Nematote paveikslėlių?
Spauskite čia...

Seimo nario Arvydo Anušausko
2019 m. naujienlaiškis nr. 1 (5)
Šį mėnesį ne tik įpusėja Seimo pavasario posėdžių sesija, bet laukia ir svarbus
Lietuvai pokyčių – rinkimų ir referendumų – metas. Raginu visus būtinai išreikšti
savo valią! Balsuokite atsakingai: kurkime europietišką gerovę, kurios trokšta
kiekvienas Lietuvos žmogus!
Paskutinis mano naujienlaiškis pasirodė lapkričio mėnesį, dabar, prabėgus beveik
pusei metų, vėl kviečiu susipažinti su mano veikla.

Prasidėjus metams, Seime dar tęsėme rudens sesijos darbus iki vasario 14 d.
(kuomet vyko paskutinis rudens sesijos posėdis).
Apie mano veiklas galite pasiskaityti plačiau www.arvydasanusauskas.lt.
Mano iniciatyva, kuria siekiama suteikti galimybę įgyti tremtinio statusą asmenims,
kuriems toks statusas iki šiol nebuvo pripažintas, kai asmenys buvo gimę jau
pasibaigus jų tėvų (ar įtėvių) reabilitavimo pažymėjimuose nurodytam represavimo
laikotarpiui (jeigu bent vienam iš jų buvo taikomi administraciniai ir kitokie
suvaržymai, dėl kurių jie negalėjo sugrįžti į Lietuvą), persikėlė į Seimo pavasario
sesiją. Įstatymo projektas dar labiau patobulintas Socialinių reikalų ir darbo
komitete.
Šioje Seimo pavasario sesijoje kol kas tik viena teisėkūros iniciatyva priimta, rengta

kartu su Radvile Morkūnaite-Mikulėniene: rezoliucija „Dėl 1949 m. vasario 16 d.
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracijos 70-ųjų metinių“.
Tiesa, teko praleisti kovo 26 dienos Seimo posėdį, nes buvau pakviestas į Klaipėdos
apylinkės teismą liudyti V. Titovo byloje dėl jo pasisakymų, paniekinusių Adolfą
Ramanauską-Vanagą (daugiau informacijos 15min.lt). Manau, kad mano liudijimas
prisidėjo prie kaltinamojo nuosprendžio V. Titovui ir partizanų vardo gynimo.

SVARBIAUSI KREIPIMAISI
•

Po lapkričio mėnesio kreipimosi drauge su Audroniumi Ažubaliu ir Laurynu

Kasčiūnu dėl galimo tarptautinių sankcijų pažeidinėjimo (UAB „Agrokoncernui“
importuojant trąšas iš Jungtiniuose Arabų Emyratuose įsikūrusios bendrovės
„Agricultural Minerals“ DMCC ir jos galimų sąsajų su Arkadii Romanovich
Rotenberg) situaciją vertino teisėsaugos institucijos. FNTT atsisakius pradėti
ikiteisminį tyrimą, tokį nutarimą skundėme generaliniam prokurorui, tačiau
skundas buvo atmestas.
• Kartu su Andriumi Kupčinsku, manydami, kad dėl aplaidžios priežiūros kultūros
paveldas patiria žalą, kreipėmės dėl Kauno centrinio pašto istorinio pastato.
Gavome atsakymus, kad buvo nuspręsta ieškoti Kauno Centrinio pašto rūmų
išsaugojimo ir įveiklinimo galimybių vyriausybiniu lygmeniu. Šiuo metu rūmams
suteikta valstybės apsauga.
•

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą dėl Dariaus Gudelio

padaryto galimo Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo pažeidimo po to, kai kreipėmės kartu su Rasa Juknevičiene.
•

Drauge su Dainiumi Kreiviu dėl Vilniaus nacionalinio stadiono konkurso

skaidrumo kreipėmės į Seimo Antikorupcijos komisiją. Ši, gavusi Viešųjų pirkimų
tarnybos atsakymą, iš karto kreipėsi į LR generalinę prokuratūrą. Gavome žinią,
kad Vilniaus apygardos prokuratūra priėmė nutarimą atsisakyti taikyti viešojo
intereso gynimo priemones.

KITA VEIKLA

KITA VEIKLA
Kviečiu skaityti mano straipsnius 15min.lt „Žurmulys, arba Pirtyje su Salomėja“
(apie M. Ivaškevičiaus romano „Žali“ vertinimą) bei „Ko nori rusiško „Snoro“
šmėklos žadintojai?“ (apie tai, kam norisi pasitelkti „Snoro“ šmėklas kovai su
opozicija bei Lietuvos banku). Mano nuomonė, kad valdžios institucijos turėtų
nutraukti bendradarbiavimą su Lietuvos futbolo federacija, paskelbta Delfi.lt.
Rekomenduoju paskaityti ir publikaciją „Neskelbtos kraupios detalės apie
Ramanausko-Vanago kankinimus: jis buvo sukarpytas gyvas“ Delfi.lt.

Apie

naujausią mano knygą „Užmirštas desantas“ daugiau skaitykite Alfa.lt: „Naujoje A.
Anušausko knygoje – ir pasakojimas apie paskutinį MI6 agentą lietuvį“, knygos
fragmentus rasite Delfi.lt „Užmirštas desantas“. Šnipų istorijos Lietuvoje: kava su
„Neptun-47“.
Paskutinis knygos „Užmirštas desantas“ pristatymas vyko balandžio 24 d. Seime,
„Aš esu Vanagas“ – gegužės 2 d. Lietuvos aklųjų bibliotekoje. „Aš esu Vanagas“ yra
populiariausias knyga partizanų tematika (jau išleista 9000 egz.). Iš viso surengta
daugiau nei pusė šimto pristatymų. Lietuvių bendruomenių iniciatyva esu
pakviestas kalbėti apie šias knygas Londone ir Jungtinėse Amerikos Valstijose,
tačiau tai tolimesnės ateities planai.

APIE ARTIMIAUSIUS RENGINIUS
Mano darbotvarkę visuomet rasite www.arvydasanusauskas.lt
Diskusijų klubo „Status Quo?“ šeštasis ir paskutinis 2018/2019 sezono susitikimas
vyks gegužės 15 d. (sekite informaciją).
Taip pat, informuoju, kad birželio 1-15 dienomis Seimo II ir III rūmus jungiančioje
galerijoje veiks fotografijų parodą „Kita Silicio slėnio pusė“. Tai jau antra mano
inicijuota fotografijų paroda Seime šiais metais.

Tvirtai tikiu, kad Europos Parlamente reikalingi patyrę politikai, o
Lietuvos – Jūsų – balsas gali būti stiprus!
Kviečiu reitinguoti mane TS-LKD sąraše, mano numeris 6.
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Jeigu gavote šį naujienlaiškį per klaidą arba
nebenorėtumėte jo gauti ateityje, spauskite
Atsisakyti

