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Mielieji,
Nuoðirdþiai sveikinu su artëjanèiomis graþiausiomis
metø ðventëmis – ðv. Kalëdomis ir Naujaisiais
metais!
2021-ieji metai Lietuvai buvo labai neáprasti, kupini
iððûkiø, kurie palietë kiekvieno ið mûsø gyvenimà.
Buvome priversti susitelkti ir iðmëginti kantrybæ.
Tai parodë, kokie vieningi ir empatiðki galime bûti.
Susitelkusi mûsø ðalies visuomenë visada buvo
ir yra Lietuvos sëkmës garantas.
Metø virsmas visada skatina apmàstyti nueità kelià ir praskleisti ateities uþdangà. Bûtent ten slypi mûsø
viltys ir planai. Tikiu, kad ateinanèiais 2022-aisiais metais þengsime didelá þingsná á prieká, kurdami þalesnæ,
inovatyvesnæ ir labiau susiklausiusià, vieningà Lietuvà. Linkiu, kad artëjantys Naujieji atneðtø pozityvias
permainas, leisianèias visiems sugráþti á áprastas vëþes. Tegul 2022-ieji bûna ákvepianèiø akimirkø ir
reikðmingø darbø metai. Bûkite sveiki ir saugûs!
Pasitinkant Naujuosius 2022-uosius metus, kvieèiu susipaþinti su mano ðiø metø veiklos ataskaita,
kurioje stengiuosi trumpai apþvelgti svarbiausius nuveiktus darbus.

Darbas apygardoje

Nepaisant to, kad áprastus gyventojø priëmimus
apygardoje pakoregavo pandemija ir karantino
suvaržymai, kartu su komanda greitai prisitaikëme
prie pasikeitusios situacijos ir, laikantis reikiamø
saugumo reikalavimø bei Pasauliniø rekomendacijø, sudarëme visas sàlygas gyventojams

kreiptis rûpimais klausimais. Besirûpindamas
gyventojø sveikata, aktyviai skatinau pateikti savo
prašymus neišeinant iš namø, tiesiogiai mano
tinklalapyje – www.strelciunas.lt Nors gyventojai
labai vertina gyvà kontaktà ir mielai registruojasi á
gyvus susitikimus, didëja ir elektroniniu bûdu pateiktø prašymø kiekis. Raginu gyventojus ir toliau
saugoti savo sveikatà ir pasinaudoti galimybe praðymus pateikti bet kuriuo patogiu metu tiesiogiai
mano tinklalapyje. Patikinu, kad kiekvienam praðymui skiriu vienodai daug dëmesio.
Per 2021-uosius metus, reaguodamas á Jûsø
pasiûlymus ir praðymus, išsiunèiau daugiau kaip
80 raðtø ávairioms institucijoms. Atstovavau Jûsø
interesus sprendþiant teritorijos tvarkymo, spûsèiø, daugiabuèiø namø administravimo, vangaus
valstybës ir savivaldybiø institucijø reagavimo
arba kai kuriais atvejais ir visiðko nereagavimo á
klausimus. Pavyko atkreipti institucijø dëmesá ir
net 70 procentø pateiktø praðymø buvo iðspræsti.
Dëkoju Lazdynø bendruomenëms, kurios ðio sunkaus laikotarpio akivaizdoje neprarado ûpo bei
energijos, kvietë gyventojus á ávairias veiklas,
skatino ásitraukti á bendruomeniø gyvenimà.

Þmoniø uþimtumas ir ásitraukimas á mëgiamas
veiklas prisideda prie psichologinës sveikatos, kuri
tampa vis trapesnë pandemijos sukaustytame pasaulyje. Nors renginiø pandemijos metu vyko maþiau, taèiau dalinuosi prisiminimais apie keletà ið jø.
Ðiø metø spalio pirmomis dienomis vyko Ðeimø
ir sporto ðventë, kurià organizavo Jonaþoliø bendruomenë. Ðventëje buvo daug sporto rungèiø,
edukaciniø uþsiëmimø, þaidimø bei pramogø vaikams. Taip pat dalyvavau Lazdynø skate parke
vykusiose BMX free style varþybose. Aktyvûs vaikai ir jaunuoliai demonstravo BMX sporto pasiekimus. Buvo iðties áspûdinga stebëti jaunøjø sportininkø atliekamus triukus. Ðá renginá organizavo
Lazdynø bendruomenë „Rytas“.
Dalyvavau vieno ið aktyviausiø Lazdynø klubø –
poezijos ir romansø klubo „Elena“ koncerte,
skirtame klubo 15-kos metø jubiliejui. Klausiausi
Lazdynø „Boèiai“ renginyje atliekamø dainø ir
lazdynieèiø deklamuojamø eiliø.
Savo prisiminimais apie Lazdynus pasidalinau
ðiais metais iðleistame leidinyje „Lazdynø vietos
dvasia – istorijos apie gamtà“.

