LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĖS
RIMOS BAŠKIENĖS
Veikla 2008 11 17 (kadencijos pradžia) – 2010 01 21( rudens sesijos pabaiga)

Pasirinkimas
Parlamentinio darbo patirtis įgyta 2004-2008 metų Seimo kadencijoje, noras padėti žmonėms leido
apsispręsti ir pasiryžti kandidatuoti į LR Seimą naujai kadencijai, suvokiant šio darbo atsakomybę,
sudėtingumą, gyvenimą atskirai nuo šeimos ir nuolatines keliones Kuršėnai – Vilnius, skubant į
susitikimus su rinkėjais ir vykstančius renginius.
2008 spalio 12 d. pirmajame rinkimų į LR Seimą ture Šiaulių kaimiškojoje rinkiminėje apygardoje
rinkėjai taip surikiavo pasitikėjimo kandidatais į LR Seimą eilę :
1 – Rima Baškienė, 2 – Jonas Novogreckis, 3 – Kęstutis Lukšas, 4 – Laimontas Dinius, 5 –
Algimantas Gaubas, 6 – Ingrida Venciuvienė, 7 – Aušrinė Dilinskaitė, 8 – Leonidas Minkevičius, 9 –
Inga Kulyčiūtė-Stulpinienė, 10 – Daiva Volkovienė, 11 – Mindaugas Končius.
Nors Šiaulių rajone už Valstiečių liaudininkų sąjungą, kurios nare esu, balsavo 12,3 proc. rinkėjų,
tačiau respublikos mastu VL sąjunga neperkopė 5 proc. barjero ir netapo parlamentine partija.
Spalio 26 –ąją dieną įvykusį antrąjį rinkimų turą vertinu kaip didžiulio pasitikėjimo ir dar didesnės
atsakomybės suteikimą man, nes net 67, 6 proc. rinkėjų pasirinko mano kandidatūrą.
Lapkričio 17 –ąją LR Seime tariau šventus priesaikos žodžius :
“Aš Rima Baškienė prisiekiu būti ištikima Lietuvos Respublikai; prisiekiu gerbti ir vykdyti jos
Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą; prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti
Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.
Tepadeda man Dievas!”

Priesaiką Lietuvai priima Konstitucinio teismo pirmininkas Kęstutis Lapinskas

Darbas LR Seime:
Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto narė.
Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininko pavaduotoja.
Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės pirmininkė, nuo 2009 12 22 pirmininko
pavaduotoja.
Seimo mišrios seimo narių grupės narė, nuo 2009 09 09 grupės seniūnė ir LR Seimo seniūnų sueigos
narė. (Valstiečių –liaudininkų sąjungos atstovai Seime išrinkti vienmandatinėse apygardose dirba
mišrioje Seimo narių grupėje, kuri šiuo metu jungia 5 Seimo narius. Mišri Seimo narių grupė yra
opozicinė frakcija )
Kodėl šios kadencijos Seimui nelengva ?
Šios kadencijos Seimo darbas prasidėjo sudėtingomis sąlygomis – pasaulinės ekonominės krizės
metu, turint didžiulius, nepamatuotus finansinėmis išgalėmis, įsipareigojimus žmonėms, nesukauptas
valstybės biudžeto rezervas, nepasirengta “Sodros” reformai.
Atkreiptinas dėmesys, kad į Seimą buvo išrinkta net 54 neturintys parlamentinio darbo patirties
Seimo nariai.
Džiaugsmu nepavadinsiu ir Seimo pirmininko rinkimų. Pirmuoju slaptu balsavimu už A.Valinską
balsavo tik 67 (prieš - 69). Antrajame balsavime, kai valdančiųjų prižiūrimi, kad neužeitų į
balsavimo kabiną ir negalėtų išbraukti pretendento, valdančiosios koalicijos Seimo nariai
pademostravo “drausmingumą” ir 79 balsais Seimo pirmininku išrinko Seimo naujoką Arūną
Valinską.
Nemažai darbo laiko sugaišino svarstymai dėl Seimo narių Roko Žilinsko, Viktoro Uspaskich ir
Vytauto Gapšio asmens neliečiamybės panaikinimo. Pasisakiau, kad Seimo narys neturi teisės slėptis
už Seimo nario mandato ir kartu su 88 Seimo nariais balsavu už neliečiamybės panaikinimą, kad
teismai galėtų vykdyti savo darbą.
Esminė klaida, kad naujos kadencijos Seimas, dar neįgijęs parlamentinio darbo įgūdžių, turėjo
priiminėti 2009 metų valstybės biudžetą, todėl pritariau siūlymui sutrumpinti šios Seimo kadencijos
darbą ir kitos kadencijos Seimo rinkimus rengti pusmečiu anksčiau – pavasarį, kad Seimo nariai būtų
pasirengę šiam atsakingam sprendimui.
2009 metų valstybės biudžetas buvo priimtas skubėjimo, opozicijos negirdėjimo ir visuomenės
siūlymų, naktinių posėdžių sąlygomis, įvedant sumaištį mokesčių politikoje. Pagrindinis finasinis
šalies dokumentas – Valstybės biudžetas, taisant naktinių posėdžių valdančiųjų padarytas klaidas ir
vis blogėjant ekonominei šalies padėčiai, 2009 metais buvo tikslinamas net du kartus.
2009 m. sausio 16 -osios įvykiai, kaip visuomenės nepasitenkinimo priimamais sprendimais išraiška,
dūžtant Seimo pastato langams, tik dar kartą įrodė, kad būtina tartis su visuomene, ieškoti
kompromisų, girdėti pasiūlymus.
Politikoje, kaip ir gyvenime, reikia moralės ir sutelkto darbo
Dalies mano kolegų elgesys, pasinaudojant Seimo valdybos leidimu, už parlamentinei veiklai skirtas
lėšas išsnuomoti prabangius automobilius, pirkti brangius kavos servizus savo biurams, posėdžių
nelankymas, etikos pažeidimai sukėlė visuomenės nepasitenkinimą. Esu tarp tų penkiasdešimties
Seimo narių, kurie parlamentinei veiklai naudojame savo asmeninius automobilius.
Pritariau sprendimui, kad už parlamentinei veiklai skirtas lėšas, skirtingai negu praėjusioje
kadencijoje, būtų atsiskaitoma. Dar 2008 m. gruodžio 10 d. pranešime spaudai išsakiau pritarimą
Seimo Statuto pataisai, kurios pagrindu būtų sumažintos kas mėnesį skiriamos lėšos Seimo narių
parlamentinei veiklai iki 1 VMDU. Nuo 2010 m. sausio 1 d., lyginant su praėjusia kadencija,
parlamentinei veiklai skiriama suma tapo tris kartus mažesnė.
Suprasdami sunkėjančią šalies finasinę situaciją, dalis Seimo narių jau 2009 m. sausio mėnesį 15
proc. savo darbo užmokesčio pervedėme į Valstybės biudžetą ar paramos sąskaitas. 15 proc. savo

