ORUS
ŽMOGUS –
STIPRI VALSTYBĖ
Šiaulių kraštui
SPECIALUS LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS LEIDINYS 2016 LR SEIMO RINKIMAMS

KVIEČIAME KARTU KURTI LIETUVOS ATEITĮ
Rima BAŠKIENĖ,

kandidatė į LR Seimą, Kuršėnų-Dainų
vienmandatinėje apygardoje
LVŽS saraše -3

Partija, su kuria nesiskiriu jau
20 metų
1994 m. kartu su bendraminčiais Šiaulių rajone įsijungiau į Lietuvos valstiečių
partijos atkūrimą. Mane žavėjo garbinga
šios partijos istorija, savo ištakas pradėjusi skaičiuoti dar 1905 m., kai per Didįjį Vilniaus Seimą gruodžio 5 d. įvyko Lietuvos
valstiečių sąjungos steigiamasis suvažiavimas, o kilnūs valstiečių liaudininkų sąjungos ideologijos kūrėjų Kazio Griniaus,
Jono Vileišio bei kitų didžiavyrių darbai
skatino juos tęsti. Svečio teisėmis dalyvavau 1994 m. balandžio 16 d. įvykusiame
Valstiečių sąjungos suvažiavime pervadinant sąjungą į Lietuvos valstiečių partiją
(LVP) ir naujuoju jos pirmininku išrenkant
Albiną Vaižmužį, tuometinį vienintelį šios
partijos atstovą Seime. Šiemet balandžio
11 d. sukako 20 metų, kai esu tos pačios
valstiečių partijos narė.

Politinio darbo mokykla
2006 m. LR Seimo rinkimuose dalyvavusio nepriklausomo kandidato Ramūno
Karbauskio požiūris ir vertybės sutapo su
valstiečių siekiais. Mes jį rėmėme ir dirbome kartu (1998 m. lapkričio 28 d. Ramūnas
Karbauskis buvo išrinktas naujuoju Lietuvos valstiečių partijos pirmininku. Išgyvendama pakilimus ir nesėkmes mūsų
partijos veikla nenutrūko visą šį laikotarpį.)
2007 m. sausio mėn. buvau pakviesta
dirbti Seimo nario Ramūno Karbauskio
padėjėja. Tai tapo puikia politinio darbo
mokykla. Tris metus kartu rūpinomės
Šiaulių rajono žmonių problemų sprendimu, rengėme teisės aktus. Ramūnas
Karbauskis dvi kadencijas buvo renkamas
Seimo nariu Šiaulių kaimiškojoje rinkimų
apygardoje.
Per tą laikotarpį keitėsi ir mano darbinė veikla – buvau išrinkta Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos nare, mero pavaduotoja. 2004 m. Šiaulių rajono žmonių
buvau išrinkta Seimo nare. Politikoje,
kaip ir kiekviename darbe, reikia patirties.
Man, kaip buvusiai Seimo nario padėjėjai,
mero pavaduotojai, nebuvo sunku. Į Seimą atėjau žinodama, kaip kuriami įstaty-

mai, puikiai žinojau Šiaulių rajono ir miesto problemas. Darbas Socialinių reikalų
ir darbo komitete įsuko į rūpinimąsi jautriausia sritimi, labiausiai pažeidžiamais
žmonėmis. Man buvo patikėta vadovauti
Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijai.
2008, 2012 metų Seimo rinkimai nebuvo
sėkmingi mūsų partijai – 5 proc. barjeras
nebuvo peržengtas. Seime dirbau kaip
vienmandatėje Šiaulių kaimiškojoje apygardoje išrinkta Seimo narė. Neišdaviau
savo įsitikinimų, netapau kitos partijos ir
kitos frakcijos nare – priklausiau Seimo
mišriai grupei, kurią sudaro Seimo nariai,
nepriklausantys kitoms frakcijoms.
Šios kadencijos Seime dirbu Švietimo,
mokslo ir kultūros komitete, esu Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos
komisijos narė, Lituanistikos tradicijų ir
paveldo įprasminimo komisijos narė, Mišrios Seimo narių grupės frakcijos seniūnė.
Priklausau eilei parlamentinių grupių:
Šiaulių krašto bičiulių; „Už Lietuvą be korupcijos“; „Už šeimą“; Vaiko gerovės; Bendruomenių ir pilietinės visuomenės ir kt.
Esu tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos, Gruzijos, Estijos, Latvijos Respublika,
Šventuoju Sostu grupių narė.
Daugiau informacijos apie mano darbą
rasite: www.rimabaskiene.lt

Bendražygiai. Ramūnas Karbauskis ir Rima Baškienė

Parlamentinio
darbo akcentai

Skaitykite 12 psl.

Ramūnas Karbauskis:
„Rimą Baškienę pažįstu
jau dvidešimt metų. Todėl galiu teigti, jog ji – atsakinga, rūpestinga, darbšti
Seimo narė. Šiaulių rajono
žmonės tai puikiai žino, o po
rinkimų apygardos perbraižymo už Rimą balsuosiantys
Šiaulių miesto žmonės netruks tuo įsitikinti. Nėra kito
politiko, kuriuo pasitikėčiau
labiau nei Rima Baškiene. Tikiu, kad Jūs ją išrinksite Seimo nare ir mes visi kartu dirbsime Lietuvos žmonių labui.“
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Įgyvendinsime pokyčius, kurie užtikrintų
orų žmonių gyvenimą stiprioje Lietuvos
valstybėje
Artėjantys Seimo rinkimai mums visiems suteiks apsisprendimo galimybę. Dalyvavimas rinkimuose turi tapti kiekvieno piliečio pareiga,
kad vėliau iš politikų galėtume reikalauti atsakomybės ir atskaitomybės.
Nuo Jūsų apsisprendimo priklausys, kokie žmonės ir kokios partijos dirbs
Jums ateinančius ketverius metu. Situacija klostosi taip, jog gali tekti
rinktis iš ne sykį valstybę valdžiusių socialdemokratų ir konservatorių
arba Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS), galinčios sugriauti politinės švytuoklės tradiciją ir pasiūlyti ženklių pokyčių.
Ramūnas KARBAUSKIS,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos pirmininkas

Turiu pabrėžti esminį šių pasirinkimų skirtumą. LVŽS po rinkimų formuos Vyriausybę
iš profesionalų. Vyriausybę, kurioje ministrai
nebus Seimo nariais, nebus skiriami partinės
priklausomybės principu. Ministrams bus keliami aukščiausi profesionalumo, atsakomybės ir skaidrumo reikalavimai.
LVŽS Seimo rinkimų sąraše – keturiasdešimt
trys nepartiniai kandidatai, tai rodo LVŽS požiūrį, jog ne partinis bilietas, o kompetencija ir
vertybės yra svarbiausi reikalavimai kandidatams į Seimo narius.
Valstybės valdymo aparatas turės ženkliai
mažėti, o Seimo narių skaičius liks 101 ir juos
visus siūlysime rinkti tiesiogiai vienmandatėse
apygardose. Oponentai teigs, kad tai silpnins
partinę sistemą, bet realybė yra tokia, jog Seimas ir partijos vis labiau atitrūksta nuo žmonių, kuriems turėtų tarnauti.
Neturime pamiršti ir milijono Lietuvos piliečių, priverstų geresnių gyvenimo galimybių
ieškoti emigracijoje. Privalome rasti sprendimus, kurie užtikrintų užsienyje gyvenančių
Lietuvos piliečių rinkimų teisės įgyvendinimą.
Dabartinė padėtis paradoksali. Emigruoja
žmonės, nusivylę valdžios pastangomis spręsti socialines, ekonomikos, švietimo ir kitas problemas, kurios jų buvimą gimtoje šalyje daro
neįmanomu. Tikėtina, šie žmonės būtų linkę
balsuoti už pokyčius, tačiau jų teisė išreikšti
savo valią rinkimuose yra smarkiai apsunkinta. Mes privalome išspręsti dvigubos pilietybės klausimą. Tam tereikia politinės valios.
Vertas dėmesio ir „lietuvio kortos“ klausimas,
kad ryšys su Lietuva išliktų ir tiems lietuviams,
kurie nesiekia dvigubos pilietybės. Negalime
prarasti ryšio nė su vienu lietuviu, todėl puoselėsime tautiškumo ugdymą bei lietuvių
kalbos mokymą užsienyje, o išvykusius skatinsime sugrįžti į Lietuvą.
Tegu neįsižeidžia sisteminių partijų atstovai,
bet man jos primena savo giminaičių, draugų
įdarbinimo agentūras, kurios darbuojasi ne
tik nacionaliniu, bet ir savivaldybių lygiu. Jei
mums pavyks pajudinti šią korupciją skatinančią sistemą, tai žmonės pagaliau ims matyti
perspektyvą, jog profesionalumo, gebėjimų,
iniciatyvos reikia labiau nei partinių bilietų. Tai
svarbiausia jaunimui, kuris, nebematydamas
vilties Lietuvoje, masiškai emigruoja.
Lietuvoje valdžiai labai trūksta kompetencijos ir profesionalumo. Dėl to mūsų žmonės
tampa nekvalifikuotai parengtų reformų
aukomis. Nuo vyriausybių klaidų kenčia visi.
Tada nusivylimas auga, nes nėra stabilumo,
saugumo ir emigracija toliau stiprėja. Prastas
šalies valdymas privertė palikti Tėvynę beveik
milijoną darbingų žmonių. Mažai šaliai, kaip
mūsų, tai – milžiniška netektis.
Nebeliko laiko eksperimentuoti, nes galime
sugriauti savo valstybę, o atstatyti ją būtų la-

bai sunku. Būtina geriausius pasaulio gerųjų
praktikų pavyzdžius, pritaikius prie Lietuvos
specifikos, įdiegti mūsų Tėvynėje. Tada sutaupytume laiko. Žmonės matytų gerus pokyčius
ir pradėtų tikėti valstybe.
Savo interneto svetainėje jau publikavome
LVŽS rinkimines nuostatas, paskelbėme Vyriausybės programą, kurią rengė kelios darbo
grupės, sudarytos iš žinomiausių Lietuvos
ekspertų. Pateiksime skirtingų valstybės gyvenimo sričių detalų pokyčių planą ir profesionalus, kurie, tapę ministrais, galėtų tuos
sprendimus įgyvendinti. Nesiplėtosiu apie
Vyriausybės programos pristatymą, paminėsiu tik keletą iš daugybės sprendimų. Vienas
iš jų, tikėtina, sukels nepasitenkinimą vaistų
prekybos didmenininkams ir vaistinių tinklų
savininkams. Mes planuojame įsteigti valstybinį vaistinių tinklą, kuris prekybą vykdytų
poliklinikose ir ligoninėse. Norime centralizuoti vaistų įsigijimą visai sveikatos apsaugos
sistemai, taip išnaudojant masto ekonomikos
privalumus ir mažinant galimą korupciją vaistų pirkimuose. Tai gerokai sumažins vaistų
kainas visoje Lietuvoje. Šiuo atveju nepriimtini argumentai, kad valstybė negali efektyviai
valdyti jokio verslo, nes kalbame apie labiausiai socialiai pažeidžiamų žmonių išgyvenimą,
kurių sąskaita lobsta privatus verslas.
Visi nacionaliniai paramos projektai turi būti
nukreipti į darnią regionų plėtrą – gyvenimo
kokybės didinimą ir ekonomikos konkurencingumo augimą. Verslas, investuojantis regionuose, turi gauti lengvatas ir prioritetinius
balus vertinant projektus. Valstybė taip pat
turi verslui aiškiai pasakyti, kokios sritys yra ir
ilguoju laikotarpiu išliks prioritetinės nacionaliniu mastu. Tokiais prioritetais turi tapti ūkio
sritys, turinčios ilgalaikį augimo ir pridėtinės
vertės kūrimo potencialą, pavyzdžiui, atsinaujinančios energetikos bei energijos taupymo
įrangos gamyba ir sprendimų diegimas, maisto pramonė ir t. t. Taip pat akivaizdu, kad reikia
daugiau dėmesio skirti kultūros ir švietimo
finansavimui bei mokymo kokybei, regioniniam kultūrinių iniciatyvų pasiekiamumui.
Būtina stiprinti savivaldą ir suteikti jai daugiau
galių ir atsakomybės už savo sprendimus, kurie turi būti nukreipti tarnauti žmonėms.
Prieš Seimo rinkimus kaip iš gausybės rago
pasipylė partijų pažadai dėl pensijų, vidutinio
atlyginimo dydžio didinimo. Bet kuris profesionalas pasakys, jog žmonių gyvenimo kokybė augs tik deramai valdant valstybę, jos
finansus. Nėra paslaptis, jog neapsakomai
daug Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų
tiesiog iššvaistoma. Politikai turi suvokti, kad
dažniausiai viso to priežastis yra jų pačių neprofesionalumas. Todėl politikai turi dirbti Seime, formuodami valstybės strateginę viziją, o
profesionalų Vyriausybei pavesti įgyvendinti
jų patvirtintos Vyriausybės programos tikslus.
Mokesčių ir pensijų sistemos turi būti išgrynintos ir supaprastintos. Valstybės surenkami
pinigai ir ES parama turi būti atsakingai bei
ūkiškai tvarkomi. Mūsų sąrašo siūlymas yra