Leidinys skirtas Europos kraðtovaizdþio konvencijos
ratifikavimo Lietuvoje 20-meèiui (2021 m.)

Parlamentinë veikla
Esu penkiolikos tarpparlamentiniø grupiø narys.
Dalyvauju tarpparlamentiniø ryðiø su Lenkijos,
Uzbekistano, Latvijos, Ukrainos, Azerbaidþano,
Kazachstano, Turkijos, Ðventuoju Sostu, Moldovos,
Rumunijos, Vengrijos, Tadþikistano grupiø veikloje.
Dalyvauju susitikimuose su ðiø ðaliø ambasadoriais, parlamentarais. Nors pandemija ir suvarþë
tiesioginá bendravimà, kuris buvo neatsiejama

tarpparlamentinio darbo dalis, ir toliau dedame
visas pastangas palaikyti draugiðkà bendravimà
su ðiø ðaliø atstovais. Nuolatos organizuojame
nuotolinius susitikimus, diskusijas, aktyviau bendraujame elektroninëmis ir skaitmeninëmis priemonëmis. Net ir tarpparlamentinio bendradarbiavimo kontekste atradome visiems patogias priemones palaikyti Lietuvai bûtinus artimus kontaktus
su kitomis ðalimis.
Taip pat priklausau laikinajai grupei „Uþ ðeimà“,
laikinajai Maldos grupei ir laikinajai Sostinës bièiuliø grupei.

Svarstant 2021-øjø metø biudþetà, pateikiau
pasiûlymà papildomai skirti po 1 mln. eurø tiksline paskirtimi - Vilniaus miesto infrastruktûrai
gerinti. Siekiant stiprinti Vilniaus kaip Lietuvos
Respublikos sostinës ir gausiai turistø lankomo
miesto patrauklumà, patogumà gyventi, maþinti
transporto spûstis mieste, tikslinga kiekvienais
metais, pradedant 2021 metais, Vilniaus miestui
papildomai skirti po 1 mln. eurø tiksline paskirtimi - Vilniaus miesto infrastruktûrai tobulinti.
Kartu su kolegomis Seime inicijavau Vietos
savivaldos ástatymo pakeitimo projektà, kuriuo
siûloma atsisakyti vykdyti savivaldybëms gyventojø apklausø organizavimo klausimais dël
seniûnijø steigimo, panaikinimo ir jø skaièiaus
nustatymo, dël pavadinimø seniûnijoms suteikimo ir jø keitimo, dël teritorijø priskyrimo seniûnijoms, dël seniûnijø aptarnaujamø teritorijø ribø
nustatymo ir keitimo. Taèiau savivaldybës privalo
sudaryti tinkamas sàlygas vietos gyventojams
dalyvauti tvarkant vieðuosius savivaldybës
reikalus, kurie tiesiogiai susijæ su jø gyvenamàja
aplinka.
Prisidëjau prie Seimo nariø grupës pateiktø
teisës aktø projektø rengimo. Per ataskaitiná
laikotarpá kartu su kolegomis pateikiau ðeðis
atskirus pasiûlymus teisës aktø projektams.
Per praëjusius metus paraðiau keletà straipsniø,
kuriais atkreipiau visuomenës ir atitinkamø institucijø dëmesá á transporto spûsèiø maþinimo priemones, savivaldybiø nenoro bendradarbiauti su
gyventojais, tiesioginiø merø ir seniûnø rinkimø
ir kitais gyventojams svarbiais klausimais. Su
visomis ðiomis publikacijomis kvieèiu susipaþinti
ir mano tinklalapyje – www.strelciunas.lt