darbo užmokesčio pervedžiau į Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų labdaros sąskaitą, taip
padėdama nelaimės ištiktiems žmonėms. Per 2009 metus Seimo nario alga sumažėjo 36 proc.
Seimas buvo tapęs Tautos prisikėlimo partijos tarpusavio santykių aiškinimosi įkaitu. Kartu su
kolegomis pasirašiau po interpeliacja dėl Seimo pirmininko atstatydinimo, už kurią balsavo 95 Seimo
nariai.
Diskusijose dėl naujos Seimo pirmininko kandidatūros, išreikšdama pasitikėjimą Irena Degutiene,
kalbėjau: “Seimo Pirmininko priedermė telkti visus Seimo narius, būti visiems vienodai teisingu. Jei
Seimo Pirmininkas pamina Seimo statutą dėl savo partijos interesų, jis žemina ne tik savo, savo
koalicijos, bet viso Seimo autoritetą. Svarbu ne vien partinis priklausomumas, svarbiausia mokėjimas įsiklausyti į kitų nuomonę, suvokimas, kad visi, tiek dirbantys pozicijoje, tiek opozicijoje,
atėjome dirbti vedini kilniausių tikslų, noro spręsti žmonių problemas, todėl tartis būtina su visais,
ypač jautriausiais visuomenei klausimais. Šiuo sudėtingu laikotarpiu Seimo darbas turi būti
organizuojamas ypač efektyviai ir profesionaliai, suvokiant, kad savo darbu privalome atstatyti
žmonių pasitikėjimą Seimu.
Daugiau atsakomybės reikia kiekvienam Seimo nariui ir čia, Seime, ir už Seimo ribų. Kiekvieno
mūsų elgesys nėra vien tik mūsų asmeninis reikalas – tai tampa viso Seimo vertinimu. “
Priminiau Seimo nariams praėjusioje kadencijoje priimto Valstybės politikų elgesio kodekso
nenuneigiamus elgesio principus: 1) pagarba žmogui ir valstybei, 2) teisingumas, 3) sąžiningumas, 4)
skaidrumas ir viešumas, 5) padorumas, 6) pavyzdingumas, 7) nesavanaudiškumas, 8) nešališkumas,
9) atsakomybė.
Eilę metų esu kviečiama į LR Prezidento rengiamus Nacionalinius pusryčius, kurių metu
diskutuojame dorovės ir moralės, kitais aktualiausiais mūsų valstybei klausimais. Šiemet šio renginio
diskusijoje “Valstybės kūrimas socialinės ir dvasinės krizės laikotarpiu “ aptarėme dorovinių vertybių
svarbą jaunimo ugdymui.

Nacionalinių pusryčių metu su Prezidentu V.Adamkumi ir ponia A.Adamkiene bei kolegomis Seimo
nariais

Veikla įstatymų leidyboje
Per laikotarpį nuo kadencijos pradžios pateikiau 60 teisės aktų ( t.sk. 34 pasiūlymus, 7 Seimo
nutarimus, 6 įstatymų projektus, 3 rezoliucijas ir kitus teisės aktus ) . Daug pasiūlymų išsakiau
žodžiu, kalbėdama plenarinuose posėdžiuose, socialinių reikalų ir darbo komitete, Seimo ir pasaulio
lietuvių komisijoje.
Pateikiau pataisą LR Kostitucijos 55 straipsniui, kad Seimo narių skaičius būtų ne 141, o 71 – tiek
kiek renkama vienmandatėse rinkimų apygardose.
Siūlau svarstyti galimybę nustatyti tam tikrus kvalifikacinius reikalavimus kandidatams į Seimo
narius. Manau, kad tokie reikalavimai paskatintų kandidatus į Seimo narius tinkamai pasirengti darbui
politikoje.
Siūliau panaikinti Konstitucinę nuostatą leidžiančią derinti Seimo nario darbą ir ministro pareigas.
Siūliau pataisą Vietos savivaldos įstatyme, kad savivaldybėse, turinčiose mažiau nei 41 tarybos narį
būtų tik viena mero pavaduotojo pareigybė ir daugelį kitų.
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos atstovai Seime pritarėme Žemaitijos partijos kreipimuisi
parengti įstatymų pataisas, siūlančias įtvirtinti nuostatas, kad pagal sąrašus į Seimą ar savivaldybių
tarybas išrinkti asmenys mandatą išsaugotų tik iki tol, kol dirba jį delegavusioje frakcijoje ar partijoje,
nes dalyvavimas politikoje negali būti grindžiamas tik siaurais asmeniniais interesais. Bėgiojimas iš
vienos partijos į kitą, frakcijų keitimas menkina ne tik politiko asmenybę, bet ir daro didelę žalą visai
politinei sistemai bei visuomenės požiūriui į ją. Rinkėjai, balsavę už tam tikros politinės jėgos
rinkimų sąrašą, pasijunta apgauti, matydami jų išrinkto Seimo nario perėjimus iš vienos frakcijos į
kitą. Atitinkamų įstatymų pataisos užkirstų kelią vadinamai „politinei migracijai“.
.
Valstiečių liaudininkų sąjungos atstovai Seime išreiškėme savo ir partijos poziciją, kad merai privalo
būti renkami tiesiogiai taip įvykdant daugelio partijų duotą pažadą rinkėjams. Šiam įstatymo projektui
teikiau konkrečius pasiūlymus dėl merų atstatydimo tvarkos.
Parengdama pranešimus spaudai ir diskutuodama Seimo plenariuose posėdžiuose, atkreipiau dėmesį
ir į kitas aktualias problemas. Viename iš savo pasisakymų Seime, teigiau, kad “ieškodami būdų,
kaip išbristi iš sunkmečio, prieš mažindami išmokas, pensijas, atlyginimus turime aiškiai atsakyti į
klausimą: ar tikrai nėra kitų biudžeto taupymo rezervų? “ Išreiškiau aiškią poziciją, kad visuotinio
taupymo akivaizdoje negalima savanaudiškai išlaidauti, skiriant dosnias sumas ilgalaikio turto,
kompiuterinės technikos įsigijimui ministerijose, kritikavau už lėšų skyrimą Užsienio reikalų
ministerijos administraciniam pastatui ( 23 mln) , perkant pastatus ambasadoms (ambasadai Londone
skirta 4,3 mln), įsigyjant transportinius lėktuvus (skirta 76 mln.) , o taip pat - rekonstruojant ministro

pirmininko rezidenciją- ( jai rekonstruoti skirta 2 mln.), 2010 metų Valstybės investicijų programoje
skiriant 12 mln. Lt.– Užsienio reikalų ministerijos pastato Vilniuje, T. Vaižganto 2 rekonstravimui,
11,9 mln.Lt – Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros pastatų Rinktinės g. 7 ir 9 rekonstravimui, 4
mln.Lt – Alytaus pataisos namų bendrabučio rekonstravimui. Ar tai svarbiausi prioritetai ? Kviečiau
kooreguoti Valstybės investicinę programą, kad jos turinys būtų grįstas sąžiningumo ir protingumo
kriterijais.
Kreipiausi į Ministrą Pirmininką Andrių Kubilių, prašydama neslėpti realios informacijos ir visiems
Seimo nariams pastoviai pateikti finansinę šalies analizę ir Vyriausybės siūlymus, kad Seimo nariai
turėtų tikslesnę, pagrįstą skaičiavimais informaciją.
Drąsiai pasisakiau už LEO LT sutarties naikinimą. Praėjusioje kadencijoje buvau tarpe tų, kurie
nepritarėme šiai sutarčiai.
Liepos 15 d. buvau pakviesta į susitikimą su LR Prezidente D.Grybauskaite, kur turėjau galimybę
išsakyti savo nuomonę ir pasiūlymus dėl socialinės politikos. Siūliau šiomis sunkmečio sąlygomis
dažniau įsiklausyti į visų, tame tarpe ir opozicijos, nuomonę, girdėti žmonių pasiūlymus.