Rima Baškienė
LVŽS sąskrydyje kandidatė į LR Seimą Kuršėnų-Dainų

Šiaulių miesto šventės eisenoje su Šiaulių rajono savivaldybės meru
Antanu Bezaru

vienmandatinėje apygardoje, Numeris sąraše 3

RAMŪNAS KARBAUSKIS

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas, kultūros mecenatas
paversti nepakantumą korupcijai viena esminių darnios valstybės sukūrimo priemonių.
Gavę rinkėjų pasitikėjimą, imsimės užtikrinti,
kad bausmės už korupcinius nusikaltimus
būtų proporcingos ir neišvengiamos. Tam,
kad biudžete esančių pinigų imtų užtekti,
reikia išspręsti dvi opias problemas: viešųjų
pirkimų neskaidrumą ir Europos Sąjungos
lėšų grobstymą. Jos abi tiesiogiai susijusios su
korupcija. Visi žino, kad dauguma viešųjų pirkimų Lietuvoje vyksta su didesniais ar mažesniais pažeidimais. Europos Sąjungos paramos
lėšų grobstymas ir deklaratyvus įsisavinimas
leidžia iššvaistyti šimtus milijonų eurų.
Dėl to LVŽS komandos tikslas – iš esmės didinti viešųjų pirkimų skaidrumą ir efektyvumą
bei sustabdyti ES paramos lėšų grobstymą.
Tą atlikus pinigų esminėms sritims valstybėje
tikrai užteks.
Vis dažniau su pavydu žiūrime į pokyčius Latvijoje, jau nekalbant apie Estijos pasiekimus.
Latvijos Prezidentas, Premjeras, nemažai ministrų, didelė Latvijos Seimo frakcija priklauso
Latvijos valstiečių ir žaliųjų sąjungai. Mūsų Latvijos bičiuliai sėkmingai pateisina prieš keletą
metų gautą latvių tautos pasitikėjimo mandatą. Esame tikri, jog mūsų sąjungų bendradarbiavimas, LVŽS suformavus profesionalų
Vyriausybę, duotų apčiuopiamą naudą abiejų
šalių gyventojams.
Vykstanti Seimo rinkimų kampanija pilna
sąmoningo melo, šmeižto, juodųjų technologijų. Didžioji dalis šio puolimo nukreipta prieš
mūsų sąjungą. Žinome, kad Lietuvos žmonės
atskirs pelus nuo grūdų, tad į šmeižtą neatsakinėjame. Esu Lietuvos patriotas ir tai visą savo
gyvenimą įrodau ne žodžiais, o darbais.
Subūrėme profesionalią, vertybių suvienytą komandą. Prisiimu asmeninę atsakomybę už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos veiklos sėkmę. Kreipiuosi į visus
Jus, prašydamas valstybės valdymą patikėti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjun-

gai. Mums reikia didelės Seimo frakcijos,
kad galėtume suformuoti profesionalų
Vyriausybę ir įgyvendinti pokyčius, kurie
užtikrintų orų žmonių gyvenimą stiprioje Lietuvos valstybėje. Mes privalome išspręsti dvigubos pilietybės klausimą. Tam
tereikia politinės valios. Vertas dėmesio ir
„lietuvio kortos“ klausimas, kad ryšys su
Lietuva išliktų ir tiems lietuviams, kurie
nesiekia dvigubos pilietybės. Negalime
prarasti ryšio nė su vienu lietuviu, todėl
puoselėsime tautiškumo ugdymą bei lietuvių kalbos mokymą užsienyje, o išvykusius skatinsime sugrįžti į Lietuvą.
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Kodėl taip, o ne kitaip?
Saulius SKVERNELIS,

buvęs Vidaus reikalų ministras

Kodėl pasirinkau Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungą? Kodėl rekomenduoju ją rinktis tiems,
kurie nori realių, o ne metų metus tik garsiai
deklaruojamų pokyčių mūsų valstybėje? Pasakysiu.

K ai svarbūs ne reitingai
Netikėtai ir niekad neplanuotai tapus Vidaus
reikalų ministru buvo sunku susitaikyti, kad tai
– politinis postas. Kad nori ar nenori – esi politikas. Dar sunkiau buvo suprasti, kodėl sprendimus Lietuvoje lemia ne valstybės ir visuomenės
interesai, bet politinė valia, partiniai interesai ar
tiesiog noras įtikti daliai visuomenės, net nesvarstant tokių sprendimų pasekmių.
Buvo sunku perprasti (tiesą sakant, to taip ir
nepavyko padaryti) pernelyg dažnus politinės
dviveidystės metodus, žodžio nesilaikymą, kalbėjimą į akis viena, o darymą priešingai, intrigavimą, sąmokslų kūrimą ir pan. Sunku buvo suprasti, kodėl, pavyzdžiui, Vyriausybės priimami
geri, būtini, šaliai naudingi sprendimai oponentų besąlygiškai menkinami ar kritikuojami vien
dėl to, kad tai padarė ,,pozicija“. Ir atvirkščiai,
kodėl racionali ir motyvuota opozicijos kritika
suprantama kaip valdančiųjų puolimas.
Skandalai, kurie vis „drebina“ šalį, atitraukia
nuo rimtų problemų sprendimo, klimpstama
į neproduktyvų santykių aiškinimąsi, dažnai
peraugantį į ,,šeimyninių baltinių viešą skalbimą“. Nejaugi negalime mes, jau nebeturinti
net 3 milijonų narių bendruomenė, susitelkti
į Lietuvai svarbias idėjas ir darbus, juos padaryti vardan visų mūsų ateities, o ne dirbti dėl

Ramūnas Karbauskis, Rima Baškienė, Saulius Skvernelis
partinės sėkmės, suinteresuotos grupės ar asmeninės naudos? Negi politikai negali vienyti
visuomenės, negi negali visos trys Konstitucinės valdžios šakos darniai dirbti? Negi sunku
suvokti, kad kitaip mūsų tiesiog gali nelikti, mes
patys save sunaikinsime ir kaip valstybė, ir kaip
tauta?
Buvo pasirinkimas: arba likti nuošalyje, gyventi tikintis, kad tai, kas vyksta valstybėje, manęs ir mano šeimos, artimųjų, bičiulių nepalies
, arba ieškoti bendraminčių ir bandyti politiką
padaryti kitokią. Sąžiningą, racionalią, moralią,
žmogišką. Tokių bendraminčių, kuriems tavęs

reikia ne dėl reitingų, kurie turi vertybes, drąsos
jas ne tik deklaruoti, bet ir jų laikytis: įgyvendinant savo idėjas ar tiesiog dirbant savo darbą.
Nebijoti siekti idėjų išpildymo, net ir žinant, kad
sulauksi dalies žmonių nesupratimo, nepritarimo, kartais – atviro pasityčiojimo ar paniekos.

savo srities profesionalams, visuomenininkams
ir visiems kitiems, turintiems idėjų, minčių,
noro ir ryžto jas įgyvendinti. Šalyje nėra daug
tokių politinių jėgų, tačiau, kita vertus, jų yra
tikrai ne viena. Kalbėjausi, diskutavau su jomis,

Pasirinkau vertybes ir darbus
Aš pamačiau tuos žmones, kurie ilgą laiką kalbėjo apie vertybes, apie būtinus darbus Lietuvos labui, kurie darė juos. Žmones, kurie deklaravo galimybę ateiti į politiką ,,ne politikams“,

Nukelta į 4 psl.
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Kodėl taip, o ne kitaip?
Atkelta iš 3 psl.
tačiau jaučiau nuotaikas viduje. Suprantu jų
narių bendrą požiūrį į naujokus, „legionierius“
vieniems rinkimams, objektyvų nenorą įsileisti
naujų žmonių, kurie vertinami jei ne kaip priešai, tai kaip nereikalingi konkurentai. Pasirinkimas tokios politinės jėgos, tokio politinio kelio
tikriausiai garantuotų saugų ir stabilų patekimą
į Seimą, ramų gyvenimą vykdant jau anksčiau
parašytas programas, labiau patyrusių bičiulių
valią. Bet tai – ne man.
Aš pasirinkau ne saugią ir garantuotą ,,partijos
kareivio“ duoną. Pasirinkau nežinomą, sunkų,
rizikingą kelią, negarantuojantį jokių postų ar pozicijų. Aš renkuosi galimybę eiti dirbti su žmonėmis, kurie atveria kelią ,,ne politikams“ į politiką,
ir tokių žmonių kartu ateina ne vienas. Renkuosi
galimybę kurti, įgyvendinti idėjas, pagrįstas vertybėmis, kartu nuo balto popieriaus lapo kurti
viziją, kaip turėtume dirbti ir ką padaryti valstybės bei žmonių labui per artimiausius ketverius
metus.
Gal tie darbai – per daug ambicingi, norai – per
dideli, bet ryžtas juos įgyvendinti su bendraminčiais, vadovaujantis ambicijomis, pagrįstomis
vertybėmis, nulėmė pasirinkimą. Pasirinkimą dalyvauti politiniame Lietuvos gyvenime, pasirinkimą dirbti kartu su Ramūnu Karbauskiu ir daugeliu žmonių, savo srities autoritetų ir profesionalų,
kuriems kelią į politiką atveria Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga. Partija, sudaranti galimybę
nepartiniams profesionalams dalyvauti sprendžiant mūsų Tėvynės dabartį bei ateitį.

K ą gi nuveikė Saulius
S kvernelis?
Susitikimuose skirtinguose regionuose vis išgirstu frazę: „Ką tas Skvernelis padarė? Matyt,
nieko doro nenuveikė, kad nebe ministras“. Šią
konkurentų frazę išgirdau Seime, iškart paskelbęs apie savo dalyvavimą rinkimuose kartu su
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Seime atsirado ne vienas politikas, pyktelėjęs dėl tokio
sprendimo. Man neįprasta, kuomet dėl tokio
sprendimo, nesusijusio su tiesioginiu Vidaus
reikalų ministro darbu, politikų nuomonė per
vieną dieną ima ir apsiverčia. Nepaisant to, nei
ponas Rolandas Paksas, nei Premjeras Algirdas
Butkevičius negalėjo išsakyti jokių konkrečių
priekaištų mano ir komandos veiklai. Situacija
priminė kadaise Marijono Mikutavičiaus ir to
paties Rolando Pakso atliktą dainą su žodžiais
„tokia politika“.
Į klausimą apie nuveiktus darbus atsakysiu
trumpai ir aiškiai – Skvernelis vienas nieko
nenuveikė. Visada sakiau ir sakysiu – darbus
nuveikėme kartu su visa mūsų komanda. Tai
padarėme per tuos pusantrų metų kasdienio
darbo Vidaus reikalų ministerijoje. Laiko tikrai
nebuvo daug, tačiau teko prisiimti atsakomybę
už pokyčius.
Atėję į korupcijos krečiamą Vidaus reikalų ministeriją, atleidome visus iki vieno valdininkus,
kuriems pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo
tarnyba, kyšininkavimo, prekybos poveikiu.
Sustabdėme įtarimą sukėlusius konkursus ir

sutarčių pasirašymą bei inicijavome VRM sistemoje vykdytų konkursų auditą. Dėl įtartinų
pasirašytų sutarčių ir konkursų kreipėmės į prokuratūrą. Pertvarkėme viešųjų pirkimų organizavimo tvarką ir vykdymą: juos vykdo ir prižiūri
nebe pavieniai asmenys, o komisijos. Vien sistemos „išskaidrinimas“ leido sutaupyti daugiau
nei 2 milijonus eurų.
Išjudinome Vidaus tarnybos statuto ir Policijos veiklos įstatymo projektus, kurie gerus penkerius metus gulėjo giliai valdiškuose stalčiuose. Be to, pavyko Vyriausybei įrodyti ir pasiekti,
kad papildomam teisėsaugos finansavimui
būtų skirta 27,5 mln. Eurų. Tokio padidėjimo
dar niekad nėra buvę. Pasiekti pokyčiai lems
pareigūnų pajamų didėjimą nuo 20 iki 40 proc.
Svarbiausia, kad nuo šiol valstybė privalomai
prisiima atsakomybę už pareigūnų ir jų šeimos
narių gyvybių, sveikatos ir turto apsaugą, jei
dėl jų profesinės veiklos kiltų grėsmė. Iki šiol
valstybė galėjo tiesiog „užsimerkti“.
Vardan visų mūsų kasdienio saugumo, modernizavome Kriminalinės žvalgybos padalinius.
Visoms statutinėms įstaigoms griežtai nurodyta: bet kurio pareigūno vairavimas esant
neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių
medžiagų turi būti vertinamas kaip pareigūno
vardo pažeminimas. Tik taip ir ne kitaip. Už tokį
elgesį visiems pareigūnams turi būti taikoma
vienintelė nuobauda – atleidimas iš tarnybos.
VRM – ne vien policija ir priešgaisrinė apsauga. Itin svarbi darbo dalis – tinkamai dirbančio