Darbas Valstybës valdymo
ir savivaldybiø komitete
Pagrindinis mano darbas Seime vyksta ðiame
komitete. Èia svarstomi ir tobulinami ástatymø ir
teisës aktø projektai, vykdoma Seimo priimtø teisës aktø parlamentinë kontrolë, organizuojamos
diskusijos, vizitai. Nors áprastinis darbas ðiame
komitete persikëlë á internetà ir buvo vykdomas
nuotoliniu bûdu, tai nesutrukdë darbø produktyvumui.
Per ðiuos metus parengiau vienuolika komiteto
iðvadø, aðtuonios ið jø kaip pagrindinio komiteto.
Kaip ir visuomet rengiant iðvadas aktyviai
konsultavausi su teisës specialistais. Kartu su
valstybës ir vietos valdþios institucijø ir ástaigø
atstovais ieðkojome problemø sprendimo ir teisës aktø tobulinimo galimybiø. Rengiant iðvadas kruopðèiai nagrinëjami teisës aktø projektai, siûlomi pakeitimai, analizuojami pasiûlymai
ilgalaikëje perspektyvoje.
Vienas reikðmingiausiø komitetø darbø 2021
metais - vieðøjø pirkimø ástatymo keitimas, kurio
pagrindinis tikslas - imtis veiksmø, kad Lietuvos
vieðøjø pirkimø sistema bûtø efektyvesnë,
profesionalesnë, atviresnë ir skaidresnë bei
prisidëtø prie strateginiø valstybës tikslø
ágyvendinimo.
Kitas reikðmingas klausimas, kuris buvo
svarstomas komitete - Konstitucijos keitimo
ástatymo projektas. Ðis projektas parengtas
siekiant sudaryti konstituciná pagrindà tiesioginiams savivaldybiø merø rinkimams bei
prielaidas savivaldybiø institucijø lankstesniam
formavimui. Priëmus atitinkamas Konstitucijos
pataisas, 2023 m. vykstant savivaldybiø tarybø
rinkimams, merai bûtø renkami tiesiogiai.
Komitete daug dëmesio buvo skiriama Vietos
savivaldos ástatymo ir valstybës tarnybos ástatymo
tobulinimui, klausimø, susijusiø su rinkimø
organizavimu ir ágyvendinimu sprendimui, Vyriausiosios rinkimø komisijos nariø sudarymui, vieðøjø
pirkimø, politiniø partijø ástatymo tobulinimui,
nevyriausybiniø organizacijø ir bendruomeniniø
organizacijø veiklos stiprinimo ir finansavimo
klausimams.
Parlamentinës kontrolës srityje komitetas priþiûri

kaip yra ágyvendinami Keliø prieþiûros ir plëtros
programos tikslai, vykdoma parlamentinë kontrolë
tema „Nuotoliniai savivaldybiø tarybø posëdþiai“,
vykdomas monitoringas dël pasirengimo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonës
planui. Komiteto posëdþiuose iðklausyta Vyriausios
rinkimø komisijos ataskaita, apþvelgti visi ketveri
VRK kadencijos metai, pasidalinta rinkimø organizavimo patirtimi, aptarti teisëkûros tobulinimo
klausimai. Iðklausyta ir pritarta pirmajai po naujos
redakcijos Vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo ir
Vyriausiosios tarnybinës etikos komisijos ástatymø

Darbas Priklausomybiø
prevencijos komisijoje
Pagrindinis ðios komisijos tikslas – sudaryti
palankias sàlygas ágyvendinti fiziniø, psichiniø ir
psichologiniø priklausomybiø (nuo alkoholio,
apsipirkinëjimo, darbo, interneto, loðimø, maisto,
medikamentø, narkotikø ir kt.) prevencijos politikà.
Ðio tikslo komisija siekia atsiþvelgdama á esamà
priklausomybiø padëtá Lietuvoje, iðskirdama
prioritetines priklausomybiø prevencijos kryptis ir

ásigaliojimø metinei veiklos ataskaitai. Taip pat komitete buvo svarstomas parlamentinës kontrolës
klausimas „Dël vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo“, „Savivaldybiø nekilnojamo turto valdymas”,
susipaþinta su valstybinio audito ataskaita
„Valstybës ir savivaldybiø valdomø ámoniø bei
vieðøjø ástaigø valdysena“.
Dar daugiau ástatymo projektø, publikacijø naujienø
portaluose ir kitos aktualios informacijos galite rasti
LRS tinklalapyje www.lrs.lt arba mano asmeniniame tinklalapyje www.strelciunas.lt

nuosekliai ágyvendindama priemones, didinanèias
priklausomybiø prevencijos veiksmingumà Lietuvoje. Pavasario ir rudens sesijose didþiausias
dëmesys buvo skiriamas situacijai ir iððûkiams
Lietuvoje dël priklausomybës nuo azartiniø loðimø,
valstybinës narkotikø, tabako ir alkoholio kontrolës
ir vartojimo prevencijos 2018–2028 metø programos ágyvendinimo planui, savivaldybiø visuomenës sveikatos biurø paslaugø teikimo problemoms priklausomybës ligomis sergantiems
þmonëms dël COVID-19 (koronaviruso infekcijos)
paskelbto karantino metu. Visi posëdþiai kaip ir
komitete vyko nuotoliniu bûdu.

Kontaktai
Maloniai kvieèiu dël Jums svarbiø klausimø apsilankyti mano biure Lazdynø seniûnijoje (Erfurto g.
29, II a., 10 kab.). Praðyèiau á priëmimus uþsiregistruoti ið anksto mano padëjëjos Vidos
Rybnikovienës telefonu apygardoje (8 5) 244 5061,
mobiliuoju 8 612 09 147 arba raðykite el. paðtu
vida.rybnikoviene@lrs.lt Mano padëjëjai 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 Asanavièiûtës 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 internetiniame puslapyje
https://strelciunas.lt/contact/prasymo-forma/

