
Lietuvos Respublikos Seimo nario 

ARTŪRO PAULAUSKO 
2012–2016 metų veiklos ataskaita

Mieli rinkėjai,
prieš ketverius metus išrinktas į LR Seimą, nusprendžiau 

atstovauti Fabijoniškių mikrorajono gyventojams ir ginti jų 
interesus, taip pat rūpintis, kad šis mikrorajonas būtų moder
nus, šiuolaikiškas, o iškilusios problemos būtų sprendžiamos 
operatyviai ir efektyviai. Per ketverius metus teko bendrauti su 
daugeliu fabijoniškiečių, kurie į mane kreipėsi pagalbos, pata
rimo, ar tiesiog užsukdavo pasikalbėti apie politines aktualijas. 

Visų Vilniaus mikrorajonų problemos panašios, bet kartu 
ir skirtingos. Šiuo metu aktyviai domiuosi Pašilaičių, Perkūn
kiemio, Linksmojo kvartalo žmonių vargais ir džiaugsmais. 
Matau, kad miesto valdžios dėmesys dažniausiai sutelktas į di
delius projektus, milijonines investicijas ar miesto centro puo
selėjimą, o rajonai, kuriuose auga mūsų vaikai, kur vilniečiai 
grįžta ilsėtis po darbų, dažniausiai pamirštami. 

Per pastaruosius metus Fabijoniškių mikrorajonas vys
tėsi, keitėsi, gražėjo, stiprėjo žmonių bendruomeniškumas. 
Šiandien galime pasidžiaugti, kad mūsų vaikai turi galimybę 
lankyti vienintelę Fabijoniškėse Abraomo Kulviečio klasikinę 
gimnaziją, kuri šio statuso siekė keletą metų, ir tik po ilgo, 
kryptingo darbo tikslas buvo pasiektas – praėjusiais metais 
vidurinė mokykla buvo pripažinta ir jai suteiktas klasikinės 
gimnazijos statusas. 

Džiugu, kad stiprėjanti bendruomenė ir jos nariai dėl pa
togaus ir ramaus visų žmonių gyvenimo sugeba susivienyti ir 
spręsti problemas iš peties. Vienybe pasiekėme, kad naujai sta

tomo prekybos tinklo „Lidl“ atstovai paliktų dalį medžių, įrengtų naujas sporto ir žaidimų aikšteles bei rūpintųsi šalia prekybos 
centro teritorijos esančia aplinka. 

Vienybė mums padėjo išsikovoti greitojo autobuso sustojimą. Bendrų pastangų, raštų savivaldybei rašymo, net piketų 
dėka mums pavyko – 3G autobusas sustoja Gedvydžių stotelėse. 

Vienybė mus lydi ir bendruomeninėje veikloje. Galiu pasidžiaugti, kad ketverius metus iš eilės visi kartu švarinome Fabijoniš
kes, dalyvaudami akcijoje „Darom”.

Kadencijos metai prabėgo labai greitai, o pradėti darbai jau duoda rezultatų. Tad šioje ataskaitoje noriu plačiau apžvelgti savo, 
kaip Jūsų atstovo LR Seime, ketverių metų veiklą.

Pagarbiai
Artūras Paulauskas
Lietuvos Respublikos Seimo narys
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Darbų pradžia
2012 m., kai LR Seimas susirinko 

į savo pirmąją sesiją, Europoje vieš
patavo taika ir nesimatė jokių karinių 
konfliktų ženklų, todėl investicijos 
į Lietuvos gyventojų saugumą buvo 
per mažos. Didžiausios grėsmės Lie
tuvoje buvo šios: netolygi socialinė 
ir ekonominė raida, korupcija bei 
didelė gyventojų emigracija. 2012
2016 m. LR Seime man teko garbė 
vadovauti Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komitetui, kuris atsakingas 
už krašto gynybą, kovą su korupcija, 

Neramumų ir 
agresijos pradžia

2014 m. prasidėjo kariniais konflik
tais, teroristiniais išpuoliais bei imigran
tų antplūdžiais, dėl ko buvo pažeista iki 
tol buvusi Europos saugumo architektū
ra. Nuo to laiko, kai Rusijos Federacija 
aneksavo Ukrainai priklausantį Krymą ir 
prasidėjo karas Rytų Ukrainoje, visi Lie
tuvos žmonės susirūpino savo ir Lietuvos 
saugumu. Situacija darėsi ypač rimta. 