Prezidentūroje su LR Prezidente Dalia Grybauskaite

Pasiūlymai dėl krizės valdymo,Valstybės ir “Sodros” biudžetų
Susitikime su Seimo pirmininke Irena Degutiene įteikiau pasiūlymus dėl krizės valdymo ir 2010 m.
valstybės ir savivaldybių biudžetų. Valstiečiai liaudininkai siūlėme nepritarti Vyriausybės teikiamoms
Pelno mokesčio įstatymo pataisoms, kuriomis mažinamas bazinis pelno mokestis stambioms
įmonėms.
Siūlėme nedelsiant įvesti nekilnojamo turto mokestį fiziniams asmenims, priklausomai nuo turto
vertės ir jo paskirties, numatant šiuo mokesčiu neapmokestinamo nekilnojamojo turto dydį.
Siūlėme sugrąžinti PVM lengvatas.
Siūlėme atsižvelgti į žemdirbių organizacijų, Kaimo reikalų komiteto siūlymus skirti papildomai lėšų
žemės reformos darbams užbaigti ir melioracijai vykdyti.
Skatinant Lietuvos ekonomikos gaivinimą, siūlėme kuo skubiau priimti Atsinaujinančių energetikos
šaltinių įstatymą ir sukurti specialią valstybinę programą šių šaltinių naudojimo skatinimui.
Išsakėme poziciją, nepritariančią transporto lengvatų neįgaliesiems panaikinimui, “Sodros” įmokų
tarifų didinimui.
Siūlau valstybės politiką nukreipti į esamų darbo vietų išsaugojimą ir naujų darbo vietų kūrimą.
Skatinant verslumą, naujai įkuriamoms įmonėms bent du metus taikyti mokestines lengvatas.
Išanalizuoti mokestinių reformų ūkininkams pritaikymo poveikį.
Kalbėdama Seime svarstant Valstybės biudžetą išdėsčiau pateiktus pasiūlymus ir retoriškai klausiau:
“Ar Vyriausybė žino prioritetus ir ar girdi pasiūlymus?” Prioritetų nebuvimas arba vėlyvas
suvokimas, kas yra svarbiausia - gali padaryti daug žalos. Negalima į pirmą vietą kelti kaip
pagrindinį tikslą biudžeto subalansavimą, neįvertinat skurdo, nedarbo mastų.
Vien tik atlyginimų mažinimai, jei nebus daromos esminės pertvarkos visoje sistemoje, neduos
teigiamų rezultatų. Neigiamas, užsitęsusio proceso pavyzdys yra dar vis neįvykdyta administracinė
reforma, įnešusi daugiau nerimo nei lauktos ekonomijos. Stabilumas mokesčių sistemoje, naujų darbo
vietų subsidijavimas turi būti svarbiausiu prioritetu, nes kol nedarbas nepradės mažėti, tol negalėsime
sakyti, kad sunkmetis traukiasi, tol neatgausime ir žmonių pasitikėjimo”
Kalbėdama Seime svarstant Sodros biudžetą teigiau, kad “išsigelbėjimo iš sunkmečio planai negali
būti nukreipti į sunkiausiai gyvenančius ir silpniausius visuomenėje žmones. Bet kokia krize negalime
pateisinti visuomenės, kuri nesuteikia galimybės senukams gyvenimo saulėlydžio metus nugyventi
bent kiek oriau. Todėl mažinimas jau ir taip skurdžių pensijų tampa šventvagišku. Apie 30 proc.
Lietuvos pensininkų pajamos žemiau skurdo ribos. Pensijoms Lietuvoje skiriama tik apie 6 proc.
BVP, vidutiniškai ES šalys tam išleidžia dvigubai didesnę dalį. Tačiau daugelyje valstybių apie
trečdalį išlaidų pensijoms padengiama ne socialinio draudimo įmokomis, bet kitais mokesčiais.
Svarstytinas nedarbo pašalpų mažinimas iki 800 Lt, kartu užtikrinant griežtesnę šių pašalpų skyrimo
kontrolę, kelių valstybinių pensijų mokėjimo vienam asmeniui ribojimas, nepriemokos dirbusiems
pensininkams termino nukėlimas, pervedimų į antrosios pakopos kaupiamuosius fondus sumažinimas
iki 1 proc. arba net laikinas sustabdymas. Norint užtikrinti ilgalaikį socialinio draudimo sistemos
finansinį tvarumą svarstytinas siūlymas nustatyti senatvės pensijų indeksavimo tvarką, numatant
darbo užmokesčio didėjimo įtaką pensijų indeksavimui.
Svarstant motinystės (tėvystės) išmokų dydį, dėmesio centre turėtų būti vaikas ir jo poreikiai. Tuo
pagrindu motinystės pašalpų mokėjimą susisteminti – sumažinant viršutinę ribą ir pakeliant apatinę.
Būtinas taupumas pačioje “Sodros” sistemoje.
Keičiant „Sodros“ koncepciją, socialinės apsaugos sistemos gelbėjimosi ratu pirmoje eilėje turi būti
matoma verslo plėtra ir sąlygų tam sudarymas, aiškumas ir ilgalaikė perspektyva.”
Kadangi į daugelį teiktų siūlymų nebuvo įsiklausyta – valstiečių liaudininkų sąjungos atstovai Seime
nepritarėme nei Valstybės nei ”Sodros” biudžetų projektams.

Stambių gyvulininkystės ūkių steigimas ir plėtra privalo būti vykdoma laikantis teisės aktų ir
aplinkosauginių reikalavimų.
Vykdant eilės bendruomenių prašymus, kartu su kolega Antanu Baura inicijavome Mažeikių,
Kalvarijos, Radviliškio, Pakruojo, Tytuvėnų ir Pasvalio rajonų bendruomenių ir savivaldybių atstovų
susitikimą su Seimo Pirmininke Irena Degutiene dėl stambių gyvulininkystės ūkių sukeliamų
problemų gyventojams neatidėliotino sprendimo, išreiškėme įsitikinimą, kad bet kokių įmonių
steigimas ar plėtra turi būti vykdoma laikantis galiojančių teisės aktų ir aplinkosauginių reikalavimų,
kad nuo priimamų sprendimų nenukentėtų nei šiose vietovėse gyvenantys žmonės, nei gamta.
Pasitarimo metu nutarėme siūlyti atitinkamoms institucijoms taisyti įstatymus ir suteikti savivaldai
daugiau teisių ir atsakomybės sprendžiant šiuos klausimus bei spręsti aplinkos taršos ir kvapų
problemą. Šiuo metu jau yra rengiami teisės aktai, kuriuose svarstoma prievolė stambiems
gyvulininkystės kompleksams įrengti biodujų gamybos įrenginius ir taip ne tik mažinti aplinkos taršą,
bet ir sukurti naują energijos šaltinį vietos bendruomenėms

