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N A U J I E N L A I Š K I S
            S E I M O  N A R I O  A R V Y D O  A N U Š A U S K O  

T E I S Ė K Ū R A  I R  K A L B Ė J I M A S
Šiais metais įregistravau 3 įstatymų projektus 

(1 priimtas, 1 atmestas ir 1 grąžintas tobulinti).

Drauge su kolegomis registruota  13 teisės aktų.

Iš jų atmestas 1 – Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos

Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos

sudarymo ir pavedimo jai atlikti parlamentinį

tyrimą dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos

žemės ūkio sektoriuje“ projektas. Komisiją buvo

siūloma įpareigoti atsakyti į 26 klausimus,

susijusius su dirbamos žemės įsigijimu, į Lietuvą

iš trečiųjų šalių įvežamų trąšų, augalų apsaugos

priemonių, žemės ūkio technikos pardavimu,

grūdų ir aliejinių augalų, sėklų rinkų Lietuvoje

ištyrimu, grūdų elevatorių valdymu, taip pat,

buvo siūloma nustatyti, kas valdo daugiau nei

500 hektarų žemės. To, deja, šis Seimas nesiims.

Politiko dalyvavimas teisėkūros procese yra

neatsiejamas nuo jo aktyvumo posėdžiuose.

Mažiausiai čia gali tylintys politikai. Reikia

klausti, komentuoti, replikuoti, reikšti savo

poziciją. Jei politikas tik spaudinėja

balsavimo mygtukus, jis negali deramai

atstovauti rinkėjų interesams. 

Vidutiniškai per vieną sesiją tenka pasisakyti

200 kartų ir priklausau penketukui

opozicijos atstovų, kurie daugiausia pasisako. 

Deja, šiame Seime tylinti dauguma vyrauja ir

buldozeriu stumia projektus net

neimituodami konstruktyvaus dialogo su

opozicija. Pseudo tyrimais, šalinimais iš

komisijų (A. Kubiliaus atvejis) mėginama

užčiaupti opozicijos atstovus, apriboti jų

galimybes atstovauti rinkėjams.

Paskutiniame pavasario sesijos posėdyje buvo

vienbalsiai priimtas mano teiktas Pinigų

plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos

įstatymo pakeitimo papildymas. 
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Nuo 2017 m. spalio 19 d. iki 2018 m. gegužės

30 d. laikinosios tyrimo komisijos statusą

įgijusio Nacionalinio saugumo ir gynybos

komiteto atliktas parlamentinis tyrimas dėl

asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų

grupių galimo neteisėto poveikio valstybės

institucijoms priimant sprendimus ir galimos

neteisėtos įtakos politiniams procesams. Deja,

priimtų tyrimo rekomendacijų vykdymui

valdanti dauguma neatrado politinės valios. 

T Y R I M A I

Su A. Ažubaliu ir V. Juozapaičiu kriepėmės

į Kultūros ministrę L. Ruokytę-Jonsson,

prašydami informacijos apie Vilniuje

rekonstruojamų Sapiegų rūmų pritaikymą

visuomenės ir kultūros reikmėms.

Norėjome sužinoti argumentus, kodėl

ypatingos istorinės, kultūrinės ir

architektūrinės vertės pastatų kompleksas,

kurio rekonstravimui investuota 8 mln.

eurų lėšų, patikėjimo teise buvo perduotas

valdyti būtent Šiuolaikinio meno centrui.

Į Finansų ministrą V. Šapoką – dėl

Administracinių nusižengimų kodekso 210

straipsnio pakeitimo: kodėl atsisakoma

baudų už tam tikrų muitinės prižiūrimų

prekių muitinio tikrinimo vietų tvarkos

pažeidimus.

Į Vyriausisios rinkimų komisijos pirmininkę 

L. Matjošaitytę: kodėl dėl galimo slapto

bendradarbiavimo su buvusios SSRS

specialiosiomis tarnybomis per 2016 m.

rinkimus kandidatai į Lietuvos Respublikos

Seimą nebuvo tikrinami prieš rinkimus.

S V A R B I A U S I  K R E I P I M A I S I

Gavome atsakymą, kad „rūmuose

planuojama įrengti daugiafunkcinį kultūros

pažinimo centrą", o „Šiuolaikinio meno

centras pasirinktas siekiant efektyviai

panaudoti ŠMC  

sukauptus gebėjimus ir patirtis".   ?

Į Socialinės apsaugos ir darbo ministrą 

L.Kukuraitį – dėl informacijos, kiek Vilniaus

mieste yra žmonių, gaunančių nukentėjusių

asmenų valstybines pensijas kaip politiniai

kaliniai ar tremtiniai. Pasirodė, kad jų skaičius

sumažėjęs, tačiau Vyriausybė nekeičia

valstybinės pensijos dydžio.

