LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARöS
RIMOS BAŠKIENöS

ATASKAITA II

2010 m. sausio m÷n. 23 d. ( rudens sesijos pabaiga) – 2011m. kovo m÷n.10 d.( pavasario sesijos pradžia)

Seimo parlamentin÷s grup÷s „Už piliečių talką kuriant Lietuvą be korupcijos”
narių susitikime su LR Prezidente D.Grybauskaite

Su Popiežiaus Benedikto XVI Apaštališkuoju nuncijumi Lietuvoje Luigi Bonazzi
Tarptautin÷je ekumenin÷je konferencijoje

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomen÷s komisija

Teikiu antrąją ataskaitą savo darbo šios kadencijos LR Seime už laikotarpį nuo
2010 01 23 (rudens sesijos pabaigos) iki 2011 m. kovo 10 d. (pavasario sesijos
pradžios)
Esu: Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto nar÷,
Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomen÷s komisijos pirmininko pavaduotoja.
Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentin÷s grup÷s pirmininko pavaduotoja, nuo
2010 12 23 –grup÷s nar÷,
Seimo Parlamentin÷s grup÷s „Už piliečių talką kuriant Lietuvą be korupcijos”
nar÷,
Seimo Parlamentin÷s grup÷s „Už žmogaus orumą” nar÷,
Mišrios Seimo narių grup÷s nar÷, (nuo 2009 09 09 – iki 2010 09 10 grup÷s
seniūn÷).
Už moralią ir atsakingą politiką
Nenuneigiami valstyb÷s politikų elgesio kodekso principai - pagarba žmogui ir
valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešumas, padorumas,
pavyzdingumas, nesavanaudiškumas, nešališkumas, atsakomyb÷ - turi būti
svarbūs kiekvienam politikui.
Visada pasisakydami už moralią politiką mes, Seimo nariai-valstiečiai
liaudininkai, pareng÷me ir inicijavome Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo
pataisą, kuri užkirstų kelią rink÷jų apgaudin÷jimui. Įrašytas į partijų sąrašus
asmuo, kurio užimamos pareigos pagal Konstituciją ir įstatymus nesuderinamos
su savivaldyb÷s tarybos nario pareigomis (Seimo nariai, seniūnai, savivaldybių
biudžetinių įstaigų vadovai ir t.t.), įsigaliojus galutiniams rinkimų rezultatams,
netektų pareigų, arba su juo būtų nutraukiama darbo sutartis.
Kreipiausi į Vyriausiąją tarnybin÷s etikos komisiją (VTEK) prašydama pateikti jų
nuomonę šiuo klausimu. VTEK atsakyme teigiama, kad „… dalyvavimas
savivaldos rinkimuose, iš anksto žinant, kad bus atsisakyta tarybos nario
mandato, neatitinka Valstyb÷s politikų elgesio kodekso principų, neabejotinai
pakerta bendruomen÷s narių pasitik÷jimą politin÷mis partijomis, valstyb÷s
politikais. Seimo narių , seniūnų, kurie dažniau girdimi ir matomi viešoje erdv÷je
bei žmonių geriau atpažįstami, dalyvavimas savivaldybių rinkimuose, politinių
partijų sąrašuose, neabejotinai pakelia tų partijų reitingus. Bendruomen÷s nariai,
balsuodami už vieną ar kitą partiją, su kuria siejamas žinomo kandidato vardas,
siekia geriau patenkinti savo lūkesčius, tačiau, jeigu į savivaldybių tarybą
išrinktas asmuo atsisako savivaldyb÷s tarybos nario mandato, rink÷jai lieka
nuvilti, nes turi pagrindo manyti, kad jų pasitik÷jimu buvo manipuliuojama,
siekiant atvesti į vietos valdžią kitus žmones...” Deja, užkertančio kelią rink÷jų
apgaudin÷jimui įstatymo pri÷mimui pritrūko 3 balsų. Socialdemokratai,
liberalcentristai balsavo prieš arba susilaik÷. Iš 45 T÷vyn÷s sąjungos-Lietuvos
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krikščionių demokratų frakcijos narių tik 6 buvo „už“, likusieji nepritar÷ įstatymo
projektui. Tenka tik nusisteb÷ti, kod÷l šioms partijoms taip svarbu, kad negalintys
būti savivaldybių tarybos nariais asmenys vis tiek būtų rašomi į partijų sąrašus ir
taptų rink÷jų viliotojais.
Kaip ir pra÷jusiuose savivaldos rinkimuose, taip ir šiuose mano pavard÷s nebuvo
Šiaulių rajono valstiečių liaudininkų sąjungos rinkiminiame sąraše. Esu
įsitikinusi, kad niekas neturi teis÷s apgaudin÷ti rink÷jų, kad Seimo narys turi
rodyti moralios politikos pavyzdį.
Parengiau įstatymo pataisas, siūlančias įtvirtinti nuostatą, kad pagal partijų
sąrašus į savivaldybių tarybas išrinkti asmenys mandatą išsaugotų tik iki tol, kol
dirba jį delegavusioje frakcijoje ar partijoje. Atitinkamo įstatymo pataisos
užkirstų kelią vadinamai „politinei migracijai“. Politikų perb÷gimas iš frakcijos į
frakciją nuvilia rink÷jus, pakerta žmonių pastik÷jimą partijomis ir
politikais.Šioms pataisoms Seime pritarta po pateikimo. Tikiuosi, kad 2011 m.
pavasario sesijoje šis įstatymas bus priimtas.
Dažnas reiškinys, kai d÷l politinių susitarimų įgyvendinimo skiriami keli mero
pavaduotojai. Sumažinus savivaldyb÷s merų pavaduotojų pareigybių vienoje
savivaldyb÷je skaičių išvengta funkcijų dubliavimo, taupomos biudžeto l÷šos.
Vietos savivaldos įstatymo projekte siūliau įtvirtinti nuostatą, kad tik didžiosiose
savivaldyb÷se, mero pavaduotojų pareigybių gali būti dvi, o savivaldyb÷se,
turinčiose mažiau nei 41 tarybos narį, būtų steigiama tik viena mero pavaduotojo
pareigyb÷.
Visi privalome būti atsakingi už savo valstyb÷s politiką, tod÷l siekdami skatinti
piliečių aktyvumą rinkimuose kartu su kolegomis užregistravome Konstitucijos
34 straipsnio papildymo įstatymo projektą, kurio tikslas – įtvirtinti Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje privalomą piliečių dalyvavimą balsavimuose.
Europos Sąjungos šalyse, kuriose balsavimas yra privalomas (Belgija, Graikija,
Kipras, Liuksemburgas), piliečių aktyvumas vidutiniškai siekia apie 90 procentų.
Lietuvoje, Seimo rinkimuose 2008 metais dalyvavo 48,6 procento rink÷jų, 2011
metais savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavo tik 44,08 proc.
Pakartojant anksčiau teiktą mano siūlymą dar kartą pateik÷m÷ Konstitucijos 55
straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kurio tikslas yra sumažinti Seimo narių
skaičių iki 71 ir įtvirtinti nuostatą, kad parlamentarai būtų renkami ne pagal partijų
sudarytus sąrašus, o tiesiogiai balsuojant už asmenį vienmandatin÷se apygardose.