Susitikimo su Seimo pirmininke Irena Degutiene metu

Kas svarbiau : studentas ar reformos prestižas ?
Svarstant švietimo reformą atkreipiau valdančiosios daugumos dėmesį, kad permainos studijų
finansavimo sferoje neturi riboti studijų prieinamumo mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams.
Vyriausybė, besirūpindama tuo, kad mūsų šalies universitetai patektų į pasaulio prestižinių aukštųjų
mokyklų šimtuką, negali užmiršti svarbiausio tikslo - sudaryti sąlygas visiems gabiems piliečiams
įgyti aukštąjį išsilavinimą, nepriklausomai nuo jų pajamų.
Deklaruojama, jog gabiausi studentai galės nemokėti už studijas (gaus "studijų krepšelį), o kitiems
galios lanksti bankinių paskolų sistema. Akivaizdu, kad ne visi moksleiviai turi vienodas galimybes
pasirengti egzaminams. Mažas pajamas gaunančios šeimos, ypač kaimo vietovėse dažnai neturi
pakankamai lėšų vaiko parengimui studijoms. Kyla abejonių, kad gabūs, bet neturėję pakankamai

išteklių savo sugebėjimams lavinti, vaikai ( ir ypač kaimo vaikai) turės, skirtingai nei dabar, iš karto
mokėti už studijas arba imti paskolas. Reformos kūrėjai nepateikdami aiškios informacijos kokią įtaką
"studijų krepšelis" darys stojimo procedūroms, kokias studijas turės siūlyti aukštoji mokykla, kad
atitiktų krepšelio reikalavimus, kokiomis sąlygomis bus sprendžiamas studijų kreditavimas ir t.t,
sukelia nerimą ir sumaištį abiturientams ir jų tėveliams.
Raginau Vyriausybę atsakingai vykdyti aukštojo mokslo reformą. Socialinė padėtis negali tapti
priežastimi mažinančia galimybę siekti aukštojo išsilavinimo.
Esu tarpe Seimo narių inicijavusių kreipimosi į Konstitucinį teismą dėl aukštojo mokslo įstatymo
atitikimo LR Konstitucijai.
Ar vardan sveikatos reformos aukosime rajonines ligonines ir taupysime sergančiųjų sąskaita ?
Vyriausybės valandos metu kreipiausi į Sveikatos apsaugos ministrą A.Čapliką teigdama, kad
įgyvendinant šalies apskričių reformą, nemažai sumaišties įnešta ir į sveikatos apsaugos sistemą, nes
Seimo nariai gauna raštus, kur nerimą dėl ligoninių išlikimo išsako bendruomenes ( pristačiau
Joniškio raj. Skaistgirio miestelio bendruomenės kreipimasį, kurį pasirašė 489 bendruomenės
nariai).
Atkreipiau dėmesį, kad būtina personaliai atsižvelgti į kiekvienos ligoninės priskyrimą vienai ar kitai
institucijai, ar ligoninės funkcijų sumažinimą ir siekiant sėkmingai įgyvendinti sveikatos priežiūros
suteikimą gyventojams, teikti daugiau informacijos, daugiau tartis su vietos bendruomene,
savivaldybėmis, visuomene.
Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas planas pertvarkyti ligoninių tinklą nepaisant gražių
deklaracijų (stiprinti slaugą, ligų profilaktiką ir pirminę sveikatos priežiūrą), numato nutraukti
finansavimą dalies rajonų ligoninių paslaugoms (reanimacijos, operacinės, chirurgijos ir
traumatologijos skyrių, laboratorijos ir t.t) ir gyventojams teks vykti į miestų ligonines. Rajono
ligoninėse būtų teikiamos tik minimalios paslaugos (slauga, terapija, dienos chirurgija).
Siūliau atnaujinti diskusijas dėl ligoninių ir poliklinikų struktūrų sujungimo. Jei ligoninės ir
poliklinikos rajonuose naudotųsi bendra administracine ir ūkine infrastruktūra, vestų bendrą
buhalteriją – būtų žymiai taupomos lėšos.
Kreipiausi į sveikatos apsaugos ministrą Algį Čapliką išreikšdama susirūpinimą dėl įvykių Šiaulių
akušerijos-ginekologijos klinikoje kai cheminėmis medžiagomis buvo nudeginti naujagimiai. Kodėl
Šiaulių akušerijos-ginekologijos klinika naudojo antiseptiką „Cutasept“, kuris naujagimių priežiūrai
nebenaudojamas? Išreiškiau įsitikinimą, kad prokuratūros vykdomas tyrimas dėl antiseptinės
priemonės galimo pakeitimo kitu skysčiu būtų įvykdytas operatyviai nustatant ir nubaudžiant kaltus
asmenis, o Sveikatos apsaugos ministerija skirs pakankamai dėmesio prevenciniam darbui, kad
nebenaudotini vaistai būtų išimami iš visų gydymo įstaigų ir nusikalstamo nerūpestingumo atvejai
nebepasikartotų.
Nepritariau Vyriausybės pozicijai svarstant Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo projektą
taupyti sergančiųjų sąskaita - tris pirmąsias ligos dienas dirbantiesiems asmenims buvo siūloma visai
nemokėti ligos pašalpos. Su galimais piktnaudžiavimo atvejais siūliau kovoti griežtinant
nedarbingumo lapelių išdavimo kontrolę, o ne skriaudžiant sergančius žmones, nes sirgdamas
žmogus ir taip patiria papildomų išlaidų vaistų įsigijimui, o be to tai skatins žmones eiti į darbą
sergant ir tai neabejotinai iššauks dažnesnius aplinkinių susirgimus, epidemijas, ligų komplikacijas ir
pan. Kartu su socialinių reikalų komiteto nariais Vyriausybės teiktą įstatymo projektą ženkliai
patobulinome.

“Bado dieta” Lietuvos savivaldai
Valstiečiai liaudininkai inicijavome peticiją, kuria siekėme užkirsti kelią numatomam, neteisėtam
(pažeidžiančiam Europos Vietos Savivaldos Chartiją) savivaldos biudžetų pajamų
mažinimui. Reikalavome skubiai taisyti Vyriausybės pateiktą savivaldybių biudžetų pajamų
nustatymo metodiką bei 2010 m. biudžeto įstatymų projektus, kuriais nepagrįstai siekiama
apriboti savivaldybių galimybes disponuoti mokesčių lėšomis ir suversti savivaldai didelę
dalį atsakomybės už sunkmečio finansines problemas. Šiems teisės aktams pateikėme
komkrečius pasiūlymus.
2010 metais dėl tiesioginio biudžeto lėšų karpymo ir padidėjusio pelno mokesčio savivaldybės
neteks apie 14 procentų planuotų pajamų. Taps problematiška vykdyti įsipareigojimus gyventojams –
mokėti už socialines bei sveikatos paslaugas, kofinansuoti bendruomenių vykdomus ES projektus.
Nekalbant apie tai, kad sunkmečiu ypač išaugo viešųjų paslaugų poreikis: ženkliai padaugėjo
socialinių paslaugų, išmokų, trūksta lėšų bazinių funkcijų vykdymui. Minėti sprendimai grubiai
pažeidžia ir Europos Vietos Savivaldos Chartijos 9 straipsnį, kuris numato, jog savivaldos organų
finansiniai ištekliai turi būti proporcingi numatytiems įsipareigojimams. Lietuvos valdžios
vienašališku sprendimu, prisidengdama sunkia ekonomine padėtimi, bandoma dengti pinigų trūkumą
savivaldybių sąskaita ir neproporcingai riboja savivaldybių finansinius pajėgumus, tuo pačiu griauna
gyventojų pasitikėjimą savivalda ir vietos demokratija. Savivaldos biudžetai mažinami tris kartus
daugiau nei valstybinis biudžetas.
Parengtame skunde prašėme užkirsti kelią Konstitucijos, įstatymų ir Lietuvos tarptautinių
įsipareigojimų pažeidimams ir demokratinės vietos savivaldos naikinimui.

