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NAUJIENLAIŠKIS

NACIONALINIS
SAUGUMAS
NSGK tyrimai

ĮSTATYMŲ PROJEKTAI
Artėjant Seimo rudens sesijai,
įregistravau penkis įstatymų
projektus (dar penkis vėliau registravau kartu su kolegomis). Jų
idėjas pasiūlė piliečiai, dalyvaudami susitikimuose ar rašydami į
socialinius tinklus. Po pateikimo
Seime trys iš jų tęsė savo kelią
link priėmimo ir du buvo atmesti.
Seimas atmetė mano pateiktą pasiūlymą 2018 m. padidinti biudžetininkams ir valstybės tarnautojams pareiginės
algos bazinį dydį nuo 130,5 iki
133 Eur. Iškilmingai nuspręsta
svarstyti kitą projektą – grąžinti
šį dydį į prieškrizinį lygį, t.y. 142
Eur. Tai buvo smulki apgavystė
– tvirtinant biudžetą galiausiai
nustatytas mažesnis negu mano
siūlytas – 132,5 Eur – atlyginimo
bazinis dydis.
Dauguma neleido toliau
svarstyti Privačios detektyvinės veiklos įstatymo pakeitimų,
numačiusių galimybę jais tapti

Nuo spalio mėnesio NSGK atlieka
parlamentinį tyrimą dėl asmenų,
verslo subjektų ir kitų interesų
grupių galimo neteisėto poveikio
valstybės institucijoms priimant
sprendimus ir galimos neteisėtos
įtakos politiniams procesams.
Komitetas taip pat tęsia
tyrimą dėl „Lietuvos geležinkeliuose“ įdiegtos lokomotyvų valdymo sistemos, kuri pagaminta
„Iževsko radijo gamykloje“. Aiškinamės, kas priėmė sprendimus
dėl jos įdiegimo, ar tai derinta su
tuomete ministerijos valdžia ir
ar svarstytos alternatyvos.

ir buvusiems karininkams, kuriems tai palengvintų integraciją
į civilį gyvenimą. Buvo atmestas
jaunimo įsidarbinimo valstybės Komandiruotė į Ukrainą
tarnyboje galimybių plėtimas Lapkričio 2-4 d. kartu su NSGK
(pirmą kartą besidarbinantiems nariais vykome į Ukrainą.
jauniems specialistams nekeliant
Kijeve ir Charkove susitipatirties reikalavimo).
kome su aukščiausiais Ukrainos
ir politikais, ESBO
„Jauni žmonės, baigę pareigūnais
misijos vadovais, Lietuvos garaukštąsias mokyklas, bės konsulu, apsilankėme ATO
operacijos zonoje. Kalbėjomės
dažnai net ne vieną,
apie saugumo situaciją, gynybos
norėdami patekti į
ir saugumo reformas, Ukrainos
valstybės tarnybą
ir Lietuvos bendradarbiavimą.
Ukrainos pasiryžimas eiti europaprastai išgirsta
keliu nedingsta ir Lietuvos
atsakymą: jūs neturite piniu
parama yra labai vertinama.

darbo patirties.“

Taip pat buvo svarstomas
valstybinių pensijų buvusiems
tremtiniams, Sausio 13-osios dalyviams, pareigūnams ir kariams
bazinio dydžio didinimo klausimas.
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Paprašyta įvertinti A.
Skardžiaus veiklą

Dėl pamiršto Vyčio – į
Seimo Pirmininką

Spalio 12 d. šeši Seimo nariai kreipėmės į Seimo Pirmininką Viktorą
Pranckietį klausdami, kodėl vykstantis Lukiškių aikštės memorialo
konkursas ignoruoja dar pavasarį
parlamento išreikštą valią aikštėje
įamžinti Vytį, ir kviesdami Seimo
Pirmininką imtis veiksmų, kad ji
© 15min
būtų išgirsta. Gegužės 2 d. Seimas
Seimo Antikorupcijos komisijo- kone vienbalsiai (91 – už, 0 – prieš,
je atsiradus naujų duomenų dėl 1 – susilaikė) priėmė rezoliuciją,
Seimo nario Artūro Skardžiaus kurioje aiškiai nurodyta, kad Lu2011-2017 m. teiktų pasiūlymų kiškių aikštėje turi būti atidengtas
Atsinaujinančių energijos išteklių paminklas tautos ir valstybės simenergetikos įstatymui, spalio 2 d. boliui Vyčiui.
kartu su Broniumi Mateliu kreipė„Reikia nebijoti savo
mės į Seimo Etikos ir procedūrų
komisiją prašydami nustatyti, ar valstybingumo simbolių,
A. Skardžius buvo nusišalinęs nuo
prisiminti, kad visi
balsavimų svarstant Seime su vėjo
laisvės kovotojai buvo
energetika susijusius klausimus ir
ar tinkamai bei laikydamasis tertikintys žmonės.“
minų deklaravo savo sutuoktinės
įsigytas UAB „Investenergostroj“
akcijas bei šiai įmonei suteiktą paskolą.

