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Mielieji mano kraðtieèiai,
Prieš ketverius metus Jūs suteikte man pasitik÷jimo mandatą, Šiaulių
kaimiškojoje rinkimin÷je apygardoje išrinkdami Lietuvos Respublikos
Seimo nare. Optimistiškai tik÷jausi visų į Seimą išrinktų kolegų sutelkto
darbo. Kiekviena diena buvo kupina aktyvios veiklos. Drąsiai galiu teigti,
jog pavyko nemažai nuveikti įstatymų leidyboje – jau įgyvendinama visa
eil÷ mano parengtų ar patobulintų teis÷s aktų.
Teko patirti ir nusivylimo, politin÷s rietenos, gražbyliavimas plenarinų
pos÷džių metu, man buvo nepriimtini. Seimo narių migravimas iš vienos
frakcijos į kitą, vis naujų koalicijų formavimas trukd÷ darbą ir, deja, liko
nemažai neišspręstų problemų, tobulintinų teis÷s aktų.Pateikiu trumpą
informaciją apie savo darbą Seime. Dirbau daug, sąžiningai ir
nuoširdžiai, nuolat prisimindama savo t÷vo žodžius: „Visi darbai
garbingi – svarbu sąžiningai juos atlikti”. Nenutolau nuo Šiaulių rajono
žmonių problemų. Po įtemptos darbo savait÷s Seime skub÷jau į renginius
ir susirinkimus su Jumis – tokių susirinkimų buvo daugiau nei 400.
Pirmadieniais vykdavo gyventojų pri÷mimai Šiaulių rajone – jų metu
sulaukiau daugiau nei 1300 gyventojų, at÷jusių išsakyti savo rūpesčius ir
pasiūlymus. Džiaugdavausi, kai Jūsų problemas pavykdavo išspręsti.
Atsiprašau tų, kuriems negal÷jau pad÷ti – deja, ne viskas Seimo nario
valioje.

Darbo kabinete, Šiauliuose, kurį puošia Jūsų pad÷kos
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... LR Seimo komitetuose ir komisijose
Svarbiausias darbas įstatymų leidyboje vyksta komitetuose ir
komisijose, kur kiekvienas klausimas nagrin÷jamas išsamiai,
pasikviečiant specialistus, išklausant nuomones. Dirbu Seimo Socialinių
reikalų ir darbo komitete. Būdama šio komiteto nar÷ galiu drąsiai teigti,
jog šios kadencijos Seimas pri÷m÷ tikrai daug įstatymų, kurių
įgyvendinimas teigiamai paveik÷ daugelio visuomen÷s narių interesus –
(išmokų vaikams, ligos ir motinyst÷s, paramos nepasiturinčioms
šeimoms, socialinio draudimo ir kt.), kurių rengime ar tobulinime
dalyvavau. Parengiau 244 teis÷s aktus. Džiaugiuosi, kad dauguma mano
parengtų įstatymų projektų, pasiūlymų, parengtų išvadų buvo priimta.
Vienos kurš÷nišk÷s išsakytos problemos sprendimas tapo naujo
Lietuvoje Vaikų išlaikymo (alimentų) fondo įstatymu. Vadovavau darbo
grupei rengusiai šį teis÷s aktą, kurio pagrindu t÷vai, nemokantys alimentų
savo vaikams, tampa valstyb÷s skolininkais. Alimentus vaikams (o tokių
vaikų Lietuvoje yra apie 50 tūkstančių), moka valstyb÷ ir sumok÷tą sumą
išsireikalauja iš vengiančių atsakomyb÷s t÷vo ar mamos su 5 procentų
palūkanomis netaikant senaties termino. Įstatymo nuostatų
įgyvendinimui 2008 m. biudžete buvo skirta 93 mln. Lt.
Nors ir buvo didinama bazin÷ pensija, valstyb÷s remiamos pajamos,
tačiau visagal÷ rinka paliko už borto pensininkus, našlaičius ir
neįgaliuosius, daugiavaikes šeimas ir tušt÷jantį kaimą. Skurdas – tai ne tik
jų problema. Deja, nesugeb÷jome dar išspręsti šios problemos, jos
sprendimas teb÷ra išblaškytas įvairiose institucijose, n÷ra pakankamo
koordinavimo. Prad÷ta reformuoti pensijų sistema, tobulinant pensijų
skaičiavimo metodiką, kuri užtikrintų mažų pensijų didinimą
neatsiliekant nuo ekonomikos augimo tempų.
Socialin÷ parama turi būti skiriama tik tiems, kurie d÷l sveikatos, ar
kitų objektyvių priežasčių negali dirbti. Turime pasukti ne lengviausiu –
pašalpų dalinimo keliu, o skatinti žmones dirbti.
Teb÷ra opi apsirūpinimo būstu problema. Mano pasiūlymo pagrindu
daugiavaik÷s šeimos socialiniam būstui gauti rašomos atskira eile, o
socialinio būsto įsigijimui skiriamas ženkliai didesnis finansavimas,
kurio, deja, dar nepakanka.
Nuo darbo Seime pradžios vadovauju Seimo šeimos ir vaiko reikalų
komisijai. Tai didžiulis įpareigojimas, darbo krūvis ir atsakomyb÷.
Siekiau ir sieksiu, kad su šeima susijusių problemų svarstymas LR Seime
taptų prioritetu, kad šeima būtų pripažinta vertyb÷ mūsų valstyb÷je, kad
būtų vykdoma šeimą stiprinanti politika – suteikianti šeimoms daugiau
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paslaugų, ugdanti jaunimą pasirengimui šeimai, atsakingai t÷vystei ir
motinystei bei puosel÷janti dvasines vertybes.
Vadovavau darbo grupei parengusiai Lietuvos tradicijas atspindinčią ir į
ateitį nukreiptą Valstybinę šeimos politikos koncepciją, kurioje kaip
siekiamyb÷ atskleidžiama šeimos, grįstos santuoka, išskirtin÷ vert÷
asmeniui ir visuomenei.
Mano pasiūlymas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios
informacijos poveikio įstatymo projektui, kad homoseksualūs santykiai
neturi būti propaguojami, suk÷l÷ didelį tos orientacijos žmonių
pasipriešinimą. Diskusijose d÷l siūlymo homoseksualams leisti įsivaikinti
vaikus, griežtai išsakiau neigiamą nuomonę, nes laikausi nuostatos, jog
suaugusiųjų teis÷ rinktis jiems patinkantį gyvenimo būdą negali būti
iškeliama aukščiau už vaikų teisę augti darnioje, tradicin÷je sutuoktinių
šeimoje.
Pasisakiau už alkoholio reklamos draudimą, nes norint išbristi iš
alkoholio liūno, kuris atneša tiek daug nelaimių, reikia reklamuoti
blaivybę, o ne alkoholį.