Spaudos konferencijoje su Ignalinos meru B.Rope, Seimo nariu A.Baura, LVLS pirmininku
R.Karbauskiu ir Kupiškio meru J.Jaručiu pristatėme 44 savivaldybėse inicijuotą peticiją

Vaikų išlaikymo ( alimentų) fondas išsaugotas
Praėjusios kadencijos Seimas vienu iš geriausių savo darbų įvardino Vaikų išlaikymo (alimentų)
fondo įsteigimą. Esu šio įstatymo autorė. Nuo 2008 sausio 1 d. savo veiklą pradėjęs vaikų išlaikymo
fondas sulaukė visuomenės pripažinimo. Alimentų negaunantiems vaikams išmoką dabar moka
valstybė ir iš nemokančio alimentų tėvo ar motinos išmokėtą sumą išieško regreso tvarka be senaties
termino ir su palūkanomis. Šio fondo paramos jau sulaukė 24 tūkstančiai vaikų. Vaikų išlaikymo
(alimentų) fondo įstatymo įgyvendinimas – tai kartu drausminančios priemonės įvykdymas, nes dalis
tėvų ėmė mokėti alimentus, nenorėdami tapti valstybės skolininkais.
Atkreiptinas dėmesys, kad išmokėtų sumų išieškojimas tik prasideda. Nemokantys alimentų asmenys
atsakomybės neišvengs kol gyvi ir dar privalės sumokėti palūkanas iš bet kokio turto ar pajamų, todėl
teigti, kad Vaikų išlaikymo (alimentų) fondo įsteigimas nuostolingas – per anksti.
Pažymėtina, kad iširus santuokai, labiausiai nukenčia vaikai, dar labiau jie nukenčia, kai tėvai
pamiršta savo pareigą išlaikyti savo vaikus ir vengia mokėti alimentus. Išreiškiau įsitikinimą, kad
panaikindami vaikų išlaikymo (alimentų) fondą, dar labiau juos nuskriausime ir tuo pačiu
padidinsime socialinių pašalpų gavėjų skaičių.
Aktyviai gyniau vaikų išlaikymo fondo reikalingumą, 2009 m. spalio 20 d. Seimo plenarinio posėdžio
metu Seimo nariai po pateikimo nepritarė Vyriausybės siūlymui panaikinti šį fondą.
Pakeisdama fondo naikinimo datą iš 2010 m. kovo 1 d. į balandžio 1 d. Vyriausybė, minėdama
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 20-metį, vėl buvo pakėlusi Damoklo kardą prieš Vaikų
išlaikymo (alimentų) fondą, siekdama priversti Seimo narius persigalvoti, neįsigilindami, kad Vaikų
išlaikymo fondas jau išmokėjo 42 mln. Lt., Panaikinus fondą ši suma tiesiog būtų padovanota
neatsakingiems tėvams.
Siūliau skubiai spręsti, kaip efektingiau drausminti mūsų visuomenę, pareikalaujant atsakomybės iš
vengiančių mokėti alimentus tėvų: juos viešinant, ieškant būdų aktyviau vykdyti išieškojimą, kad
išvykimas į užsienį netaptų priežastimi Lietuvoje likusiems vaikams negauti nei alimentų, nei
išmokos iš fondo.
Seimo nariams užteko politinės drąsos galutinai atmesti Vyriausybės siūlymą panaikinti vaikų
išlaikymo fondą.
Negali pritrūkti lėšų socialinėms pašalpoms
Vyriausybės valandos Seime metu kreipiausi į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrą Donatą
Jankauską atkreipdama dėmesį, kad savivaldybių biudžetuose ėmė trūkti lėšų socialinėms pašalpoms
mokėti. Išaugus paramos gavėjų skaičiui, kiekvienai savivaldybei iki 2009 metų pabaigos
socialinėms pašalpoms papildomai prireikė maždaug po 1 milijoną litų.
Savivaldybės privalo vykdyti joms deleguotą funkciją pagal nustatytą pašalpų skyrimo bei mokėjimo
tvarką. Savivaldybėse pajamos į biudžetus tuo laikotarpiu jau buvo nebesurenkamos, kompensuoti
lėšų trūkumo savo biudžeto lėšomis savivaldybės nebegalėjo. Kad valstybės deleguota funkcija būtų
įvykdyta ir neliktų nuskriausti sunkiausiai gyvenantys žmonės, siūliau skubiai ieškoti sprendimo
būdų. Problemą ministerija išsprendė.
Pedofilijos problemos turi būti sprendžiamos drąsiai ir atsakingai
Lietuvą sukrėtė įtarimai nepilnametės seksualiniu išnaudojimu ir dviguba žmogžudyste. Keletą
mėnesių vaikų teisių apsaugos bei teisėsaugos institucijos keitėsi tik raštais, nepriimdamos konkrečių
sprendimų dėl mergaitės tėvo keliamų kaltinimų galimu vaiko seksualiniu išnaudojimu. Į
žiniasklaidoje išplatintą informaciją dėl galimo nepilnametės tvirkinimo nebuvo tinkamai sureaguota.
Seimo nariai, gavę įtariamojo žmogžudyste Drąsiaus Kedžio laiškus ir perdavę juos prokuratūrai,
nesulaukė jokio atsakymo. Teisingumo ministro teiginys esą „pats buvau gavęs kraupųjį įtariamojo

