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Karoliniškiø bendruomenës renginyje
„Pasitikime vasar¹ kartu“

Renginys, skirtas Tarptautinei Pagyvenusiø 
Žmoniø dienai paminëti

Lopšelio-darželio „Rytas“ 50-ies metø 
jubiliejuje

Nuoðirdþiai sveikinu su artëjanèiomis graþiausiomis 
metø ðventëmis! Tegul ðv. Kalëdos bûna kupinos 
ramybës, vidinio dþiaugsmo, tikëjimo ir meilës, 
iðminties ir gerumo. Lai Naujieji 2023-ieji metai Jums 
atneða naujø tikslø, svajoniø ir atradimø. Tegul jie     
bûna  viltingi  ir  prasmingi!

Kaip ir kasmet, siunèiu Jums nuveiktø darbø ataskaità, 
ne tik pristatyti nuveiktus darbus, taèiau atkreipti dë-
mesá á tai, kokie stiprûs esame veikdami kartu. Apie 
aktualias problemas suþinau bûtent ið Jûsø, lanky-
damas apygardoje gyvenanèius rinkëjus, bendrauda-
mas su Lazdynø gyventojais, taip pat gaudamas Jûsø 
laiðkus.

Pastarieji keli metai buvo kupini nelengvø iððûkiø. Nors dirbdamas Seime stengiuosi galvoti apie kiekvienà ið Jûsø, 
ðiuo metu visiems aktualûs ir Ukrainos bei pagalbos jos þmonëms klausimai. Lazdynieèiai labai svetingai sutinka 
nuo karo bëganèius ukrainieèius, kvieèia á bendruomeniø organizuojamus susitikimus ir daro viskà, kad Rusijos 
agresijà iðgyvenanèios ðalies pilieèiams Lietuva bent kurá laikà atstotø namus. Esu dëkingas Lazdynø bendruo-
menëms uþ sàmoningumà, pilietiðkumà ir raginu nepamirðti, kad mûsø kaimynystëje tebevyksta karas, kuris 
kasdien pareikalauja nekaltø þmoniø gyvybiø. Nepamirškime padëti Rusijos agresijà iðgyvenanèiai Ukrainai,       
visai nesvarbu ar pinigine parama, ar savanoryste ávairiose organizacijose, ar tiesiog skleidþiant þinià – kiekviena 
paramos  forma svarbi.  Dabar  kaip  niekad  turime  bûti  vieningi! 

Mielieji,

Per 2022-uosius metus, reaguodamas á gyventojø 
pasiûlymus ir praðymus, iðsiunèiau daugiau kaip 50 
raðtø ávairioms institucijoms. Atstovavau Lazdynø ir 
Karoliniðkiø gyventojus sprendþiant iðkilusias proble-
mas, susijusias su namø administratoriø institucijø 
neveiklumu, teritorijø tvarkymu, daugiabuèiø namø 
atnaujinimu, spûsèiø maþinimu ir kitais kasdieniais 
klausimais. Dþiaugiuosi, kad pavyko padëti ne vienam

besikreipusiam. Net 70% pateiktø praðymø buvo  
iðspræsti  arba  problemø  sprendimai  pagreitëjo.

Susitikti su gyventojais ir gauti jø praðymus,  
pasiûlymus yra viena svarbiausiø mano darbo daliø.      
Á gyventojø priëmimus vykstu su dideliu malonumu,  
nes galiu iðklausyti Lazdynø ir Karoliniðkiø gyven-   
tojus, iðgirsti jø problemas, reaguoti á pasiûlymus ir 
ágyvendinti sprendimus, kurie galëtø pagerinti gyven- 
tojø  gyvenimo  kokybæ.

