Seimo nario

Anušausko
Veiklos apžvalga
2016 m. lapkritis — 2020 m. rugsėjis

2

SEIMO NARIO ARVYDO ANUŠAUSKO
VEIKLOS APŽVALGA
2016 M. LAPKRIČIO — 2020 M. RUGSĖJO MĖN.

Praeina ketveri metai Seime ir lieka paskutiniai keli mėnesiai. Tai ką gi nuveikei sėdėdamas
opozicijoje? — klausia skeptiškieji. Politikų darbą visi suprantame skirtingai…
Iki šio pavasario išbuvau daugiausia kalbančių ir daugiausia projektų registruojančių
opozicionierių penketuke. Paprasta statistika: rengiau 90 įstatymų projektų (daugiau kaip
pusę registravome kartu su kitais Seimo nariais ir daugiau kaip trečdalis buvo priimti) ir
pusšimtį pasiūlymų įstatymams.
Seimo posėdžių stenogramos sako, kad juose prikalbėjau

ir straipsnių interneto svetainėse (beveik viską galima

kelis šimtus + lapų. Manau, tylintys politikai nežinia kam

rasti svetainėje www.arvydasanusauskas.lt).

atstovauja, tad reikia klausti, komentuoti, replikuoti,

Informacijos sklaidai naudodamas socialinius tinklus,

reikšti savo poziciją. Su savo komentarais dalyvavau

nuolatinę auditoriją padvigubinau – iki 20 tūkst.

šimtuose (o gal ir daugiau) televizijos bei radijo žinių ar

Žinau, kad socialiniuose tinkluose įsiveliu į beviltiškas

informacinių laidų. Rašiau kreipimusis ministerijoms ir

batalijas aiškindamas savo požiūrį, bet kai kurios (pvz.

įvairioms institucijoms, teisėsaugai, saugumui, policijai...

Atsakymai Vanagaitei) sulaukė itin plataus atgarsio.

Toks darbas — matyti ir reaguoti, ypač į galimus

Pakviestas dalyvavau N (60 ar 80) susitikimų, paskaitų,

piktnaudžiavimus. Kažkas dėl to sulaukė tikrintojų,

diskusijų (apvažiavau kažkur 50 miestelių bei miestų ir

teisėsaugos ar dar kitokio dėmesio. Gyvenimas nestovi

ne po vieną kartą). Beje, sutaupiau trijų metų

vietoje. Ateinančios tylios ir neviešinamos padėkos

parlamentines išlaidas – užteko ketvirtadalio (t. y. per

tampa dar svarbesnėmis, kaip ir tie 60 tūkst. balsų

ketverius metus išleidau tik vieneriems metams

Europos Parlamento rinkimuose.

skiriamą pinigų sumą). Nuo 2013 metų kartą per mėnesį

Nors nemažai kalbu, tačiau sunkiausia kalba tapo

rengtą diskusijų klubą „Status Quo?“ nutraukė

„Išdrįsęs pažiūrėti mirčiai į akis“, sakyta Jonų bažnyčioje

karantinas.

per partizanų vado Vanago pagerbimą.

Savo laisvalaikį paaukojau penkių knygų rašymui

Rašau daug – paskelbiau apie 300 pranešimų spaudai

(„Išdavystė. Markulio dienoraščiai“, „Prezidento žvalgas.
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Du gyvenimai“, „Aš esu Vanagas“, „Užmirštas

pat pirmą ir vienintelį valstybinį apdovanojimą — ordino

desantas“ ir, greitai pasirodysiančios pre-kyboje,

„Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių.

„Raudonasis teroras“) ir jas pristačiau (kol užteko

Ar tai buvo sėkminga ketverių metų veikla?

energijos ir vakarinio laiko) 90—yje įvairiausių vietų –

Ypač džiaugiuosi, kad mano iniciatyva jau 2020 m. sausio

bibliotekų, muziejų, mokyklų, kultūros namų, ben-

1 d. įsigaliojo nauja nukentėjusiųjų nuo 1939 — 1990 metų

druomenių… Bemaž 5 tūkst. žmonių apsilankė mano

okupacijų teisinio statuso įstatymo nuostata — pri-

knygų pristatymuose. Artimiausiu metu, tikiuosi,

pažįstamas tremtinio statusas tremtyje gimusiems

pasimatysime ir naujausios knygos „Raudonasis

asmenims, kurių šeimoms dėl administracinių ar kitų

teroras“ pristatymuose.

apribojimų

Nuosekliai dirbdamas vardan istorinės atminties

nuostata pasinaudojo keli šimtai tremtinių vaikų ir

aktualizavimo ir stiprinimo gavau tris grasinimus

bendras jų skaičius viršijo 13 tūkst.

teismais ar prokurorais (nuo/dėl Cvirkos, Zurofo…) O taip

Pagaliau, ne viskas telpa į plikas statistikas… Politiku dar

buvo trukdoma sugrįžti į Lietuvą. Šia

niekas negimė, bet aš tikrai žinau, kurie jais tapo.

