
„Pražydo jurginai Žeimely“

Rugsėjo 4-ąją Šiaulių universitete sutikau savo 36-ają mokslo metų pradžią. Manau, kad
tokių švenčių šiai mokslo ir studijų įstaigai ateityje dar bus daug. Tik reikia nenusiminti ir
intensyviai dirbti. Šiaurės Lietuvos regionas privalo turėti savo universitetinį mokslo centrą, o
politikų priedermė – sudaryti tam juridinę bazę.
Rugsėjo 8 d. atvykau į Juodeikius (Joniškio r.), kur vyko šventė „Sielos giesmė Vytautui
Didžiajam“. Šis renginys čia vyko neatsitiktinai. Tai – tradicinė šventė, kada susirinkusieji mini
Vytauto Didžiojo karūnavimo dieną. 1430 m. rugsėjo 8 dieną buvo planuota Vytauto Didžiojo
karūnacija, tačiau ji neįvyko. Dar Pirmoje Lietuvos Respublikoje, minint 500-ąsias šio iškilaus
didžiojo kunigaikščio mirties metines, prasidėjo paminklų jam statymo vajus. 1936 m. Juodeikiuose
vietos savamokslis amatininkas-dailininkas Juozapas Šauleckis pastatė Vytauto Didžiojo paminklą,
kuris stovi iki šių dienų. Kita kaimo istorinė vieta – medinė Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčia pastatyta 1920 m. Joje vyko Šv. Mišios, pranešimą „Nuo Vytauto Didžiojo iki tavęs“
skaitė Vilniaus universiteto docentė Rūta Šermukšnytė, pasirodė garsi teatro ir kino aktorė Dalia
Michelevičiūtė, folkloro grupė ‚Vilko pupos“. Beje, šventoriuje stovi Tėvo Stanislovo (Algirdo
Mykolo Dobrovolskio) trobelė, kurioje jis gyveno 1957–1960 metais. Vėliau ji buvo nutempta ir
kolūkis joje įrengė pieno surinkimo punktą. Tačiau vietos šviesuolių iniciatyva trobelė sugrįžo į
savo buvusią vietą. Puiki, šviesi istorinės atminties akcija Lietuvos pakrašty.

Šventės „Sielos giesmė Vytautui Didžiajam“
Juodeikiuose akimirka

9-osios „Sūrių degustavimo šventės“
akimirka Pošupėse

Rugsėjo 9 dieną, jau ne pirmą kartą, dalyvavau Joniškio rajono asociacijos „Pošupių kaimo
bendruomenė“ organizuotoje tautinio-kulinarinio paveldo 9-ojoje „Sūrių degustavimo šventėje“,
kuri vyko Pošupės kaime (Joniškio r.) prie bendruomenės namų esančioje poilsio zonoje. Dalyvavo
sūrininkai ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos. Sūrių gausa, spalva ir įvairovė stebino – iš karvių,
ožkų, avių pieno bei varškės. Visi norintys galėjo sudalyvauti geriausio, skaniausio, įmantriausio
sūrio rinkimuose. Dalyviai apdovanoti iš vietos beržų išskobtomis medinėmis lentelėmis. Aktyvios
bendruomenės pirmininkės Sigitos Samoilovos iniciatyva pošupiečiai buvo pasipuošę tautiniais
kostiumais, taip tradicinės tarptautinės devintosios sūrių šventės metu galėjo gražiai pristatyti tautinį
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paveldą kaimo gyventojams, rajono bendruomenių atstovams, svečiams iš kaimyninių rajonų ir
svečiams iš užsienio šalių. Vyravo lietuviška tautinė dvasia ir kultūra.
Rugsėjo 15 d. susitikau su Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklų direktoriais. Kartu aptarėme
šalies švietimo reformos eigą, problemas. Didžiausias dėmesys skirtas etatiniam mokytojų
apmokėjimui, mokyklų vadovų konkursams ir etc.
Rugsėjo 15 d. dalyvavau Viktoro Žilinsko tapybos darbų parodos „Žalia Žiemgala“
atidaryme. Ši paroda – tai pirmas akordas, švenčiant „Žiemgalos“ draugijos Joniškio skyriaus 20metį. Dailininkas ir poetas V. Žilinskas padovanojo savo gimtajam kraštui visus 29 tapybos darbus.
Manau, kad ši paroda – simboliška, fiksuojant tvirtus ir amžinus žmogaus ryšius su savo tėviške.
Čia reikėtų akcentuoti „Žiemgalos“ draugijos veiklos reikšmę, žadinant ir puoselėjant patriotinius
jausmus. Kai centrinės valdžios institucijos vis dar konstatuoja patriotinio auklėjimo svarbą ir ieško
jo realizacijos kelių, nevyriausybinės organizacijos regionuose nuosekliai veikia šioje srityje.