Pažeisti viešieji
pirkimai Panevėžyje?

Panevėžio savivaldybės surengtuose Senvagės, Skaistakalnio
parko ir jame esančios poeto Juozo Čerkeso-Besparnio sodybos atnaujinimo projektų konkursuose
paskelbus nugalėtoją, kilo įtarimų, kad mažoji bendrija „Pupa –
Strateginė urbanistika“ galėjo nesilaikyti sąžiningos konkurencijos
principų, kadangi paslaugų pirkimui buvo skirta 80 tūkst. eurų, o
nugalėtojas pasiūlė 79 tūkst. eurų.
Spalio 4 d. kartu su Rasa
Juknevičiene ir Radvile Morkūnaite-Mikulėniene kreipėmės į Viešųjų pirkimų tarnybą prašydami
atlikti tyrimą dėl šių pirkimų skaidrumo.

L. Balandžio nuotr.

Kreiptasi dėl
D. Kepenio akibrokšto
Lapkričio 11 d. pasirodžius LVŽS
nario Dainiaus Kepenio video reportažui, kuriame jis menkina
Lietuvos laisvės kovų dalyvius,
kartu su kolegomis A. Ažubaliu,
R. Juknevičiene, V. Juozapaičiu, P.
Saudargu ir R. J. Dagiu kreipėmės į
Seimo Etikos ir procedūrų komisiją prašydami išnagrinėti, ar D. Kepenis, vartodamas okupantų leksiką, nepažeidė įstatymų ir Seimo
nario etikos kodekso.

Kiti kreipimaisi
• Kartu su Ingrida Šimonyte kreipėmės į Centrinę projektų valdymo agentūrą ir į Valstybės kontrolierių dėl padėties Karaliaus
Mindaugo profesinio mokymo
centre. Agentūra įsipareigojo patikrinti šiame centre vykdytus projektus ir jų dokumentus, o jo vadovė galiausiai buvo atleista.
• Kartu su Vytautu Juozapaičiu – į
Kultūros ministrę dėl Žaliojo tilto
skulptūrų teisinės apsaugos panaikinimo.
• Į Krašto apsaugos ministrą – dėl
Lietuvos technikos bibliotekos reorganizavimo sąlygų.
• Į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą dėl JAV lietuvių organizacijos „Susivienijimas lietuvių
Amerikoje“ (SLA) archyvuose
saugomų dokumentų tvarkymo ir
skaitmeninimo.

SLA archyvai
• Kartu su Audroniumi Ažubaliu – į
Lietuvos dailės muziejaus direktorių
ir Nacionalinės dailės galerijos vadovę dėl Vilniaus piešimo mokyklos
parodos tekstų.
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Markulio dienoraščiai
perduoda estafetę
naujai knygai

Šių metų knyga „Išdavystė. Markulio dienoraščiai“ baigė savo
kelionę po Lietuvą Švenčionių bibliotekoje 2017 m. gruodžio 11 d.
surengtame 25-ame pristatyme.
Apie 1500 dalyvių 20-yje
miestų diskutavo apie rezistenciją
ir išdavystę. Pristatymų metu kalbėjomės ne tik apie praeitį, bet ir
apie dabarties aktualijas. Daugiau
nei dvi dešimtys žmonių kreipėsi jiems rūpimais klausimais bei
perdavė dešimt pareiškimų. Parsivežiau ir idėjų įstatymų projektams.
Šiuo metu savaitgaliais
pilnatvės link juda nauja knyga
„Prezidento žvalgas: du gyvenimai“ apie 1919 m. karį-savanorį,
VSD darbuotoją Albiną Čiuoderį,
kuris 1940 m. birželio 15 d. lydėjo
prezidentą A. Smetoną į Vokietiją.
Knyga dienos šviesą išvys minint
Lietuvos valstybės šimtmetį.

„Visų nuopelnų nepriskirčiau Vanagaitei.
Reaguodami žmonės pradėjo kelti klausimus: kur
filmas, kur knyga, o kur – anglų kalba?“
Reakcija į R. Vanagaitę
paskatino kurti

Reaguodamas į šio rudens R. Vanagaitės pasisakymus, šmeižiančius partizanų vadą A. Ramanauską-Vanagą, socialiniuose tinkluose
pasakojau jo istoriją remdamasis
istoriniais šaltiniais. Aktyvi visuomenės reakcija ir didėjantis
susidomėjimas Vanago asmenybe,
paskatino nagrinėti naujai gautus
dokumentus, atskleidusius dar
daugiau legendinio partizano gyKalba V. Landsbergiui venimo detalių, kurios galiausiai
sugulė į Vytauto V. Landsbergio
Prof. V. Landsbergio 85-erių metų režisuojamo būsimo vadybinio filjubiliejaus šventės metu turėjau mo „Aš esu Vanagas“ scenarijų.
garbę sakyti kalbą, kurią galite
Kviečiu sekti šio filmo kūrasti čia:
rimo eigą socialiame tinkle „Fahttp://arvydasanusauskas.lt/file/ cebook“: https://www.facebook.
Straipsniai/id/552
com/esuvanagas/?pnref=story