„Tarp priimtų projektų — svarbus
tremtyje gimusių vaikų statuso
įstatymas, kuris palietė ne mažiau
kaip 500 žmonių. “
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TRUMPA STATISTIKA

275
publikuoti tekstai puslapyje
arvydasanusauskas.lt

30
mano paties parengtų
įstatymų projektų

96
paskelbti pranešimai spaudai
aktualiomis temomis

77%
skirtų parlamentinių lėšų liko
nepanaudota ir grįžo į Valstybės
biudžetą

≈ 100
suorganizuotų renginių,
diskusijų, paskaitų, susitikimų

14
išvykų į užsienį,
iš kurių 11 komandiruočių
ir susitikimų 3 šalyse
su lietuvių bendruomenėmis

58
kartu su kitais Seimo nariais registruoti
įstatymų projektai

58
mano parengti pasiūlymai teisės aktams

27
kartu su kitais Seimo nariais pateikti
pasiūlymai

39
mano inicijuoti
priimti teisės aktai
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„Savo laisvalaikį
paaukojau 5 knygų rašymui”

„RAUDONASIS
TERORAS”

„PREZIDENTO
ŽVALGAS:
DU GYVENIMAI”

„AŠ ESU VANAGAS”

„UŽMIRŠTAS
DESANTAS”

„IŠDAVYSTĖ.
MARKULIO
DIENORAŠČIAI”
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SVARBESNIŲ PAREIŠKIMŲ,
INICIATYVŲ SĄRAŠAS

Siekdamas, kad Lietuvoje būtų daugiau teisingumo ir pasitikėjimo savo
Valstybe, kreipiausi į daugybę institucijų Lietuvos piliečiams bei gyventojams
aktualiais klausimais. Keletą suminėsiu žemiau.
2020

• po to Kauno miesto savivaldybė atšaukė sprendimus
dėl prastovų kultūros darbuotojams ir karantino

• Vis kėliau klausimus Socialinės apsaugos ir darbo
ministrui, prašydamas pateikti informaciją dėl

laikotarpiu sudarė galimybes jiems dirbti nuotoliniu
būdu.

gaudavau, deja, nebylojo apie konstruktyvius

•
• Balandžio 20 d. Taivano parama — 100 tūkst.

pokyčius keičiant pensijų dydį ir mokėjimo tvarką.

medicininių veido kaukių — pasiekė Lietuvą. Tam

Vyriausybė taip ir nepateikė konkrečių valstybinių

pasitarnavo ir mūsų (daugiau nei dvidešimties

pensijų tobulinimo idėjų. Kiek man žinoma, diskusijos

skirtingų frakcijų parlamentarų) balandžio 3 d.

vyko tik neformaliai.

kreipimasis į Taivano Vyriausybę.

valstybinių pensijų pertvarkos. Atsakymai, kuriuos

• Daliai Lietuvos senjorų pensijos yra pristatomos į

• Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete

namus. Gavęs informaciją, kad, prasidėjus karantinui,

vykdant parlamentinį tyrimą dėl parlamentarės I.

ne visi pensijų išnešiotojai laikėsi saugos

Rozovos veiklos ir ryšių galimai keliamos grėsmės

reikalavimų, kreipiausi į Socialinės apsaugos ir darbo

nacionaliniam saugumui, drauge su G. Landsbergiu

ministrą, prašydamas imtis priemonių, kad būtų

ir L. Kasčiūnu parengėme pareiškimą: I. Rozovos

užtikrintas gyventojų saugumas.

tyrimas – testas Lietuvos politikai.