valstybės aparato sukūrimas. Po priimtų sprendimų, konkursai į valstybės tarnybą jau ne tik
įrašinėjami, bet ir filmuojami. Padarėme viską,
kad neliktų jokių „vienas iš vieno“ ar iš anksto
sutartų kandidatų – „prastumti“ savus „funkcionierius“ visiems darosi sunkiau.
Nepaisant kai kurių politinių grupių spaudimo, Vyriausybėje patvirtinome du planavimo
regiono ES finansinės paramos laikotarpius. Tai
leis Lietuvai ateityje neprarasti beveik 2,7 mlrd.
eurų ES paramos. Atrodytų, tai nedidelis, bet
labai svarbus sprendimas, kuris negali tapti politikavimo įkaitu.
Daug esminių pokyčių pradėjome, bet nespėjome palydėti dėl manęs patraukimo iš
ministro pareigų. Dažnai girdžiu – kodėl pasitraukėte? Nepasitraukiau. Buvau pasiryžęs
tęsti darbus, tačiau kolegoms politikams ne
darbai buvo svarbiausia. „Zadanijų“ niekada
nevykdžiau, lėktuvų pagal kažkieno įnorius
nepirkau. Laikiausi principingos pozicijos, kad
neatsistatydinsiu – jei esu patraukiamas dėl
politinių kažkieno ambicijų, tuomet mūsų teisinė sistema suteikia visas galimybes ministrą
atleisti. Turime išmokti vadinti procesus tikraisiais vardais – jei pareigūnas yra patraukiamas,
nederėtų apsimesti, kad jis netinkamai atliko
pareigas ir dėl to atsistatydina. Metas atsisakyti
šios politinės dviveidystės praktikos ir pradėti
atvirą pokalbį su Lietuvos žmonėmis apie tai,
kaip veikia mūsų valstybė.
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Politiniai mitai apie Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungą
Prof. Arūnas GUMULIAUSKAS,
istorikas, pedagogas, Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis.
LVŽS kandidatas į LR Seimą Žiemgalos
rinkimų apygardoje,
numeris LVŽS sąraše – 34
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)
tarsi viesulas įsisuko į politinę kovą ir reitingų
lentelėje lenkė vieną varžovą po kito. Todėl viešojoje erdvėje pasklido „antivalstietiška“ propaganda, kuri paremta politinių oponentų ar šiaip
nedraugiškų politikos apžvalgininkų sukurtais
mitais.
Pirmasis mitas. LVŽS – politikos naujokė.
Šiai politinei organizacijai savo istorine praeitimi gali prilygti nebent šiandien veikiantys
socialdemokratai. Dar 1902 m. spalio 17 d. įvykusiame slaptame varpininkų suvažiavime Dabikinės dvare (Šiaulių apskrityje) buvo nutarta
steigti Lietuvių demokratų partiją. Suvažiavimas išrinko komisiją programai rengti, į kurią
įėjo būsimi valstiečiai liaudininkai Kazys Grinius
ir Jonas Vileišis. 1905 m. gruodžio 5 d. per Didįjį
Vilniaus Seimą įvyko Lietuvos valstiečių sąjungos steigiamasis suvažiavimas. Tačiau 1906 m.
rugsėjo 30 d. – spalio 1 d. ši politinė organizacija
tapo pavaldi Lietuvių demokratų partijai ir veikė kaip jos atšaka. 1917 m. kovo mėn. Petrograde įkurta Lietuvos socialistų liaudininkų partija,
o 1917 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 1 d. Voroneže – Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų
partija. Norėdamos sustiprinti politinę įtaką,
abi valstietiškos partijos nusprendė susivienyti.
1922 m. gruodžio 3–5 d. įvykusiame bendrame
suvažiavime įkurta Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga. Naujoji partija išliko parlamentinės
santvarkos bei demokratinės respublikos šalininkė. Valstiečiai liaudininkai ženkliai pasidarbavo, atkuriant bei vystant Lietuvos valstybę.
Antai K. Grinius buvo išrinktas trečiuoju šalies
Prezidentu, o Mykolas Šleževičius, vadovaudamas antrajai ir ketvirtajai Vyriausybei, daug
prisidėjo prie pergalės Nepriklausomybės
kovose. Konstitucinio parlamentarizmo laikotarpiu (1919–1926 m.) šalyje vyravo krikščionys
demokratai. Lietuvos socialistų liaudininkų
demokratų partija, Lietuvos valstiečių sąjunga,
Tautos pažangos partija, Lietuvių tautininkų
sąjunga atliko „vidurio“ politinių jėgų funkcijas.
Pastarosios nebuvo stabilios. Ilgainiui jos diferencijavosi. Tautininkai pasuko į dešinę, o vals-

tiečiai liaudininkai išlaikė centro kairės pozicijas.
Graži duoklė valstiečių ideologijos kūrėjui, LR
Prezidentui, ministrui pirmininkui, Seimo nariui
Kaziui Griniui, jo 150-ųjų gimimo metinių proga
- Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovės Seime Rimos Baškienės iniciatyva Seimas
2016 metus paskelbė Prezidento Kazio Griniaus
metais. Šiai progai LR Seime jau surengta eilė
iškilių konferencijų, parodų.
Antrasis mitas. K. D. Prunskienės ir Rusijos
įtaka LVŽS. 1990 m. rugpjūčio 18 d. atsikūrė
Lietuvos valstiečių sąjunga (LVS). Steigiamajame suvažiavime jos pirmininku buvo
išrinktas Lietuvos žemės ūkio akademijos
profesorius Petras Bėčius, kuriam nepavyko suburti solidžios bei įtakingos politinės
jėgos. Tad 1994 m. balandžio 16 d. įvykusiame antrajame Valstiečių sąjungos suvažiavime buvo patvirtinti nauji partijos įstatai,
programa, Lietuvos valstiečių sąjunga pervardinta į Lietuvos valstiečių partiją (LVP),
o naujuoju jos pirmininku išrinktas Albinas
Vaižmužis – tuomet buvęs vienintelis šios
partijos Seimo narys. LVP politinė įtaka šalyje gerokai padidėjo, kai 1998 m. lapkričio
28 d. naujuoju pirmininku buvo išrinktas
Seimo narys Ramūnas Karbauskis. 2000 m.
Seimo rinkimuose LVP netapo parlamentine partija. Partijos vadovybė įsitikino, kad
už ją balsuoja daugiausia kaimiškų rajonų
gyventojai. Teko ne tik keisti savo taktiką
bei strategiją, bet ir ieškoti naujų sąjungininkų, kurie galėtų sustiprinti LVP pozicijas
didmiesčiuose. Paieškos baigėsi politine
sąjunga su K. D. Prunskienės vadovaujama partija (Naujoji demokratija – Moterų
partija). 2001 m. gruodžio 15 d. bendrame
Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų
suvažiavime buvo pasirašyta šių politinių
jėgų jungimosi sutartis. Įkurta Valstiečių
ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga
(VNDS). Jos pirmininke tapo K. D. Prunskienė, pirmuoju pavaduotoju – R. Karbauskis.
2005 m. įvykusiame VNDS suvažiavime
nutarta partiją pavadinti Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga (LVLS). 2008 m.
rinkimuose į Seimą, valstiečiai liaudininkai
laimėjo tik 3 vietas vienmandatėse apygardose ir neperžengė 5% barjero daugiamandatėje apygardoje. Partijos vadovybėje
pradėjo didėti įtampa, kurią skatino ir LVLS
pirmininkės politinės veiklos klaidos. 2009
m. partijos suvažiavime LVLS pirmininku
išrenkamas Ramūnas Karbauskis. Tuo tar-

arūnas gumuliauskas

LVŽS kandidatas į LR Seimą Žiemgalos rinkimų apygardoje,
numeris LVŽS sąraše – 34
pu buvusi partijos lyderė K. D. Prunskienė
2009 m. liepos 8 d. parašė pareiškimą išstoti iš valstiečių liaudininkų sąjungos bei
įkūrė Lietuvos liaudies partiją. Nuo to laiko
nutrūko bet kokie santykiai su šia politike.
2012 m. sausio mėnesį LVLS pervardinta į
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, jos
pirmininku liko Ramūnas Karbauskis.
Trečiasis mitas. LVŽS lyginimas su Tautos
prisikėlimo ir Drąsos kelio partijomis. Šias
politines jėgas lyginti – tiesiog nekorektiška. Tautos prisikėlimo bei Drąsos kelio politinės organizacijos buvo įsteigtos
specialiai Seimo rinkimams. Jeigu pirmoji
įkurta šou verslo atstovų politinio nuotykio, tai antroji – Garliavos įvykių pagrindu.
Nė viena partija neturėjo jokio praktinio
darbo politikoje patyrimo. Artūro Valinsko
kurtų politikų parodijų tikrai negalima laikyti politine praktika, o LVŽS nuo pat 1992
m. turėjo savo atstovus visuose Seimuose.
2004 m. laimėta 10 mandatų šalies Parlamente, o Gintaras Didžiokas tapo Europos
parlamentaru. Be to, partija tapo valdančiosios koalicijos dalimi ir XIV Vyriausybėje
užėmė 3 ministrų postus (Užsienio reikalų,
Žemės ūkio ir Ūkio ministerijose). Nuo 2000
m., kada savivaldos rinkimuose valstiečiai
laimėjo net 209 mandatus ir tenusileido
Naujajai sąjungai (socialliberalams), LVŽS
užima tvirtas pozicijas daugelio rajonų ir
miestų tarybose. 2014 m. Europos parlamento nariu išrenkamas valstiečių atstovas
Bronis Ropė. Po 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų daugelyje savivaldybių Lietu-

vos valstiečių ir žaliųjų sąjunga dar labiau
sustiprino savo pozicijas, už LVŽS balsavo
78 103 rinkėjai.
LVŽS turi 4 merus, gavo 9 proc. rinkėjų
balsų ir turi 143 tarybos narių mandatus 42ose savivaldybėse.
Ypatingai savo darbo politikoje patirtimi išsiskiria LVŽS pirmininko pavaduotoja Rima Baškienė. Ji į šios politinės jėgos gretas įsijungė
dar 1996 m. Nuo tada R. Baškienė buvo Seimo
nario Ramūno Karbauskio padėjėja (1997–2000
m.), Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nare,
Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotoja
(2000–2004 m.). 2004 m. ji išrinkta į LR Seimą,
kur dirba iki šiol.
Parlamente ji nėra tik stebėtoja. Lietuvos
žmonės ją žino, kaip nenuilstančią kovotąją už
tradicinės šeimos išsaugojimą, lietuvybės puoselėjimą. Ji aktyviai dirbo LR Seimo Socialinių
reikalų ir darbo, Švietimo, mokslo ir kultūros
komitetuose, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės, Narkomanijos ir
alkoholizmo prevencijos, Lituanistikos tradicijų
ir paveldo įprasminimo komisijose, Bendruomenių ir pilietinės visuomenės, Vaiko gerovės,
Moterų, „Už Lietuvą be korupcijos“, „Už žmogaus orumą“, „Už ištikimybę priesaikai“, „Už
šeimą“ bei kitose parlamentinėse grupėse, yra
Mišrios Seimo narių grupės frakcijos seniūnė. Ją
galima laikyti moters, politikės, žmonos, mamos pavyzdžiu.
Politinio darbo patirties stoka „valstiečiai“
skųstis negali. Todėl tokius palyginimus viešojoje erdvėje tegalima laikyti politinių oponentų
piktais pasikandžiojimais.