„Laišką į niekur“ ir perdaviau jį Generaliniam prokurorui“ verčia nusistebėti, kodėl trūko
operatyvumo, kai informacija apie galimą nusikaltimą buvo pateikta aukščiausiems valdžios
pareigūnams.
Tiesos paieškos turi būti nuoseklios ir preciziškos, tačiau kai byla liečia nepilnametį vaiką, kai
pateikiami kaltinamai pedofilija, prokuratūros ir vaikų teisių apsaugos kontrolierių veiksmai privalėjo
būti ryžtingi ir operatyvūs, nepriklausomai nuo to, ar įtariamasis teisėjas, ar eilinis pilietis.
Kyla abejonių ar vaiko teises ginančios institucijos turi pakankamus įgaliojimus, kad apgintų
silpniausiąjį.
Kalbėdama diskusijoje Seime šia tema retoriškai klausiau: “Ar padarėme viską, kad būtų
sprendžiamos vaikų teisių apsaugos problemos, operatyviai reaguojama į visuomenėje pasklidusią
informaciją, tinkamai formuojama šeimos ir vaiko teises ginanti politika? Svarstytina, ar pakankamai
griežti mūsų šalies įstatymai, asmenims, padariusiems seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš
vaikus? “ Daugelis valstybių griežtina įstatymus tokiems nusikaltėliams, ilgindami įkalinimo laiką,
vykdo tokių nusikaltėlių cheminę kastraciją. Atgavusieji laisvę pedofilai privalo nešioti elektronines
apyrankes ir periodiškai prisistatyti policijai. Kartu su kolegomis parengėme Baudžiamojo kodekso
įstatymo projektą dėl medikamentinių priemonių naudojimo pedofilams.
Sprendžiant pedofiljos problemas atsakomybės turi būti pareikalauta iš visų institucijų ir pareigūnų,
tinkamai neatlikusių savo pareigų, ypač iš prokuratūros. Ryžtingumo pritrūko ir vaikų teisių apsaugos
kontrolieriams ir vaikų teisių apsaugos tarnyboms. Tuo dar akivaizdžaiu įsitikinau dirbdama
Socialinių reikalų ir darbo komiteto sudarytoje darbo grupėje tiriančioje šią problemą. Kalbėdama
plenario posėdžio metu Seime pasisakiau, jog pritariu Seimo Teisės teisėtvarkos komiteto išvadai,
kad generalinis prokuroras Algimantas Valantinas netinkamai vykde savo pareigas, nesugebėjo
koordinuoti savo vadovaujamos institucijos veiksmų. Siūliau, kad prokuratūros vadovas prisiimtų
asmeninę atsakomybę ir atsistatydintų.
Ar šeima ir vaikų teisės yra prioritetas mūsų valstybei ?
Seime veikia įvairios komisijos: Jūrinių ir žuvininkystės reikalų, Pasipriešinimo okupaciniams
režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų, LR Seimo ir Pasaulio
lietuvių bendruomenės bei kitos. Tačiau optimizuojant komisijų skaičių buvo panaikinta Šeimos ir
vaiko reikalų komisija. Šios politikos formavimas perduotas Socialinių reikalų ir darbo komitetui,
kuriam tai tapo tik viena iš daugelio veiklos krypčių. Dabar jau akivaizdu, kad Komisijos
panaikinimas buvo lengvabūdiškas valdančiosios daugumos sprendimas.
Šeimos politikos klausimai man visada buvo aktualūs ir svarbūs, todėl šiomis temomis aktyviai
reiškiau savo poziciją. Vyriausybės valandos metu atkreipiau Teisingumo ministro R.Šimašiaus
dėmesį į Teisingumo ministerijos parengtas Civilinio kodekso pataisas, kurios sukėlė visuomenės
nerimą, nes jomis supaprastinamas santuokos nutraukimas. Norima leisti notarams tvirtinti šeimos
santykių nutraukimą, kai nėra ginčo dėl turto ir jei sutuoktiniai neturi vaikų. Teigiama, kad pataisos
leis sumažinti teismų darbo krūvį ir paspartinti skyrybų procesą. Civiliniame kodekse įtvirtintas
šeimos santykių teisinio reguliavimo principas, jog " Šeimos įstatymai ir jų taikymas turi užtikrinti
šeimos ir jos reikšmės visuomenėje stiprinimą, šeimos nario tarpusavio atsakomybę už šeimos
išsaugojimą".Tokie jautrūs sprendimai neturi būti priimami skubotai, neišdiskutavus su visuomene
bei atitinkamomis institucijomis.
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įdėjai rengti
Nacionalinį susitarimą dėl šeimos, išsakė pasiryžimą dirbti kartu, kad visų bendromis pastangomis
būtų sukurta šeimai palanki aplinka. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, turinti senas, šimtametes
tradicijas, visada pasisakė už šeimos stiprinimą ir krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą. Šiuo metu,
Lietuvai išgyvenant ekonominį sunkmetį, būtina propaguoti moralę, visapusiškai padėti šeimoms, kad

šeimos jaustųsi saugios, kad būtų suteikta daugiau paslaugų ir sąlygų auginti vaikus. Jaunuoliai tiek
šeimoje, tiek mokykloje privalo būti ruošiami šeimos kūrimui, atsakingai motinystei ir tėvystei.
Daug diskusijų Seime sukėlė Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio
įstatymo pataisos. Kai kurie kolegos pamiršdami, kad šis įstatymas liečia nepilnamečius ir siekdami
savų intersų dėl nuostatos, kad nebūtų propaguojami homoseksualūs santykiai, daugelį kartų bandė
žlugdyti šio įstatymo priėmimą, o priėmus įstatymą, organizavo šio teisės akto apskundimą Europos
Sąjungos Parlamentui. Buvau tarp tų 54 Seimo narių, kurie pritarėme rezoliucijai dėl kreipimosi į
Europos Bendrijų teisingumo teismą, nesutikdami, kad ES institucijos Lietuvai nurodinėtų vertybinių
principų reikšmes. Gindami seksualinių mažumų teises neturime paminti normalios orientacijos
žmonių teisių.
Visada pasisakiau už tradicinę šeimą, už dorovinių vertybių puoselėjimą. Dažnai primenu
J.E.kardinolo A.J. Bačkio žodžius: “Tik šeimoje gimsta gėrio suvokimas ir jo troškimas, teisingumo ir
gailestingumo sąvokos tampa gyvenimu, atlaidumas ir pasiaukojimas paruošia žmogų mylėti ne vien
save, bet ir kitą, o drauge – savo Tėvynę. Tad gelbėkime šeimą, neleiskime jai žūti, padėkime
jaunimui saugiai ir ramiai kurti savo ateitį ant tvirtų doros ir moralės pamatų.”
Bendradarbiauju su nevyriausybinėmis organizacijomis, vysupijų šeimų centrų nariais, dirbančiomis
su šeimomis. Kasmet dalyvauju iškiliose Šiaulių vyskupijos šeimų šventėse. Kalbėdama šios šentės
metu išreikiau viltį, kad Konstitucinė nuostata, jog šeima yra Valstybės ir visuomenės pagrindas
išliks nepriklausomai nuo Lietuvą pasiekiančių modernių požiūrių. Kiekvienas turime padaryti kiek
galima daugiau, kad šeimos Lietuvoje tvirtėtų, kad santarvėje ir meilėje augtų vaikai.
Priminiau Motinos Teresės žodžius : “Darykime gerus darbus”.

Šiaulių vyskupijos šeimų šventėje 2010 m.
Darbas Seimo socialinių reikalų ir darbo komitete
Kaip ir praėjusioje kadencijoje pasirinkau darbą socialinių reikalų ir darbo komitete, žinodama, kad
darbo bus labai daug ir labai atsakingo. Diskusijos, išvadų rengimas, svarstymas, konferencijos ir
susitikimai sekė vienas po kito. Buvau eilės įstatymų išvadų rengėja.