Šeimos ir vaiko reikalų komisijos pos÷dyje

... Baltijos Asamblëjoje
Esu Baltijos Asambl÷jos delegacijos Socialinių reikalų komiteto
pirminink÷. Baltijos Asambl÷jos 25-ojoje sesijoje priimta mano parengta
rezoliucija „D÷l šeimos politikos“, įpareigojanti Baltijos šalių parlamentus
ir vyriausybes priimti konkrečias priemones šeimų stiprinimui, paslaugų
joms suteikimui. Kartu su Beneliukso ir Šiaur÷s šalių parlamentarais
svarst÷me socialin÷s politikos, darbo j÷gos migracijos problemas ir
aktualijas.
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Už nuopelnus stiprinant Baltijos šalių vienybę buvau apdovanota
BaltijosAsambl÷jos medaliu.

... Iniciatyvos
Skatindama visuomenę atsigręžti į dvasines vertybes, tautos kultūrą,
šeimos svarbą, iškeldama aktualiausias šalies problemas ir ieškodama jų
sprendimo būdų, rengiau konferencijas, forumus (jų surengiau daugiau nei
šimtą), skaičiau pranešimus LR Seime bei kitose institucijose.
Pamin÷siu keletą iš jų:
Darbo Seime pradžioje – 2005 m.Vilniuje Sielovados centre, dalyvaujant
J. E. kardinolui Audriui Juozui Bačkiui ir Lietuvos vyskupijų šeimų centrų
vadovams buvo surengta konferencija “Šeima XXI a. Iššūkiai ir
tendencijos”, kurios metu aptar÷me bendro darbo svarbą tobulinant teis÷s
aktus, kurių tikslas – telkti visuomenę kovoti už tradicinę šeimą, už
dorovinį jaunimo ugdymą. Pasaulinio katalikų bažnyčios Fokuliarų
jud÷jimo – tarptautinio mąsto Kongrese tur÷jau galimybę pristatyti LR
Seimo poziciją siekiant skleisti pozityvius šeimos aspektus.
Mano iniciatyva tradicija tapo Seime kasmet rengti respublikines
konferencijas Tarptautinei Šeimos dienai pamin÷ti, šiais renginiais
siekiama atkreipti visuomen÷s ir valdžios institucijų d÷mesį į darnių, dorai
vaikus aukl÷jančių šeimų problemas, jas pagerbti, skatinant tokias
konferencijas – min÷jimus rengti ir Lietuvos savivaldyb÷se.
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Tarptautin÷s šeimos dienos min÷jimo 2008 m. praneš÷jai:
A.Ramonas, prof. A. Narbekovas, A. Kubilius, R. Baškien÷, D. Teišerskyt÷, I. Seliukait÷, A.Plikšnys.