Apkaltos procedūra - Seimo moral÷s
suvokimo egzaminas
Buvau paskirta dirbti parlamentinio tyrimo darbo grup÷je d÷l Seimo narių Lino
Karaliaus, Aleksandro Sacharuko apkaltos. Konstitucinis teismas šios
parlamentin÷s grup÷s tyrimo pagrindu pateik÷ galutinę ir neskundžiamą išvadą,
kad Seimo nariai A.Sacharuk ir L.Karalius šiurkščiai pažeid÷ LR Konstituciją ir
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sulauž÷ priesaiką. Seimas vykd÷ apkaltos procedūrą. Visi Seimo nariai tur÷jo
galimybę įsiklausyti į žmonių nuomonę, išgirsti jų vertinimus ir susimąstyti apie
Seimo nariui keliamus aukščiausius moral÷s reikalavimus. Kai kurių Darbo
partijos, Krikščionių partijos frakcijų, frakcijos ”Tvarka ir teisingumas” atstovų
bandymai paneigti Konstitucinio teismo išvados svarbą bei teiginiai, kad ir kiti
Seimo nariai yra balsavę vieni už kitus, ar nedalyvavę be pateisinamos priežasties
pos÷džiuose tik dar labiau parod÷ teigiančiųjų siekį vengti atsakomyb÷s, neigti
Valstyb÷s politiko elgesio kodekso principus. Išsakiau poziciją, kad save
gerbiantis politikas tur÷jo pats atsistatydinti ir negaišinti Seimo laiko. To nebuvo
padaryta. Valstiečiai liaudininkai balsavome už apkaltas, keista, bet Seimas
pritar÷ tik Lino Karaliaus apkaltai.
Kod÷l n÷ra tiesioginių merų rinkimų?
Atsakomybę kad n÷ra tiesioginių merų rinkimų tur÷tų prisiimti tos partijos, kurių
žodžiai skyr÷si nuo darbų. Pritrūko tik 6 balsų, kad tiesioginiai merų rinkimai
būtų įteisinti priimant LR Konstitucijos eil÷s straipsnių pakeitimus. Dalis
parlamentarų buvo Seime, bet tokiame atsakingame balsavime nedalyvavo. Tai
pasakytina apie kai kuriuos Socialdemokratų partijos, Darbo partijos frakcijų
narius. Dalis Liberalų sąjūdžio frakcijos narių susilaik÷ ar nedalyvavo balsavime,
dalis „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos narių balsavo „prieš“, susilaik÷ ar
nedalyvavo balsavime, o T÷vyn÷s sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
frakcija tik 20 iš 45 narių balsavo už tiesioginių merų rinkimų įteisinimą. Toks
partijų atstovų Seime balsavimas nepateisino daugumos Lietuvos žmonių
lūkesčio rinkti merus tiesiogiai.
Prezident÷ D.Grybauskait÷:
„Seimas, Prezidentūra ir Vyriausyb÷ turi dirbti išvien“
2010 m. kovo 9 d. įvyko Seimo frakcijų seniūnų susitikimas su LR prezidente
Dalia Grybauskaite, kuriame dalyvavau kaip Mišrios Seimo narių grup÷s
seniūn÷. LR Prezident÷ dar kartą patikino, jog stabilumas valstyb÷je sunkmečio
sąlygomis ypatingai svarbu, kad parlamentas turi skubos tvarka imtis įstatymo
pataisų d÷l politinių partijų finansavimo skaidrinimo užtikrinimo, greičiau
priimti Civilinio ir Baudžiamojo kodeksų bei Teismų įstatymo pataisas. „Šalies
ateitis priklauso nuo atsakingo visų politikų požiūrio į ekonomines, socialines ir
politines problemas. Nor÷dami paspartinti ūkio atsigavimą, šalies gyventojams
užtikrinti normalų gyvenimo lygį bei atkurti visuomen÷s pasitik÷jimą valdžia ir
teisingumu, Seimas, Prezidentūra ir Vyriausyb÷ turi dirbti išvien”- sak÷
Prezident÷. Kalb÷dama diskusijoje išsakiau Seimo narių - valstiečių liaudininkų
poziciją d÷l stabilumo valstyb÷je ir kiekvieno politiko atsakomyb÷s už savo
veiksmus svarbą.
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Valstiečių Liaudininkų parama Permainų
koalicijai – grįsta siekiu spręsti Lietuvos žmonių problemas.
2010 m. vasario 25-ąją, LVLS valdyba sprend÷ ar burtis d÷l naujos valdančiosios
koalicijos sudarymo, ar paremti dabartinę Valdančiąją koaliciją. Valdantieji tuo
metu, beje kaip ir šiandien, tur÷jo minimalią - 71 balso - daugumą ir jiems reik÷jo
paramos ir stabilumo priimant svarbiausius sprendimus Lietuvai. Tuo tarpu
opozicin÷s partijos tik žiniasklaidoje atrod÷ vieningos ir uoliai nesisteng÷ perimti
Valstyb÷s valdymo, dažnai oponavo vien d÷l oponavimo. Valstiečiams
liaudininkams svarbiau nei oponavimas buvo mūsų valstyb÷s ateitis. Mus domino
ne tai, kad viena ar kita valdžia keistųsi, o tai, kas bus su mūsų Valstybe. Ne
populizmo siekimas, o noras spręsti aktualiausias žmonių problemas, suvokimas
kaip svarbu, kad sunkmečio sąlygomis valstyb÷je būtų stabilumas, o ne
perversmai, privert÷ mus apsispręsti remti valdančiąją daugumą. Valstiečiai
liaudininkai Seime niekada nesiek÷me asmenin÷s naudos, nepraš÷me sau jokių
postų - nors tai kai kam ir nesuprantama. Sutikimas remti valdančiąją koaliciją
nereišk÷, kad LVLS atstovai Seime besąlygiškai r÷m÷ visus valdančiųjų
sprendimus. Valstiečiai liaudininkai pritar÷ tik tiems įstatymams, kurie buvo
išdiskutuoti, aptarti su socialiniais partneriais, ekonomiškai pagrįsti.
Lietuvos Respublikos Prezident÷ Dalia Grybauskait÷ teigiamai atsiliep÷ apie
Valstiečių liaudininkų sąjungos atstovus, nusprendusius palaikyti valdančiąją
daugumą. Seimo pirminink÷ Irena Degutien÷ valstiečių liaudininkų poziciją siekti
stabilumo valstyb÷je įvertino kaip labai vertybišką.
Susitarimo su valdančiąja koalicija pagrindu pateik÷me visą eilę pasiūlymų –
reikalavimų. Mums pavyko nemažai padaryti kovojant d÷l nacionalinių išmokų
žemdirbiams - jos būtų buvusios ženkliai mažesn÷s jei ne aktyvi valstiečių
liaudininkų pozicija. Mes išsak÷me aktyvią poziciją, kad draudimas
užsieniečiams įsigyti žem÷s ūkio ir miškų ūkio paskirties žemę būtų maksimaliai
pratęstas, nes žem÷s rinkos liberalizavimas negali prasid÷ti, kol nebus baigta
žem÷s reforma Lietuvoje. Viena iš Valstiečių liaudininkų paramos dabartinei
Vyriausybei sąlygų buvo baigti žem÷s nuosavyb÷s grąžinimo procesą kaimo
vietov÷se valstyb÷s l÷šomis per artimiausius du metus. L÷šos šioms reikm÷ms yra
numatytos 2011 metų biudžete. Mums pavyko pasiekti, kad žem÷s ūkio
subjektams pelno ir pajamų įstatymų įsigaliojimas būtų atid÷tas iki 2013 metų.
Svarstant švietimo reformą mes, valstiečiai liaudininkai, atkreip÷me
valdančiosios daugumos d÷mesį, kad permainos studijų finansavimo sferoje
neturi riboti studijų prieinamumo mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams.