Su M. Navickiene, I. Šimonyte, A. Ažubaliu ir

V. Juozapačiu kreipėmės į Vyriausiąją

tarnybinės etikos komisiją dėl galimo

Žemės ūkio ministro B.Markausko viešų ir

privačių interesų supainiojimo.

Baigė darbą specialojii Seimo komisija, tyrusi,

ar verta pradėti apkaltą A.Skardžiui. Komi si jos

iš va da: nė ra pa grin do ap kal tai.  

Ma no po žiū riu, tai nė ra ob jek ty vi iš va da, 

nė ra at spin dė tos es mi nės ty ri mo 

me tu tir tos ver si jos.  
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Vasario 15 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė

Dalia Grybauskaitė 100-mečio proga už

nuopelnus Lietuvai ir mūsų šalies vardo garsinimą

pasaulyje valstybinius apdovanojimus įteikė 100

Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių. 

Man įteiktas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“

Riterio kryžius. Kaip pasakė Prezidentė: „Už darbą

istorijos tyrimų srityje". 

  Į V E R T I N I M A S

Drauge su (tik vasario mėnesį pasirodžiusia)

mano knyga „Prezidento žvalgas: du gyvenimai“

aplankyti miestai ir miesteliai. Įvyko 25 knygos

pristatymai, o į juos susirinko daugiau nei

tūkstantis skaitytojų. Ačiū jums! 

2018-ieji paskelbti Adolfo Ramanausko-Vanago

metais. Šiemet – 100-osios jo gimimo metinės. 

Planuoju rudenį pabaigti rašyti naują biografinę

knygą apie A. Ramanauską-Vanagą iš

atsiminimų, nepublikuotų dienoraščių, naujai

rastų dokumentų. 

Per kelis šių metų mėnesius buvau kviečiamas

skaityti daugiau nei dvidešimt paskaitų ar

pranešimų ir/arba dalyvauti diskusijose 

XX a. istorijos temomis. 

Grąžinti žmonėms šešėlio milijardus. I dalis

I S T O R I N Ė  A T M I N T I S

Grąžinti žmonėms šešėlio milijardus. II dalis

Grąžinti žmonėms šešėlio milijardus. III dalis

Graužianti praeitis, kurios nenorime girdėti

Hibridinio melo trąšos

Tomkaus politinio reketo fake news

dekonstravimas: nuo Landsbergio iki Sabonio

Interviu: Litewski historyk ujawnia prawdę o

„Sąjūdisie”, Polakach i ofiarach czerwonego

terroru.  

  S T R A I P S N I A I

Kiekvieną mėnesį  keliolika kartų tenka

pasisakyti informacinėse televizijos laidose su

Seimo darbu susijusiomis temomis. 

Mano komentarus galima rasti ir rašytinėje

žiniasklaidoje (ne tik lietuvių kalba), taip pat

dalyvauju radijo laidose.

  Ž I N I A S K L A I D O J E

https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arvydas-anusauskas-grazinti-zmonems-seselio-milijardus-i-dalis.d?id=78240543
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arvydas-anusauskas-grazinti-zmonems-seselio-milijardus-ii-dalis.d?id=78303385
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arvydas-anusauskas-grazinti-zmonems-seselio-milijardus-iii-dalis.d?id=78303359
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/arvydas-anusauskas-grauzianti-praeitis-kurios-nenorime-girdeti-18-908734?comments
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arvydas-anusauskas-hibridinio-melo-trasos.d?id=77464979
http://www.arvydasanusauskas.lt/naujienos/391-tomkaus-politinio-reketo-fake-news-dekonstravimas-nuo-landsbergio-iki-sabonio
https://balticpoint.lt/litewski-historyk-ujawnia-prawde-o-sajudisie-polakach-i-ofiarach-czerwonego-terroru/
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22 d. Susitikimas su Lietuvos policijos veteranais.

21 d. Konferencijoje „Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir pokario

rezistencija: istorinis, politinis ir moralinis palikimas“ Alytuje. 

20 d.  Diskusijoje „Vis dar tebesitęsiantis karas Ukrainoje –

grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui ir visos

transatlantinės šeimos saugumui“ . 

20 d. Paskaita SOP kariams Klaipėdoje. 

16 d.  Paskaita Lietuvos policijos veteranams Vasario 16-osios

proga. 

15 d. Apdovanojimas Prezidentūroje riterio kryžiumi „Už

nuopelnus Lietuvai”. 

14 d.  Paskaitos kariams Vasario 16-osios proga Rukloje. 

7 d.  Susitikimas su Lietuvos bankų asociacijos bei FNTT

atstovais. 

6 d.  Paskaita Trečiojo amžiaus universiteto studentams apie

LLKS lyderį Joną Žemaitį. 