LR Seime surengiau tarptautinę konferenciją „Šeima besikeičiančioje
visuomen÷je”, kurioje kitų šalių teisininkai, įvertinę situaciją Lietuvoje,
išreišk÷ viltį, jog būtent Lietuva sugeb÷s tradicin÷s šeimos įvaizdį ir
šeimos supratimą perduoti ir kitoms tautoms, nes vertyb÷s išliks tik tada,
kai suvoksime tikrąją šeimos misiją. Skaitytus pranešimus išleidome
atskiru leidiniu.

Konferencijoje kartu su Seimo nare R. Visockyte, prof. E. Jarašiūnu bei teisininkais
Karmen Montero iš Ispanijos, Varu Vuglaidu iš Estijos, Aleksandru Haverdu iš Suomijos

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomen÷s tarptautin÷je konferencijoje
inicijavau diskusiją apie migracijos problemas, užsienyje dirbančių t÷vų
Lietuvoje paliktų vaikų problemas ir jų sprendimo būdus. Mūsų valstyb÷
turi tapti tokia šalimi iš kurios nesinor÷tų išvykti, o išvykusieji nor÷tų
sugrįžti. Tai nepasiekiama greitai, tačiau valstyb÷s politika turi būti
ryžtingiau nukreipta į savo tautos išsaugojimą.
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Analizuojant Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą
Lietuvoje kartu su nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija
reng÷me konferencijų ciklą „Dirbkime kartu vaiko gerovei”.

Parlamento galerijoje po leidinio “Vaiko apsauga. Vadovas parlamentarams”
pristatymo su tuometiniu LR Seimo pirmininku A. Paulausku ir Vaikų teisių apsaugos
kontrolierių tarnybos vadove R. Šalaševičiūte.

Daugelyje konferencijų su švietimo sistemos specialistais sprend÷me
mokyklos, šeimos ir visuomen÷s partneryst÷s stiprinimo, vaikų smurto,
nusikalstamumo, jaunimo užimtumo ir kitas problemas. Neigiamas
informacijos poveikis, plintantis per kai kuriuos žiniasklaidos leidinius,
programas ar internetą, rodant smurtą, siaubą, seksą išstumia iš jaunimo
sąmon÷s g÷rį, dorovę, meilę, pagarbą vyresniajam, tod÷l negali būti
toleruojamas. Prieš šios „epidemijos” plitimą neturi užsimerkti
žiniasklaidos atstovai ir visuomen÷.
„Saugus internetas” – Vaikų ir jaunimo akcija – LR Seime atv÷r÷ duris
diskusijai minint tarptautinę saugesnio interneto dieną.
Kartu su Lietuvos kultūros fondu mano surengta diskusija Seime
“Šiandienin÷ Lietuva; viltys ir realyb÷” ir priimta rezoliucija tapo
atsakingu kvietimu Lietuvos visuomenei ir valdžios institucijoms telktis
skaudžiausių problemų sprendimui, kurti humanizmo principais ir pagarba
grįstą visuomen÷s gyvenimą.
Mano surengta spaudos konferencija Seime, prasid÷jo tarptautin÷s
mokslin÷s konferencijos „Dvasingumo sklaida meninio ugdymo
realyb÷je” renginių ciklas, keliavęs per Lietuvą ir pasiekęs Kurš÷nus.
Konferencijų tikslas – skatinti visuomenę atsigręžti į žmogiškumo esmę,
dvasines vertybes ir tautos kultūrą.
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Seime spaudos konferencijoje „Dvasingumo sklaida meninio ugdymo realyb÷je”
(su akademiku A. Gaižučiu, prof. J. Kievišu, doc. dr. R. Kondratiene)