Nors ið medicininio poþiûrio pandemija suvaldyta, 
esame apsirûpinæ vakcinomis, taèiau besirûpinda-   
mas gyventojø sveikata, skatinu savo praðymus,

Darbas apygardoje

Maloniai kvieèiu dël Jums svarbiø klausimø apsilan-  
kyti mano biure Lazdynø seniûnijoje (Erfurto g. 29, II a., 
10 kab.). Á priëmimus praðau uþsiregistruoti ið anksto 
mano patarëjos Viktorijos Urbelytës mobiliuoju tele- 
fonu 8 612 09147 arba raðykite el. paðtu – 
viktorija.urbelyte@lrs.lt. Mano patarëjai Seime Ingai 
Cemnolonskaitei skambinkite telefonu (8 5) 239 6608, 
mobiliuoju 8 688 86 226, raðykite el. paðtu 
inga.cemnolonskaite@lrs.lt  Taip pat kvieèiu kreiptis á 
mane: Lietuvos Respublikos Seimas, Gedimino pr. 53, 
LT-01109 Vilnius, el. paðtas – algis.strelciunas@lrs.lt  
Ðià, Jums skirtà ataskaità,  ir daug kitos informacijos 
apie mano darbà Seime rasite interneto puslapyje 
www.strelciunas.lt.

Gyventojus priimu Lazdynuose (Lazdynø seniûnija, 
Erfurto g. 29, II a., 10 kab.) kiekvieno mënesio   pirmà ir 
treèià pirmadiená nuo 8.00 iki 9.00 val. ir Karoliniðkëse 
(Karoliniðkiø seniûnija, Loretos Asa-navièiûtës g. 20, 
aktø salëje) kiekvieno mënesio antrà  pirmadiená  nuo  
8.00  iki  9.00 val.

Nors gyventojø priëmimuose visuomet laikomës visø 
bûtinø saugumo reikalavimø, gyventojus taip pat raginu 
saugoti vieni kitus ir praðymus pateikti nuotoliniu bûdu 
uþpildant elektroninæ formà inter-netiniame puslapyje 

https://strelciunas.lt/contact/prasymo-forma/

Visuomet mielai kvieèiu gyventojus apsilankyti Seime, 
susipaþinti su istoriniais rûmais, stebëti Seimo darbà     
ið arèiau, esant galimybei stebëti ir patá Seimo posëdá 

gyvai. Dþiaugiuosi, kad ðia galimybe aktyviai naudojasi 
Lazdynø jaunoji karta – mokyklos, lopðeliai-darþeliai   
bei patys gyventojai. Pasinaudodamas proga, noriu 
priminti, kad Seimas yra atvira visuomenës institucija, 
todël visus norinèius susipaþinti su Lietuvos Respub- 
likos Seimo darbu ið arèiau, maloniai kvieèiu registruo-
tis  ekskursijai  nurodytais  kontaktais  apaèioje.

Dþiaugiuosi, kad ðiemet Seime buvo atidarytos dvi 
mano iniciatyva organizuotos parodos. Birþelio mënesá 
Seime kartu su Vilniaus Karoliniðkiø muzikos mokykla 
atidarëme Lietuvos muzikos, meno mokyklø, pro- 
gimnazijø, gimnazijø, lopðeliø-darþeliø, Lietuvos 
kurèiøjø ir neprigirdinèiøjø ugdymo centro (LKNUC) 
dalyviø tæstinio projekto „Ritmuojame ir kuriame kartu“ 

dailës darbø parodà. Tai neeilinis projektas, kuris 
apjungia bendrojo ir specialiojo ugdymo sistemas. 

Spalio pradþioje Seime buvo atidaryta lazdynietës - 
Erikos Petunovienës (AYTËS) tapybos darbø paroda 
„Mitologinis skrydis“. Tapytojos darbai iðties iðskirtiniai – 
parodos lankytojai kvieèiami leistis á kelionæ po gerai 
paþástamus kraðtus ið pasakojimø, legendø ir litera-
tûros kûriniø. Paveikslai sukurti kardinaliai besikei-
èianèio pasaulio fone, tad mums paþástamus vaizdinius 
autorë atskleidþia naujai, iðryðkinant tai, kas ið tiesø    
yra  svarbiausia.

Kartu su Sausio 13-osios progimnazijos 
mokiniais Seime

Kartu su projekto „Ritmuojame ir kuriame 
kartu“ dalyviais Seime

Erikos Petunovienës (AYTËS) tapybos darbø 
parodos „Mitologinis skrydis“ atidarymas 
Seime
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pasiûlymus ir pastebëjimus pateikti neiðeinant ið na-   
mø, tiesiogiai mano tinklalapyje – www.strelciunas.lt.