5 d.  Susitikimas su Lietuvos aklųjų bibliotekos Panevėžio

padalinio skaitytojais Lietuvos šimtmečio minėjimo proga. 

V A S A R I S

I Š  D A R B O  K E L E N D O R I A U S

29–31 d. komandiruotė į NATO būstinę ir Jungtinių pajėgų

vadavietę Briuselyje susipažinti su NATO operacijomis ir

ateities planais.

19 d. Susitikimas su Lietuvos politinių kalinių sąjungos taryba. 

15 d.  Diskusija su JKL Garliavos skyriaus nariais ir viešosios

bibliotekos skaitytojais apie Šaltojo karo pabaigą.

13 d. Iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės

premijos įteikimo ceremonijoje. 

S A U S I S

30 d. Susitikimas su Lietuvos gynybos atašė pareigas einančiais

karininkais Seime.

12 d. Dalyvavimas renginyje iš ciklo „Pažinkime Vilnių“ Vilniaus

mokytųjų namuose. Pokalbis tema „Rezistencijos istorija ir

paminklai Vilniuje“. 

9 d.  Pranešimas „Kelias į Nepriklausomybę: Lietuvos Sąjūdis

1988-1991“ Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos

kariuomenės mokykloje. 

1 d. Paskaita „XX amžiaus nusikaltimai ir jų vykdytojai“ Trečiojo

amžiaus universiteto studentams. 

K O V A S

22–25 d. komandiruotė į Lenkiją – dalyvauta Baltijos valstybių,

Šiaurės šalių ir Lenkijos Respublikos parlamentų gynybos

komitetų rengiamame kasmetiniame saugumo ir gynybos

forume Ščecine. 

21 d. Paskaita apie KGB veiklą sovietinėje Lietuvoje VU

Matematikos ir informatikos fakulteto absolventų metiniame

susitikime. 

16 d. Paskaita apie Lietuvos žvalgybą Generolo Jono Žemaičio

Lietuvos karo akademijos studentams.

5 d. Dalyvavimas knygos Severino Vaitiekaus knygos „Lietuvos

žvalgyba XX. a. viduryje ir antrojoje pusėje“ pristatyme ir

diskusijoje Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje

Kaune. 

B A L A N D I S

22 d. Dalyvavimas minėjime, skirtame 1948 m. gegužės 22 d.

 didžiojo trėmimo 70-osios metinėms pažymėti prie paminklo

sovietinės okupacijos aukoms atminti Vilniuje.

18 d. Paskaita „Adolfo Ramanausko metai: Aš esu Vanagas"

Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 

18 d. Paskaita Trečiojo amžiaus universiteto studentams

Neringos socialinių paslaugų centre.

5 d. Futbolo turnyras, skirtas nužudytam Panevėžio apygardos

prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo

skyriaus prokurorui Gintautui Sereikai atminti Druskininkų

Sporto centre. 

G E G U Ž Ė

25d. Diskusija „Politinių partijų ir politinių kampanijų

finansavimo kontrolės problemos“.

15-17 d. vizitas Londone. 

11 d. Seimo narių A. Anušausko, D. Kreivio ir A. Kubiliaus

susitikimas-diskusija Birštono parapijos Caritas bendruomenės

namuose. 

11 d. Dalyvavimas nacionalinių pratybų „Perkūno griausmas

2018“ ir tarptautinių pratybų „Kardo kirtis 2018“ svečių ir

žiniasklaidos dienoje Pabradėje.

4 d. Pranešimas „Nežinomi Adolfo Ramanausko-Vanago

istorijos aspektai“ Kauno Įgulos karininkų ramovėje.  

3 d. Sąjūdžio 30-mečio minėjime Seime . 

B I R Ž E L I S

28 d. Šventėje „Didžiosios Kovos suburti“ paskaita apie

Didžiosios Kovos apygardos kovotojus.

5 d. Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo

ir Senato narių asamblėjoje susirinkimas, skirtas aptarti

Lietuvos–Lenkijos santykių aktualijas, Dvišalės LT–POL

asamblėjos planus. 

3 d. Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorės Anne Hall

kvietimu, dalyvavimas priėmime, skirtame švęsti Jungtinių

Amerikos Valstijų Nepriklausomybės 242-ąsias metines, ir

pažymėti 100 metų draugystę tarp dviejų šalių. 

L I E P A

B E N D R A U K I M E

atnaujintoje interneto svetainėje

www.arvydasanusauskas.lt 

V I S U O M E T  R A S I T E  I N F O R M A C I J Ą

 arvydas.anusauskas@lrs.lt 

http://www.arvydasanusauskas.lt/
https://www.facebook.com/arvydas.anusauskas
https://twitter.com/a_anusauskas?lang=en
https://www.linkedin.com/in/anu%C5%A1auskas-arvydas-51243468