2014 m. kovo 29 dieną buvo pasi
rašytas Lietuvos Respublikos Seime 

POKYČIAI LIETUVOJE

Karių priesaika Rukloje.

atstovaujamų politinių partijų susita
rimas dėl 2014–2020 m. Lietuvos Res
publikos užsienio, saugumo ir gynybos 
politikos strateginių gairių, kuriame 
sutarėme, jog Lietuva turi kuo greičiau 
palaipsniui didinti biudžetą krašto ap
saugai, kad Lietuvos saugumui ir gyny
bai būtų skiriama 2 % bendrojo vidaus 
produkto.

Susitarime aiškiai apibrėžėme Lie
tuvos tikslus ir prioritetus. Pirmiausia 
siekėme didesnio JAV ir NATO gyny
binio įsitraukimo Šiaurės ir Rytų Eu
ropoje, kad sąjungininkų pajėgos būtų 
matomos mūsų regione ir veiktų kaip 

piliečių saugumą. Šis komitetas dėl 
pasikeitusios geopolitinės situacijos 

tapo vienu iš svarbiausių komitetų 
šioje LR Seimo kadencijoje.

Lietuvos  
pirmininkavimas  
ES Tarybai

2013 m., LR Seimas ir visa Lietu
va pradėjo intensyvų pasiruošimą 
Lietuvos pirmininkavimui Europos 
Sąjungos Tarybai, kuris truko 6 mė
nesius. Svarbūs renginiai ir aukščiau
sio lygio susitikimai Lietuvoje vyko  
2013 m. II pusmetį. 

Visų Lietuvos institucijų susitel
kimas ir anksti pradėtas pasirengi
mas lėmė sėkmingą Lietuvos pir
mininkavimą ES Tarybai, pasiekta 
pažanga dėl svarbių ir sudėtingų ES 
darbotvarkės klausimų: sutarta dėl 
147 teisėkūros bei 234 ne teisėkū
ros iniciatyvų, priimtos 47 Tarybos 
išvados, sėkmingai pabaigtos dery
bos dėl 960 milijardų eurų ES 2014–
2020 m. biudžeto. 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tary
bai metu itin didelis dėmesys buvos 

skiriamas finansų tvarumui, konku
rencingumui, ekonomikos augimui 
ir užimtumui, energetikai, Baltijos 
jūros regiono strategijos įgyvendini
mui, išorės sienoms bei Rytų part
nerystei, kuriant patikimą, augančią 
ir atvirą Europą.
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Pratybos
Prie Lietuvos gynybos stiprinimo pri

sideda NATO sąjungininkės, kurių kariai 
atvažiuoja pas mus treniruotis ir kartu su 
Lietuvos kariais vykdo pratybas, tokias 
kaip „Kardo kirtis“, „Liepsnojantis kar
das“, kurių metu bendrai rengiami karių 
mokymai, išbandoma nauja ginkluotė, 
veikimo taktikos. Pratybos sulaukia ne
mažai visuomenės dėmesio, kariai mielai 
bendrauja su atvykusiais piliečiais.

KETVERI  METAI  FABIJONIŠKĖSE

Piketas prie Gedvydžių stotelės dėl 3G autobuso.

Susitikimas su savanorių pajėgų kariais.

Tarptautinių pratybų stebėjimas.

atgrasymo priemonė. Antras ne mažiau 
svarbus tikslas buvo sustiprinti Lietu
vos karines pajėgas ir taip parodyti są
jungininkams, kad mums patiems rūpi 
mūsų šalies gynyba. 2015 m. kovo 19 
dieną buvo grąžinta šauktinių kariuo
menė. Pirmieji pašaukti jaunuoliai jau 
baigė savo tarnybą, didžioji dalis papil
dė Lietuvos karių rezervą, kiti pasuko 
profesio naliojo kario tarnybos link.