Esu dëkingas bendruomenëms, kad nelengvu mûsø 
ðaliai laikotarpiu ieðkojo bûdø kaip suburti gyventojus 
bendriems tikslams. Per praëjusius metus teko daly-
vauti ávairiuose renginiuose, minëjimuose tokiuose   
kaip Laisvës gynëjø dienos minëjimas prie TV bokðto, 
koncertuose skirtuose paminëti valstybines ðventes - 
Vasario 16-àjà, Kovo 11-àjà bei ávairiuose Lazdynø ir 
Karoliniðkiø bendruomeniø organizuojamuose rengi-
niuose.

Jau greitai Vilniaus gyventojai turëtø sulaukti Europos

Sàjungos, Valstybës biudþeto ir Vilniaus miesto savi-
valdybës lëðomis finasuoto projekto - atsinaujinusio 
Lazdynø baseino, ðalia kurio árengta automobiliø 
stovëjimo aikðtelë, pësèiøjø ir dviraèiø takai, gatvës 
apðvietimo sistema, sutvarkyta þaliosios zonos  
teritorija.

Taip pat galima pasidþiaugti, kad ir toliau skiriamas 
dëmesys patogiø dviraèiø takø tiesimui – nuo L. 
Asanavièiûtës g. iki A.P. Kavoliuko g., vykdomas dvi-
raèiø takø remontas nuo Architektø g. iki K. Jelskio g. 
Gerinama gyvenamoji infrastruktûra, renovuojami 
daugiabuèiai, tvarkomi ðaligatviai, árenginëjamos 
elektromobiliø  krovimo  stotelës  ir  pan. 

Esu ðeðiolikos tarpparlamentiniø grupiø narys. 
Priklausau tarpparlamentiniø ryðiø su Azerbaidþano, 
Kazachstano, Kirgizijos, Latvijos, Lenkijos, Moldovos, 
Rumunijos, Ðventojo Sosto, Tadþikistano, Turkijos, 
Ukrainos, Vengrijos ir Uzbekistano grupëms. Taip pat 
dalyvauju laikinøjø grupiø „Uþ ðeimà“, Maldos ir 
sostinës  bièiuliø  grupiø  veikloje.

Kartu su kolegomis Seime siekdami stiprinti dviðalius 

ar daugiaðalius ryðius su uþsienio valstybiø, su kurio-
mis Lietuva yra uþmezgusi diplomatinius santykius, 
demokratiniuose rinkimuose iðrinktais parlamentais, 
nuolat organizuojame susitikimus ir diskusijas su 
uþsienio  delegacijomis.

Ðiø metø rugsëjo mënesá kartu su kitais parlamento 
nariais susitikau su Ukrainos Rados nariø, tarnautojø ir 
vietos valdþios atstovø delegacija. Su Rusijos agresija 
kovojanèios ðalies atstovai nuoðirdþiai dëkojo Lietuvai 
uþ lyderystæ Europos Sàjungoje teikiant pagalbà. Mûsø 
dedamos pastangos ir pagalba Ukrainai yra reikalinga. 
Ðio susitikimo metu sutarëme, kad turime ir toliau stip-
rinti bendradarbiavimà vietos savivaldos lygmenyje. 

Susitikimas su Ukrainos Rados atstovais Seime

Seimo tribûnoje pristatinëjant ástatymo projektà

Priklausomybiø prevencijos komisijos susitikimas Visagine 

Susitikimas su Turkijos delegacija Susitikimas su Kazachstano atstove Seime

Teisëkûros procesas Seime yra glaudþiai susijæs su 
darbu parlamento komitetuose, kur vyksta pagrindinis 
darbas. Jau deðimtus metus dirbu Valstybës valdymo    
ir savivaldybiø komitete, kuriame galiu pritaikyti savo 
ilgametæ patirtá ir þinias, ágytas dirbant savivaldos srityje. 
Per ðiuos ataskaitinius metus buvo surengta daugiau 
kaip 30 komiteto posëdþiø bei pateikta  daugiau kaip 
100 komiteto iðvadø. Kartu su kolegomis komitete 
apsvarstëme daugiau nei 10 parlamentinës  kontrolës  
klausimø.