Rima neišduos Jūsų
Povilas URBŠYS,

Kandidatai į Seimo narius: (iš kairės) Denis Michalenko, Valerijus Simulik, Ramūnas Karbauskis, Rima Baškienė, Juozas Pabrėža,
(viršuje) Stasys Tumėnas, Arūnas Gumuliauskas

LIETUVOS
VALSTIEČIŲ
IR ŽALIŲJŲ
SĄJUNGA

KVIETIMAS
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąraše Šiaulių kraštą atstovauja žinomi ir garbingi politikai:
Šiaulių miesto vicemeras dr. Stasys Tumėnas, istorikas, prof. Arūnas Gumuliauskas Šiaulių universiteto doc. dr. Juozas Pabrėža, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Denis Michalenko, Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos narys Darius Ramančionis, Seimo nariai Valerijus Simulik, Rima Baškienė ir LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis.
Išskirtinai džiaugiuosi Seimo narės Rimos Baškienės veikla parlamentinėje grupėje „Už Lietuvą be
korupcijos“, žinau ją kaip labai aktyvią, atsakingai ir daug dirbančią Seimo narę.
Kviečiu balsuoti už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą Nr. 6 ir šios sąjungos kandidatus,
nes tai žmonės, kurie kalba apie vertybes, apie būtinus darbus Lietuvos labui, tai žmonės, kurie yra
jau daug nuveikę ir yra pasiryžę padaryti dar daugiau.

Lietuvos parlamento gynėjas, Vyčio
kryžiaus
kavalierius, LR Seimo narys,
Pilietinio judėjimo KARTU pirmininkas,
Kandidatas į LR Seimą Panevėžio Aušrinės
rinkimų apygardoje,
LVŽS sąraše Nr. 7
„Eurobarometro“ duomenimis, Lietuvoje 95
proc. gyventojų mano, kad šalyje korupcija yra
plačiai paplitusi – tai vienas didžiausių rodiklių
tarp visų Europos Sąjungos šalių. Beveik du
trečdaliai (63 proc.) Lietuvos gyventojų mano,
kad valdžios institucijos atstovauja ne gyventojų, o stambių verslo grupių interesams. Ir jie
yra teisūs. Tikrai, korupcija mūsų valstybėje
tapo vėžiu. Prie šios ligos išplitimo daug prisidėjo visos valdžios partijos: socialdemokratai,
Darbo partija, „Tvarka ir teisingumas“, Liberalų
sąjūdis, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščio-

nys demokratai. Todėl neatsitiktinai šių partijų
atskiri veikėjai buvo apkaltinti korupciniais nusikaltimais.
Jų „dėka“ mes gyvename apvogtoje valstybėje. Jų „dėka“ žmonės bėga kitur, palikdami
savo namus. Jų „dėka“ žmonės žudo kitus ir
žudo save. Jų „dėka“ melas tapo tiesa.
Ar galime tai sustabdyti?
Manau – TAIP. Reikia tik:
pirma – nebūti abejingais;
antra – netoleruoti ne tik svetimų, bet ir savų
vagių;
trečia – rinkti savo atstovą ne pagal partinį bilietą, o pagal jo sąžinę ir nuveiktus darbus.
Sutikite, įveikti šią ligą bus galima tik tada, kai
Seime atsiras daugiau Jūsų atstovų, turinčių
imunitetą nuo šio korupcinio vėžio.
Toks žmogus su tokiu imunitetu yra Rima
Baškienė. LR Seime aš su ja dirbu kartu, todėl žinau, kad ji – už teisingumą ir sąžiningumą, už moralią politiką. Ji už Jus visada
kovos iki galo. Ji neišduos Jūsų.
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Kandidatas į LR Seimą Panevėžio Aušrinės rinkimų apygardoje,
LVŽS sąraše Nr. 7
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Politikės darbų prasmė

Kelios pastabos švietimo tema
Akademikas Eugenijus JOVAIŠA,
Lietuvos archeologas, humanitarinių
mokslų daktaras, Lietuvos edukologijos
universiteto profesorius,
LVŽS kandidatas į LR Seimą,
numeris sąraše – 4

Vietoje įžangos
Švietimo, mokslo ir kultūros reikalais ne
vieną ir ne dešimtį kartų lankiausi Lietuvos
Respublikos Seime – kviečiamas pasitarti, į
konferencijas skaityti pranešimų ar tiesiog
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete
komentuoti ar ginti poziciją dėl vieno ar kito
su švietimu susijusio dokumento. Visur ir visada rasdavau Rimą Baškienę ir jos dėmesingą požiūrį į švietimo problemas. Vėliau sekė
bendras darbas mūsų judėjime „Talka“ dėl
valstybinės lietuvių kalbos saugojimo, kai per
69 tūkstančių Lietuvos žmonių pritarė mūsų
požiūriui dėl asmenvardžių rašymo, o dabar –
bendri rūpesčiai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungoje, kuriai švietimas yra tai, kas buvo,
yra ir bus mūsų tautos švenčiausias reikalas.

Apie tai, kas mums svarbu
Rinkimai – tai tas laikas, kai ir vieni, ir kiti, ir treti,
ir penkti tarsi iš naujo atranda Lietuvos žmones ir
Lietuvą su jos valstybingumo reikalais. Jau 26 metai, kai gyvename Nepriklausomybės apgaubti ir
esame lyg ir nemažus darbus nuveikę. Jų nestigo
ir švietimo srityje. Dabar įprasta sakyti, kad, jei nebūtume turėję 2009 metų reformos, nežinia, kur
būtume buvę. Tai tiesa, bet tikrai ne ten, kur dabar
esame. Tai kur mes dabar esame?
Nepatenkinti ikimokyklinio ugdymo kokybe ir net
sakome, kad didžiuosiuose miestuose neturime galimybės visų pageidaujančių leisti į valstybės išlaikomus darželius.
Iš neseniai 2000–2001 metais, buvusių 2311 bendrojo lavinimo mokyklų turime 1125. Daugybė kaimų
liko be pradinės mokyklos. Vaikus atplėšėme nuo
tėvų ir gimtos aplinkos, ir geltonais autobusiukais
gabename už daugybės kilometrų nuo gimtojo
kaimo, kad vakare, pavargusius ir įdirgusius, grąžintume tėvams, kurie turi per tas valandas suręsti stebuklą – žavius ir žaismingus už rankučių nuvesti į ryte
laukiantį tą patį autobusiuką.
Bendrojo lavinimo kokybė ir pati sistema daugelio plakama: mokinių pasiekimai atsilieka nuo
vienmečių kitose Europos Sąjungos šalyse; baigiamųjų egzaminų apimtys ir turinys užgožė mokinio
individualybę ir sukūrė korepetitorių „aukso amžių“;
universitetai skundžiasi per menku abiturientų pasirengimui aukštajam mokslui.
Mokytojo profesijos prestižas liko be prestižo. Sako,
kad jų per daug, kad blogai parengti, kad ir rengti
jų nebereikia. Sugebėjome pasiekti, kad dabar net
46,3% mokytojų yra 50–ties ir vyresnio amžiaus, o
52–55 metų mokytojai sudaro didelę dalį – jų yra
apie tris tūkstančius; nuo 2010 iki 2016 metų valstybė
sumažino mokytojams rengti skiriamų vietų skaičių
nuo 800 iki 200. Kas mokys jaunimą po 10 metų?
Samdysime iš Baltarusijos ar Bangladešo? O gal iš
mūsų taip giriamos Suomijos?
Prikišamas menkas bendruomenės dalyvavimas
mokyklos gyvenime; teigiama, kad pažeista moterų–vyrų pusiausvyra, nes absoliučią mokytojų
daugumą sudaro moterys; nerimaujama dėl visapusiškos asmenybės ugdymo ir jos brandos; didelė
praraja radosi sudarant lygias galimybės gauti kokybišką išsilavinimą – ypač mieste ir kaime; nesibaigiančios švietimo reformos ir nuolatinis švietimo ir
mokslo darbuotojų nerimas dėl rytojaus tikrąją šio
žodžio prasme tapo rykšte, kuri stimuliuoja emigraciją ir atvirkščiai – nepasitenkinimas Lietuvos švietimu toli gražu neskatina tėvynainių grįžti namo.
Profesiniame mokyme neturime parengę valstybės strategijos; Europos Sąjungos pinigais remiami
sukūrėme puikias amatų mokymo bazes, bet nerengiame profesijos mokytojų; net 56,2% profesijos mokytojų yra 50–ties ir vyresnio amžiaus; nesustyguota

profesinio rengimo sistema ir jo kokybei būtini ryšiai
su universitetais.
Išgirtoji krepšelių sistema sukėlė mokinių ir studentų medžioklę; studentas su „pinigais kišenėje“ tapo
tuo subjektu, kuris, o ne valstybės interesas, vairuoja
valstybės specialistų rengimo kryptį; dėstytojai tapo
„studentų-pinigų“ įkaitais. Neįvertinsi – pinigai išeis
kitur, o visų linksniuojama kokybė tapo trapi ir palaikoma tik ta iki šiol rusenančia tikrojo mokslo vertybe;
viešasis interesas tapo varžytinių dėl pinigų arena.
Turime beveidę abiturientų priėmimo sistemą;
universitetas nebegali atsirinkti jam tinkamiausią
studentą; dalis studentų atsiduria ne ten, kur jie gali
ir turi būti; pirmieji universiteto metai tapo profesinio
orientavimo lauku; supainiojome mokslo logiką –
istorijos bakalaurui leidome tapti teisės magistru ar
dar kaip nors kitaip; sugalvojome aukštajai mokyklai
kelti sąlygą – nefinansuosime, jei bent 80 ar panašiai
procentų jūsų absolventų neįsidarbins pagal specialybę, užmiršę, kad patys sukūrėme laisvą rinką.
Aukštųjų mokyklų išlikimo, jų skaičius ir transformacijų galimybės per pastaruosius aštuonerius
metus tapo nesibaigiančių svarstymų objektu;
universitetus privertėme konkuruoti, kai jie turi bendradarbiauti ir dalintis gerąja patirtimi kokybiško
švietimo ir mokslo labui; mokslo pasaulį sukišome
po universitetų stogu ir pagimdėme tikrus milžinus;
sukūrėme milijardus eurų kainavusius gamtamokslinius slėnus, bet užmiršome humanitarinius ir socialinius mokslus; gamtos mokslus supriešinome
su humanistika ir tai kelia nerimą Europos švietimo
strategams.
Kalbame apie inovacijų būtinybę, bet štai paradoksas: tarp 30–34 metų Lietuvos gyventojų yra net
57,6% su aukštuoju, o tai aukšti rodikliai Europoje,
tačiau inovacijų, kurios darytų proveržį mūsų gyvenimui, ieškoma iki šiol; naujieji mokslo slėniai nežinia
kada taps mums ir pasauliui patraukliais mokslo
centrais, kuriuose rasis priešakinė mokslo mintis ne
tik vienetinėse mokslo kryptyse, kuriose mes turime
pasiekimų.
Tai nedidelis sąrašas tų pasiekimų, kurie vienaip
ar kitaip svarstomi – žiniasklaidoje ir švietimo ir
mokslo aplinkoje. Ir ką gi pasiūlysime – eilinę reformą, kai jau žodis „reforma“ senai prarado pažangos sinonimo vertę. Greičiausiai, kad ne. Mūsų
tauta puikiausiai supranta tai, kas jau seniai turėjo
būti pasakyta: „Švietimas yra valstybės gerovės
ir nacionalinio saugumo pagrindas.“ Be švietimo
nėra NIEKO. Nėra žmonių, kurie save tapatina su
apibrėžta teritorija ir jai būdinga kultūra, kurios
elementai yra kalba, istorija, papročiai. Mes paveldėjome savitą kultūrą, veikiame paveldėtoje kultūros terpėje, naudojamės kultūros pasiekimais ir
kuriame naują kultūrą, kurią perims ir vėl daugins
bei keis jaunoji mūsų karta. Visa tai įmanoma
švietimo dėka, nes išsilavinimas yra visuomenės
ir valstybės pažangos bei kiekvieno asmeninės
sėkmės esminė. Tad ką reikėtų daryti harmonizuojant ir tobulinant Lietuvos švietimo sistemą?
Nėra, nebuvo ir nebus stebuklingų sumanymų.
Galima tik siūlyti švietimo bendruomenei mintis,
kurias priims ar atmes tie, kurie gyvena švietimu ir
naudojasi jo galia.
Pradžioje keletas žodžių apie formaliojo ir neformaliojo ugdymo sąsajas. Mes turime siekti realaus
formaliojo ir neformaliojo švietimo integralumo
ir tarpusavio papildomumo, atskleidžiant mokinių individualius gebėjimus, skatinti saviraišką ir
tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformalusis ugdymas, kai jis bus susietas su mokymo
procesu, turi tapti ir aukštojo mokslo kasdieniu
rūpesčiu.
Reikia daryti sisteminius pokyčius, kurie modernizuotų visų lygių švietimo įstaigų edukacinę infrastruktūrą, atsižvelgdami į jų veiklos sąlygas ir poreikius. Pavyzdžiui, pradinis privalomas ugdymas
galėtų būti pradėtas nuo 6 metų, o privaloma paruošiamoji klasė – nuo 5 metų amžiaus. Bendrojo
ugdymo mokykla pagal Švietimo įstatymą yra
suskirstyta laikantis principo – 4+4+4, tačiau tenka
pripažinti, kad yra didelė mokyklų tipų įvairovė. Ta
įvairovė naudinga ir leidžia lanksčiau prisiderinti
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prie regioninių poreikių ir atsižvelgti į demografinę situaciją. Svarbiau yra ne mokyklų tipų įvairovė,
o mokymo turinys ir mokytojų kokybė. Reikia parengti inovatyvias programas, kurios būtų orientuotos į darnios asmenybės brandą, grindžiamą
humanitarinių, socialinių, gamtos mokslų, technologijų ir menų pusiausvyra. Išskirtinį dėmesį reikia skirti vertybinių nuostatų plėtotei, kurios kreiptų į atsakingą elgseną ir pilietinę veiklą. Ypatingai
svarbu turėtų būti didesnių teisių mokykloms suteikimas ir bendruomenių telkimas, kurioms, be
viso kito, būtų leista dalyvauti ir mokyklos vadovo
rinkimuose.
Profesiniame mokyme taip pat reikia padaryti sisteminę pertvarką, kuri jį harmonizuotų. Vidurinė
profesinė mokykla, povidurinė profesinė mokykla ir kolegijos turėtų būti sujungtos asociatyviais
ryšiais, o naujos piramidės viršūnėje turi atsirasti
kolegijos, kurioms būtų suteiktas Taikomųjų
mokslų aukštosios mokyklos statusas, kaip tai
yra kai kuriose Europos šalyse. Be to, kolegijas reikia glaudžiais ryšiais susieti su universitetais, kad
būtų išnaudotos jų visos galimybės. Taip natūraliai
atsirastų aukščiausias profesinio rengimo lygis,
kuriame aktyviai dalyvautų universitetai. Tai pasitarnautų žmogiškųjų ir infrastruktūrinių resursų
efektyviam naudojimui ir leistų pasiekti reikalingos kokybės.
Kitas svarbus sisteminis momentas yra stojimo
į aukštąsias mokyklas tvarkos keitimas, atsisakant
išimtinai akademinių kriterijų. Matyt, atėjo laikas
atsisakyti tokių brandos egzaminų, kurie dabar
yra (apie jų negeroves galima ilgai kalbėti, jomis
mirga žiniasklaida, nepatenkinti mokytojai ir tėvai). Brandos egzaminus turi keisti kaupiamojo
pažymio pagrindu sudarytas atestatas, kuriame
atsirastų vietos ugdymo ir ugdymosi dėka išryškintų įgimtų polinkių ir juos patvirtinančių veiksmų įvertinimai – socialinio darbo, sporto ir meno
saviraiškos elementai, kurie atskleidžia stojančiojo
asmenybę. Aukštosios mokyklos turėtų pasitvirtinti savąsias priėmimo taisykles ir jomis vadovautis.
Visiems rūpi universitetų reikalai. Šiandien jų yra
22: 14 valstybinių ir 8 privatūs. Šiuo skaičiumi operuojama, kai skaičiuojama, kiek universitetų reikia
Lietuvai, koks tankus universitetų tinklas ir panašiai. Jei kalbėtume apie netolimą viziją, tai reikėtų
kurti tokį tinklą, kuriame būtų du akademiniai universitetai – Vilnius ir Vytauto Didžiojo. Šie galėtų į
savo įtakos zoną įtraukti regioninius universitetus
Klaipėdoje ir Šiauliuose, kurie yra reikalingi tolygiai
šalies raidai. Kiti universitetai jau šiandieną yra išgryninę arba grynina savo profilinę kryptį. Matyt
atsiras ir natūralių jungčių, kurios juos stambins,
sudarydamos galybę geriau prisitaikyti prie ateities iššūkių.
Svarbūs pokyčiai turėtų atsirasti finansavimo
tvarkoje, pereinant prie valstybinio reguliavimo
sistemos, kuri gintų viešąjį interesą. Ir tai galima
pasiekti atsisakius „mokinio krepšelio“ finansavi-