Visus ketverius metus, kiekvieną savai-
tę su fabijoniškiečiais susitikdavau Atei-
ties gatvėje esančiame biure. Priėmimų 
metu žmonės man išliedavo susikaupu-
sias bėdas, pasidalindavo džiaugsmais, 
tardavosi kaip išspręsti savas proble-
mas, išsakydavo pasiūlymus dėl įstaty-
mų projektų.

3G autobuso sustojimas  
Gedvydžių stotelėje

Buvusiam ir dabartiniam Vilniaus 
merui Gedvydžių gatvės gyventojai ne 
kartą rašė prašymus, kad 3G autobusas 
sustotų Gedvydžių stotelėje. Nors juos 
pasirašydavo apie 200 žmonių, ilgą lai
ką jų balsas nebuvo išgirstas. Reaguo
damas į daugelio gyventojų skundus, 
kreipiausi į Vilniaus miesto savivaldybę 
su prašymu, kad rimtai įvertintų gali
mybę 3G autobusui sustoti šioje stotelė
je, o aktyvūs rajono gyventojai į piketą 

sukvietė daugiau kaip 100 žmonių. Vėl 
buvo surinkta daugiau nei 200 parašų 
ir atsakingiems savivaldybės  darbuo
tojams perduotas įspėjimas: kol rei
kalavimai nebus išgirsti – piketai vyks 
kiekvieną savaitę, o autobusą gali tekti 

stabdyti jėga. Visų mūsų pastangų ir 
vienybės dėka tikslas pasiektas – nuo 
birželio 13os dienos 3G autobusas stoja 
Gedvydžių stotelėse. Tai dar kartą įrodo, 
kad tik vieningai dirbdami mes galime 
įveikti visus sunkumus.
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Akcijos „Darom“ komanda.

Išsaugokime savo mišką.

Vilniaus m. savivaldybės pažadas.

Akcija „Darom“
Kiekvienais metais jau tradicija tapo 

švarinimosi akcija „Darom”, kurioje da
lyvauju kartu su savo komanda ir Fabi
joniškių mikrorajono žmonėmis. Galiu 
pasidžiaugti, kad kiekvienais metais no
rinčių gyventi švariai vis daugėja. Šios 
akcijos metu tvarkome labiausiai lan
komas poilsio vietas: miškelius esančius 
šalia autobusų žiedo bei prekybos centro 
„Jovarėlis“, Ozo slėnį. 

KETVERI  METAI  FABIJONIŠKĖSE

Automobilių 
stovėjimo aikštelė

Susitikimuose su gyventojais dažnai 
girdėdavau pasipiktinimų, kad situacija su 
automobilių statymo aikštelėmis Fabijoniš
kių mikrorajone yra labai prasta. Žmonės 
automobilius palikinėja ant žalios vejos, 
dažnai užstatydami šaligatvius ir laisvo 
judėjimo zonas. Labiausiai fabijoniškie
čius jaudina nesprendžiama situacija prie 
Fabijoniškių gatvės 67, 69, 73 namų. Dėl 
automobilių stovėjimo aikštelių kreipiausi į 
miesto merą. Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija pažadėjo 2016 m. įrengti 
naujas automobilių stovėjimo aikšteles. 

Akcija „Išsaugokime 
savo mišką“

Aktyvūs ir neabejingi piliečiai gali 
daug – tai įrodė Fabijoniškių mikrorajo
no gyventojai.

Daug ginčų sukėlė prekybos cen
tro „Lidl“ statybos ties Fabijoniškių 
ir S.Stanevičiaus gatvių sankirta. Gy
ventojai aktyviai gynė savo poziciją, 
siekė išsaugoti medžius, sporto ir  žai
dimų aikšteles. 2015 m. derybose su 
prekybos centro statytojais pasiekti 
šie rezultatai: dalis medžių liks, be to, 

„Lidl“ atstovai pažadėjo įrengti nau
jas žaidimų bei sporto aikšteles, naują 
rekreacinę aikštelę, naują parką. Daug 
aistrų iki šiol kelia būsimo prekybos 
centro vietoje augančios pušys. Šiuos 
medžius savo rankomis sodino Fabijo
niškių gyventojai, tad saugodami juos, 
ne kartą rinkomės į palaikymo akciją 
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Kartu ir dirbame, ir švenčiame.