Ðiais metais didþiausias dëmesys buvo skirtas naujai 
Vietos savivaldos ástatymo redakcijai ir susijusiø 
dokumentø bei poástatyminiø aktø ruoðimui. Tai 
reikðminga pataisa, nes iki ðiol vykæ tiesioginiai savi-
valdybiø merø rinkimai prieðtaravo LR Konstitucijai. 
Pakeitus Konstitucijos straipsnius, áteisinanèius tiesio-
ginius merø rinkimus, priimta nauja Vietos savivaldos 
ástatymo redakcija, kuria nustatytas naujas merø ir 
savivaldybiø tarybø santykis. Pagal naujàjá tvarkà dirbs 
kitàmet  iðrinktos  savivaldybiø  tarybos  ir  merai.

Dar vienas svarbus Vietos savivaldos pakeitimo 
projektas, kuriuo siekiama didinti visuomenës 
informavimà apie sprendimø priëmimo procesus 
savivaldos lygmeniu, ágalinant savivaldybiø tarybø 
narius  plaèiau  vieðinti  savo  veiklà. 

Siekiant išvengti situacijø, kai tiek ði, tiek ir buvusios 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës vëluoja pateikti 
iðvadas Seimo statute nustatytais terminais ir daro 
neigiamà átakà visam teisëkûros procesui, komiteto 
iniciatyva buvo parengtas pakeitimo projektas, kuriuo 
numatomas trumpesnis terminas Vyriausybei pateikti 
iðvadas  dël  ástatymo  projektø. 

Seime áregistravau Valstybës tarnybos ástatymo 
pakeitimo projektà, kuriame siûlau, kad seniûnaièiai 
turëtø teisæ pareikðti savo nuomonæ, vertinant seniûnø 
metinius tarnybinës veiklos pasiekimus. Rengti 
ástatymo pakeitimo projektà paskatino siekis priartinti 
vietos bendruomenes prie þemiausios savivaldos 
grandies atstovø – seniûnø. Ástatymo projekto pagrin-
dinis tikslas – didinti seniûnø atskaitomybæ vietos 
bendruomenëms, taip pat stiprinti vietos bendruo-
menes, suteikiant seniûnaièiams teisæ ávertinti ir ið-
reikðti savo nuomonæ apie aptarnaujamos teritorijos 
seniûno tarnybinës veiklos metinius darbo rezultatus. 
Seniûnaièiø iðreikðta nuomonë – rekomendacinio 
pobûdþio. Tai reiðkia, kad ji nëra lemiama, taèiau   
stipriai  prisidëtø  prie  skaidresnio  vertinimo  proceso.

Geguþës mënesá komitetas surengë konferencijà, 
organizuotà kartu su Vieðojo valdymo kompetencijø 
tinklu. Ðios konferencijos tikslas buvo aptarti ir 
pasidalinti patirtimis kovojant su COVID-19 iððûkiais 
bei sukurti erdvæ, kurioje mokslininkai ir praktikai ið 
Lietuvos ir kitø pasaulio ðaliø galëtø dalintis atspa-  
rumo didinimo vieðajame sektoriuje patirtimis, 
diskutuoti ávairiais vieðojo valdymo tobulinimo 
aspektais. Konferencijos vaizdo áraðà galima perþiû-  
rëti  Seimo  „Youtube“  paskyroje  „Atviras  Seimas“.  

Kartu su kolegomis Seime pateikëme Ginklø ir 
ðaudmenø kontrolës ástatymo Nr. IX-705 3, 13 ir 37 
straipsniø pakeitimo ástatymo projektà, Seimo rezo-
liucijos „Dël energetiniø iðtekliø importo nutraukimo ið 
ðaliø, vykdanèiø karinæ agresijà prieð Ukrainà ir 
Lietuvos energetikos sistemos stiprinimo“ projektà ir 
kitus ástatymø projektus. Su visais ástatymø projektais, 
VVSK komiteto veikla bei mano kaip Seimo nario 
parlamentine veikla detaliau galite susipaþinti adresu - 
www.lrs.lt.