mo metodikos ir ją pakeitus „klasių komplektų“
modeliu. Šis modelis turi būti susietas su skirtinga
didmiesčių ir periferijos švietimo įstaigų situacija.
Tokiu būdu atsirastų galimybės išsaugoti mokyklas kaimuose. Pasikeitimai turi ateiti ir į aukštojo
mokslo sritį: „studijų krepšelio“ metodiką reikia
pakeisti finansavimu pagal Vyriausybės sutartis su
aukštosiomis mokyklomis dėl jų rengiamų specialistų spektro ir skaičiaus.
Ypatingo dėmesio centre turi atsirasti mokytojų
rengimo problemos. Reikia pripažinti, kad jau dabar Lietuvoje trūksta mokytojų. Ir jei mes nieko
nekeisime, tai po 10 metų mes tiesiog neturėsime
mokytojų. Paminėti iš kitur pasikviesti mokytojai
mums nepadės. Tad būtina įdiegti pedagogų
kvalifikaciją ir prestižą užtikrinančią sistemą, kuri
sukurs mokytojų, kito pedagoginio personalo
ir švietimo administracijos rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo universitetinę
sistemą su centrais Vilniuje ir Kaune bei filialais
Šiauliuose ir Klaipėdoje, plėtos virtualią metodinės paramos platformą; mokytojo kompetencijų
aprašą suderins su atitinkamos pakopos ugdymo
programų reikalavimais ir švietimo plėtotės strateginiais uždaviniais; teiks išskirtinį dėmesį nacionalinės ir pasaulio kultūros pažinimui, galimybei
dėstyti kelis mokomuosius dalykus ir atlikti įvairius
pedagoginius vaidmenis.
Be šių svarbių dalykų turi atsirasti konkursinė
mokytojų atestacija priimant į darbą ir konkursai
kas penkerius metus. Konkursų sąlygos turi remtis
veiklos savianalize bei individualiu kompetencijų
tobulinimo planu. Pasikeis pedagoginio personalo atlyginimų tvarka: bus įdiegta etatinio apmokėjimo tvarka. Numatoma parengti ir įdiegti lanksčią pedagogų pensijų skyrimo tvarką; sudarant
galimybę išeiti į išankstinę pensiją, turint 30 metų
darbo stažą.
Aukštajame moksle atsiras ir kitokių naujienų:
doktorantūros studijos bus praplėstos ne tik industrine, tačiau ir profesine doktorantūra, kuri sudarys sąlygas mokytojams siekti mokslo laipsnio,
atliekant tiriamąjį darbą savojoje mokykloje. Skatinsime tikslingą mokslininkų bendradarbiavimą
su socialiniais ir verslo partneriais, mokslo ir meno,
studijų ir visuomenės švietimo veiklą kreipiant
regionų ir visos šalies darniam vystymuisi spartinti. Patikslinsime ES struktūrinių fondų aukštojo
mokslo prioritetus, atsižvelgiant jų atitiktį ir numatomą poveikį įgyvendinant aktualius valstybės
politikos uždavinius, o siekdami ugdyti inovacijų
kultūrą bei susidomėjimą fiziniais mokslais ir technologijomis jau bendrojo ugdymo mokykloje,
pasitelksime gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno/dizaino ir matematikos mokomuosius dalykus.
Pokyčių sąrašas yra nemažas ir naivu būtų manyti, kad kas nors iš šio sąrašo gali būti įvykdyta be
suinteresuotų pusių bendro supratimo siekti naudos bei pažangos mūsų švietimui ir kiekvienam
Lietuvos žmogui, kuris yra tas, kas yra Lietuva.

Rima Baškienė – Lietuvos Respublikos Seimo
narė, kelianti aktualias visuomenės švietimo ir
kultūros raidos problemas, palaikanti kitų iniciatyvas. Ypač svarbu tai, kad politikė suvokia
strateginių, o ne tik kylančių kasdieninių lokalių problemų reikšmę. Kokie darbai žymi tokią
valstybiškai mąstančios politikės veiklą?
Visus juos išvardinti nelengva, todėl apsiribosiu tik mokslo raidos ir pasiekimų populiarinimui skirtais man gerai žinomais politikės
darbais.
Nedaug Lietuvos mokslininkų imasi nagrinėti šiandieninės visuomenės dvasingumo
problemas. Priežastis – sovietinio laikotarpio
paliktas ir vis dar pasireiškiantis paviršutiniškas
požiūris į visuomenės dvasinę sferą, dvasingumo problemų vengianti Europos Sąjungos
politika, dabartinio liberalizmo siekiai „atsikratyti“ nacionalinės kultūros savitumo, tautos
tradicijų ir pan. Tačiau panašūs laikotarpio iššūkiai turi prasmę tik kai jie yra kultūros raidos
ir tęstinumo veiksnys, o ne šimtmečiais kauptą paveldą neigianti jėga. Tą puikiai suvokdama Rima Baškienė daug nuveikė, padėdama
mokslininkams gilintis į tautos kultūros ir jos
pagrindo – dvasingumo – problemas. Kuo čia
reikšmingos politikės pastangos?
Rima Baškienė buvo viena iš iniciatorių ir
aktyvių rėmėjų rengiant konferencijas dvasingumo tema. Tokios tarptautinės konferencijos
vyko ir Šiaulių rajone, Kuršėnuose (pradedant
2006 m.), kur dalyvavo mokslininkai iš įvairių
Lietuvos ir užsienio universitetų, įsijungė Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis, net
Apaštalinis nuncijus Lietuvoje Luigi Bonazzi.

Svarbu, kad tokią iniciatyvą ir organizavimo
patirtį perėmė ir kiti Lietuvos rajonai – buvo
organizuotos panašios konferencijos Rokiškio,
Utenos, Šakių, Vilkaviškio, Širvintų ir kituose
rajonuose, taip pat – Šiauliuose ir Vilniuje. Tai
padėjo atkreipti švietimo įstaigų, politikų, apskritai, visuomenės dėmesį į laikotarpiui aktualias dvasingumo problemas.
Daug nuveikta ir populiarinant visuomenės
dvasingumo tyrimų rezultatus: R. Baškienė
organizavo spaudos konferencijas LR Seime,
dalyvavo leidinių dvasingumo tematika pristatymo renginiuose.
Taip pamažu kilo dvasingumo klausimams
skirtas judėjimas, kuris ženkliai pasireiškė švietimo ir kultūros srityje. Spausdinta
daug straipsnių rajonų ir respublikiniuose
laikraščiuose, mokslo žurnaluose Lietuvoje
ir užsienyje, parengtos ir išleistos mokymo
priemonės, mokslinės monografijos. Tarp
jų išsiskiria kolektyvinių monografijų serija
– trilogija („Dvasingumas žmogaus pasaulyje“, 2009; „Ugdymo dvasingumas“, 2012;
„Ugdymo dvasingumo kontekstas“, 2014). Tai
tarptautinės grupės leidiniai, kuriuose savo
tyrimus dvasingumo tema pristatė žinomi
mokslininkai, dvasininkai, visuomenės veikėjai iš Lietuvos, Austrijos, Italijos, Latvijos, Slovakijos, Turkijos, Ukrainos, Vatikano, Vokietijos,
Baltarusijos bei kitų Europos šalių. Remiantis
tyrimų duomenimis, išskirtas ir pagrįstas tikrovės reiškinys – aplinkos ir, konkrečiai, ugdymo
dvasingumas. Tai fenomenas, kuris išryškėja
subjektams įprasminant jų kuriamą ar perkuriamą aplinką.
Šias knygas rengiant ir ypač jas populiarinant Rimos Baškienės indėlis svarus. Tikrai nelengva suburti tarptautinę mokslininkų grupę
ir nukreipti juos tirti tokią savitą problemą.

7

Spaudos konferencijoje „Dvasingumas – demokratinės visuomenės
matmuo“ – prof. J. Kievišas, doc. R. Kondratienė, R. Baškienė
Tačiau kai jie dalyvauja minėtose mokslinėse
konferencijose, kai sužino apie spaudos konferencijas LR Seime, daugelio požiūris darosi
palankus. Pavyzdžiui, šių eilučių autoriui minėtą trilogiją pristatant Ukrainos Nacionalinėje pedagogikos mokslų akademijoje (2014 m.)
ir pagarsinus, kad ji neseniai buvo pristatyta
spaudos konferencijoje mūsų Seime, dalyvavusiems žymiems Ukrainos mokslininkams
tai padarė didelį įspūdį. Po to susitarta rengti
bendrą leidinį (jau baigtas rankraštis), į kurį įsijungė jų šalies akademikai, profesoriai, mokslo
tyrimų įstaigų vadovai. Ar tokį dėmesį Lietuvai
ir problemai turėtume, jeigu nebūtų buvę
minėtų mokslinių ir spaudos konferencijų,
diskusijoms skirtų renginių, politikės geranoriško palaikymo diskutuojant su idėjos priešininkais?