Visada turime apie ką pakalbėti su Fabijoniškių seniūnu.

Palaikymo akcija „Išsaugokime savo mišką“.

Susitikimai  
su žmonėmis

Su malonumu prisimenu susitikimus 
su fabijoniškiečiais, kurie dalindavosi su 
manimi savo rūpesčiais, džiaugsmais, ar 
tiesiog norėdavo pašnekėti apie politiką, 
rajono aktualijas, įstatymų leidybą. Tokių 
susitikimų per visą laiką įvyko daugiau 
nei keli šimtai, o kiekvienas iš jų davė 
naudos ir kūrė tarpusavio pasitikėjimą. 

Nukelta į 6 p. 

„Išsaugokime savo mišką“, rinkome 
parašus, kad „Lidl“ vadovybė nepa
mirštų ir kitų savo pažadų – sporto 
aikštelių saugumo, triukšmo preven
cijos, pėsčiųjų takų. Prekybos centro 
statybos jau prasideda, visi gyventojų 
pageidavimai numatyti statybos pro
jekte. 

Tai pasiekta tik aktyvių šio gražaus 
mikrorajono gyventojų dėka. Ne vie
nerius metus gyvenau daugiabučiame 
name, prie kurio turėtų išdygti preky
bos centras, todėl kai gyventojai paprašė 
pagalbos, kartu praėjome visus kelius: 
rašėme skundus, susitikome su „Lidl“ 
vadovybe, dalyvavome akcijose. 
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Žmonės ateidavo kupini idėjų kaip 
pagerinti Fabijoniškių mikrorajono gy
venimą, kaip stiprinti bendruomenę, 
turėjo pasiūlymų ir įstatymų leidybai. 
Susitikimuose su daugiabučių namų 
bendrijų pirmininkais tobulinome Dau
giabučių namų savininkų bendrijų įsta
tymo projektą. Šventes taip pat šventėme 
kartu: uždegėme Vasario 16osios laužą, 
paminėjome Kovo 11ąją, sveikinau mi
krorajono moteris su Kovo 8ąja, teko 
dalyvauti Fabijoniškių bendruomenės 
organizuotoje Vaikų gynimo dienoje, 
kartu su Dienos centro „Svajonių laivas“ 
vaikais šventėme Motinos dieną. Staty

Susitikimai  
su žmonėmis

Atkelta iš 6 p. 

Fabijoniškių bendruomenės asociacijos šauniai organizuotoje Vaikų gynimo dienoje 
pats tampi vaiku.

Užsienio valstybių kariai LR Seime.

bininkų rengimo centre kariuomenės 
dienos proga mėgavomės čia tvyrančia 
patriotine dvasia ir gera nuotaika. Prie 

arbatos puodelio šnekėdami su bendruo
menės nariais praleidome ne vieną vaka
rą. Yra ką prisiminti ir kuo pasidžiaugti.

DARBAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME

Darbas LR Seime per ketverius metus 
labai keitėsi. Paaštrėjusi situacija pasau
lyje mus privertė atidžiau pažvelgti į savo 
šalies ir žmonių gynybą. Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto pirmi
ninko pareigos leido iš arčiau susipažin

ti su šalies karine sistema, prisidėti prie 
jos stiprinimo. Važinėdamas po šalies 
kariuomenės dalinius pamačiau mūsų 
šalies jaunuolių nuotaikas, – jie kaip 
niekad patriotiški, pilietiški ir pasiruošę 
ginti savo šalį.

Per visą kadenciją pateikiau daugiau nei 
140 teisės aktų projektų, didžioji dalis jų 
priimti ir jau įsigalioję. Galiu išskirti svar
biausius projektus, kurių priėmimas buvo 
aktualus ne vienam žmogui ir to reikalavo 
būtinybė užtikrinti visuomenės saugumą.