Surengiau daugiau nei 30 spaudos konferencijų Seime, kuriose buvo
analizuojamos kaimo mokyklų uždarymo, naujųjų savivaldybių steigimo
bei teritorin÷s reformos vykdymo problemos. Baltijos ir Šiaur÷s šalių
parlamentarų seminare Kopenhagoje inicijavau diskusiją d÷l laisvo darbo
j÷gos jud÷jimo ir daugelio kitų aktualijų.
Kartu su šiauliečiu Šarūnu Narbutu sureng÷me spaudos konferenciją
sergančiųjų leukemija žmonių problemoms aptarti. Š. Narbuto iniciatyva
kreipimąsi į valdžios institucijas d÷l kompensavimo už medikamentus
tvarkos peržiūr÷jimo pasiraš÷ daugiau nei 80 tūkstančių asmenų. Ši akcija,
mano prašymai Sveikatos ministerijai, bei ministerijos vadovų
supratingumas dav÷ ženklius rezultatus – valstyb÷s biudžeto l÷šų suma,
skiriama kompensuojamiems vaistams įsigyti gydant leukemiją buvo
beveik padvigubinta.
Laikausi nuostatos, kad pasirengimui šeimai ir lytiškumo ugdymui turi
būti skiriamas didesnis d÷mesys. Metodin÷ priemon÷ šia tema jau šį rudenį
pasieks mokyklas - tai prasmingas leidinys ugdant jaunimą. Šia tema LR
Seime surengiau spaudos konferenciją.

Gyvyb÷s apsaugos prenatalin÷je faz÷je problemos ir Lenkijos
patirtis šiuo klausimu aptarta su VDU dr. B. Obeleniene, Lenkijos
parlamento, senato nariais,moterų forumo lydere Eva Kovalevska
spaudos konferencijoje.
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Akimirkos iš akcijos „Šeima gyvyb÷s lopšys”

Nacionalin÷s šeimų ir t÷vų asociacijos surengta akcija – „Šeimagyvyb÷s lopšys”, kurioje dalyvavau, tapo gražiu liudijimu už šeimas,
auginančias vaikus, už būtinybę skirti daugiau konkrečios paramos ir
paslaugų šeimos instituto stiprinimui.
Lietuvos Kultūros fondo iniciatyva, 1993 metais buvo įsteigta Karalien÷s
Mortos premija talentingiausiems Šiaulių krašto vaikams, dabar ši premija
– Respublikin÷. Treji metai esu šios premijos glob÷ja ir mecenat÷.

Su Karalien÷s Mortos premijos laureatais ir karališkaisiais
„Puelli Vilnensis” šok÷jais Gedimino pilyje.
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Kartu su Šiaulių rajono savivaldybe sureng÷me Šiaulių krašto
tautodailininkų parodą LR Seimo parodų galerijoje.

Parodos atidarymo metu su Seimo nariais V. Rinkevičiumi,
L. Mogeniene ir Lietuvos Puodžių karaliene R. Mataitiene

Mano rinkiminës apygardos þmonëms
Man visada buvo ir yra svarbios Šiaulių rajono problemos, tod÷l
pasinaudojau Seimo nariui suteikta teise – teikti pasiūlymus Valstyb÷s
biudžetui ar kreiptis į Vyriausyb÷s rezervo fondą. Man tarpininkaujant per
4 darbo Seime metus Šiaulių rajonas papildomai gavo virš 7 milijonų Lt.
Šiaulių rajono savivaldybei kaip specialioji tikslin÷ dotacija buvo skirta:
Kurš÷nų vaikų darželiui “Eglut÷” – 300 tūkst. Lt., Dirvon÷nų pagrindinei
mokyklai – 250 tūkst. Lt., Kairių pagrindinei mokyklai – 300 tūkst. Lt.,
Kairių vaikų darželiui “Spindul÷lis” – 232 tūkst. Lt., Daug÷lių vidurinei
mokyklai – 900 tūkst. Lt. ir 2008 m. dar 400 tūkst. Lt., Kurš÷nų L. Ivinskio
gimnazijai – 620 tūkst. Lt., Kurš÷nų vaikų lopšeliui darželiui “Nykštukas”
– 370 tūkst. Lt., Kurš÷nų kultūros namų diskotekų salei – 200 tūkst. Lt.,
Meškuičių kultūros namams – 220 tūkst. Lt.
Iš Valstyb÷s rezervo fondo paramos sulauk÷ Kužių parapijos namai –
60 tūkst. Lt., Pakap÷s bažnyčia – 100 tūkst. Lt., Bazilionų bažnyčia –
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110 tūkst. Lt., Kurtuv÷nų bažnyčia – 80 tūkst. Lt., Kairių bažnyčia - 25
tūkst. Lt., Smilgių cerkv÷ – 80 tūkst. Lt., Gruzdžių miestelio katilin÷s
remontui paskirta 100 tūkst. Lt., Taip pat buvo suteikta materialin÷ parama
keliolikai nukent÷jusių nuo gaisro rajono gyventojų.
Mano pasiūlymui skirti l÷šų informacinio centro prie Kryžių kalno
įrengimui pasirašydami pritar÷ 72 Seimo nariai – 2006 m. iš Valstyb÷s
biudžeto buvo skirta 1.844 tūkst. Lt., 2007 m. – dar 700 tūkst. Lt.

