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Šis pavasaris yra ypatingas – reikalaujantis vis daugiau susitelkimo ir supratingumo.
Ne tik Seimo darbas vyksta neįprastai, bet ir visos Lietuvos, o ir pasaulio kasdienybė
yra „uždaryta po kaukėmis“. Koronaviruso infekcijos plitimas ir su tuo susijusios
grėsmės, iššūkiai bei galimybės diktuoja kitoniškas darbotvarkes, reikalauja
atsakingų sprendimų. Nestokokime vieni kitiems pagarbos ir rūpesčio. Tikiu,
pasidžiaugsime šiltais susitikimais vėliau. O dabar kviečiu susipažinti su mano
pastarojo pusmečio veikla.

Metų pradžioje dar tęsėme rudens darbus, sausio pabaigoje vyko ir Seimo neeilinė
sesija. Kovo 10 d. prasidėjo ši, dabar jau įpusėjanti, Seimo pavasario sesija (pirmojo
posėdžio akimirką matote aukščiau).
Per pastarąją pusę metų drauge su kolegomis inicijavome 4 teisės aktų projektus,
vienas įregistravau 3 įstatymų projektus. Prasidėjus karantinui vienas teikiau 12
pasiūlymų įstatymų projektams ir 1 kartu su Audroniumi Ažubaliu. Verta paminėti,
kad į ne vieną buvo atsižvelgta ir kai kurie konstruktyvūs sprendimai jau įsigaliojo
(galite susipažinti išsamiau).
Balandžio 28 dieną Seimo vakariniame posėdyje po pateikimo vienbalsiai buvo
pritarta įstatymo projektams, kuriais siekiama rinkimų įstatymuose įtvirtinti
Vyriausiosios rinkimų komisijos pareigą tikrinti kandidatus, ar jie yra sąmoningai

bendradarbiavę su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis. Šiuos įstatymo
projektus registravau dar spalio mėnesį kartu su Arūnu Gumuliausku, Paule
Kuzmickiene ir Dovile Šakaliene.

Kita parlamentinė veikla
•

Istorinė atmintis gyva ir nusipelno deramo dėmesio valstybiniu lygmeniu.

Klausimai dėl kurių susirašinėjau su institucijomis kilo apie gana skirtingas situacijas,
net skirtingose valstybėse, tačiau iš esmės jie yra susiję su skaudžiu Lietuvai
okupacijų laikotarpiu (apibendrinimą rasite čia)
• Vis keliu klausimus Socialinės apsaugos ir darbo ministrui, prašydamas pateikti
informaciją dėl valstybinių pensijų pertvarkos. Ministerija dar kovo mėnesį atsakė,
kad „parengė pasiūlymus, kurie <...> neoficialiai buvo derinami“ su kitomis
ministerijomis bei patvirtino, kad „2019 m. spalio mėn. pasiūlymai buvo pristatyti
neformaliame ministrų pasitarime ir gautas pavedimas rengti atitinkamus įstatymų
projektus pasiūlymams įgyvendinti“. Atsakymai, kuriuos gaunu, deja, nebyloja apie
konstruktyvius pokyčius artimiausiu metu.
• Daliai Lietuvos senjorų pensijos yra pristatomos į namus. Gavęs informaciją, kad,
prasidėjus karantinui, ne visi pensijų išnešiotojai laikėsi saugos reikalavimų,
kreipiausi į Socialinės apsaugos ir darbo ministrą, prašydamas imtis priemonių, kad
gyventojų saugumas būtų užtikrintas. Gavau atsakymą, kad, apklausus pensijas
pristatančias įmones, surinkta informacija patvirtina, jog aprūpinimas pensijomis
organizuojamas taip, kad nekeltų grėsmės užsikrėsti nei išnešiojantiesiems pensijas,
nei jų gavėjams.
•

Drauge su keletu TS-LKD Seimo ir Kauno miesto savivaldybės tarybos narių

raginome Vyriausybę apginti kultūros ir sporto darbuotojus nuo administracinio
spaudimo Kaune. Gauti atsakymai parodė, kad į problemas ir sprendimų paieškas
buvo sureaguota operatyviai.
• Penkiasdešimt Seimo narių ir per šimtą kultūros bei mokslo atstovų kreipėmės į
prezidentą Gitaną Nausėdą, kviesdami aukščiausiu lygiu paremti Taivano įtraukimą
į Pasaulio sveikatos organizacijos veiklą, išreikšti paramą Taivano narystei
tarptautinėse organizacijose.
• Balandžio 20 d. Taivano parama – 100 tūkst. medicininių veido kaukių – pasiekė
Lietuvą. Tam pasitarnavo ir mūsų (daugiau nei dvidešimties skirtingų frakcijų
parlamentarų) balandžio 3 d. kreipimasis į Taivano Vyriausybę.
• Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete tebevyksta parlamentinis
tyrimas dėl parlamentarės Irinos Rozovos veiklos ir ryšių galimai keliamos grėsmės
nacionaliniam saugumui. Drauge su Gabrieliumi Landsbergiu ir Laurynu Kasčiūnu
parengėme pareiškimą: I. Rozovos tyrimas – testas Lietuvos politikai.
Ir tai tik keletas mano veiklos aspektų, daugiau apie darbus visuomet galite
pasiskaityti www.arvydasanusauskas.lt.

Kviečiu skaityti publikaciją „Partizano portretas lietuviškame kine – idealizmas ir
pasišventimas prieš melą ir išdavystę“. LRT galite rasti pokalbio įrašą „Partizanų
portretai kine vertinami dvejopai: heroizmą nustelbia skirtingi prisiminimai ir
faktinės klaidos“.
Taip pat noriu pakviesti susipažinti su mano straipsniais, publikuotais pastaraisiais
mėnesiais. „2030 metai – išmanusis „Huawei“ Gretos rankose“ – apie kovą su klimato
kaita. „Y karta ir istorijos suvokimo keliai“ rašiau apie skirtingų kartų istorinės
praeities vertinimą. Sausio 13–ąją publikuotas tekstas „Simbolio galia“. Istorinės
atminties temas aptariau publikacijose: „Ką daryti, kai į mus žvelgia tūkstančio metų
Lietuvos istorija?“, „Apie nusavintą pergalę ir kai ką daugiau“ bei „Gegužės 9–oji
Rusijoje: kas trukdo susitarti dėl istorijos?“.
Kiti tekstai, rengti reaguojant į įvykius Lietuvoje ir pasaulyje: „Dabartiniai saugumo
iššūkiai pagal Norvegijos žvalgybos tarnybos vertinimą FOKUS 2020“, „Prancūzijos
prezidento Miunchenas“, „Ar galima valgyti su kauke?“, „Karas, badas, maras?“.

Aukščiau matote akimirką iš parodos Vasario 16-osios Akto signatarai pašto
ženkluose Seimo lankytojų centre. Daugiau fotografijų rasite čia.
Mano darbotvarkę galite sekti www.arvydasanusauskas.lt

Arvydas Anušauskas
Lietuvos Respublikos Seimo narys
http://www.arvydasanusauskas.lt/