Pagrindinis ðios Komisijos tikslas – uþtikrinti valstybës 
interesus, sudarant palankias sàlygas ágyvendinti 
fiziniø, psichiniø ir psichologiniø priklausomybiø 
prevencijos politikà. Ðio tikslo Komisija siekia 
atsiþvelgdama á esamà priklausomybiø padëtá Lietuvoje, 
iðskirdama prioritetines priklausomybiø prevencijos 
kryptis ir nuosekliai ágyvendindama priemones, 
didinanèias priklausomybiø prevencijos veiksmingumà  
Lietuvoje.

Per ataskaitinius metus komisija vykdë parlamentinæ 
kontrolæ dël daugiau kaip deðimt klausimø, susijusiø    
su priklausomybiø prevencijos tyrimais Lietuvoje. 
Didþiausià dëmesá komisija skyrë parlamentinës 
kontrolës klausimams dël tyrimo „Psichoaktyviøjø 
medþiagø vartojimo paplitimo bendrojoje populiaci- 
joje“, dël 2021 m. vykdyto bendrosios populiacijos 
tyrimo papildomos duomenø analizës apie psicho-
aktyviøjø medþiagø vartojimo paplitimà tarp Lietuvos 
jaunimo rezultatø ir kitais klausimais, su kuriais galite 
susipaþinti  adresu  

Rugsëjo pabaigoje komisijos iniciatyva buvo surengta 
Tarptautinë mokslinë-praktinë konferencija „Proble-
minis interneto naudojimas ir internetinës priklauso-
mybës: pagalba ir perspektyvos 2022“. Ðios 
konferencijos tikslas - ávardinti probleminio interneto 
naudojimo ir internetiniø priklausomybiø problemà     
bei prisidëti padedant jà atpaþinti ir spræsti. Konfe-
rencijoje ekspertai pasidalijo savo áþvalgomis apie  
galimos kompleksinës pagalbos galimybes, pateikë 
perspektyvas ir rekomendacijas ateièiai kaip spræsti    
ðià  problemà.

www.lrs.lt.

Parlamentinë veikla

Darbas Valstybës valdymo 
ir savivaldybiø komitete

Priklausomybiø 
prevencijos komisija
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informavimà apie sprendimø priëmimo procesus 
savivaldos lygmeniu, ágalinant savivaldybiø tarybø 
narius  plaèiau  vieðinti  savo  veiklà. 

Siekiant išvengti situacijø, kai tiek ði, tiek ir buvusios 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës vëluoja pateikti 
iðvadas Seimo statute nustatytais terminais ir daro 
neigiamà átakà visam teisëkûros procesui, komiteto 
iniciatyva buvo parengtas pakeitimo projektas, kuriuo 
numatomas trumpesnis terminas Vyriausybei pateikti 
iðvadas  dël  ástatymo  projektø. 

Seime áregistravau Valstybës tarnybos ástatymo 
pakeitimo projektà, kuriame siûlau, kad seniûnaièiai 
turëtø teisæ pareikðti savo nuomonæ, vertinant seniûnø 
metinius tarnybinës veiklos pasiekimus. Rengti 
ástatymo pakeitimo projektà paskatino siekis priartinti 
vietos bendruomenes prie þemiausios savivaldos 
grandies atstovø – seniûnø. Ástatymo projekto pagrin-
dinis tikslas – didinti seniûnø atskaitomybæ vietos 
bendruomenëms, taip pat stiprinti vietos bendruo-
menes, suteikiant seniûnaièiams teisæ ávertinti ir ið-
reikðti savo nuomonæ apie aptarnaujamos teritorijos 
seniûno tarnybinës veiklos metinius darbo rezultatus. 
Seniûnaièiø iðreikðta nuomonë – rekomendacinio 
pobûdþio. Tai reiðkia, kad ji nëra lemiama, taèiau   
stipriai  prisidëtø  prie  skaidresnio  vertinimo  proceso.