Naujausi straipsniai:
• „Nebijokite laisvės kovotojų tikėjimo, net jei neturite savojo...“
(Lzinios, 2017 12 02)
• „Krikštatėvis. Pirmoji dalis“
(Delfi, 2017 10 01)
• „Rusija prieš Vesbariją: „Zapad“
scenarijai atskleidžia Kremliaus
norus“ (15min, 2017 18 31)

• „Laisvės diena ir okupantų padaryta žala: priminimas trumpą atmintį turintiems politikams“
(Delfi, 2017 08 30)
• „Estija–Lietuva: jie vis tik greitesni“ (15min, 2017 08 04)
• „Emigracija: rykštė ar galimybės?“ (Delfi, 2017 07 18)

IŠ KALENDORIAUS

17 d. Šiaulių vyskupijos šeštojoje
praktinėje konferencijoje, susiti11 d. Knygos „Išdavystė. Markulio kimas su Šiaulių sav. administracidienoraščiai“ pristatymas Šven- jos direktoriumi bei dalyvavimas
čionių viešojoje bibliotekoje.
diskusijoje „Susitarti dėl Lietuvos“.
6 d. Paskaita laisvės kovotojų te- 16 d. Latvijos 99-ųjų metinių mimatika TS-LKD Antakalnio sky- nėjime Vilniaus miesto rotušėje.
riaus susirinkime.
10 d. Konferencijoje „Lietuvos
3 d. Draugiškos futbolo rungtynės saugumas ir gynybos politika“
tarp Seimo ir „Kauno Vytis“ ko- Krašto apsaugos ministerijoje.
mandų Kauno sporto halėje.
6 d. Tarptautinės komisijos nacių
ir sovietinio okupacinių režimų
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti
posėdyje.

Gruodis

1 d. Susitikimas su kultūros ministrės patarėju informacinio saugumo klausimais.

4 p.
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4 d. Knygos „Išdavystė. Markulio
dienoraščiai“ pristatymas Vilniaus
m. sav. centrinėje bibliotekoje.
3 d. Paskaita moksleiviams nacionalinio saugumo tema Vilniaus
Taikos progimnazijoje.
3 d. Mokinių konkurso „Praeities
stiprybė – dabarčiai” atidaryme
Spalis
Krašto apsaugos ministerijoje.
31 d. Mėnaičių bunkeryje su LRT 2 d. Minėjime, skirtame 1951 m.
komanda. Apie tai – lapkričio 12 d. spalio 2–3 d. trėmimo metinėms,
laidoje „Laisvės vėlevnešiai“.
prie Genocido aukų muziejaus.

Rugsėjis

22 d. Susitikimas su Krašto apsaugos ministru.
Lapkritis
20 d. Pratybų „Zapad 2017“aptarimas Seime.
30 d. Paskaita apie J. Markulį chi19 d. LRT radijo laidoje „Aktualijų
rurgų konferencijoje „Vadybos akstudija“ apie kovą su korupcija.
tualijos šiuolaikinėje medicinoje“.
15 d. Susitikimas su Lietuvos poli29 d. NSGK posėdis Nacionaliniame kibernetinio saugumo centre. 30 d. Susitikimas su Socialinių tinių kalinių ir tremtinių sąjungos
27 d. Susitikimas su Dainavos paslaugų priežiūros departamen- nariais.
13 d. NSGK vizitas į Valstybės sieapygardos partizanu J. Jakavoniu. to atstovais Seime.
30 d. LRT pokalbių laidoje „Dėme- nos apsaugos tarnybą, Pagėgių
rinktinės užkardą.
sio centre“.
27 d. VSD 99-ųjų įkūrimo metinių 7 d. Apsilankymas JAV lietuvių organizacijos „Susivienijimas Lietuminėjime.
23-26 d. Frankofonijos Parlamen- vių Amerikoje“ archyve Niujorke.
tinės Asamblėjos Europos regiono 6 d. Dalyvavimas parodos, skirtos
BATUN judėjimui, atidaryme JT
sesijoje Sarajeve.
21 d. Politinių kalinių ir tremtinių pastate Niujorke.
1 d. Apsilankymas Lietuvos genefrakcijos valdybos posėdyje.
20 d. Politinių kalinių sąjungos raliniame konsulate Niujorke.
28 d. TSPMI SMD diskusijoje „Vie- valdybos posėdyje.
šoji erdvė: saugumo ar perdėto 20 d. Vytauto Landsbergio jubiliegrėsmių pojūčio išdava?“.
jaus šventėje.
24 d. Paskaita kariuomenės die- 6 d. Knygos „Išdavystė. Markulio
nos proga Gen. A. Ramanausko-Va- dienoraščiai“ pristatymas Kelmės
nago kovinio rengimo centre.
viešojoje bibliotekoje.
21 d. NSGK susitikimas su Ukrai- 5 d. NSGK susitikimas su Lenkinos Aukščiausiosios Rados ir Gy- jos Seimo Gynybos komiteto narių
nybos ministerijos atstovais.
delegacija Seime.