Visada pasisak÷me už kaimo mokyklų išsaugojimą, Įsiklausyta ir į mūsų siūlymą
padidinti moksleivio krepšelį kaimo mokykloms 6 procentais.
Išsak÷me aktyvią poziciją d÷l finansavimo rajonin÷ms ligonin÷ms, siekiant
išlaikyti medicinos paslaugų prieinamumą ir nemažinti paslaugų apimties.
Valstiečių liaudininkų susitarimo su valdančiąja Permainų koalicija pagrindu
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Lietuvos savivaldyb÷s 2010 metais sulauk÷ valstyb÷s paramos, kuri siek÷ apie
297 mln. litų. Vyriausyb÷ gal÷jo priimti ir žymiai mažesnių kompensacijų dydžius
savivaldyb÷ms, bet mūsų argumentai, buvo pakankamai svarūs ir įtikinami, kad
būtų skirta maksimaliai galima kompensacija.
Valdančiosios koalicijos darbe pasigedome aiškių prioritetų, taupumo ir viešumo,
skirstant Valstyb÷s biudžeto l÷šas bei operatyvių sprendimų kuriant naujas darbo
vietas, suteikiant paramą smulkiajam verslui ir t.t. Tod÷l 2011 metų Valstyb÷s
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui
pritarti negal÷jome ir 2010 m. spalio m÷n. 10 d. paramos sutartį su valdančiąją
koalicija nutrauk÷me. Valstiečiai liaudininkai ir toliau išliekame konstruktyviai
dirbanti Seimo narių grup÷, pritarianti tik tiems sprendimams, kurie bus naudingi
Lietuvos žmon÷ms. Mums visiems tenka ypatinga politin÷ atsakomyb÷ už
stabilumą valstyb÷je (ypač sunkmečio sąlygomis), tod÷l visada stengiam÷s
pl÷toti Lietuvoje konstruktyvaus politinio elgesio kultūrą, orientuotą ne į
populizmą ir griovimą, bet į dalykišką visuomen÷s problemų sprendimą.
Darbo kodekso pataisų pri÷mimas – tik Trišalei tarybai pritarus
Seimo nariai, atstovaujantys Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungą,
nepritar÷me Vyriausyb÷s pateiktoms Darbo kodekso pataisoms, kurių nuostatų
įgyvendinimas leistų darbdaviams atleisti žmogų iš darbo per vieną dieną
nepateikiant jokios motyvacijos. Darbo kodekso pataisų autoriai teisino šį
siūlymą tuo, kad nuostata galios tik du metus ir darbdavio valia atleidžiamam
darbuotojui bus sumok÷ta dviguba išeitin÷ išmoka. Nepritar÷me tokiai darbo
teis÷s normai, kuri kriz÷s akivaizdoje blogintų dirbančiųjų pad÷tį, sudarytų
sąlygas darbdavių galimam piktnaudžiavimui. Šiuo metu galiojančios Darbo
kodekso normos leidžia darbdaviams rasti lanksčius susitarimus su darbuotojais tereikia pasirašyti kolektyvinę sutartį su darbuotojų atstovais. Pasisak÷me už tai,
kad šiuo svarbiu Darbo kodekso nuostatų keitimo klausimu turi būti išgirsta
profsąjungų nuomon÷, o Trišal÷s tarybos išvada turi tapti pagrindu priimant
Darbo kodekso pataisas.
Pagrįsti reikalavimai turi būti išgirsti
Į Seimo narius kreip÷si apskričių ugniagesių gelb÷tojų profesinių sąjungų
atstovai, informuodami apie katastrofišką ugniagesių gelb÷tojų tarnybų pad÷tį
d÷l ženkliai sumažinto finansavimo. Seimo nariai valstiečiai liaudininkai
kreip÷m÷s į Ministrą Pirmininką Andrių Kubilių prašydami įsigilinti į ugniagesių
gelb÷tojų profesinių sąjungų reikalavimus ir ieškoti galimų sprendimų būdų.
Pagrįsti nuogastavimai, kad trūkstant darbo užmokesčiui skirtų l÷šų ugniagesiai
bus priversti po du m÷nesius eiti nemokamų atostogų, o kai kuriose savivaldyb÷se
ugniagesiams sumažinti jau ir taip maži darbo užmokesčio koeficientai.
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Vyriausyb÷s valandos Seime metu d÷l ugniagesių keliamų problemų atkreipiau ir
LR finansų bei vidaus reikalų ministrų d÷mesį prašydama rasti galimybių grąžinti
sumažintus valstyb÷s biudžeto asignavimus savivaldybių priešgaisrin÷ms
gelb÷tojų tarnyboms.
Atkreip÷me Vyriausyb÷s d÷mesį, kad AB „Lietuvos paštas“ reorganizacijos
procesui trūksta skaidrumo, reikalavome išsiaiškinti, kokie konkretūs
struktūriniai pakeitimai numatomi AB „Lietuvos paštas“ sistemoje, išreišk÷me
susirūpinimą d÷l planų atleisti maždaug tūkstantį pašto darbuotojų. Atleidimų
banga labiausiai paliestų regionus ir ypač kaimo vietovių pašto darbuotojus.Ar
Lietuvos kaimas gali likti be pašto? Inicijavome problemos sprendimą d÷l pašto
keliamų įkainių regioninei spaudai. Pavyko sutarti, kad būtų padidintas
finanasavimas spaudos r÷mino fondui. 2011 metams spaudos r÷mimo fondui
papildomai skirta 2 mln. Lt.
Būtina užtikrinti finansavimą socialinei paramai
Išreikšdama susirūpinimą d÷l ženkliai augančių išlaidų piniginei socialinei
paramai d÷l vis did÷jančio paramos prašytojų skaičiaus, Vyriausyb÷s valandos
metu kreipiausi į Finansų ministrę Ingridą Šimonytę klausdama: ar Lietuvos
savivaldyb÷ms bus užtikrintas finansavimas tikslin÷ms dotacijoms socialinei
paramai. Savivaldyb÷ms buvo ir bus skirtos papildomos l÷šos socialinei paramai
užtikrinti, tačiau privalome imtis skubių priemonių, kad žmon÷s gal÷tų kuo
greičiau integruotis į darbo rinką. Tam, kad situacija pasikeistų, pateikti svarbūs ir
būtini Užimtumo r÷mimo fondo įstatymo bei kitų teis÷s aktų pakeitimai.
Svarstant sumažintų pensijų klausimą
pasirinkau ne populizmą, o atsakomybę
Vertinant ekonominę situaciją privalome matyti visus: ir pensininkus, ir
dirbančiuosius, ir šeimas auginančias vaikus. Opozicinių partijų siūlymas jau nuo
2011 m. sausio 1d. atstatyti sumažintas pensijas, manau buvo sugalvotas d÷l
art÷jančių savivaldos rinkimų, norint padidinti savo partijų reitingus. Visi žinome,
jog d÷l sunkmečio Lietuvos ekonomika nukrito į 2006 metų lygį, atitinkamai
sumaž÷jo įplaukos į SODRĄ. Ekonomikos pakilimo metais buvusi Vyriausyb÷
rezervo nesukaup÷, nes tuo metu labiau rūpinosi projekto LEO LT “naudingu”
įgyvendinimu. Ženkliai maž÷jo atlyginimai dirbantiesiems. Pagal laikinąjį
socialinių išmokų sumažinimo įstatymą nuo 2010.01.01 iki 2012 01.01 pensijos
vidutiniškai buvo sumažintos 5 proc., mažinant proporcingai pagal gaunamos
pensijos dydį, kad mažiau skriaudos pajaustų mažiausias pensijas gaunantieji.