• Drauge su keletu TS—LKD Seimo ir Kauno miesto

• Kartu su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos

savivaldybės tarybos narių raginome Vyriausybę

komiteto nariais G. Landsbergiu ir L. Kasčiūnu,

apginti kultūros ir sporto darbuotojus nuo

reaguodami į portalo 15min informaciją, kad

administracinio spaudimo Kaune. Džiaugiuosi, kad

Susisiekimo ministerija planuoja pasirašyti sutartį
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•dėl „Lietuvos geležinkelių“ valdybos narių
atrankos su Rusijos piliečio įmone, kreipėmės į

• nutarimą 2019 m. sausį skundėme generaliniam
prokurorui, tačiau skundas buvo atmestas.

Valstybės saugumo departamentą (VSD). Prašėme
pateikti VSD įvertinimą, ar, organizuojant na-

• Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK)

cionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčios

pradėjo tyrimą dėl D. Gudelio galimai padaryto

įmonės „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos atrankos

Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje

procesą, yra tinkamai įvertintos visos Lietuvos

tarnyboje įstatymo pažeidimo po to, kai kreipėmės

nacionaliniam saugumui svarbios aplinkybės.

kartu su R. Juknevičiene. Vėliau VTEK priėmė

Liepos 15 d. 15 min pranešė, jog Susisiekimo

sprendimą pripažinti, kad buvęs VŠĮ KK „Statyba“

ministerija nusprendė nutraukti konkursą, kurį

direktorius D. Gudelis įstatymą pažeidė.

laimėjusi Rusijos piliečio įmonė turėjo atrinkti
„Lietuvos geležinkelių“ valdybos narius.

•
• Reaguodamas į darbo sąlygomis besiskundžiančiųjų

•

darbuotojų pareiškimus, kreipiausi į Valstybės darbo

• Dėl istorinę reikšmę turinčių klausimų kreipiausi į

inspekciją ir kitas institucijas. Iš jų esu gavęs

Lietuvos Respublikos kultūros ministrą, užsienio

atsakymus apie nustatytus ir pašalintus pažeidimus,

reikalų ministrą bei į Lietuvos vyriausiąją archyvarę.

skirtas baudas. Savo poziciją ir darbuotojų interesus

Nors klausimai apie gana skirtingas situacijas ir net

teko ginti teismuose, ką vertinu kaip spaudimą

skirtingose valstybėse, tačiau iš esmės susiję su

siekiant, kad informacijos apie pažeidimus ne-

skaudžiu Lietuvai okupacijų laikotarpiu. Atsakymai

rinkčiau ir nereikalaučiau jų pašalinimo.

gauti. Trumpas jų apibendrinimas – čia.
2018
2019

• Kreipiausi į Vyriausiosios rinkimų komisijos
• Dar 2019 m. lapkričio mėn. su kolege A.Gedviliene

pirmininkę L. Matjošaitytę klausdamas, kodėl dėl

kreipėmės į Energetikos ministrą ir koncerną „Orlen“

galimo slapto bendradarbiavimo su buvusios SSRS

su klausimais, tarp kurių buvo ir stambus mokestinis

spec. tarnybomis per 2016 m. rinkimus kandidatai į

įsiskolinimas valstybei bei lengvatų gavimas.

Lietuvos Respublikos Seimą prieš juos tikrinami

Tepraėjo tik pusė metų ir „Orlen“ grąžino 13 mln. eurų

nebuvo. 2020 m. Seime priimta mano inicijuota

skolą valstybei.

įstatymo pataisa, įtvirtinanti pareigą VRK tikrinti
visus kandidatų į renkamas pareigas duomenis.

• Po 2018 m. lapkričio mėnesio kreipimosi drauge su
A. Ažubaliu ir L. Kasčiūnu dėl galimo tarptautinių

• Baigė darbą specialioji Seimo komisija, tyrusi, ar

sankcijų pažeidinėjimo (UAB „Agrokoncernui“

verta pradėti apkaltą A. Skardžiui. Komisijos išvada:

importuojant trąšas iš „Agricultural Minerals“

nėra pagrindo apkaltai. Mano požiūriu, tai nėra

DMCC) situaciją vertino teisėsaugos institucijos.

objektyvi išvada, nėra atspindėtos esminės tyrimo

FNTT atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą, tokį

metu tirtos versijos. Dar 2017 metais kartu su kitais
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•Seimo nariais ne kartą kreipėmės į Seimo

• Reaguodamas į VSD pateiktą medžiagą apie

Etikos ir procedūrų komisiją dėl A. Skardžiaus galimų

parlamentarą M. Bastį, 2017 kovo mėn. Seime

interesų konfliktų.

pristačiau projektą, kuriuo buvo siekiama Na-

•

cionaliniam saugumo ir gynybos komitetui (NSGK)