Geguþës mënesá komitetas surengë konferencijà, 
organizuotà kartu su Vieðojo valdymo kompetencijø 
tinklu. Ðios konferencijos tikslas buvo aptarti ir 
pasidalinti patirtimis kovojant su COVID-19 iððûkiais 
bei sukurti erdvæ, kurioje mokslininkai ir praktikai ið 
Lietuvos ir kitø pasaulio ðaliø galëtø dalintis atspa-  
rumo didinimo vieðajame sektoriuje patirtimis, 
diskutuoti ávairiais vieðojo valdymo tobulinimo 
aspektais. Konferencijos vaizdo áraðà galima perþiû-  
rëti  Seimo  „Youtube“  paskyroje  „Atviras  Seimas“.  

Kartu su kolegomis Seime pateikëme Ginklø ir 
ðaudmenø kontrolës ástatymo Nr. IX-705 3, 13 ir 37 
straipsniø pakeitimo ástatymo projektà, Seimo rezo-
liucijos „Dël energetiniø iðtekliø importo nutraukimo ið 
ðaliø, vykdanèiø karinæ agresijà prieð Ukrainà ir 
Lietuvos energetikos sistemos stiprinimo“ projektà ir 
kitus ástatymø projektus. Su visais ástatymø projektais, 
VVSK komiteto veikla bei mano kaip Seimo nario 
parlamentine veikla detaliau galite susipaþinti adresu - 
www.lrs.lt.

Pagrindinis ðios Komisijos tikslas – uþtikrinti valstybës 
interesus, sudarant palankias sàlygas ágyvendinti 
fiziniø, psichiniø ir psichologiniø priklausomybiø 
prevencijos politikà. Ðio tikslo Komisija siekia 
atsiþvelgdama á esamà priklausomybiø padëtá Lietuvoje, 
iðskirdama prioritetines priklausomybiø prevencijos 
kryptis ir nuosekliai ágyvendindama priemones, 
didinanèias priklausomybiø prevencijos veiksmingumà  
Lietuvoje.

Per ataskaitinius metus komisija vykdë parlamentinæ 
kontrolæ dël daugiau kaip deðimt klausimø, susijusiø    
su priklausomybiø prevencijos tyrimais Lietuvoje. 
Didþiausià dëmesá komisija skyrë parlamentinës 
kontrolës klausimams dël tyrimo „Psichoaktyviøjø 
medþiagø vartojimo paplitimo bendrojoje populiaci- 
joje“, dël 2021 m. vykdyto bendrosios populiacijos 
tyrimo papildomos duomenø analizës apie psicho-
aktyviøjø medþiagø vartojimo paplitimà tarp Lietuvos 
jaunimo rezultatø ir kitais klausimais, su kuriais galite 
susipaþinti  adresu  

Rugsëjo pabaigoje komisijos iniciatyva buvo surengta 
Tarptautinë mokslinë-praktinë konferencija „Proble-
minis interneto naudojimas ir internetinës priklauso-
mybës: pagalba ir perspektyvos 2022“. Ðios 
konferencijos tikslas - ávardinti probleminio interneto 
naudojimo ir internetiniø priklausomybiø problemà     
bei prisidëti padedant jà atpaþinti ir spræsti. Konfe-
rencijoje ekspertai pasidalijo savo áþvalgomis apie  
galimos kompleksinës pagalbos galimybes, pateikë 
perspektyvas ir rekomendacijas ateièiai kaip spræsti    
ðià  problemà.

www.lrs.lt.

Parlamentinë veikla

Darbas Valstybës valdymo 
ir savivaldybiø komitete

Priklausomybiø 
prevencijos komisija



Parodos Seime

Ekskursijos Seime

Karoliniškiø bendruomenës renginyje
„Pasitikime vasar¹ kartu“

Renginys, skirtas Tarptautinei Pagyvenusiø 
Žmoniø dienai paminëti

Lopšelio-darželio „Rytas“ 50-ies metø 
jubiliejuje

Nuoðirdþiai sveikinu su artëjanèiomis graþiausiomis 
metø ðventëmis! Tegul ðv. Kalëdos bûna kupinos 
ramybës, vidinio dþiaugsmo, tikëjimo ir meilës, 
iðminties ir gerumo. Lai Naujieji 2023-ieji metai Jums 
atneða naujø tikslø, svajoniø ir atradimø. Tegul jie     
bûna  viltingi  ir  prasmingi!