Esu įsitikinusi, kad visi Seimo nariai būtų pritarę sumažintų pensijų atstatymui jau
nuo 2011 m. sausio 1d., jei tam būtų buvusios realios finansin÷s galimyb÷s, tačiau
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tokių galimybių valstyb÷ netur÷jo. Seimas tur÷jo priimti nepopuliarų, bet
atsakomybe grįstą sprendimą. Opozicijos siekiui grąžinti sumažintas pensijas
nuo 2011 sausio 1 d. į buvusį lygį, dar prieš priimant įstatymą Seime, kategoriškai
nepritar÷ šalies Prezident÷ Dalia Grybauskait÷, teigdama, kad „opozicijos
siūlymai jau nuo kitų metų atstatyti sumažintas pensijas yra ekonomiškai
nusikalstami“. Mano oponentai, užsakomuosiuose straipsniuose, susirinkimuose
šiuos Prezident÷s D.Grybauskait÷s žodžius band÷ priskirti man, nes buvau tarpe
tų 70-ies Seimo narių, kurie pasirinko atsakomyb÷s, o ne populiarumo siekimo
kelią, kuriems buvo svarbi Lietuvos prezident÷s nuomon÷ ir šalies finansin÷s
pad÷ties įvertinimas, nes išties ekonomiškai pagrįstų pasiūlymų iš kur paimti 600
mln. Lt jau sausio 1 d. - nebuvo. Pensijų kompensavimas kaip būtina sąlyga
įrašyta į įstatymą ir tai atitinka Konstitucinio teismo išaiškinimą. Pensijos į
ankstesnį lygį privalo būti atstatytos nuo 2012 metų. Kartu su kolegomis
užregistravau Seimo nutarimą d÷l sumažintų valstybinio socialinio draudimo
senatv÷s ir netekto darbingumo pensijų atstatymo - siūl÷me LR Vyriausybei
atsigaunant ekonomikai gaunamas naujas ir galimas viršplanines biudžeto
pajamas nukreipti sumažintų valstybinio socialinio draudimo senatv÷s ir netekto
darbingumo pensijų atstatymo panaudojimui, nustatant konkrečią pensijų
kompensavimo tvarką. Buvo pritarta mano pasiūlymui, kad kompensavimo
tvarką Vyriausyb÷ parengtų jau iki 2011 m. balandžio 15 d., nes kuo greičiau
žmon÷s žinos kaip ir kada bus kompensuojamos sumažintos pensijos, tuo daugiau
bus aiškumo, mažiau emocijų ir spekuliavimo šia jautria tema.
Įsiklausydamas į LR Prezident÷s Dalios Grybauskait÷s raginimus būti socialiai
atsakingais ir dalintis su tais, kurie negali pasirūpinti savimi patys, ūkininkas,
verslininkas Ramūnas Karbauskis 2010 m. gruodžio m÷n. 23 d. pasiūl÷ įsteigti
valstybinį „Solidarumo“ fondą“ ir praneš÷, kad pats į „Solidarumo“ fondą skirs 1
milijoną litų, tuo parodydamas pavyzdį kitiems norintiems bei galintiems paremti
savo l÷šomis valstybę, sprendžiant jautriausias socialines problemas šalyje – visų
pirma–pensijų kompensavimą. Ramūnas Karbauskis kreip÷si į LR Seimo
Pirmininkę bei Vyriausybę prašydamas skubos tvarka priimti reikiamus
sprendimus bei teis÷s aktus sudarant galimybę įsteigti „Solidarumo“ fondą. Šio
fondo sukūrimas sudarys galimybę ne politikuoti, o konkrečiais darbais prisid÷ti
prie sunkiausių problemų sprendimo ir labai garsiai oponuojantiems kai kurių
partijų milijonieriams.
Mano pasiūlymo Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mok÷jimo laikinajam
įstatymui pagrindu priimta nuostata, kad senatv÷s pensija nemažinama ne tik tuo
atveju, kai individuali įmon÷ ar ūkin÷ bendrija, kurios savininkas yra pensijos
gav÷jas, veiklos laikinai nevykdo ir yra tai deklaravusi Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo ir jį įgyvendinančių teis÷s aktų nustatyta
tvarka, bet ir tuo atveju, kai tokiai individualiai įmonei ar ūkinei bendrijai
įstatymų nustatyta tvarka yra suteiktas bankrutuojančio ar likviduojamo juridinio
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asmens teisinis statusas.
Numatoma Sodros reforma turi būti išdiskutuota ir ekonomiškai pagrįsta.
Siūlymas ilginti pensijinį amžių nuo 2012 m. sausio 1 d. 2012 m, 2013 m.
sutaupytų „Sodros“ biudžetui neženklias sumas (atitinkamai 4, 9 mln. Lt ir 9, 8
mln. Lt), tod÷l teikiau pasiūlymą prad÷ti ilginti pensijinį amžių ne sunkmečio
laikotarpiu, o tik jam pasibaigus.
Darbas Seimo ir Pasaulio
lietuvių bendruomen÷s komisijoje
LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomen÷s komisijos sesijose aptariame
aktualiausius klausimus, parengiame rezoliucijas atitinkamoms institucijoms.
Rezoliucijoje „D÷l „Globalios Lietuvos“ kūrimo strategijos rengimo“
atkreip÷me d÷mesį, kad „Globalios Lietuvos“ kūrimo strategija yra neatsiejama
nuo Lietuvos pilietyb÷s išsaugojimo įgijus kitos valstyb÷s pilietybę klausimo
sprendimo, kad rengiant Lietuvos ilgalaik÷s pažangos strategiją „Lietuva-2030“,
tikslinga į ją integruoti „Globalios Lietuvos“ kūrimo strategiją, taip pat siūl÷me
LR Vyriausybei į sudarytą LR Vyriausyb÷s komisiją – Pažangos tarybą įtraukti
Pasaulio lietuvių bendruomen÷s atstovą.
Rezoliucijoje „D÷l sugrįžtančių į Lietuvą represuotų asmenų šeimų aprūpinimo
būstu“ pažym÷jome, kad pagal galiojančius teis÷s aktus Politinių kalinių ir
tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos uždavinius numatoma
įgyvendinti iki 2012 metų, tačiau prašymų aprūpinti gyvenamosiomis patalpomis
pri÷mimas nutrauktas jau 2009 metų pabaigoje. Be to, skiriamų l÷šų aprūpinti
grįžtančius tremtinius gyvenamosiomis patalpomis ir socialinei integracijai
neužtenka, tod÷l ne visi net prašymus pateikę asmenys yra aprūpinti
gyvenamosiomis patalpomis. Rezoliucijoje kreip÷m÷s į Lietuvos Respublikos
Vyriausybę, prašant pratęsti programos įgyvendinimą ir siūlant išlaidas, patirtas
grįžtančių asmenų integracijai, įtraukti į SSRS okupacijos metu padarytos žalos
skaičiavimus.
Rezoliucijoje „D÷l balsavimo internetu galimyb÷s užsienyje gyvenantiems
lietuviams” pažym÷jome, kad vienas iš būdų, kuris gal÷tų suaktyvinti Lietuvos
piliečių dalyvavimą rinkimuose ir referendumuose, yra balsavimo internetu
galimyb÷. Balsavimo internetu būdas gal÷tų būti išbandytas Lietuvos rinkimuose
suteikiant tokią balsavimo galimybę užsienyje gyvenantiems Lietuvos
piliečiams. Kartu su kolegomis pareng÷me Seimo rinkimų įstatymo projektą,
kurio siekiame suteikti užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams
galimybę balsuoti Lietuvos Respublikoje vyksiančiuose Seimo rinkimuose
internetu, taip paskatinant lietuvių išeiviją aktyviai dalyvauti renkant politinę
šalies valdžią bei išlaikyti artimą ryšį su Lietuva.