2017

pavesti atlikti tyrimą dėl M. Basčio veikos, suteikiant

• R. Juknevičiene, V. Juozapaičiu, P. Saudarg. J.
• Kartu su I. Šimonyte kreipėmės į Centrinę projektų

NSGK laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimus. Seimas

valdymo agentūrą ir į Valstybės kontrolierių dėl

gegužės 31 d. nusprendė pradėti apkaltos procesą

padėties Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo

Seimo socialdemokratų frakcijos nariui M. Basčiui.

centre. Agentūra įsipareigojo patikrinti šiame centre

Komisija priėmė išvadą, kad parlamentaras sulaužė

vykdytus projektus ir jų dokumentus, o jo vadovė

priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Seimo

galiausiai buvo atleista.

nariai didele balsų dauguma šią išvadą patvirtino.

šiam siūlymui pritarė. Specialioji tyrimo komisija
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APIE KARANTINĄ

Karantino laikotarpiu asmeniškai teikiau 15 pasiūlymų „koroniniams“ įstatymų projektams. Beveik į pusę
mano pasiūlymų buvo atsižvelgta: dėl žmonių, susiduriančių su finansiniais sunkumais karantino metu,
interesų užtikrinimo ir kt.
Teikiau ir 2 įstatymų projektus: Valstybės rezervo įstatymo (medicininių priemonių atsargų viešumo) bei
Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo, tačiau jiems po pateikimo pritarta nebuvo.

Akimirka iš Kovo 10 d. prasidėjusios Seimo pavasario sesijos

VISUOMENĖS NUOMONĖS ATSPINDYS
SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Atsakymai Rūtai Vanagaitei
dėl A. Ramanausko - Vanago
kankinimo
2017 m. spalį — lapkritį

Atsakymas Efraimui Zurofui
dėl Ramanausko - Vanago
2019 m. gegužę

Komentaras dėl Jono Noreikosgenerolo Vėtros atminimo lentos
likimo
2019 balandžio — gruodžio mėn.
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ĮSTATYMŲ LEIDYBA
(PAMINĖSIU TIK KELETĄ SVARBESNIŲ INICIATYVŲ)

SEIMO REZOLIUCIJA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOVIETŲ OKUPACIJOS 1940
M. IR JOS PASEKMIŲ

PRIIMTA
2020-06-16

Kartu su kitais Seimo nariais iniciavau rezoliuciją, raginančią LR Vyriausybę aktyviau remti
okupacijų žalos skaičiavimo darbą, skiriant tam būtiną finansavimą bei reikalauti okupacijos
žalos atlyginimo iš Rusijos Federacijos, kaip Lietuvą okupavusios SSRS teisių tęsėjos.
Rezoliucija taip pat skatino visuomenę kritiškai vertinti okupaciją ir jos padarinius
neigiančią bei antisovietinę rezistenciją menkinančią propagandą. Valstybė tam turėtų
pasitelkti Lietuvos švietimo sistemą, visuomenės edukaciją medijose, kultūros įstaigose,
populiariojoje kultūroje ir visas kitas demokratinėje valstybėje tinkamas priemones.

ĮSTATYMŲ PROJEKTAI, KURIAIS ĮTVIRTINAMA VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ
KOMISIJOS PAREIGA TIKRINTI KANDIDATUS, AR JIE YRA SĄMONINGAI
BENDRADARBIAVĘ SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS

PRIIMTI
2020-05-28

Seime priimti įstatymai, kuriais įtvirtinta Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pareiga
tikrinti duomenis kandidatų į renkamas pareigas, ar jie yra sąmoningai bendradarbiavę su
kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis. Politikai jau nuo 1999 m. privalomai turi
deklaruoti tokius ryšius: tiek prisipažinę dėl bendradarbiavimo su KGB, tiek neprisipažinę.
Jau dvidešimt metų neegzistuoja jokių išimčių Seimo nariams, prezidentams, prokurorams,
ministrams, teisėjams. Tačiau per tuos metus atsirado europarlamentarų, tiesiogiai
renkamų merų pareigybės. Džiaugiuosi, kad pavyko įvesti įpareigojimą ir juos tikrinti VRK, jei
tik kandidatuos į šias pareigas, ir paviešinti tokią informaciją, net jei asmuo savo laiku
prisipažino dėl slapto bendradarbiavimo su KGB.