PROJEKTAI VISUOMENĖS  
AKTYVUMUI SKATINTI

Visada siekiau, kad visuomenė kuo 
aktyviau įsitrauktų į valstybės gyveni
mą, o tam reikia suteikti daugiau teisių 
piliečių iniciatyvai. Pateikiau ne vieną 
įstatymo projektą, mažinantį barjerus 
piliečiams dalyvauti valstybės valdyme.
•  Referendumo įstatymo 11 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projektas  
Piliečių iniciatyvos teisei paskelbti referendu-
mą ir tam surinkti reikalingus parašus nu-
matomas ne 3, bet 6 mėnesių terminas. To-
kiu būdu būtų sudaromos sąlygos piliečiams 
300 tūkstančių parašų, numatytų Konstitu-
cijoje, surinkti per ilgesnį terminą ir kartu 
supaprastinta parašų rinkimo tvarka, sutei-
kiant galimybę pasirašyti elektroniniu būdu.

KETVERI  METAI  FABIJONIŠKĖSE
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• Referendumo dėl Lietuvos Respu-
blikos Konstitucijos 12 straipsnio 
antrosios dalies pakeitimo projektas

Referendumu pakeitus Konstitucijos 12 
straipsnio 2 dalį, būtų nustatytas toks 
teisinis reguliavimas, pagal kurį Lietuvos 
Respublikos piliečiai, po Lietuvos Respu-
blikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 
m. kovo 11 d. išvykę iš Lietuvos Respubli-
kos gyventi į kitas valstybes ir įgiję tų vals-
tybių pilietybę, galėtų būti kartu Lietuvos 
Respublikos ir kitos valstybės piliečiais.
• Konstitucijos 68 straipsnio pakeiti-

mo įstatymo projektas
Teikiamu įstatymo projektu siekiama, kad 
įstatymų leidybos iniciatyvos teisę teikti 
Seimui įstatymo projektą turėtų ne 50 tūks-
tančių piliečių, o 25 tūkstančiai  Lietuvos 
Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę.
• Konstitucijos 109, 110, 112, 113 ir 

114 straipsnių pakeitimo įstatymo 
projektas

Konstitucijos 109 straipsnyje įtvirtinama, 
jog teismai yra sudaromi iš teisėjų, o įsta-
tymo nustatyta tvarka ir teismo tarėjų. Ta-
rėjų institutas vertinamas kaip padedantis 
suvienyti profesionalus ir neprofesionalus 
bendram siekiui – užtikrinti asmens teisę 
į tinkamą teisminę gynybą, sudarantis di-
desnes prielaidas teismams priimti spren-
dimus, atsižvelgiant į visuomenėje nusisto-
vėjusį teisingumo supratimą, ugdantis vi-
suomenę ir leidžiantis jai tiesiogiai pažinti 
sunkumus, kylančius vykdant teisingumą.

PROJEKTAI SAUGUMUI IR 
GYNYBAI STIPRINTI

Pasikeitus situacijai pasaulyje, Lietu
vos saugumas buvo iškeltas į valstybinius 
prioritetus. Tam, kad Lietuva tinkamai 
rūpintųsi savo piliečių saugumu, reikėjo 
pakeisti ne vieną dešimtį įstatymų. 
• Nacionalinio saugumo pagrindų įsta-

tymo Nr. VIII-49 3 priedėlio 15 ir 18 
skyrių pakeitimo įstatymo projektas 

Projekto tikslas – sukurti teisinius pagrin-
dus mišrios kariuomenės (komplektuo-
jamos iš profesinės ir nuolatinės priva-
lomosios pradinės karo tarnybos karių) 
įteisinimui. Svarbi sėkmingo kariuomenės 
modelio įgyvendinimo sąlyga – užtikrin-
ti, kad parengtojo kariuomenės personalo 
rezervo skaičius ir kartotinis jų rengimas 
atitiktų valstybės gynybinius poreikius.

• Baudžiamojo kodekso 285 straips-
nio pakeitimo įstatymo projektas

Sugriežtinta atsakomybė asmenims, kurie 
žinomai melagingai pranešė ar paskleidė 
žinią apie visuomenei ar valstybinės reikš-
mės objektui gresiantį pavojų arba didelę 
nelaimę, jeigu dėl to buvo iškviestos pagal-
bos tarnybos, sutrikdyta valstybinės reikš-
mės objektų veikla, buvo padaryta didelė  
žala valstybei ar didelė turtinė žala. 
• Administracinių teisės pažeidimų 

kodekso 183, 2602 ir 1872 straipsnių 
pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymo projektu siekiama, kad jei vie-
šosios rimties trikdymas gyvenamosiose 
ar negyvenamosiose patalpose užfiksuo-
tas ne asmens, įtariamo administracinio 
teisės pažeidimo padarym, akivaizdoje, 
viešosios rimties neužtikrinimas užtrauk-
tų įspėjimą arba baudą tos gyvenamosios 
ar negyvenamosios patalpos savininkui, o 
tais atvejais, kai patalpų savininkas yra 
juridinis asmuo, – juridinio asmens vado-
vui ar kietiems valdymo organo nariams.
• Kibernetinio saugumo įstatymo  