Kartu su V. Žilinsku, tapybos darbų parodos
„Žalia Žiemgala“ autoriumi ir poetu

Diskutuojame su Stupurų kaimo bendruomenės pirmininke
L. Vyšniauskaite ir Stupurų seniūnaite L. Česnauskiene

Rugsėjo 16 d. vyko Stupurų (Joniškio r.) bendruomenės šventė. Stupurų kaimas yra pietinėje
Joniškio rajono dalyje bei priklauso Joniškio rajono savivaldybei Gataučių seniūnijai. Stupurų
kaimo bendruomenė įsteigta ir įregistruota kaip asociacija 2002 m. rugsėjo 17 d. Ji jungia 5
aplinkinius kaimus: Jaučiūnus, Vanagus, Gedvainius, Poškus ir Stupurus. Stupurų kaimo
bendruomenė – viena seniausių rajone. Todėl visi jos nariai, svečiai ir draugai rugsėjo 16 d. rinkosi
pažymėti Stupurų kaimo bendruomenės jubiliejinę šventę „15 metų prasmingų darbų“. Graži
šventė. Graži bendruomenė, jau turinti savo istoriją bei esanti pavyzdžiu kaimynams. Šiandien, kada
Lietuvos kaimuose mažėja gyventojų, ypač jaunimo, kada dėl vaikų stokos užsidarinėja
kaimiškosios mokyklos, bendruomenės atlieka svarų vaidmenį, išsaugojant kaimus bei jų kultūrą.
Tik stiprios bendruomenės tampa periferijoje kultūros ir švietimo židiniais. Tad ilgiausių metų
Stupurų kaimo bendruomenei, o jos pirmininkei Linai Vyšniauskaitei palinkėsiu neišblėstančios
energijos.
Rugsėjo 18 d. susitikau su VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos bendruomene, aptariau šalies
švietimo reformos eigą, problemas. Didžiausias dėmesys skirtas etatiniam mokytojų apmokėjimui,
aukštojo mokslo reformai, nemokamoms bakalauro studijoms.
Rugsėjo 22 d. jau penkioliktus metus Šakynos seniūnijos kaimo bendruomenės tradiciškai
švenčia derliaus šventę. Tik šį kartą kartu pažymėti ir tautinio kostiumo metai. Ant Piktuižių kaimo
bendruomenės pastato kiemelyje išdėstytų stalų buvo galima išvysti bei paragauti įvairiausių
gardumynų. Čia aptikau net dzūkiškų „šiuškių“, kurias man dar kepdavo močiutė. Ypač skani buvo
silkė su baravykais, šermukšnių arbata, rudeninės avietės ir t. t. Visko neišvardinsi. Į šventę atvyko
ir kaimynai iš gretimo Akmenės rajono – Kruopių kaimo bendruomenės atstovai. Susirinkusiuosius
linksmino Kužių bei vietos muzikantai. Šiais metais Piktuižių kaimo bendruomenė švenčia savo
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vienuoliktą gimtadienį. Palinkėjęs ilgiausių metų, bendruomenės pirmininkei Daliai Bandzienei
įteikiau istorinę vėliavą, kuri, plevėsuodama ant bendruomenės pastato, simbolizuotų piktuižiečių
gyvybingumą.

Piktuižių kaimo bendruomenės pirmininkei
D. Bandzienei teikiu istorinę vėliavą

Kartu su kolega Seime Stasiu Tumėnu
sveikiname Šiaulių universitetą

Rugsėjo 25 d. dalyvavau aukštojo mokslo reformos eigos aptarime ŠU rektorate, kur
aptarėme derybų peripetijas su VU bei konsultacijų galimybę su VDU.
Rugsėjo 29 d. ŠU šventė savo įkūrimo 20-metį. Galvoju, kad šis jubiliejus – šiauliečių
kuklumo rezultatas. Juk aukštasis mokslas Šiauliuose egzistuoja nuo 1939 m., kada iš Klaipėdos
persikėlęs Prekybos institutas tapo Šiaulių Prekybos institutu. Pastarasis ir padėjo pagrindus
akademinės minties raidai Šiauliuose. Kaip ten bebūtų buvo malonu sugrįžti į universitetą, kuriame
dirbau 36-erius metus. Suprantu, kad Šiaulių universitetas išgyvena negeriausius laikus. Kita vertus,
reikia ryžtis kardinalioms permainoms ir nebeieškoti išorėje priešų. Manau, kad pavojus slypi
viduje, nes visos aukščiausios valdžios institucijos sutaria dėl universitetinio mokslo išlikimo
Šiauliuose. Kokia forma tai vyks, priklausys nuo derybų rezultato. Tad būkite atviri pokalbiams,
konsultacijoms bei raukite su šaknimis konstruktyvaus dialogo priešininkus.