Kaip ir kasmet, siunèiu Jums nuveiktø darbø ataskaità, 
ne tik pristatyti nuveiktus darbus, taèiau atkreipti dë-
mesá á tai, kokie stiprûs esame veikdami kartu. Apie 
aktualias problemas suþinau bûtent ið Jûsø, lanky-
damas apygardoje gyvenanèius rinkëjus, bendrauda-
mas su Lazdynø gyventojais, taip pat gaudamas Jûsø 
laiðkus.

Pastarieji keli metai buvo kupini nelengvø iððûkiø. Nors dirbdamas Seime stengiuosi galvoti apie kiekvienà ið Jûsø, 
ðiuo metu visiems aktualûs ir Ukrainos bei pagalbos jos þmonëms klausimai. Lazdynieèiai labai svetingai sutinka 
nuo karo bëganèius ukrainieèius, kvieèia á bendruomeniø organizuojamus susitikimus ir daro viskà, kad Rusijos 
agresijà iðgyvenanèios ðalies pilieèiams Lietuva bent kurá laikà atstotø namus. Esu dëkingas Lazdynø bendruo-
menëms uþ sàmoningumà, pilietiðkumà ir raginu nepamirðti, kad mûsø kaimynystëje tebevyksta karas, kuris 
kasdien pareikalauja nekaltø þmoniø gyvybiø. Nepamirškime padëti Rusijos agresijà iðgyvenanèiai Ukrainai,       
visai nesvarbu ar pinigine parama, ar savanoryste ávairiose organizacijose, ar tiesiog skleidþiant þinià – kiekviena 
paramos  forma svarbi.  Dabar  kaip  niekad  turime  bûti  vieningi! 

Mielieji,

Per 2022-uosius metus, reaguodamas á gyventojø 
pasiûlymus ir praðymus, iðsiunèiau daugiau kaip 50 
raðtø ávairioms institucijoms. Atstovavau Lazdynø ir 
Karoliniðkiø gyventojus sprendþiant iðkilusias proble-
mas, susijusias su namø administratoriø institucijø 
neveiklumu, teritorijø tvarkymu, daugiabuèiø namø 
atnaujinimu, spûsèiø maþinimu ir kitais kasdieniais 
klausimais. Dþiaugiuosi, kad pavyko padëti ne vienam

besikreipusiam. Net 70% pateiktø praðymø buvo  
iðspræsti  arba  problemø  sprendimai  pagreitëjo.

Susitikti su gyventojais ir gauti jø praðymus,  
pasiûlymus yra viena svarbiausiø mano darbo daliø.      
Á gyventojø priëmimus vykstu su dideliu malonumu,  
nes galiu iðklausyti Lazdynø ir Karoliniðkiø gyven-   
tojus, iðgirsti jø problemas, reaguoti á pasiûlymus ir 
ágyvendinti sprendimus, kurie galëtø pagerinti gyven- 
tojø  gyvenimo  kokybæ.

Nors ið medicininio poþiûrio pandemija suvaldyta, 
esame apsirûpinæ vakcinomis, taèiau besirûpinda-   
mas gyventojø sveikata, skatinu savo praðymus,

Darbas apygardoje

Maloniai kvieèiu dël Jums svarbiø klausimø apsilan-  
kyti mano biure Lazdynø seniûnijoje (Erfurto g. 29, II a., 
10 kab.). Á priëmimus praðau uþsiregistruoti ið anksto 
mano patarëjos Viktorijos Urbelytës mobiliuoju tele- 
fonu 8 612 09147 arba raðykite el. paðtu – 
viktorija.urbelyte@lrs.lt. Mano patarëjai Seime Ingai 
Cemnolonskaitei skambinkite telefonu (8 5) 239 6608, 
mobiliuoju 8 688 86 226, raðykite el. paðtu 
inga.cemnolonskaite@lrs.lt  Taip pat kvieèiu kreiptis á 
mane: Lietuvos Respublikos Seimas, Gedimino pr. 53, 
LT-01109 Vilnius, el. paðtas – algis.strelciunas@lrs.lt  
Ðià, Jums skirtà ataskaità,  ir daug kitos informacijos 
apie mano darbà Seime rasite interneto puslapyje 
www.strelciunas.lt.