Nr. XII-1428 2 ir 13 straipsnių pa-
keitimo įstatymo projektas

KSĮ projekte siūloma apibrėžti, kas yra 
valstybės informacinių išteklių kolektyvi-
nė apsaugos nuo grėsmių iš viešųjų tinklų 
sistema, taip pat nustatyti, kad  viešojo 
administravimo subjektai, valdantys ir 
(arba) tvarkantys ypatingos svarbos ir 
svarbius valstybės informacinius išteklius 
privalo naudotis Valstybės informacinių 
išteklių kolektyvinės apsaugos nuo grėsmių 
kibernetinėje erdvėje sistema. Toks įstaty-
mo pakeitimas užtikrins efektyvų SVDPT 
funkcionavimą ir saugų bei efektyvų infor-
macinių išteklių valdymą ir tvarkymą.
• Organizuoto nusikalstamumo užkar-

dymo ir kontrolės įstatymo projektas
Tikimasi, kad bus efektyviau ir veiksmin-
giau kovojama su organizuotu nusikals-
tamumu, laiku užkertami keliai organi-
zuotų grupuočių  rengiamiems nusikal-
timams, naujų grupuočių formavimuisi, 
o taip pat prisidės prie Viešojo saugumo 
plėtros 2015–2025 metų programoje  nu-
matyto tikslo įgyvendinimo.

PROJEKTAI, KILĘ IŠ  
SUSITIKIMŲ SU ŽMONĖMIS

Susitikimuose su žmonėmis dažnai kal
bamės apie problemas, kurias spręsti trukdo 

netobula teisinė bazė ar įstatymų spragos. 
Kiek įmanoma stengiuosi visiems padėti, 
todėl po susitikimų visada peržiūriu, kokį 
įstatymą galiu pasiūlyti priimti ar pakeisti, 
kad žmonėms kiltų kuo mažiau kliūčių.
• Valstybės garantuojamos teisinės 

pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 
11, 12, 13, 14, 18, 23 straipsnių pa-
keitimo ir papildymo 11(1) straips-
niu įstatymo projektas

Teisę į valstybės garantuojamą teisinę pagal-
bą turi vartotojų asociacijos, kai jos pagal 
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsau-
gos įstatymą gina viešąjį vartotojų interesą 
ir neįgaliųjų asociacijos, kai valstybės ga-
rantuojama teisinė pagalba reikalinga neį-
galiųjų pažeistoms ar ginčijamoms teisėms 
ar įstatymų saugomiems interesams apginti.
• Ginklų ir šaudmenų kontrolės įsta-

tymo Nr. IX-705 17 straipsnio pa-
keitimo įstatymo projektas

Šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laiky-
mo, nešiojimosi ir naudojimo egzamino ar 
asmens bei turto saugotojo pirminio parengi-
mo egzamino nereikalaujama ne tik iš esamų 
ar buvusių specialaus statuso subjekto parei-
gūnų, bet ir iš esamų ar jau baigusių karo 
tarnybą karių,  kurie turi arba turėjo teisę 
tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą.
• Krašto apsaugos sistemos organiza-

vimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. 
VIII-723 63 straipsnio pakeitimo ir 
papildymo įstatymo projektas 

Siūloma įstatyme įtvirtinti galimybę kariams, 
atliekantiems tarnybą, išleistiems į atsargą 
arba perkeltiems į dimisiją, kurie krašto ap-
saugos sistemoje yra ištarnavę ne mažiau 
kaip 5 metus ir su kuriais tarnybinių gyve-
namųjų patalpų nuomos sutartys buvo suda-
rytos iki 2001 m. sausio 1 d., lengvatinėmis 
sąlygomis privatizuoti nuomojamas gyvena-
mąsias patalpas (butus ), kurie nuosavybės 
teise priklauso Lietuvos Respublikai, tačiau 
nustatyta tvarka yra praradusios  tarnybinių 
gyvenamųjų patalpų statusą. Taip siekiama 
užtikrinti bent dalį garantijų, kurias kariams 
žadėjo valstybė sutarčių sudarymo metu.