Kreip÷m÷s į Vyriausybę prašydami sudaryti galimybę užsienyje gyvenantiems
lietuviams atlikti praktiką Lietuvoje, taip pat dirbti pagal terminuotas darbo

8

sutartis ir gauti atlyginimą.
Pareng÷me LR Seimo nutarimą d÷l Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos
programų transliavimo trukm÷s. Atsižvelgdami į Lietuvos Nacionalinio radijo ir
televizijos tarybos 2010-03-16 pos÷dyje priimtą nutarimą sutrumpinti LRT
programų trukmę, pažym÷jome, kad sutrumpinus aukščiau min÷tas LRT
programas bei nutraukus LTV World transliacijas bus ribojami užsienyje
gyvenančiųjų piliečių ir Lietuvos kaimo žmonių poreikiai gauti informaciją jiems
rūpimais klausimais. Esant sunkiai ekonominei situacijai visuomeninio
transliuotojo misija yra ypač svarbi ir d÷l to, kad kai kurie Lietuvos piliečiai
gyvenantys Lietuvoje arba už jos ribų visą informaciją gauna tik d÷ka
visuomeninio transliuotojo teikiamų paslaugų. Įpareigojome Lietuvos
Respublikos Vyriausybę imtis neatid÷liotinų priemonių d÷l programos „Radijo ir
televizijos programų siuntimas LRTC komunikacijų tinklais“ bei LRT vykdomos
nacionalinių transliuotojų informacin÷s sklaidos per sienas skatinimo programos
finansavimo, siekiant išlaikyti esamą programų transliavimo trukmę bei LTV
World transliacijas.
Darbas LR Seimo Parlamentin÷je grup÷je
„Už piliečių talką kuriant Lietuvą be korupcijos“
2010 m. birželio 10 d. LR Seime surengtoje spaudos konferencijoje pristat÷me
Seimo narių grup÷s „Už Piliečių talką kuriant Lietuvą be korupcijos“ id÷ją suburti
bendraminčius siekti efektyvesn÷s kovos su korupcija.
Grup÷s steigimo iniciatoriai – T÷vyn÷s sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
frakcijos nariai Arvydas Anušaukas, Agn÷ Bilotait÷, Liberalų ir centro sąjungos
frakcijos narys Artūras Melianas, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos
narys Edvardas Žakaris bei Valstiet÷ liaudinink÷ Rima Baškien÷ .
Prezident÷ Dalia Grybauskait÷ pakvietusi į Prezidentūrą kovai su korupcija
susivienijusių skirtingų frakcijų Seimo narių grupę dar kartą įvardino, kad kova su
korupcija yra vienas svarbiausių jos veiklos prioritetų ir pabr÷ž÷, kad tik bendros
politikų pastangos ir visuotinis nepakantumas korupcijai pad÷s pažaboti šį
reiškinį. „Nusikalt÷liai sugeba veikti organizuotai, valstyb÷ – ne visada.
Skelbdami kovą su korupcija privalome rodyti asmeninį pavyzdį ir veikti išvien.
Tai, kad skirtingos politin÷s j÷gos rodo pastangas vienytis d÷l svarbiausių
sprendimų, kurie reikalingi korupciniams nusikaltimams pažaboti, teikia vilties,
kad pradedame kurti skaidresnę Lietuvą“, – teig÷ prezident÷.
Susitikime su LR Prezidente aptar÷me antikorupcin÷s politikos prioritetus ir
Seimo rudens sesijai Prezident÷s iniciatyva parengtas baudžiamojo kodekso
pataisas d÷l išpl÷stinio turto konfiskavimo ir baudžiamojo proceso kodekso d÷l
asmenų, pranešančių apie korupciją įslaptinimo (anonimiškumo),ir kitas pataisas
siekiant, kad neliktų spragų korupcijai. Pritar÷me Prezident÷s pozicijai, kad
politin÷s valios ir sutarimo reikia ne tik griežtinant atsakomybę už korupcinius
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nusikaltimus, priimant kovai su korupcija svarbius įstatymus, bet ir įgyvendinant
Nacionalinę kovos su korupcija programą bei reformuojant teis÷saugos
institucijas.
Išvažiuojamuose pos÷džiuose į regionus kartu su savivaldybių antikorupcijos
komisijomis aptar÷me korupcijos prevencijos ir visuomen÷s įtraukimo į
antikorupcines iniciatyvas būdus.
Kartu su kolegomis pareng÷me Politinių partijų ir politinių kampanijų įstatymo
projektą, siekdami, kad politinių partijų finansavimas būtų skaidresnis, tobulesnis
ir mažiau korupcinis. Siūl÷me numatyti, kad vienas fizinis arba juridinis asmuo
per kalendorinius metus gali paaukoti kiekvienai politinei partijai auką,
neviršijančią 10 VMDU dydžių, Taip pat siūl÷me numatyti, kad fizinio asmens
aukojama suma negali viršyti 10 proc. jo metinių deklaruotų pajamų.
Darbas parlamentin÷je grup÷je
„Už žmogaus orumą“
2010 m. kovo 15 d. 24 LR Seimo nariai, pripažindami vertybes, įtvirtintas
Visuotin÷je žmogaus orumo deklaracijoje, įsitikinę, kad laimingos, visavert÷s,
orios visuomen÷s ir stiprios bei teisingos valstyb÷s kūrimas įmanomas tik
remiantis tvirtu įd÷jų ir vertybių pamatu. Matydami, kad moralin÷s, dorovin÷s
vertyb÷s yra puolamos ir niekinamos, savo veikla ir asmeniniu pavyzdžiu
apsiimdami ginti, skleisti ir puosel÷ti krikščioniškąsias vertybes įsteig÷me LR
Seime parlamentin÷ grupę „Už žmogaus orumą“.
Vertybines nuostatas akcentavome kartu su Lietuvos vyskupų konferencija LR
Seime surengtoje diskusijoje tema „Laisv÷ ir atsakomyb÷: ekonomikos ir
politikos pagrindai „Caritas in veritate” šviesoje“, kur diskutavome apie
visapusišką žmogaus vystymąsi, vertybių svarbą, teisingumo siekimą.
Kartu su kolegomis pareng÷me Žmonių palaikų laidojimo įstatymo įstatymo
projektą, kurio rengimą paskatino Lietuvos piliečių peticija Lietuvos Respublikos
Seimui „Prieš laiką gimęs vaisius – ne medicinin÷ atlieka“. Parengtu įstatymo
projektu siekiame užtikrinti pagarbą žmogaus asmeniui nuo jo prasid÷jimo
pradžios, siekiame, kad galiojančios higienos normos būtų pakeistos taip, kad
t÷vams pareiškus valią jie gal÷tų patys palaidoti savo prieš laiką gimusius vaikus,
arba tai su derama pagarba padarytų sveikatos priežiūros įstaigos.
Tarptautin÷je ekumenin÷je konferencijoje (2011 01 10) „Krikščionys iššūkių
šeimai akivaizdoje” kartu su Lietuvos vyskupų konferencija, Lietuvos
universitetų atstovais aptar÷me jaunimo rengimo šeimai, bei demografines
problemas, priimdami atitinkamą komunikatą.