Gyventojus priimu Lazdynuose (Lazdynø seniûnija, 
Erfurto g. 29, II a., 10 kab.) kiekvieno mënesio   pirmà ir 
treèià pirmadiená nuo 8.00 iki 9.00 val. ir Karoliniðkëse 
(Karoliniðkiø seniûnija, Loretos Asa-navièiûtës g. 20, 
aktø salëje) kiekvieno mënesio antrà  pirmadiená  nuo  
8.00  iki  9.00 val.

Nors gyventojø priëmimuose visuomet laikomës visø 
bûtinø saugumo reikalavimø, gyventojus taip pat raginu 
saugoti vieni kitus ir praðymus pateikti nuotoliniu bûdu 
uþpildant elektroninæ formà inter-netiniame puslapyje 

https://strelciunas.lt/contact/prasymo-forma/

Visuomet mielai kvieèiu gyventojus apsilankyti Seime, 
susipaþinti su istoriniais rûmais, stebëti Seimo darbà     
ið arèiau, esant galimybei stebëti ir patá Seimo posëdá 

gyvai. Dþiaugiuosi, kad ðia galimybe aktyviai naudojasi 
Lazdynø jaunoji karta – mokyklos, lopðeliai-darþeliai   
bei patys gyventojai. Pasinaudodamas proga, noriu 
priminti, kad Seimas yra atvira visuomenës institucija, 
todël visus norinèius susipaþinti su Lietuvos Respub- 
likos Seimo darbu ið arèiau, maloniai kvieèiu registruo-
tis  ekskursijai  nurodytais  kontaktais  apaèioje.

Dþiaugiuosi, kad ðiemet Seime buvo atidarytos dvi 
mano iniciatyva organizuotos parodos. Birþelio mënesá 
Seime kartu su Vilniaus Karoliniðkiø muzikos mokykla 
atidarëme Lietuvos muzikos, meno mokyklø, pro- 
gimnazijø, gimnazijø, lopðeliø-darþeliø, Lietuvos 
kurèiøjø ir neprigirdinèiøjø ugdymo centro (LKNUC) 
dalyviø tæstinio projekto „Ritmuojame ir kuriame kartu“ 

dailës darbø parodà. Tai neeilinis projektas, kuris 
apjungia bendrojo ir specialiojo ugdymo sistemas. 

Spalio pradþioje Seime buvo atidaryta lazdynietës - 
Erikos Petunovienës (AYTËS) tapybos darbø paroda 
„Mitologinis skrydis“. Tapytojos darbai iðties iðskirtiniai – 
parodos lankytojai kvieèiami leistis á kelionæ po gerai 
paþástamus kraðtus ið pasakojimø, legendø ir litera-
tûros kûriniø. Paveikslai sukurti kardinaliai besikei-
èianèio pasaulio fone, tad mums paþástamus vaizdinius 
autorë atskleidþia naujai, iðryðkinant tai, kas ið tiesø    
yra  svarbiausia.

Kartu su Sausio 13-osios progimnazijos 
mokiniais Seime

Kartu su projekto „Ritmuojame ir kuriame 
kartu“ dalyviais Seime

Erikos Petunovienës (AYTËS) tapybos darbø 
parodos „Mitologinis skrydis“ atidarymas 
Seime

Lietuvos Respublikos Seimo nario 

Algio Strelèiûno VEIKLOS ATASKAITA

2022

Kontaktai


	9297c62ad2555bed35a167152f6d7ec0311900cd179fa3d6f3fdf948f7594b22.pdf
	fcce8771de0124e1227378beea3804de9f8ac4233666e0aaeb18b36b45e9f928.pdf

	9297c62ad2555bed35a167152f6d7ec0311900cd179fa3d6f3fdf948f7594b22.pdf
	fcce8771de0124e1227378beea3804de9f8ac4233666e0aaeb18b36b45e9f928.pdf

	9297c62ad2555bed35a167152f6d7ec0311900cd179fa3d6f3fdf948f7594b22.pdf
	fcce8771de0124e1227378beea3804de9f8ac4233666e0aaeb18b36b45e9f928.pdf