Minėtų tyrimų rezultatai sklinda jau ir už Lietuvos ribų. Antai, Ukrainos profesorė (A. Rastrygina) teigia, kad monografijose pristatyta
ugdymo dvasingumo samprata yra „nauja
mokslinė kryptis nagrinėjant dvasingumo
fenomeną europiniu lygmeniu“ (naujos monografijos rankraštis). Šia fenomeno samprata
remiasi ir kiti naujos knygos bendraautoriai.
Tokio pripažinimo sunku tikėtis nesirūpinant
idėjos sklaida. Čia ir išryškėja Rimos Baškienės,
apskritai, politikų valstybinio požiūrio indėlis, padedant mokslininkams diegti keliamas
idėjas ir kelti Lietuvos prestižą. Tikėtina, kad
ir naujai išrinktame Seime išliks strategiškai
mąstantys politikai bei jų dėmesys mūsų tautos dvasingumui.

Rimai Baškienei kultūra – politikos pagrindas
Doc. Dr. Stasys TUMĖNAS,
Šiaulių miesto savivaldybės mero
pavaduotojas,
kandidatas į LR Seimą Saulės
vienmandatinėje rinkimų apygardoje,
LVŽS sąraše Nr. 29

Rima Baškienė – moteris, turinti tvirtą stuburą: politikė, už kurios pečių – trys Seimo kadencijos. Patyrusi, žemaitiškai užsispyrusi. Ji
aktyvi, bet nerėkianti iš tribūnų ar televizijos
ekranų, o nuosekliai besilaikanti savo gyvenimo ir veiklos linijos, suprantanti ir tą kitiems
sakanti, kad KULTŪRA, ŠVIETIMAS – PAMATAI,
ANT KURIŲ TURI BŪTI STATOMA VALSTYBĖ.
Dėl šios priežasties esame vienoje komandoje.
Seime yra narių, kurių neišgirsi pasisakančių, nesutiksi susitikimuose su rinkėjais, renginiuose. Rima ne iš tokių. Neseniai Seimo
pateiktose statistikos suvestinėse užfiksuota,
kad R. Baškienė yra pateikusi net 256 įstatymų
projektus, 317 pasiūlymų įstatymams priimti
ar juos tobulinti. Jos pasiūlymai – konkrečiai
siūlantys tobulinti švietimą, kultūrą, socialinę
padėtį ir t. t.
Suvokdama, kad būtent kultūra suteikia
tautai įkvėpimą, laimę, o laimingi žmonės
kuria gėrį ir grožį, kad rūpintis etnine kultūra
reikia taip pat ne priešokiais, o sistemingai, ji
aktyviai darbavosi kaip Lituanistikos tradicijų
ir paveldo įprasminimo komisijos narė, kartu
su kolegomis siūlė, kad 2016 metai būtų paskelbti Bibliotekų, Vietos bendruomenių, Prezidento Kazio Griniaus, o 2017-ieji – Piliakalnių
metais. Ji yra Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo koordinavimo komisijos narė.

Man, kaip Šiaulių miesto vicemerui, šiais
metais buvo malonu kartu dirbti, siekti bendrų tikslų ir matyti, kad ji – viena aktyviausių
Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės
Seime narė, pirmininkės pavaduotoja. Ji, kartu su kolegomis, rūpinosi, kad būtų sprendžiamos Šiaulių regiono problemos, įgyvendinami projektai. Ji dėjo daug pastangų, kad
2016-ieji metai būtų paskelbti 1236 metais
tarp Šiaulių ir Joniškio vykusio Saulės mūšio,
padėjusio pagrindus Lietuvos Valstybei atsirasti ir būti žinomai Europoje, Saulės mūšio
metais. Gaila, kad paskelbus Saulės mūšio
metus Vyriausybėje nebuvo žengtas antrasis
žingsnis – nebuvo skirta lėšų mūšio įamžinimo statyboms užbaigti. Toliau ieškosime kitų
sprendimo kelių.
Rima man – kultūros vertybių, tautinės atminties Sergėtoja. Daug kartų mačiau jos švytinčias akis kultūros renginiuose Kuršėnuose,
Šiauliuose, Žiemgalos krašte. Paskutinieji tokie renginiai vyko rugpjūčio viduryje – Pasaulio žemaičių dienų šventė Šiauliuose ir Saulės
mūšio bei Šiaulių 780-osioms metinėms skirtas renginys Jauniūnuose, greta Joniškio.
Man, kaip mokslo žmogui, kalbininkui, kultūrininkui, Žiemgalos draugijos prezidentui,
smagu dirbti ranka rankon su Rima, nes ji
buvo viena iš įstatymo iniciatorių „Dėl nacionalinio lietuvių kalbos instituto patvirtinimo“,
kuriame numatytos vertybinės nuostatos,
kad Lietuvių kalbos institutas būtų nacionalinis mokslinių tyrimų institutas, turėtų ypatingos nacionalinės svarbos statusą. Šita nuostata rodo, kad valstybė teikia strateginį
prioritetą lituanistikos tyrimams, sprendžiantiems esminius tautos tapatybės išsaugojimo,
stiprinimo ir raidos uždavinius.
Rima ne deklaratyviai, ne dirbtinai, o širdies
balsu kalba apie šeimos vertybes, šeimos pa-

Stasys Tumėnas ir Rima Baškienė Jauniūnuose, Saulės mūšio vietoje
grindus ir jos svarbą Valstybei kurti, stiprinti.
Tai ateina iš jos šeimos – vyras Raimondas
Baškys yra žinomas ir gerbiamas Šiaulių regiono tautodailininkas, sukūręs gausybę medžio drožybos kūrinių, savo sodyboje įsteigęs
Medinukų muziejų, iškalęs kalbininko Vytauto Vitkausko bareljefą Kuršėnų bibliotekai
papuošti, jo meniniais užrašais puošiamos
gražiausios Kuršėnų sodybos ir eilė kitų darbų. Jo drožiniai eksponuojami regioninėse ir
respublikinėse parodose.
Atskirai galima kalbėti apie Rimos sūnus
Lauryną ir Roką, žinomus roko grupės „Thundertale“ (liet. „Perkūno sakmė“) muzikos, dai-

nų autorius ir atlikėjus. Ši unikali roko grupė
sugeba savo kūryba derinti praeitį su dabartimi, klausytojams šiuolaikiškai pristato tautos
istorijos reiškinius, simbolius. Tai liudija ir Rimos sūnų išleistų albumų, dainų pavadinimai:
„Žemėj Lietuvos“, „Milžinai“, „Perkūno kariai“
ir t. t. Akcentuočiau ir edukacinį grupės siekį
– aktualizuoti praeitį, parodyti, kad ji svarbi ir
gyva, kad iš praeities eina dvasia, galinti stiprinti dabarties Lietuvą.
Kviečiu (pasi)tikėti RIMA BAŠKIENE. Verta ir tikslinga į Seimą rinkti Moterį, kuri
viską, ką dirba, ko siekia, kuo rūpinasi,
daro ne lozungais, o širdimi.
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Kartu dirbame – už Šiaulius ir Lietuvai
Valerijus SIMULIK,

LR Seimo narys,
Kandidatas į LR Seimą
Šiaulių Saulės apygardoje,
LVŽS sąraše Nr. 16

Šešiolika metų dirbu Seimo nariu, Šiaulių
Dainų rinkimų apygardoje keturis kartus
kandidatavau į Seimą ir gavau žmonių pasitikėjimą, todėl su šios apygardos gyventojais
mane sieja tamprūs ryšiai – čia sprendėme
problemas, bendravome su žmonėmis, ieškojome geriausių sprendimų įvairiais klausimais. Prieš šiuos Seimo rinkimus Dainų rinkimų apygarda dėl neaiškių priežasčių buvo
perdalinta net į keturias dalis – dalis teko
Aušros apygardai, dalis – Saulės apygardai,
dalis – Kelmės apygardai, o ketvirtoji sujungta su Kuršėnais. Taigi, apygarda buvo ketvirčiuota, nors nebuvo pati mažiausia ir buvo
galimi kiti apygardų perskirstymo variantai.
Galima be galo ilgai diskutuoti apie rinkimų
apygardų ribų pakeitimus ir tokių sprendimų
motyvus, tačiau kalbos jau nieko nepakeis.
Naujojo Seimo rinkimuose nusprendžiau
kandidatuoti į Seimą Saulės rinkimų apygardoje, kurioje ir gyvenu. Stengiuosi kiek
galima konstruktyviau dirbti visame Šiaulių
mieste bei Šiaulių rajone, nesiruošiu užmiršti
tų žmonių, kurie mane rinko į Seimą visas keturias kadencijas.
Džiaugiuosi, kad naujoje Kuršėnų–Dainų
rinkimų apygardoje į Seimą kandidatuoja

mano ilgametė kolegė Rima Baškienė. Su
Rima dirbame 12 metų Seime, todėl galiu
atsakingai pasakyti, kad labai gerai pažįstu ją, kaip kompetentingą, sąžiningą, nuoširdžiai besirūpinančia žmonių problemomis bei turinčia savo poziciją kolegę. Ji
yra viena iš daugiausia pateikusių Seimo
įstatymų projektų ir pasiūlymų, nebijanti išsakyti savo poziciją iš Seimo tribūnos.
Rima tikrai turi didžiulę parlamentinio darbo patirtį, tai padeda jai spręsti žmonėms
rūpimus klausimus. Bendrai kūrėme Šiaulių krašto bičiulių parlamentinę grupę,
dirbome įvairiais Šiauliams rūpimais klausimais, todėl galiu drąsiai teigti – Rima yra
darbštus, žmonių rūpesčiams atidus žmogus, kuris neieško lengviausių kelių, girdi
žmonių keliamus klausimus ir nuoširdžiai
stengiasi tuos klausimus išspręsti.
Tikiu, kad Kuršėnų–Dainų apygardoje
dirbs būtent toks žmogus, kuriuo galima
pasitikėti, kuriam tikrai rūpi Šiaulių miesto,
Šiaulių rajono bei viso regiono problemos. Rima tvirtai vaikščioja žeme – ji žino,
kad žmonėms rūpi ne tik ilgalaikės strategijos, bet ir šiandien kylančios problemos. Ji
puikiai žino jų lūkesčius ir turi daug noro padėti žmonėms išspręsti rūpimus klausimus.
Moteriškas gebėjimas įsiklausyti, išgirsti
kitus ypač praverčia dirbant vienmandatėje
rinkimų apygardoje – neretai žmonėms reikia ne tik konkrečių darbų, bet ir žmogiško
palaikymo.
Būtų galima daug kalbėti ir rašyti apie
Rimą, tačiau nesu mėgėjas daugžodžiauti.

Mano gimtasis pietinis Šiaulių miesto rajonas. Čia prabėgo didžioji mano gyvenimo
dalis: pavasarį leisdavau laivelius nuo Saulės
tako gatvės nuokalnės, vaikų darželyje stačiau
sniego pilis, piešiau ant akmenų, mokydamasis 13-oje vidurinėje mokykloje (dabar – Gegužių), gamtotyra susižavėjau mokydamasis
18-vid. mokykloje (dabar – Šiaulių universitetinė gimnazija). Vilniaus pedagoginiame
universitete studijavau geografijos-biologijos
paslaptis, vėl grįžau į Šiaulius. Pirmieji metai
susituokus prabėgo Gytariuose, o pirmo sūnaus sulaukiau gyvendamas Lieporių gatvėje.
Mano akyse išaugo medžiai, Lieporių plytiniai
ir Dainų monolitiniai daugiaaukščiai, Gytarių
kvartalai. Vėliau iš Šiaulių išvykau gyventi į
Kurtuvėnus, kai ten persikėlė Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, kurioje jau dirbu daugiau nei 20 metų.
Lieporių, Dainų, Gytarių rajonuose dažnai
lankausi, čia gyvena giminės, draugai. Stebiu
gyvenimo kaitą ir lyginu, kas pasikeitė per
tuos metus. „Niuklono“ kultūros namus ir bažnyčią pakeitė „Akropolio“ pramogos, „Dainų“
kino teatras paverstas prekyviete, vietoj vaikų
darželio – „Norfa“. Parduotuvėles nukonkuruoja „Maxima“, „IKI“, „Lidl“. Vieno kito namo
sutrūkinėjusias sienas paslėpė renovacija.
Duobėtose kiemų aikštelėse nebetelpa automobiliai...