Dvasingumo sklaidos būtinyb÷
šiuolaikin÷je visuomen÷je
LR Seime surengtose konferencijose ne kartą išsakiau poziciją, kad dabartin÷je
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vartotojiškoje visuomen÷je būtina daugiau kalb÷ti apie dvasingumą. 2010 m.
vasario m÷n. 10 d. LR Seime surengiau spaudos konferenciją „Dvasingumo
sklaidos aktualijos šiuolaikin÷je visuomen÷je“, kurioje dalyvavo Vilniaus
pedagoginio universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis, Estetikų
asociacijos viceprezidentas profesorius Juozas Mureika, Vilniaus pedagoginio ir
Šiaulių universitetų profesorius Jonas Kievišas. Konferencijoje primin÷me
dvasingumo sampratą, kad dvasingumas - tokia asmenyb÷s būsena, kai pasaulis,
gyvenimas ir žmon÷s, darbai, santykiai ir pareigos vertinami aukščiausiais
vidiniais matais, kad tai vertybin÷s sąmon÷s pirmenyb÷ prieš biologinius ir
materialiuosius poreikius. Atkreip÷me d÷mesį į mūsų tarpusavio santykių
susvetim÷jimą, visuomen÷je egzistuojantį smurtą, patyčias, nejautrumą,
vartotojišką požiūrį ir į daugelį kitų negatyvių reiškinių, kuriuos privalome šalinti
iš mūsų aplinkos. Dvasingumo sklaida – ne tik teorinių prielaidų nagrin÷jimas,
bet tarsi nerašyta gyvenimo norma. Visada svarbu žmogiškų santykių esm÷,
dosnumas, atjauta, socialin÷ atsakomyb÷. Šalyje vykdoma švietimo pertvarka tol
nebus s÷kminga, kol ir teorija, ir praktika nebus grindžiama asmenyb÷s, kartu ir
dvasingumo ugdymu. Dvasingumas turi būti pamatas mokymo programoms,
visam ugdymo procesui.
Lietuvos miestuose ir rajonuose mokslin÷s konferencijos dvasingumo tema
prad÷tos rengti nuo 2004 metų ir nuosekliai tęsiamos. Šių konferencijų pasekoje
išleista knyga „Dvasingumas žmogaus pasaulyje”.
Už blaivią Lietuvą ir sveikatingumo puosel÷jimą
Pasisakiau prieš Liberalų, Socialdemokratų, Darbo partijos frakcijų, frakcijos
„Tvarka ir teisingumas“ kai kurių narių siekį pratęsti prekybos alkoholiu laiką iki
24 val., sumažinti alkoholio akcizą, o tai reiškia atpiginti alkoholinius g÷rimus.
Valstiečiai liaudininkai visada pasisak÷me už blaivią Lietuvos visuomenę ir kartu
su kolegomis kreip÷m÷s į LR Prezidentą, kad min÷ti įstatymai būtų vetuoti.
Džiaugiuosi, kad Seimas galiausiai pritar÷ Prezident÷s veto.
2010 metų birželio m÷n. 22 d. rašte Seimo Pirmininkei išsakiau nuomonę, kad
keleto Seimo narių pagarsintas siūlymas grąžinti alkoholį į Seimo restoraną ir
kavines, yra tik pigus triukas nukreipti visuomen÷s d÷mesį nuo svarbių Seime
svarstomų temų. Tiek Seime, tiek kitose valstybin÷se institucijose ne vieta
prekiauti alkoholiu.
2010 m. spalio m÷n. 20 d. surengiau spaudos konferenciją LR Seime „Lietuvos
sveikatos programos rezultatai ir perspektyvos. Visuomeninių organizacijų
požiūris“, kurioje dalyvavo Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas Dainius
Kepenis, Kauno medicinos universiteto docentas, Nacionalin÷s tabako ir
alkoholio kontrol÷s koalicijos prezidentas, Nacionalin÷s sveikatos tarybos narys
Aurelijus Veryga, Lietuvos kūno kultūros akademijos profesorius Albertas
Skurvydas ir eil÷ kitų visuomininių organizacijų, propoguojančių sveiką
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gyvenimo būdą, atstovų. Kartu su Krikščionių žiniasklaidos tarnybos vadovu
Juozu Dapšausku ir daugiau nei 40 visuomeninių organizacijų, pilietinių
jud÷jimų, propaguojančių sveiką gyvenimo būdą, surengtoje konferencijoje LR
Seime diskutavome apie sveiką gyvenseną ir jos skatinimą Lietuvoje,
konstatavome, kad Lietuvos sveikatos programa 1998-2010 m., k÷lusi
ambicingus tikslus ir uždavinius, buvo neįgyvendinta, o svarbiausieji jos rodikliai
ne tik liko nepasiekti, bet gerokai nutolo nuo programos siekių. Konferencijos
rezoliucijoje reikalaujama atskirti mediciną nuo sveikatos ugdymo kaip dvi
visiškai skirtingas sritis su skirtingais finansavimo šaltiniais, įvesti privalomas
sveikos gyvensenos pamokas ugdymo įstaigose, imtis visų priemonių visuomen÷s
sąmoningumui ugdyti, telkti visas organizacijas sveikos gyvensenos skatinimui
visose srityse: kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto, medicinos,
ekonomikos, finansų, žem÷s ūkio, aplinkos apsaugos ir t.t..
Nacionalinis susitarimas d÷l palankių
sąlygų šeimoms sudarymo
Vadovaudamiesi LR Konstitucijos 38 str., kad šeima yra visuomen÷s ir valstyb÷s
pagrindas, suvokdami pareigą pad÷ti Lietuvos visuomenei užauginti brandžią
janąją kartą, Valstiečiai liaudininkai vieni iš pirmųjų kaip partija pasiraš÷me
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotą Nacionalinį susitarimą d÷l
palankių sąlygų šeimoms sudarymo. Imdamiesi atsakomyb÷s kartu spręsti
pagrindinius nacionalinio susitarimo tikslus:
1. Paslaugų ir infrastruktūros šeimai pl÷ta. 2.Teigiamo visuomen÷s požiūrio į
šeimą stiprinimas. 3. Šeimos gerov÷s ir materialaus saugumo užtikrinimas.
4. Sąlygų įgyvendinti šeimos prokreacinę funkciją gerinimas.
Kartu su kolegomis Seime pareikalavau, kad Vyriausyb÷ pateiktų konkrečią
ikimokyklinių įstaigų pl÷tros programą, kad šeimos žinotų, jog po vienerių dviejų motinyst÷s (t÷vyst÷s) metų tur÷s galimybę pasirinkti tinkamą vaikų lopšelį
ar darželį.
Jau treti metai s÷kmingai veikia pagal mano parengtą įstatymo projektą Vaikų
išlaikymo (alimentų) fondas. Alimentų negaunantiems vaikams išmoką dabar
moka valstyb÷ ir iš nemokančio alimentų t÷vo ar motinos išmok÷tą sumą išieško
regreso tvarka be senaties termino ir su palūkanomis. Šio fondo paramos jau
sulauk÷ 24 tūkstančiai vaikų. Vyriausyb÷, siekdama taupyti buvo užsimojusi
panaikindami vaikų išlaikymo (alimentų) fondą. Mums pavyko įtikinti kolegas
nepritarti šio fondo naikinimui ir galutinai atmesti tokį Vyriausyb÷s siūlymą.