Vykdydami parlamentinę kontrolę domėjomės garantinio fondo, darbo biržos veikla. Kartu su
Lietuvos savivaldybių asociacijos nariais aptarėme mokėjimo už socialines paslaugas, globos įstaigų
perdavimo klausimus. Išsakiau būtinybė tobulinti Užimtumo rėmimo įstatymą, kad būtų galimybė
laikinai įdarbinti bedarbius Darbo biržos vykdomose programose, tobulinti Vaikų išlaikymo fondo,
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymus.
Tarptautinėje konferencijoje „Gestų kalba mokykloje: praeitis, dabartis ir vizija“ aptarėme kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų problemas dėl gestų kalbos. Pasiūlėme LR Vyriausybei papildyti Lietuvių gestų
kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2009-2012 metų programą nuostata, užtikrinančia
informacijos prieinamumą kurtiesiems.
Išsakiau savo poziciją svarstyme dėl Europos Komisijos pasiūlymo kovai su seksualine prievarta
prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija.
Atsižvelginat į tai, kad seksualinė prievarta prieš vaikus ir seksualinis jų išnaudojimas visame
pasaulyje yra laikomi vienais iš pavojingiausių nusikaltimų, kurie pastaruoju metu įgijo tarptautinį
mastą pasiūlėme, kad Europos Sąjungos valstybės narės glaudžiai bendradarbiautų ir keistųsi
informacija šiais klausimais.
Kartu su Švietimo, mokslo ir kultūros bei Sveikatos reikalų komitetais aptarėme šeimų, auginančių
neįgalius vaikus, problemas. Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ atstovai supažindino su savo
veikla, pristatė parengtą programą „Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, integravimas: nuo idėjos iki
veiksmo“, kuria siekiama, kad paslaugos ateitų į „sergančią“ šeimą. Esminės problemos, su kuriomis
susiduria šeima, slauganti vaiką – socialinių paslaugų nelankstumas ir kompleksinės pagalbos vaikui
stoka, tarpžinybinio bendradarbiavimo trukdžiai, socialinių garantijų tėvams užtikrinimas. Atkreipiau
dėmesį į šių šeimų švietimo būtinybę.
Kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba bei Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija surengėme vaikus globojančių šeimų ir šeimynų konferenciją „Priglausk mane“. Šiuo
renginiu siekta atkreipti dėmesį ir formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į vaikų globą ir išreikšti
pagarbą bei padėką tiems, kurie padeda užaugti tėvų globos netekusiems vaikams. Gerumo
žvaigždėmis ir padėkų raštais buvo apdovanoti labiausiai nusipelnę vaikų globėjai. Konferencijoje
aptarėme globos šeimoje ir šeimynoje aktualijas Lietuvoje, vaikų psichosocialinę raidą, globojamų
vaikų ir paauglių elgesio problemas bei jų sprendimo būdus.
Tarptautinės vaikų gynimo dienos ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 20-mečio paminėjimo
proga kartu su Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija bei Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija surengėme konferenciją „Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijai 20 metų: problemos ir
aktualijos Lietuvoje“. Aptarėme aktualiausias vaiko teisių apsaugos bei vaiko gerovės užtikrinimo
problemas, akcentuojant, kad šeimai būtina teikti visokeriopą paramą, kad vaikui joje augti būtų gera
ir saugu, aptarėme tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą siekiant užtikrinti vaiko gerovę.
Kartu su Vilniaus arkivyskupijos centru surengėme konferenciją „Šeimų judėjimai Europoje ir
Lietuvoje: tikslai, siekiai ir bendradarbiavimas“, skirtą visuomeninių šeimų judėjimų veiklai aptarti.
Konferencijoje akcentuotas svarus šeimų įnašas į bendrą visuomenės gerovę. Šeimos politikos
ekspertai, visuomeninių šeimų organizacijų atstovai iš Vokietijos, Vengrijos, Prancūzijos, Italijos,
Lietuvos ir kitų šalių diskutavo apie šeimos politiką Lietuvoje bei Europoje, visuomeninių šeimų
judėjimų svarbą ir problemas, keitėsi gerąja patirtimi, aptarėme bendradarbiavimo galimybes, siekiant
tapti veikliais socialiniais partneriais.
Konferencijoje, surengtoje kartu su organizacija Caritas, Romerio universitete aptarėme prostitucijos
problemą Lietuvoje ir pasaulyje.

Darbas Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijoje.
Esu Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininko pavaduotoja .

Sesijos dalyviai
Balandžio 20-24 d. LR Seime vykusios sesijos metu didžiausias dėmesys buvo skirtas Lietuvos
Respublikos pilietybės klausimų nagrinėjimui. Priėmėme rezoliuciją, kurioje siūlėme Seimui
papildyti įstatymo projektą, numatant atvejį, leidžiantį Lietuvos Respublikos piliečiui būti kartu ir
kitos valstybės piliečiu, jeigu jis yra asmuo, pasitraukęs iš Lietuvos ne tik iki 1990 m. kovo 11 d., bet
ir po 1990 m. kovo 11 d., ir įgijęs kitos valstybės pilietybę.
Apsvarstėme klausimus, susijusius su globos namuose gyvenančių vaikų sveikata, priėmėme
rezoliuciją, kurioje atkreipiamas dėmesys į Vaiko teisių apsaugos kontrolierės atlikto tyrimo metu
nustatytus trūkumus, vykdant ir užtikrinant sveikatos priežiūrą socialinės globos įstaigose,
teikiančiose socialines globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams. Atkreipiau dėmesį, kad
būtina kuo geriau užtikrinti likusių be tėvų globos vaikų auklėjimą ir priežiūrą, rengti vaikus
atsakingai tėvystei ir motinystei. Kreipiamės į LR Vyriausybę, siūlant tobulinti vaikų, gyvenančių
socialinės globos įstaigose bei bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose, sveikatos priežiūros ir ugdymo
organizavimą.
Aptarėme nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje teisinę aplinką, NVO ir valdžios bendradarbiavimo
galimybes ir problemas, lituanistinio švietimo Lietuvoje ir užsienyje klausimus, tautinio patriotinio
auklėjimo Lietuvos Respublikos mokyklose problemas, užsienio lietuvių galimybes studijuoti
Lietuvoje įgyvendinus aukštojo mokslo reformą, liustracijos proceso vykdymo ypatumus, Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, pažinimo, sklaidos ir globos programos
įgyvendinimo 2009–2011 metų priemones ir jų finansavimo galimybes bei daugelį kitų klausimų.
Darbas Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinėje grupėje
2004 m. buvo įkurta Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinė grupė. Šioje Seimo kadencijoje
atnaujinome parlamentinės grupės veiklą, kuri jungia 16 Seimo narių išrinktų į LR Seimą Šiaulių
krašte ar kitaip susijusių su šiuo kraštu ( gimė, dirbo, gyveno ). Pirmaisiais šios Seimo kadencijos
metais buvau parlamentinės grupės pirmininkė. Parlamentinė grupė kartu su Šiaulių apskrities
viršininko administracija inicijavome susitikimus su Šiaulių universiteto, Šiaulių ligoninės
darbuotojais. Surengtame forume aptarėme Šiaulių regiono perspektyvas. Parengėme daugiau nei

dvidešimt kreipimosi į atitinkamas institucijas, sprendžiant Šiaulių regiono problemas Dėl labai
sudėtingos Šiaulių apskrities ugniagesių padėties kreipėmės į Vidaus reikalų ministeriją, savivaldybių
merus, prašydami padėti išsaugoti ugniagesių komandas kaimuose.