KITA VEIKLA
Rugsėjo 18 d. susitikau su rinkėjais Ukmergėje ir papasakojau apie darbo Seime peripetijas,
bendrojo ugdymo ir aukštojo mokslo reformų problemas, šalies politinio gyvenimo perspektyvas,
atsakiau į daugybę klausimų.
Rugsėjo 21 d. Seimo posėdžių salėje pasirašiau knygoje „Pasižadėjimas Lietuvai“, kuri
ištisus metus keliaus po šalį ir joje savo pasižadėjimus įrašys visi norintys.

Pasirašau knygoje „Pasižadėjimas Lietuvai“
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Rugsėjo 23 d. dalyvavau Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos tarybos konferencijoje
Klaipėdoje, kur kalbėjau apie bendrojo ugdymo ir aukštojo mokslo reformų problemas. Kartu
tarėmės dėl istorijos dalyko prestižo gerinimo mokykloje. Numatėme tarpusavio bendradarbiavimo
gaires.

ŽINIASKLAIDA
Daviau interviu ir išsakiau savo nuomonę šiems naujienų portalams:
 2017-09-25 Informacinėje apžvalginėje TV laidoje „Seimo savaitė“, interviu apie Seime
surengtą šventinę konferenciją, skirtą 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Vilniuje vykusios Lietuvių
konferencijos 100-mečiui,
vaizdo
įrašas Lietuvos Respublikos
Seimo
archyve:
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=media_object_viewer&guid=32AFCBA
5-AA92-4682-9FB9-01A9EDD6A6E0.
 2017-09-28 Portale www.lzinios.lt Robertos Tracevičiūtės straipsnis „Istorijos politikos
„žaidimo taisyklės“ tinklalapyje „Lietuvos žinios“: http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/istorijospolitikos-zaidimo-taisykles-/251092.

DARBAS SU RINKĖJAIS
Seimo nario darbas neatsiejamas nuo bendravimo su rinkėjais. Kreipkitės Jums aktualiais
klausimais. Rinkėjus aš priimu:
– kiekvieną penktadienį nuo 11 iki 13 val. biure Šiauliuose, Aušros al. 15, I aukštas;
– pirmą mėnesio penktadienį nuo 14 iki 16 val. Pakruojo rajono savivaldybėje;
– paskutinį mėnesio penktadienį nuo 14 iki 16 val. Joniškio rajono savivaldybėje.
Būtina išankstinė registracija nurodytais telefonais ar elektroninio pašto adresais kontaktų
skiltyje arba: tel. (8 5) 239 6692, mob. 8 668 42 281, el. p. Arunas.Gumuliauskas@lrs.lt.

KONTAKTAI
Mano kontaktai:

mob. 8 668 42 281,
el. p. Arunas.Gumuliauskas@lrs.lt

Mano kabineto adresas Vilniuje:

Lietuvos Respublikos Seimas
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius
III rūmai 412 kabinetas
Tel. (8 5) 239 6692

Mano biuro adresas Šiauliuose:

Aušros al. 15, LT-76299 Šiauliai (I aukštas)
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Mano biuro adresas Joniškyje:

Joniškio rajono savivaldybė,
Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis

Mano biuro adresas Pakruojyje:

Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis

Mano padėjėjai-sekretoriai Vilniuje, Joniškyje, Pakruojyje, Šiauliuose:
Egidijus Elijošius (Šiauliuose): mob. 8 612 03 532, el. p. egidijus.elijosius@lrs.lt;
Tautvydas Elijošius (Šiauliuose): mob. 8 612 04 129, el. p. tautvydas.elijosius@lrs.lt;
Kristina Karošaitė (Šiaulių regione): mob. 8 696 80 948, el. p. kristina.karosaite@lrs.lt;
Edmita Ieva Maurukaitė (Vilniuje): mob. 8 671 19 415, el. p. edmita.maurukaite@lrs.lt;
Rimantė Misiūnienė (Joniškyje): mob. 8 687 13 329, el. p. rimante.misiuniene@joniskis.lt;
Alvydas Žuvininkas (Pakruojyje): mob. 8 682 16 143, el. p. a.zuvininkas@gmail.com.

Asmeninė svetainė socialiniame tinkle:
https://www.facebook.com/Gumuliauskas.Arunas/

Dėkoju padėjėjai Kristinai Karošaitei, prisidėjus rengiant ataskaitą, ir nuotraukų autoriams.