Buvau išvadų reng÷ja naujos redakcijos Šeimynų įstatymo, siekiančio skatinti
t÷vų globos netekusių vaikų globą ne institucijose, o šeimynose, tod÷l įsigaliojus
Šeimynų įstatymo normoms reik÷jo įtvirtinti teisinę nuostatą, kad šeimynai
nebūtų taikomi Buhalterin÷s apskaitos įstatyme ribotos civilin÷s atsakomyb÷s
juridiniams asmenims nustatyti buhalterin÷s apskaitos reikalavimai. Buhalterin÷s
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apskaitos reikalavimų netaikymas šeimynai atv÷r÷ jai didesnes galimybes savo
veiklą sutelkti ne tik į globojamų vaikų teisių ir interesų įgyvendinimą, apsaugą ir
gynybą, bet pad÷ti šeimynai kurti šiems vaikams tokias gyvenimo sąlygas, kokių
reikia jų fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei bei socialinei raidai. Kad šeimynos
globojami vaikai tinkamai pasirengtų savarankiškai gyventi visuomen÷je.
Šeimyna, pagal jos veiklą prižiūrinčių kompetentingų valstyb÷s institucijų
pateiktą reikalavimą, teiks tik ataskaitą apie valstyb÷s ir savivaldyb÷s biudžeto
l÷šų panaudojimą. Šis įstatymas įsigaliojo 2010 m. liepos m÷n. 1 d.
Seimo valdybos nutarimu esu paskirta į darbo grupę parengti koncepciją d÷l Vaiko
teisų apsaugos instiucijų sistemos pertvarkos, išsprendžiant savivaldybių vaiko
teisių apsaugos tarnybų priklausomyb÷s, funkcijų joms priskyrimo, tarpžinybinio
bendradarbiavimo klausimus. Šioje darbo grup÷je rengiame teis÷s aktus ne tik
susijusius su pertvarka, bet ir siekiame teisiškai įtvirtinti didesnę atsakomybę
t÷vams, paliekantiems savo vaikus. T÷vų požiūrio į atsakomybę už savo vaikus
formavimui kviečiame visus, nes jei Lietuvoje nebus kalbama apie atsakingą
motinystę, t÷vystę, mes ir toliau pagal UNICEF duomenis g÷dingai pirmausime
pagal paliekamų vaikų skaičių.
Jei valstyb÷je sustotų kultūros puosel÷jimas –
sustotų valstyb÷s kūrimasis
Kultūra - kuria žmogų ir dvasines vertybes. Puosel÷ti ir stiprinti kultūrą, perteiki
kultūros savitumą ir grožį, sudaryti galimybę žmon÷ms pajusti kultūros žavesį ir
pakilti dvasiškai virš kasdienyb÷s rūpesčių, turi būti vienu iš mūsų valstyb÷s
prioritetų.
Rengdama kultūros forumus, konferencijas LR Seime išsakiau aktyvią poziciją
d÷l tautiškumo, pilietiškumo propagavimo, lietuvių kalbos išsaugojimo bei
Lietuvos vardo garsinimo.
LR Seime kartu su Švietimo ir mokslo ir kultūros komitetu surengtoje
konferencijoje (2010 11 17) „Tautiškumo problemos global÷jančiame pasaulyje“,
o taip pat kartu su Lietuvos kultūros fondu surengtame forume ( 2010 02 23)
„Lietuva. Dabarties realyb÷ ir ateities vizijos“, kur pranešimus skait÷ žymūs
visuomen÷s veik÷jai, kultūrologai, filosofai, ekonomistai, istorikai išsak÷me
būtinybę apsaugoti nuo neigiamų globalizacijos įtakų etninę ir kultūrinę
valstyb÷s tapatybę, Lietuvos mokyklose atkurti jaunimo tautinį patriotinį
aukl÷jimą, pozityvia kryptimi keisti viešąją erdvę, kuri konsoliduotų valstyb÷s,
visuomen÷s ir individo pastangas kurti Lietuvą ant doros ir moral÷s pamatų.
Siekadami įgyvendinti šiuos tikslus kreip÷mes į LR Prezidentę ir Vyriausybę.
2010 11 17) „Tautiškumo problemos global÷jančiame pasaulyje“, o taip pat kartu
su Lietuvos kultūros fondu surengtame forume ( 2010 02 23) „Lietuva. Dabarties
realyb÷ ir ateities vizijos“, kur pranešimus skait÷ žymūs visuomen÷s veik÷jai,
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kultūrologai, filosofai, ekonomistai, istorikai išsak÷me būtinybę apsaugoti nuo
neigiamų globalizacijos įtakų etninę ir kultūrinę valstyb÷s tapatybę, Lietuvos
mokyklose atkurti jaunimo tautinį patriotinį aukl÷jimą, pozityvia kryptimi keisti
viešąją erdvę, kuri konsoliduotų valstyb÷s, visuomen÷s ir individo pastangas
kurti Lietuvą ant doros ir moral÷s pamatų. Siekadami įgyvendinti šiuos tikslus
kreip÷mes į LR Prezidentę ir Vyriausybę.
Konferencijos pranešimų pagrindu išleista knyga “Lietuva. Dabarties realyb÷ ir
ateities vizijos“.
D÷l pad÷ties Gruzijoje
LR Seime 2010 m. birželio m÷n. 1 d. balsų dauguma pri÷m÷me rezoliuciją d÷l
pad÷ties Gruzijoje. Išreišk÷me poziciją, jog smerkiame visas agresijos formas,
įskaitant ginkluotą užpuolimą ir įsiveržimą į kitos valstyb÷s teritoriją, kitos
valstyb÷s teritorijos bombardavimą, jos okupaciją ir aneksiją, sunkius ir
sisteminius žmogaus teisių pažeidimus, skatiname demokratijos pl÷tros, teisin÷s
valstyb÷s kūrimo ir kitas vidaus reformas Gruzijoje, kad būtų veiksmingai
sprendžiamos vidaus politin÷s ir jurisdikcijos atkūrimo okupuotose teritorijose
problemos ir Gruzija taptų visateise Europos ir transatlantinių organizacijų nare.
Šiai rezoliucijai nepritar÷ didel÷ dalis socialdemokratų, darbo partijų frakcijų,
frakcijos „Tvarka ir teisingumas“, Seimo narių.
Už palaikymą, už supratimą, kad laisv÷ ir demokratija yra neatskiriami, mane ir
kolegas Seimo narius, nepabūgusius balsuoti už rezoliuciją ir pasisakyti už
Gruzijos nepriklausomybę, Gruzijos prezidentas Mikheil Saakašvili apdovanojo
Prezidento pad÷kos raštais.
Darbas Šiaulių krašto bičiulių
parlamentin÷je grup÷je
Kaip Seimo nar÷ išrinkta Šiaulių kaimiškojoje rinkimin÷je apygardoje visada
stengiausi, kad būtų sprendžiamos Šiaulių krašto problemos. Jau antra kadencija
esu šios parlamentin÷s grup÷s nar÷.
LR Seimo parodų galerijoje kartu su kolegomis sureng÷me šiauliečio
fotomenininkoAleksandro Ostašenkovo parodą “ Mirties sodas”.
1995 –aisiais priimta Baltų vienyb÷s rezoliucija tapo esminiu pagrindu Lietuvos
ir Latvijos valstybių parlamentams paskelbti rugs÷jo 22–ąją Baltų vienyb÷s
diena. Devynioliktąjį kartą Jauniūnuose, Joniškio rajone pažymima ši iškili data.
Šiose vietov÷se vykęs Saul÷s mūšis didis ir svarbus Lietuvos ir Latvijos valstybių
istorijoje. Šiemet švenčiant baltų vienyb÷s dieną už iniciatyvas Saul÷s mūšio
įamžinimui „Saul÷s mūšio“ atminimo medaliais Lietuvos Kultūros fondo
valdyba apdovanojo ilgametį Joniškio rajono Kultūros skyriaus ved÷ją,
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Žiemgalos kultūros draugijos viceprezidentą Alfredą Šimkų, Joniškio rajono
merą Romaldą Gadeikį, sporto metraštininką, joniškietį Leoną Karaliūną ir mane.