Karalienės Mortos premija – talentingiausiems Lietuvos vaikams
Esu Karalienės Mortos premijos talentingiausiems Lietuvos vaikams globėja.
Ši premija skiriama talentingiausiems Lietuvos vaikams iki 16 metų amžiaus už pasiekimus muzikos,
dailės, literatūros ir kitose meno srityse.
Seime kartu su Lietuvos kultūros fondu surengėme spaudos konferenciją „Lietuvos Karalienė Morta:
Karalystės šviesa istorijoje ir valstybės dabartyje“, kurioje kalbėjome apie Karalienės Mortos
puoselėtų vertybių svarbą valstybės dabarčiai ir ateičiai. Vaikai skatinami ir įpareigojami tobulėti,
siekti ir būti vertais Karalienės Mortos premijos laureato vardo. Dabar šalyje yra daugiau nei pusė
šimto Lietuvos Karalienės Mortos premijos laureatų ir apie 30 diplomantų iš įvairių Lietuvos miestų
bei miestelių. Tai ypatingai gabūs, darbštūs ir iniciatyvūs vaikai, visi – daugelio svarbiausių
tarptautinių ir šalies konkursų laureatai, įvairių festivalių ir kultūros renginių dalyviai, jau dabar
atsiskleidžiantys kaip aktyvūs meno ir kultūros puoselėtojai.
Spaudos konferencijoje dalyvavę: Lietuvos kultūros fondo valdybos pirmininkas, Lietuvos Karalienės
Mortos atminimo programos ir premijos idėjos autorius Hubertas Smilgys, istorikas Romas Batūra,
profesorius Jurgis Dvarionas. Lietuvos folkloro teatro meno vadovas, režisierius Povilas Mataitis
Lietuvos kultūros fondo knygų leidyklos „Saulės Delta“ vadovė Jadvyga Kauneckienė išsakė savo
pastebėjimus dėl šios premijos reikšmingumo.
Konferencijoje buvo pristatyta naujai išleista knyga apie Karalienę Mortą, kurioje ne tik įprasmintas
Karalienės Mortos vardas, bet gausu nuotraukų iš Karalienės Mortos premijos įteikimo ceremonijų.
Knygoje surašyti laureatų ir diplomantų bei jų mokytojų vardai.
2009 m. liepos 5 d. šešioliktą kartą Lietuvoje (Vilniuje ketvirtą), Gedimino pilies bokšte įvyko
iškilios istorijos asmenybės – pirmosios ir vienintelės Lietuvos Karalienės Mortos premijos laureatų
inauguravimo iškilmės bei diplomantų ir pedagogų pagerbimas.

Spaudos konferencijos dalyviai

Premijos įteikimas laureatams Gedimino pilyje

Lietuvos kultūros kongreso tarybos buvau pakviesta dalyvauti Mokslo akademijoje vykusioje
konferencijoje “Kad Lietuva neišsivaikščiotų”, kurioje su kultūros puoselėtojais aptarėme lietuvių
kalbos išsaugojimo, istorijos ir Lietuvos vardo garsinimo klausimus, jaunųjų menininkų problemas,
kultūros politikos strategiją ir prioritetus.

Pokalbis su poetu Justinu Marcinkevičiumi konferencijos pertraukėlės metu
Kuršėniškių klubas Vilniuje
Jau penkeri metai Vilniuje veikia Kuršėniškių klubas. Esu šio klubo narė. Gimtų namų šviesa ir
šiluma atgyja Kuršėnų krašto žmonių atmintyje ir knygų puslapiuose, rengiamose šventėse,
nusipelniusių Kuršėnų kraštui žmonių pagerbime, Kuršėnų problemų aptarime. Susitikimuose
diskutuojama galimybė įsteigti Kuršėnų savivaldybę arba bent jau rajono administraciją perkelti į
Kuršėnus ( šiuo klausimu dar kartą kreipiausi į Vidaus reikalų ministrą R. Palaitį ), aptariami įvairūs
projektai, naujos įdėjos.

.
Padėkos raštas Kuršėnų miesto garbės pilietei Sigitai Lukienei

Seime rengiamos Lietuvos sportiškiausių mokyklų pagerbimo šventės. Džiaugiuosi, kad kasmet galiu
pasveikinti Šiaulių rajono mokyklas, pripažintas sportiškiausiomis mokyklomis Lietuvoje.
LR Seime surengiau visą eilę ekskursijų Šiaulių krašto žmonėms.

Svečiuose Kuršėnų St.Anglickio mokyklos moksleiviai
Darbas Šiaulių kaimiškojoje rinkiminėje apygardoje
Kiekvieną pirmadienį priiminėju gyventojus asmeniniais klausimais savo biuruose:
Šiauliuose (Šiaulių apskrities administracijos pastate Vilniaus g. 263, 110 kabinete ) ir Kuršėnuose
( Basanavičiaus 7, seniūnijos salėje).
Nuo kadencijos pradžios jau surengiau 89 priėmimus, asmeniniais klausimais į mane kreipėsi 384
žmonės.
Rinkiminėje apygardoje man talkina padėjėjos Rasa Sabaliauskienė (telef. 8616 19491), Daiva
Miliauskienė ( telef. 8620 75058 ) Man galite skambinti 8698 42173, arba rašyti el.adresu
ribask@lrs.lt arba LR Seimas, Gedimino pr.53. Vilnius.
Nuo kadencijos pradžios dalyvavau 138 rajone vykusiose šventėse, renginiuose, susitikimuose.

Prie Vyčio paminklo Kuršėnuose minint Baltijos kelio dvidešimtmetį

Baltijos kelyje prieš dvidešimt metų
Džiaugiuosi, kad nuolat gražėja mūsų rajonas, kad puošiasi Kuršėnų miestas. Kartu su savo vyru
tautodailininku Raimondu Baškiui pavyzdingiausiai tvarkomos sodybos Kuršėnuose šeimininkams
įsteigėme pagrindinį prizą - dovaną ir gražiausios sodybos ženklą, kurį kasmet įteikiame komisijos
pripažintosios sodybos šeimininkams.

Renginio metu su Kuršėnų miesto seniūno pavaduotoju Vytautu Kirkučiu
Kartu su Kuršėnų miesto bibliotekos vaikų skyriumi rengiame Knygos šventes. Skatindama vaikus
skaityti mažiausius knygos mylėtojus kasmet apdovanoju vertingomis knygomis.

Kuršėnų kultūros centre Knygos šventėje

Knygos ir padėkos Šiaulių rajono žvaigždėms – konkursų, olimpiadų geriausiems dalyviams

Meškuičių bibliotekos atidarymo sventeje

Kasmet artėjant šv.Kalėdoms kartu su moterų organizacijos “Atgaiva” narėmis aplankome ir
dovanų atvežame Gruzdžių vaikų globos namų “Puriena” vaikučiams

Bazilionuose su prof. Vyteniu Rimkumi ir filosofu Romualdu Ozolu prie paminklo, pastatyto vienuolių
bazilijonų atvykimo ir kultūrinės veiklos Bazilionuose 260 metų proga

Jau ketveri metai gražiai bendradarbiaujame su Pavenčių vidurinės mokyklos 7a klasės moksleiviais.
Šią vasarą mano draugai lankėsi mano sodyboje Kuršėnuose

Žemdirbių susitikime su žemės ūkio ministerijos vadovais ir specialistais

Pokalbis su St.Anglickio mokyklos moksleiviais apie jaunimo požiūrį į šeimos vertybes
Šioje ataskaitoje pateikiau trumpą apžvalgą darbo LR Seime nuo kadencijos pradžios (2008 11 17) iki
rudens sesijos pabaigos ( 2010 01 21).
Ataskaitoje liko neaprašyta dar daug renginių, susitikimų. Manau, kad konkrečius mano darbus jautė
ir matė ne tik mano krašto, bet ir Lietuvos žmonės. Dėkoju visiems, kurie teikėte pasiūlymus, su
kuriais kartu sprendėme problemas.
Ant knygos apie Vincą Kudirką, kurią įteikiau Raudėnų bendruomenei - bendruomenės namų
atidarymo proga buvo užrašyti prasmingi žodžiai: “Būkim šviesos ir tiesos vaikai”.
Linkiu, kad siekdami tiesos, spinduliuodami šviesa ir gerumu išgyventumėme sunkumus ir negandas,
kurtumėme Lietuvą, kurioje gera būtų gyventi visiems.
Su didžia pagarba Lietuvos Respublikos Seimo narė
Rima Baškienė

