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Kviečiu susipažinti su mano veikla teisėkūros srityje, su
svarbiausiais pasisakymais, reaguojant į Lietuvos aktualijas,
ir informacija apie artimiausius renginius.

Teisėkūra
Pagaliau tremtiniams bus prilyginti ir tie asmenys, kurie gimė buvusių
politinių kalinių ar tremtinių šeimose, pasibaigus tėvų kalinimo ar
tremties laikui, bet dėl administracinių ar kitų apribojimų negalėjo
sugrįžti į Lietuvą. Šis įstatymas įsigalios 2020 m. sausio 1 d. Primenu, kad
dėl galimybės gauti tremtinio statusą reikia kreiptis į Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centre veikiančią Pasipriešinimo dalyvių
(rezistentų) teisių komisiją.
Per pastarąją pusę metų prisidėjau prie dvidešimties teisės aktų keitimo
iniciatyvų (dažniausiai registravome drauge su kolegomis, pats vienas
įregistravau 2 įstatymų projektus).
Jau lapkričio 14 d. Seimo posėdžių salę turėtų pasiekti mano iniciatyva
įpareigoti VRK tikrinti kandidatų į renkamas pareigas duomenis (dėl jų
sąmoningo bendradarbiavimo su kitų valstybių spec. tarnybomis).
Vykstant diskusijoms dėl 2020 m. valstybės biudžeto, manau, verta
atkreipti dėmesį, kad dar vasarą mano ir Radvilės MorkūnaitėsMikulėnienės pateiktas pasiūlymas dėl valstybinių pensijų įstatymo
projekto pakeitimo, kuriame siekiame, jog nukentėjusiųjų asmenų ir
mokslininkų valstybinių pensijų bazinis dydis negali būti mažesnis nei 63
eurai, komitetuose taip ir liko nesvarstytas. Įdomu tai, kad Vyriausybės
programoje numatyto Valstybinių pensijų sistemos sistemiško

įvertinimo ir pasiūlymų dėl jos tobulinimo pateikimo, planuoto 2018 m.
II ketv. – 2019 m. III ketv., vis dar nesimato. Apie tai rašiau anksčiau.

Kita parlamentinė veikla
Bendravimas su pareiškėjais, informacijos rinkimas bei vertinimas,
problemų sprendimo paieškos – kasdienis darbas, kuomet negaliu nei
tylėti, nei užsimerkti prieš sunkiai išsprendžiamus klausimus! Čia
pateikiu kelis pavyzdžius.
• Jūsų dėmesiui tema 15min studijoje „Istoriniai šnipų mainai: ką tai
reiškia Lietuvai?“
• Neseniai gavau Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį.
„Batic fish export“ pasiskundė teismui, kad Seimo etikos ir procedūrų
komisija nepripažino manęs pažeidus politiko etiką, kai paskelbiau
ponios Zitos pareiškimą ir ėmiausi aiškintis ar tokie pažeidimai įmonėje
buvo daromi. Teismas nutarė įpareigoti Seimo etikos ir procedūrų
komisiją pateikti teismui atsiliepimą į pareiškėjos skundą bei visą
susijusią medžiagą.
• Sunerimę dėl galimai neskaidrių Vyriausybės narių sprendimų, kartu su
Aiste Gedviliene kreipėmės į koncerno „Orlen Lietuva” vadovą,
prašydami išsamiai atsakyti į visuomenei kilusius klausimus ir abejones
dėl paramos krepšinio klubams bei Regionų krepšinio lygai. Kreipėmės ir
į energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną, reikalaudami skubiai pateikti
ministro paaiškinimus dėl jo sprendimų, palankių koncernui „Orlen
Lietuva“. Asmeniškai kreipiausi į Vilniaus miesto savivaldybę,
ragindamas atskleisti, kokio dydžio paramą iš naftos koncerno „Orlen
Lietuva“ gavo krepšinio klubas „Rytas“.
• Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete vykdome
parlamentinį tyrimą dėl parlamentarės Irinos Rozovos veiklos ir ryšių
galimai keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui.

Istorinės atminties temos
Prieš keletą mėnesių rašiau viešus komentarus E. Zurofui dėl
A.Ramanausko-Vanago. Paštu jam išsiunčiau savo knygą „Aš esu
Vanagas“, tikėdamasis, kad ja pasinaudos ir gebės skleisti mažiau melo
tarptautinėje arenoje.
Noriu pasidžiaugti, kad savo tyrimais pasidalinau ir anglų kalba,
pristatinėdamas „Aš esu Vanagas“ Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Savo ruožtu sulaukiau įvairių komentarų, netylant ginčams dėl P. Cvirkos
ir J. Noreikos. Pavyzdžiui, P. Cvirkos anūkas kreipėsi į Generalinę
prokuratūrą dėl mano patraukimo baudžiamojon atsakomybėn. Mano
nuomonę apie Petro Cvirkos paminklo Vilniuje likimą galite rasti TS-LKD
puslapyje. Nedvejodamas rekomenduoju diskusijas Youtube: „Cvirka.
Griauti negalima palikti. A. Anušauskas prieš L. Kreivytę” bei diskusiją
apie Joną Noreiką-Generolą Vėtrą oponuojant A. Vinokurui („Žinių
Radijo” laidoje „Greiti pietūs”: „Kas klysta apie Noreiką”) ir jos tęsinį.
Kvieč
iu skaityti mano straipsnius: „Stalino ir Hitlerio partnerystė – ne tik
karo, bet ir tautų genocido priežastis” (apie Molotovo-Ribentropo akto
užkulisius), bei „Laisvės diena ir „Stokholmo sindromas“ (apie
okupacinės kariuomenės išvedimo aplinkybes ir jos padarytą žalą
Lietuvai).
Interviu laidai „Istorijos detektyvai” apie KGB veiklą Černobylio avarijos
metu rasite čia.
„Klausimėlis. Ką žinote apie sovietmetį?” – LRT laida, kur išgirsite ir mano
komentarus.
Esu išrinktas TS-LKD politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininku ir
valdybos pirmininku.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
TS-LKD ateinančių savaičių išvykų kampanijos „Girdime Lietuvą” tikslas
yra viešojo sektoriaus darbuotojų (mokytojų, medikų, socialinių
darbuotojų, ugniagesių) ir kitų visuomenės grupių lankymas regionuose
– važiuojama išklausyti jų nuomonių apie Lietuvos politiką.
Lapkričio 18 d. palnuojamas vizitas į Panevežio rajoną („Girdime
Lietuvą”).
Lapkričio 20 d. 18 val. Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje
dalyvausiu Vakare Marcelei Kubiliūtei atminti.
Lapkričio 24 d. 14 val. Rokiškio krašto muziejuje dalyvausiu projekto
„Marcelės legenda” pristatymo renginyje. Projektas skirtas žvalgės
Marcelės Kubiliūtės žygdarbio 100-sioms metinėms. Planuojama
konferencija „Gyvenimui, Tėvynei ir draugams”.
Lapkričio 25 d. numatomas vizitas į Šiaulių rajoną („Girdime Lietuvą”),
bei TS-LKD Nacionalinio saugumo programos pristatymas Šiauliuose.
Mano darbotvarkę visuomet rasite www.arvydasanusauskas.lt
Diskusijų klubo „Status Quo?“ susitikimas numatomas gruodžio mėnesį
(sekite naujienas).
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Jeigu gavote šį naujienlaiškį per klaidą arba
nebenorėtumėte jo gauti ateityje, spauskite
Atsisakyti