NAUJA ĮSTATYMO NUOSTATA, SUTEIKIANTI ASMENŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO
1939-1990 METŲ OKUPACIJŲ, TEISINĮ STATUSĄ
2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–
1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo nuostata – pripažįstamas tremtinio
statusas tremtyje gimusiems asmenims, kurių šeimoms dėl administracinių ar kitų
apribojimų buvo trukdoma sugrįžti į Lietuvą. Šia nuostata pasinaudojo keli šimtai tremtinių
vaikų ir bendras jų skaičius viršijo 13 tūkst.

PRIIMTA
2019-07-11
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PROJEKTAS, NUMATANTIS ŽVALGYBOS KONTROLIERIAUS INSTITUCIJOS
SUKŪRIMĄ

ATMESTAS

Kartu su L. Kasčiūnu ir G. Landsbergiu pateikėme įstatymo pakeitimų projektą, kurio tikslas
buvo nustatyti, kad žvalgybos institucijų veiklos kontrolę vykdytų nepriklausoma
priežiūros institucija, t.y. Žvalgybos kontrolierius. Tokia nauja institucija gebėtų panaikinti
prielaidas galimam žvalgybos institucijų manipuliavimui turimomis galiomis. Deja,
Įstatymų projektas buvo atmestas.

ĮSTATYMO PROJEKTAS, SIŪLANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ BEI VALSTYBĖS IR
SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ATLYGINIMO BAZINIO
DYDŽIO PADIDINIMĄ

ATMESTAS

2018 m. valstybinės tarnybos darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis buvo pakeltas vos 2
eurais ir tik iš dalies padengė realaus atlyginimo mažėjimą dėl infliacijos. Siekta 2019
metams patvirtinti 174 eurų bazinį dydį. Įstatymo projektas palaikymo po pateikimo
nesulaukė. Vėliau Vyriausybė parengė savo projektą. Jį nagrinėjęs pagrindinis Socialinių
reikalų ir darbo komitetas pritarė mano pasiūlytam dydžiui ir į Seimo posėdžių salę
projektas sugrįžo svarstymui, kad bazinis dydis 2019 m. būtų 174 eurai. Įdomus poslinkis,
tačiau Seimo salėje vėl pritarta nebuvo.

SEIMO REZOLIUCIJA „DĖL 1949 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS LAISVĖS KOVOS
SĄJŪDŽIO TARYBOS DEKLARACIJOS 70—ŲJŲ METINIŲ“
Lietuvos Respublikos Seimas konstatuoja, kad Deklaracija kartu su kitais Lietuvos
partizanų vadų suvažiavime priimtais dokumentais sudarė teisinį ir politinį Lietuvos
ginkluoto pasipriešinimo pagrindą bei įtvirtino pamatinę antisovietinės rezistencijos
nuostatą – sovietų įvykdytos Lietuvos okupacijos ir aneksijos nepripažinimą;
kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, ragindamas visokeriopai stiprinti ir užtikrinti
tinkamą istorinės atminties ir pilietiškumo ugdymo programų, Deklaraciją pasirašiusių
asmenų ir partizanų vadų bei ilgiausiai kovojusių partizanų gyvenimo ir veiklos istorinių
mokslinių tyrimų, palaikų paieškos ir identifikavimo, Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro ir jo padalinių veiklos bei darbuotojų darbo užmokesčio
nuoseklaus didinimo, tremties ir rezistencijos muziejų, Lietuvos laisvės kovų atmintinų
vietų įamžinimo finansavimą.

PRIIMTA
2019-02-14
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PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO
PAKEITIMO PROJEKTAS

PRIIMTA
2018-06-30

Papildytas vertimas, padarytas į Įstatymą perkeliant Direktyvą ir sąvoką „politically
exposed person“, Įstatyme išverstą kaip „politikoje dalyvaujantis fizinis asmuo“, papildant
„ir politiškai paveikiamas“ fizinis asmuo. Anksčiau atsiradusi vertimo klaida, tapusi
Įstatymo norma, prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam valdžių
padalijimo principui.

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS ĮSTATYMO PROJEKTAS (NAUJA REDAKCIJA)
Drauge su Seimo NSGK nariais iniciuoto Įstatymo tikslas – kito kokybinio lygmens STT veikla
ir kartu prielaidos sistemingai visos valstybės antikorupcinei politikai, kuri būtų deramas
atsakas į korupcijos nulemtas grėsmes, o taip pat — ir grėsmes Lietuvos Respublikos
nacionaliniam saugumui.
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