Lietuvos teisinė bazė dar turi ne vieną 
trūkumą, kuriems ištaisyti reikia laiko ir 
pastangų. Dėkoju visiems aktyviems pilie
čiams, asociacijoms, kurie neužmerkė akių 
ir kreipėsi į mane prašydami pagalbos, siū
lydami savo idėjas. Kartu nuveikėme daug, 
tačiau prieš akis dar nemažai darbų.
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ĮVYKIAI IR RENGINIAI

Kasmetinė teisinių  
žinių viktorina

Mokinių ekskursijos
Kasmet į LR Seimą pakviečiu moks

leivius, kad susipažintų su LR Seimo 
darbu, įstatymų leidyba. Mokiniai turi 
galimybę pasivaikščioti po istorines 
pastato vietas, aplankyti parodas, iš
skirtines sales, susipažinti su LR Seimo 
istorija. Tačiau didžiausią įspūdį moki
niams palieka LR Seimo plenariniai po
sėdžiai, kuriuos gali stebėti iš posėdžių 
salės balkono. LR Seime mane aplankė 
daugiau nei 50 mokinių klasių iš įvairių 
mokyklų. Teko svečiuose sulaukti ir lop
šelinukų, kurie liko sužavėti įstatymų 
leidžiančiosios valdžios pastato dydžiu.

Diena su 
LR Seimo nariu

Dalyvavau projekte „Diena su Seimo 
nariu“, kurios metu visi norintieji galėjo 
praleisti dieną kartu su manimi ir pama
tyti, kaip atrodo mano darbotvarkė.

Teisinių žinių viktorinos komanda.

Kompetentinga teisininkų žiuri komisija: 
Artūras Paulauskas, Vidmantas Žiemelis, 
Giedrius Mozūraitis. Viktorinos užduotys nelengvos.

Ekskursija po LR Seimą.

Jau penktus metus iš eilės organizuo
ju teisinių žinių viktoriną Fabijoniškių 
ir Pašilaičių mikrorajonų vyresniųjų 
klasių mokiniams. Viktorinos esmė – 
turiningai praleisti laiką, gilinant moki
nių žinias apie mūsų šalies Konstituciją. 
Viktorina skirta skatinti jaunimą domė
tis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir 
istorija, atskleisti mokinių gebėjimus, 
ugdyti pilietiškumą ir patriotiškumą, 
stiprinti darbo komandoje įgūdžius, 
skatinti tarpmokyklinį bendradarbiavi
mą. Labai džiaugiuosi, kad kiekvienais 
metais norinčiųjų dalyvauti vis daugėja, 
o mokiniai stebina savo aktyvumu, išra
dingumu ir nepriekaištingu LR Konsti
tucijos išmanymu.

Darbą LR Seime kartais paįvairindavo smagūs apsilankymai, 
užsienio svečių vizitai, karinės pratybos ar mokinukų ekskursijos.

SU MANIMI GALITE SUSISIEKTI:
TELEFONU  (8 5) 239 6555
EL.PAŠTU  arturas@paulauskas.lt, arturas.paulauskas@lrs.lt 
FACEBOOK  https://www.facebook.com/paulauskas.a
TWITTER  https://twitter.com/PaulauskasA 

GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS:
Kiekvieną penktadienį nuo13 iki 16 
val. kviečiu fabijoniškiečius kartu 
spręsti iškilusias problemas, pasikal-
bėti aktualiais klausimais. 
Būtina išankstinė registracija telefo-
nu (8 5) 239 6772. 

MANO BIURO ADRESAS: 
Ateities g. 21, Vilnius (šalia restorano 
„Fabai“).

AKTUALI INFORMACIJA 
 facebook.com/Fabubanga/