Informacinio centro prie Kryžių kalno statybos pradžia. Rašto, pad÷to po
pamatais pasirašymas.
Šiandien jau galime džiaugtis pastatytu objektu.

Kartu su Šiaulių krašto bičiulių parlamentine grupe, kurios nare esu,
teik÷me pasiūlymus ir sulauk÷me Vyriausyb÷s ir Seimo pritarimo skirti
Valstyb÷s biudžeto l÷šas Šiaulių kolegijai, Šiaulių ligoninei, Joniškio
žem÷s ūkio mokyklai ir kt. Šiaulių krašto objektams.
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Džiaugiuosi, kad gal÷jau pad÷ti nelaim÷s ištiktiems, sergantiems, paremti
kai kurių knygų leidybą.

Mano įsteigtos premijos daugiausiai knygų skaitantiems Kurš÷nų miesto
vaikams įteikimas

Svečiuose – Micaičių delegacija. Seime pri÷m÷me per 40 žmonių ekskursijų.
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2006 metais mokytojas A. Verseckas, Kultūros darbuotojas
Z. Gestautas ir aš buvome išrinkti Kurš÷nų miesto metų žmon÷mis.

Esu Valstiečių liaudininkų sąjungos nar÷. Tai pačiai, garbingą
šimtametę istoriją turinčiai partijai, priklausau nuo 1996 metų, nes man
artimos partijos pirmtakų propaguotos ir puosel÷tos vertyb÷s:
demokratija, tautiškumas, tautos tobul÷jimas, socialinis teisingumas,
pažanga, darbštumas ir dorov÷.
Neperb÷gin÷jau į kitas partijas, frakcijas ar koalicijas.

Valstiečių liaudininkų frakcija Seime
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Tai tik dalis mano ketverių metų veiklos.
Džiaugiuosi kiekvienu savo gyvenime sutiktu žmogumi. D÷koju už
pasiūlymus ir patarimus.
D÷koju Šiaulių rajono savivaldyb÷s administracijos darbuotojams, ypač
seniūnams - mes dažnai kartu sprendžiame gyventojų problemas. D÷koju
įvairių kadencijų rajono vadovams už bendradarbiavimą, nes tik dirbant
kartu galime pasiekti geresnių rezultatų.
Likau tokia pat paprasta ir neišpuikusi, ištikima savo idealams, visiems
linkinti s÷km÷s, siekianti, kad mūsų gyvenime būtų daugiau dvasingumo,
moral÷s, sąžiningumo, kultūros, susikalb÷jimo ir tolerancijos.
Dirbdama LR Seime įgijau žinių ir vertingos parlamentinio darbo
patirties, turiu daug sumanymų bei planų, tod÷l dar kartą gavusi Jūsų
pasitik÷jimo manimi mandatą, tęsiu prad÷tus darbus taip pat nuoširdžiai ir
sąžiningai.

Su didžia pagarba Jums
Rima Baškien÷

KARTU MES GALIME SUKURTI SAUGIĄ GEROVĘ
VISIEMS!

Mob. tel. 8 698 421 73,
El. paštas ribask@lrs.lt
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Mano draugai iš Pavenčių vid. mokyklos

Su J.E.Prezidentu V.Adamkumi

Knyga apie Seimą J.E.vyskupui E.Bartuliui

Kryžių kalne išlydint piligrimus į Šiluvą

Su Bubių seniūnijos senjorais

Seimo dovanos vaikams

Su Seimo Pirmininku Č. Jurš÷nu

Pad÷kos kultūros šviesuoliams

Pokalbis su šimtamečiu A. Staškausku

Šeima – mano stipryb÷s šaltinis