Kiti metai Saul÷s mūšiui 775–ieji – jubiliejiniai. LR Seime kartu su Lietuvos
kultūros fondo valdybos pirmininku H. Smilgiu, Joniškio savivaldyb÷s meru R.
Gadeikiu ir LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininku V.
Stundžiu sureng÷me spaudos konferenciją "Lietuvos valstyb÷s istoriniam įvykiui
- Saul÷s mūšio 775-mečio jubiliejui art÷jant” Politikai ir istorikai sutar÷, kad
Saul÷s mūšis ir jo deramas įamžinimas yra svarbus visai Lietuvai. Iš
Privatizavimo fondo ir Kultūros ministerijos gautomis l÷šomis siekiama
įamžinti šį istorinį Saul÷s mūšį. Memorialo užbaigimui dar trūksta l÷šų. Surinkau
90–ties Seimo narių, pritariančių Saul÷s mūšio įamžinimo id÷jos įgyvendinimui,
parašus. LR Vyriausyb÷ šiam kilniam tikslui pažad÷jo skirti l÷šų iš Privatizavimo
fodo.
Darbas rinkimin÷je apygardoje
Visada pasisakiau, kad Kurš÷nai taptų rajono centru, kad įgytų Kurš÷nų
savivaldyb÷s statusą. 2010 m. vasario 9 d. Šiauliuose vykusiame LR Vyriausyb÷s
išvažiuojamajame pos÷dyje inicijavau diskusiją d÷l galimyb÷s perkelti Šiaulių
rajono savivaldyb÷s administraciją į Kurš÷nus, nes buvusias Šiaulių apskrities
patalpas pageidavo perimti Teisingumo ministerija, tuo sudarydama galimybę
svarstyti rajono savivaldyb÷s administracijos perk÷limo klausimą. Seniūnijoms
galima būtų suteikti daugiau savarankiškumo, gyventojai daugiau klausimų
gal÷tų išspręsti seniūnijose, o savivaldyb÷s administracija įsikurtų Kurš÷nuose.
Kurš÷nai, kaip Šiaulių rajono centras, žymiai pasikeistų. Kartu su Šiaulių krašto
bičiulių parlamentin÷s grup÷s nariais kreip÷m÷s į Teisingumo ir Vidaus reikalų
ministrus išsakydami įsitikinimą, kad būtina kuo skubiau spręsti užsisen÷jusią
teritorin÷s reformos problemą. Diskusijos šia tema buvo tęsiamos Vidaus reikalų
ministerijoje 2010 m. balandžio 8 d., kurioje dalyvavo ir Šiaulių rajono meras
A.Gaubas ir vicemeras J. Novogreckis. Šiaulių rajono savivaldyb÷s taryba
neparod÷ didesnio suinteresuotumo šiuo klausimu, tod÷l
buvo nutarta
konstatuoti, kad šiuo metu iškelti Šiaulių rajono administraciją iš užimamų
patalpų, yra netikslinga. Perspektyvoje, administracin÷s reformos kontekste,
svarstyti Kurš÷nų savivaldyb÷s steigimo klausimą, tuo pačiu sprendžiant Šiaulių
miesto pl÷tros ir Kurš÷nų miesto atgaivinimo klausimus. Lieka viltis, kad naujai
išrinkta Šiaulių rajono taryba tur÷s teigiamą požiūrį į Kurš÷nų miesto perspektyvą
ir inicijuos atitinkamus sprendimus, nes kaip teigiama vidaus reikalų ministro
R.Palaičio atsakyme Seimo nariams, nesant iniciatyvos iš bendruomen÷s ar
savivaldyb÷s tarybos, valstyb÷s institucijos (Seimas, Vyriausyb÷, Ministerijos)
primesti reformos iniciatyvos negali.
Visada pasisakiau už gražiai tvarkomą miestelių, gyvenviečių, sodybų aplinką,
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jau eilę metų kartu su savo vyru tautodailininku Raimondu Baškiu esame įsteigę
prizus Kurš÷nų miesto gražiausių sodybų šeimininkams. 2010 m. prizais
apdovanojome Kurš÷nų miesto gražiausios sodybos šeimininkus Romą ir
Gediminą Mikalauskus.
Vertinu iniciatyvas ir remiu pagerbiant daugiausiai knygų skaitančius vaikus
Tarptautin÷s vaikų knygų dienos proga Kurš÷nuose regiamose švent÷se,
St.Anglickio premijos jaunuosius laureatus, Šiaulių rajono gabius vaikus ir jų
mokytojus švent÷je “Žvaigžd÷s ir žvaigždut÷s” ir t.t.
Sportiškiausių Lietuvos mokyklų apdovanojimo švent÷ LR Seime kasmet tampa
pasidžiaugimu, kad sportiškiausiomis mokyklomis pripažįstamos ir Šiaulių
rajono mokyklos. Šiemet pagerb÷me Meškuičių gimaziją, už÷musią II vietą ir
Daug÷lių pagrindinę mokyklą, už÷musią IV vietą Lietuvoje.
2010 m. pabaigoje dešimties metų veiklos sukaktį pamin÷jo Šiaulių rajono moterų
organizacija “Atgaiva”, esu viena iš šios organizacijos įkūr÷jų. Džiaugiuosi, kad
nuosekliai vykdoma šviet÷jiška, kultūrin÷ veikla, susitikimai su Gruzdžių vaikų
laikinosios globos aukl÷tiniais.
2010 metų vasarą įvykęs festivalis “Naisių vasara” sukviet÷ per penkis
tūkstančius žiūrovų bei dalyvių ir tapo įspūdingu muzikos, dainų, spektaklių ir
sportinių varžybų, tautodail÷s ir senųjų amatų festivaliu. Šio renginio
sumanytojas, mecenatas Ramūnas Karbauskis visai Lietuvai parod÷ pagarbos
savo kraštui pavyzdį. Buvau šio festivalio glob÷ja.
Džiaugiuosi, kad dalis rajono renginių vyksta savaitgaliais, tod÷l daugelyje jų
gal÷jau dalyvauti. Kiekvieną pirmadienį priimin÷ju gyventojus asmeniniais
klausimais Kurš÷nų miesto seniūnijos sal÷je ir Šiauliuose - saviavldyb÷s pastate
110 kabinete. Į mane asmeniniais klausimais per ataskaitinį laikotarpį kreip÷si
daugiau nei 700 Šiaulių rajono gyventojų. Didžioji dalis jų keliamų problemų –
susijusi su savivaldyb÷s administracijos skyrių, seniūnijų darbu. Privalome
d÷mesningiau ir atsakingiau spręsti rajono žmonių problemas, kad jiems nereiktų
klaidžioti iš kabineto į kabinetą.
Lietuvos Respublikos Seime kabo užrašas su Jono Basanavičiaus žodžiais- „Jei
per mūsų darbus Lietuvos dvasia atsikvoš÷s“. Linkiu, kad mūsų visų darbai būtų
nukreipti į susitelkimą ir vienybę, į kovą už blaivią ir nesupriešintą mūsų tautą, už
moralinių ir dvasinių vertybių viršenybę prieš materialiuosius dalykus, už
pilietiškumą ir patriotizmą, kad niekada nesunyktų mūsų kalba, mūsų tautin÷s
tradicijos, kad visada išliktum÷me ištikimi Lietuvai ir lietuvybei, kad kiekvieno
mūsų pareiga taptų pasitarnauti savo valstybei ir jos gerovei.
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