Pasikeitė ir žmonės. Kiemuose žaidžia tik vienas kitas vaikas. Mažėja stojančiųjų į Šiaurės
Lietuvos kolegiją ir į Šiaulių profesinio rengimo centrą. Rytais šaligatviais į darbą nebeskuba žmonių minios, nebesigrūda į autobusus,
vis dažniau į darbą vykdami savo automobiliu,
o ir žmonių sumažėjo. Problemų ratas panašus kaip visoje Lietuvoje. Džiaugiuosi, kad
gyvenimo kasdienybę prašviesina veiklūs gyventojai, darantys prasmingus darbus, gražias
šventes Lieporių, Dainų, Gytarių mikrorajonų
ir mokyklų bendruomenėse. Žmonės pasiilgo
proveržio, pilnaverčio gyvenimo, prasmės, tikėjimo Valstybe.
Artėja rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą.
Jūsų valioje rinkti tuos, kurie keturis metus
vairuos Lietuvos vairą. Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga šiandien yra ta jėga, kuri turi
darnios Lietuvos viziją bei siekia atsakingai ir
profesionaliai kurti žmonių gerovės valstybę.
Rima Baškienė yra viena iš šios sąjungos lyderių, kuri, dvylika metu būdama Seimo nare,
gynė tradicinės šeimos sampratą, rūpinosi
švietimu ir puoselėjo kultūrą. Rima su šypsena ir nuoširdžiu žodžiu sutinka kiekvieną, išklauso, pataria. Neatidėlioja darbų ir nedalina
tuščių pažadų. Ji pelnė daugelio Šiaulių rajono
žmonių pasitikėjimą ir jų neapvylė. Tikiu, kad
ji neapvils ir šiauliečių, nes perbraižius kitaip
rinkimų apygardas mano gimtųjų Šiaulių dalis
sujungta su Kuršėnų – Dainų rinkimų apygarda.
Esu aktyvus žmogus, daug metų dalyvauju visuomeninėse organizacijose: Lietuvos
žaliųjų judėjime, Šiaulių gamtos ir kultūros
paveldo apsaugos klube „Aukuras“, Šiaulių
nevyriausybinių organizacijų konfederacijoje
ir kt. Kaip nepartinis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąraše dalyvavau Šiaulių rajo-

Bronius Markauskas: žemės ūkis – vienas
pagrindinių kaimo išlikimo garantų
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Apie situaciją žemės ūkio srityje, kaimo gyventojų problemas kalbamės su Lietuvos pienininkystės nacionalinio komiteto pirmininku, Lietuvos žemės ūkio rūmų vicepirmininku, LVŽS kandidatu į LR Seimą ir žemės
ūkio ministrus Broniumi Markausku.
Bronius MARKAUSKAS,

LVŽS kandidatas į
LR Seimą ir žemės ūkio ministrus

Seimo narius Valeriją Simuliką ir Rimą Baškienę vienija
šiauliečių problemos
Apibendrindamas savo mintis, galiu pasakyti
trumpai – su Rima esame vienoje komandoje ir dirbame kartu, o tai yra pats geriausias
įvertinimas žmogui. Džiaugiuosi turėdamas
tokią kolegę ir galėdamas kartu su ja dirbti
mieste, rajone, regione bei visoje Lietuvoje.
Tikrai eičiau su Ja į žvalgybą, nes Ji yra patikimas, nuoširdus, profesionalus žmogus.
Kviečiu, būkite aktyvūs ir atsakingai pasirinkite tuos, kuriais pasitikite, kurie Jums

sąžiningai dirbs ateinančius ketverius metus.
Visus Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Visuomeninio judėjimo „Už
Šiaulius“ komandos narius ir mums prijaučiančius, palaikančius KVIEČIU BALSUOTI už Rimą Baškienę – kandidatę į LR
Seimą Kuršėnų–Dainų vienmandatinėje
rinkimų apygardoje.

Žmonėms reikia proveržio
Darius RAMANČIONIS,
geografas, ekologas, aplinkosaugininkas,
gamtos ir kultūros paveldo puoselėtojas,
Kurtuvėnų regioninio parko
kraštotvarkininkas,
kandidatas į LR Seimą LVŽS sąraše Nr. 97
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DARIUS RAMANČIONIS

kandidatas į LR Seimą LVŽS sąraše Nr. 97

no savivaldybės tarybos rinkimuose – tapau
tarybos nariu, paragintas Rimos Baškienės,
Ramūno Karbauskio bei kitų bendraminčių
pasiryžau dalyvauti Seimo rinkimuose, nes
sutelkta profesionali ir darbšti komanda kelia
pasitikėjimą, jaučiu, kad galiu daug ir aktyviai

prisidėti kuriant kitokią – šviesesnę, gražesnę
Lietuvos ateitį. Rima Baškienė ir Ramūnas
Karbauskis yra tie politikai, iš kurių galima
daug ko pasimokyti. Ateikite į rinkimus.
Kviečiu balsuoti už Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos sąrašą.

Lietuva nuo seno laikoma žemdirbių kraštu.
Jūs atstovaujate žemdirbiams įvairiose Lietuvos
ir Europos institucijose. Kokiomis nuotaikomis
gyvena žemdirbiai?
Su nerimu stebiu pokyčius kaime. Privalome
suprasti, kad Lietuva – tai ne tik Vilnius, didieji
miestai, bet ir miesteliai, kaimai, užimantys didžiąją Lietuvos dalį. Deja, dabarties politikoje
regionų, žemės ūkio problemos ištirpsta, nesulaukusios tinkamo dėmesio. Už tai mokame
didžiausią kainą – Lietuva tuštėja, kaimai – ne
išimtis. Atgavus nepriklausomybę su dideliu
entuziazmu kūrėsi ūkininkai, žmonės dirbo
tikėdami, kad sunkus darbas garantuos orią
senatvę. Pakankamai iš savo veiklos neuždirbantys žemdirbiai yra priversti tiesiog trauktis
iš gamybos, papildyti bedarbių gretas ar emigruoti iš kaimo, nes žmogus nesijaučia ramus
ir saugus dėl savo ateities. O kur dar socialinės,
kultūrinės atskirties problemos? Tenka pripažinti: jei nieko nedarysime, Lietuvos kaimo
laukia demografinis, ekonominis ir socialinis
bankrotas.
Daug bendraujate su žemdirbiais iš kitų ES šalių. Kokius pastebite esminius skirtumus?
Jų daug, bet vienas ryškiausių – biurokratinė, dažnai bereikšmė pildomų dokumentų
ir patikrų našta, kuri nuo nepriklausomybės
pradžios iki dabar išaugo iki sunkiai sveiku
protu suvokiamo lygio. Ūkininkas be savo
tiesioginio darbo turi atlikti ir direktoriaus, ir
raštvedžio, ir kitas pareigas. Aš asmeniškai
savo pieno ūkyje pildau mažiausiai 6 žurnalus,
pvz., darbuotojų higienos patikros, graužikų
naikinimo, anormalaus pieno naikinimo ir kt.
Žinoma, reikia pildyti tręšimo planus, žymėto
dyzelinio kuro naudojimo, augalų apsaugos
priemonių registracijos dokumentus – ir tai
dar ne viskas! Ūkininkus tikrina Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos, Aplinkos apsaugos ministerijos Aplinkos apsaugos departamento inspektoriai, Nacionalinės mokėjimo
agentūros tikrintojai. Taip pat susiduriame
ir su „Sodros“ bei Valstybinės mokesčių inspekcijos patikromis. Nesakau, kad kontrolės
nereikia ar kad ji nebūtina, tačiau šiuo metu
viskas taip painu ir nebeaišku, kad eiliniam
kaimo žmogui svyra rankos, nes kartais nieko
daugiau ir negali daryti, tik bendrauti su tikrintojais ir pildyti dokumentus. Jokioje ES šalyje
tokio masto perteklinės biurokratijos, kaip pas
mus žemės ūkyje, neteko matyti.
Vyriausybiniu lygmeniu privalome peržiūrėti visų kontroliuojančių, tikrinančių institucijų
darbą, įvertinant patikrų naudą, mažinant jų
skaičių, supaprastinant pildomų dokumentų
skaičių, paliekant tik pačius reikalingiausius.
Kontroliuojančių institucijų pagrindinė funkcija turi būti ne poveikio priemonių taikymas, o
konsultavimas ir pagalba žmogui.
Kaip Lietuvos žemdirbiams sekasi panaudoti
ES paramos lėšas?
Kalbant apie tiesiogines išmokas, drąsiai
galima teigti, kad valstybė nekovoja už žemdirbių teises. Vienas prioritetinių Lietuvos ES
politikos tikslų turi būti siekis, kad tiesioginės
išmokos Lietuvos ūkininkams kuo greičiau
susilygintų su atitinkamais senųjų ES narių ro-

dikliais. Šio tikslo įgyvendinimui verta sutelkti
tas pačias problemas turinčių Lietuvos, Latvijos, Estijos institucijų bei žemės ūkio nevyriausybinių organizacijų pajėgas ir dirbti kartu.
O kalbant apie struktūrinę ES paramą žemės
ūkiui, būtų tikslinga analizuoti gautos paramos sumos, ūkio dydžio ir paramą gavusių
ūkių skaičiaus santykį. Labai svarbu suprasti,
kad ES struktūrinė parama baigsis ir būtina
užtikrinti, kad šiuo finansavimo laikotarpiu
pirmenybė paramos gavimui būtų teikiama
tiems ūkiams, kurie jos nėra gavę. Lygiai taip
pat svarbu supaprastinti žemės ūkio veiklą ir
paramą žemės ūkiui reglamentuojančius teisės aktus taip, kad jie būtų logiški, nuoseklūs,
glausti, suprantami, aiškūs ir nedviprasmiški.
Teoriškai ūkininkai turi galimybių naudotis ES
parama, gauti išmokas, tačiau statistika aiškiai
parodo, kad per 15 metų ūkininkų skaičius sumažėjo daugiau nei 20 proc. Kodėl taip yra? Kas neatlieka savo namų darbų? Ūkininkai, Vyriausybė
ar Žemės ūkio ministerija?
Kaimo problemos, kaip ir bet kurios kitos
srities problemos, turėtų būti sprendžiamos
parengus aiškią strategiją, kurios įgyvendinimui turi susitelkti visos ministerijos pagal savo
kompetenciją. Šiuo metu, deja, susikalbėjimo
tarp ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų mažoka... Žemės ūkis susiduria su dideliais išoriniais iššūkiais: kainų svyravimais tarptautinėse
rinkose, prekybos karais. Tarp vidinių iššūkių
galima išskirti už gamybos apimtis mažesnę
vidaus rinką, struktūrinius ūkininkų ir perdirbėjų bei prekybininkų derybinės galios
netolygumus. Paprastai kalbant, šiuo metu
ūkininkai už žemės ūkio produkciją gauna
labai mažą supirkimo kainą. Kartais ji net nepadengia gamybos kaštų. O tai didžiąja dalimi
yra dėl klestinčios oligopolijos. Iššūkiai aiškūs,
o Vyriausybė savo rankose turi visus svertus,
kad situacija pasikeistų.
Mano nuomone, kooperacija – vienintelis
kelias ūkininkams, siekiant užtikrinti darnią žemės ūkio plėtrą. Pavieniai ūkininkai derybose
su perdirbėjais, prekybininkais yra netolygūs
partneriai, todėl Vyriausybė turi skatinti ūkininkų kooperaciją, žemės ūkio produkcijos
perdirbimo kooperatyvų kūrimąsi, taip didindama ūkininkų derybines galias ir pajėgumus
perdirbant pirminę žemės ūkio produkciją.
Vertinant rizikas, su kuriomis susiduria žemdirbiai, būtų tikslinga sukurti Rizikų valdymo
fondą, kurio tikslas – nedideliais kaštais pasiūlyti draudimą ūkininkams nuo gamtinių veiksnių ir kainų svyravimo rinkose sąlygojamų
grėsmių pajamoms, kartu sumažinant valstybės paramos poreikį. Fondo biudžetą turėtų
sudaryti ES lėšos, ūkininkų įmokos, perdirbėjų
įmokos, kurios būtų skaičiuojamos nuo apyvartos, prekybininkų įmokos – tai galima daryti sumažinus maisto produktams taikomą
PVM, kaip yra daugelyje ES šalių.
Mes jau patyrėme, ką reiškia įvairių krizių
įtaka, todėl kriziniu laikotarpiu (žemės ūkio
produkcijos pardavimo kainai kritus žemiau
gamybos kaštų) reikėtų įstatymais (pataisomis) taikyti laikinus rinkos reguliavimo mechanizmus, užtikrinant, kad būtų apsaugotas
vartotojas, o ūkininkas gautų deramą kainą už
žemės ūkio produkciją.
Ko palinkėtume kaimo žmonėms, ūkininkams?
Neišskirčiau kaimo ir miesto žmonių. Norisi tikėti, kad mes sugebėsime atsitiesti, pakelti
galvas ir prisiminti, kad mes patys, o ne kiti, ne

BRONIUS MARKAUSKAS

kandidatas į Seimą ir žemės ūkio ministrus

Pieno gamintojų pikete – Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas ir
Seimo narė Rima Baškienė
valdžia, esame savo šalies šeimininkai. Lietuviai
– kūrybingi, darbštūs ir labai kantrūs žmonės.
Kviečiu visus mažiau tikėti pažadais, daugiau
domėtis, kaip konkretūs pažadai bus įgyvendinti, domėtis kiekvieno kandidato profesine
kompetencija, konkrečiais darbais, visuomenine
veikla. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
2012–2016 metų Seime turėjo tik vieną savo
atstovą – Rimą Baškienę. Suprantama, kad
vienam žmogui atstovauti visas veiklos sritis yra sudėtinga, tačiau Rimos veiklą jautėme, ji dalyvaudavo diskusijose su Aleksandro Stulginskio, Šiaulių universitetų, Žemės

ūkio rūmų ir kitų žemdirbių organizacijų
atstovais, siūlančiais keisti Lietuvos kaimo
ateitį. Ji drąsiai dalyvaudavo žemdirbių
akcijose, į kurias daugelis Seimo narių neišdrįsdavo ateiti.
Lietuvos kaimo, kaip ir visos Lietuvos,
laukia daug iššūkių, todėl kviečiu – būkime
savo šalies šeimininkais ir labai gerai pagalvokime, kam patikėti jos valdymą.
Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi Laura Petrus

10

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Nr. 6

Vietos bendruomenės – jėga, galinti keisti
mūsų gyvenimą
Guoda BUROKIENĖ,

Lietuvos kaimo bendruomenių
sąjungos pirmininkė,
LVŽS kandidatė į Seimą Aukštaitijos
apygardoje, numeris sąraše – 11

Tikriausiai šiandien jau daugeliui paprastų
piliečių nereikia aiškinti, kas yra Vietos bendruomeninės organizacijos, ką jos veikia, kaip
gyvena. Dažnai keliaujantys po Lietuvą mato,
kaip pasikeitė Lietuvos miestai ir miesteliai.
Žmonės didžiuojasi savo kraštu, tradicijomis,
kalba. Išsaugotas kaimynystės jausmas skatina kurtis bendruomenines organizacijas,
įgyvendinti įvairius projektus. Atstovaudama
Lietuvos bendruomenėms Europos kaimo
parlamente, Europos kaimų ir miestelių organizacijose, didžiuodamasi galiu pasakyti, kad
mes Lietuvoje pasiekėme daug.
Bendruomenių judėjimas prieš du dešimtmečius prasidėjo Lietuvos regionuose. Turime norą kurti geresnę gyvenamąją aplinką
sau ir savo vaikams. Tai, ką matome dabar, yra
sunkiai pasiekta. Laukia dar daug darbų, nes
valstybei reikia iniciatyvių žmonių pagalbos.
Mūsuose ypač skaudžios emigracijos, senėjimo problemos. Labai daug įvairių reglamentų ir įstatymų priimta, bandant išspręsti
šias problemas. Bet jei tai darys tik valdiškos
institucijos, nieko nebus. To ir imasi bendruomenės, kartais padedant seniūnijoms ir savivaldybėms – įgyvendinti socialinius, infrastruktūrinius, kultūrinius projektus, teikti
socialines paslaugas, organizuoti jaunimo
užimtumą ir t. t.
Lietuva yra pasižadėjusi perduoti iki 15
proc. valstybės funkcijų viešajam sektoriui,

iki šiol atidavė vos 1 proc. Daug kalbėta apie
bendruomenių inicijuotos Vietos plėtros programos atėjimą į Lietuvos miestus. Miesto
bendruomenės apsidžiaugė: „ir mes galėsime tokius projektus kaip kaime įgyvendinti“,
tačiau valstybės valdininkai paliko bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms
veikti tik savanoriškais pagrindais, nes projektų administravimui lėšų neskirta, o juk yra didelis noras organizuoti įvairius renginius, kurti
erdves jaunimui ir senjorams, kiekviename
mikrorajone turėti bendruomenės centrą, kur
visi galėtų turiningai, pagal savo pomėgius
leisti laiką, kaip tai daro prancūzai ir vokiečiai.
Tuo tarpu kaimo teritorijose privalu bendruomenei dar ir darbo vietas kurti ir jas ne mažiau
nei 5 metus išlaikyti, nes veikiančios įvairios
valstybinės ar pusiau valstybinės institucijos ir
gaunančios už tai subsidijas to nepadaro.
Kodėl sunaikinta Vietos bendruomenių tarybų programa? Tokiu būdu paramą gavo tik tos
bendruomenės, kurios yra aktyvios ir moka
rašyti projektus, o ką daryti tik pradedančiosioms? Labiausiai nukentėjo miesto bendruomenės, nes šios programos biudžetą sudaro
vienas procentas gyventojų pajamų mokesčio,
kuris niekam nepaskirtas, tuo pagrindu susidariusi suma miestams būdavo ganėtinai didelė,
ir jaunimo aikštelės, vaikų supynės, suoliukai ir
pan. būdavo įrengiamos iš šių pinigų, dabar jų
nebeliko. Daug diskutuojame apie tvarią plėtrą, bendruomenių ir regioninę politiką, kaip
vieną svarbiausių klausimų Lietuvoje, labai
trūksta žmonių susikalbėjimo su valstybės institucijomis – be to neįmanoma kurti aktyvios
pilietinės visuomenės ir valstybės.
2016-uosius metus Seimas paskelbė Vietos bendruomenių metais. Vyriausybės
nutarimu buvo sudaryta darbo grupė, joje
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Be Motinos, aš dar turėjau Mokytoją
Rima BAŠKIENĖ,
LR Seimo narė

Mielieji mokytojai,
prasmingi ir ne kartą nuskambėję žodžiai:
„be Motinos, aš dar turėjau Mokytoją“, sušildo
širdį ir sukelia labai mielus prisiminimus apie
mokyklą ir žmones, nuoširdžiai atliekančius
ypatingą misiją – žmogaus ugdymo misiją.
Kasmet spalis atneša Mokytojo dieną ir primena, kad Mokytojo darbas – daugiau negu
sąžiningas pareigų atlikimas, tai netgi daugiau
negu pašaukimas, tai kasdienis savęs atidavimas kitiems. Neišsenkanti kantrybė, pasiaukojimas ir dar daugelis kitų savybių, kurių turi
turėti žmogus, galintis vadinti save Mokytoju.
Mielieji Mokytojai, šalia matematikos ir kalbų, geografijos ir istorijos... Jūsų dėstomos
Pagarbos, Pareigos, Atsakomybės, Gerumo ir
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Meilės pamokos – ypatingai svarbios ir reikalingos, kad užaugtų ne vartotojas, o kuriantis
ir dvasingas žmogus. Jums suteikta galimybė
keisti pasaulį, kad jame būtų daugiau Meilės
gyvenimui, žmogui, Tėvynei, pasitikėjimo ir
tikėjimo savo valstybe.
Ačiū, kad pasitelkdami savo išmintį, ugdote
drąsius, nebijančius iššūkių ir sunkumų Rytojaus kūrėjus. Dėkoju, kad visada stovite vertybių išsaugojimo sargyboje.
Nuoširdžiai tikiu, kad mūsų valstybėje pagarba Mokytojui, prioritetas Švietimui ir Kultūrai bus išsakomas ne lozungais, o konkrečiais
darbais.
Esu labai laiminga, nes turėjau puikius Mokytojus, kuriems visada liksiu dėkinga. Daugelio mano Mokytojų šviesa sklinda, deja, jau
iš anapus. Lenkiuosi tiems, kuriuos sutinku
mano mieluose Kuršėnuose.
Nuoširdžiai sveikinu Mokytojų dienos proga.
Linkiu Jums ilgo ir gražaus gyvenimo.

Didžiausias turtas – mano mokiniai
Mokytoja Zofija ZORIENĖ

GUODA BUROKIENĖ

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė
aktyviai dirbo mūsų Seimo narė Rima Baškienė, kuri yra taip pat ir Bendruomenių
ir pilietinės visuomenės parlamentinės
grupės narė. Žinau jos glaudų bendradarbiavimą su Šiaulių Vietos veiklos grupe ir
kaimo bendruomenėmis. Rima yra dažna
viešnia jų renginiuose ir susitikimuose.
Mums, vietos bendruomenių nariams,
ypač svarbu, kad mus girdėtų ir mums

padėtų ne tik Seimas, bet ir kitos valdžios
institucijos. Turiu svajonę, kad aktyvūs
piliečiai, partnerystėje su valdžios institucijomis, sukurs tokią Lietuvą, kurioje mes
visi norėsime gyventi ir kurti. Tai įmanoma
padaryti, tik reikia užsispyrimo ir didelio
noro keisti, nebijoti iššūkių ar trukdymų,
juk jau tiek daug padarėme, tad ir toliau
dirbkime kartu.

Kai tuštėjančiais laukais ir pamiškėmis gelstančiais medžiais ateina ruduo, o mokyklinis skambutis nebepakviečia į klasę dirbti
mėgstamo darbo, lieka daug laiko mintims,
peržvelgi brangiausią turtą – savo mokinius.
Kur jie? Kaip sukasi gyvenimo verpetuose? Ar
garbingai įveikia sunkumus? Ar geri juos supantiems žmonėms?
Prisiminiau tamsiaplaukę, žingeidžią, visada
blizgančiomis akimis Rimą Špakauskaitę (dabar – LR Seimo narę Rimą Baškienę). Ji buvo
nepaprasta mergaitė, klasės draugų ir mokytojų mylima ir gerbiama. Ji – mokyklos lyderė,
visada jai rūpėjo kas dedasi mokykloje, buvo
visų renginių organizatorė. Rima buvo iš tų
mokinių, kurių dėka net mokytojai tobulėjo.
Jai nebuvo nesuprantamų teoremų ir „neįkandamų“ uždavinių. Ji visada noriai padėdavo ko nors nesupratusiam draugui. Nestebino
tai, kad ji, puikiai baigusi mokslus, greitai lipo
karjeros laiptais. Gabumas, įgimtas darbštumas, atvira širdis šalia esančiam žmogui, meilė savo kraštui, tai – jos sėkmės varikliai.
Dabar Rima Baškienė – gerbiama Seimo

narė. Ar yra nors vienas Šiaulių rajone kaimelis, kur ji nebūtų buvusi, ar yra nors vienas
Šiaulių krašto žmogus, kurio rūpesčiais ji negyventų? Jokio išdidumo, jokio pasipūtimo.
Rima yra visur ir visada: ar tai būtų ataskaitinis susirinkimas, ar tai jubiliejinis vakaras, ar
kaimo bendruomenės šventė. Ji visada pasidžiaugia savo krašto žmonėmis, išreiškia pasitikėjimą jais ir nelieka abejinga nei vienam į
ją besikreipiančiam pagalbos. Žiūriu į Rimą ir
mąstau: iš kur pas šitą moterį tiek daug meilės visiems?
Rima turi nuostabią šeimą, kuri gyvena
pavyzdingai tvarkomoje sodyboje. Užaugino du sūnus – ąžuolus. Vyresnysis Laurynas
buvo mano auklėtinis. Jo gitaros stygos ir
klasės draugų pritariamieji dainos žodžiai
po mano langais mus su vyru momentaliai
priversdavo atverti savo namo duris ir priimti
brangius mums svečius. Šiandien Laurynas
yra grupės „Thundertale“ lyderis ir yra žinomas visoje šalyje.
Turėdama gražią patirtį, kad darnioje šeimoje užauga puikūs, atsakingi, savo šalį mylintys vaikai, Rima pasisako už stiprią šeimą,
už tvirtą jaunimo moralę.
Dabar vyksta Seimo rinkimai. Ar mes galime rasti žmogų, kuris labiau už Rimą Baškie-

Visada miela susitikti. Rima Baškienė ir jos mokytoja Zofija Zorienė
nę pažintų savo krašto žmones, žinotų jų problemas ir rūpintųsi mūsų gerove? Tik mūsų
Rimutė gali mums padėti pakilti, atsinaujinti
ir išgyventi. Tai žmogus, kuris tiki tuo, ką daro.
Ji nesiekia asmeninės naudos, visą save ati-

Namai, kurie šildo ir suteikia jėgų

Seimo narė Rima Baškienė su Vietos bendruomenių mugėje Vilniuje įspūdingai pasirodžiusiais Šiaulių rajono atstovais

duoda sau iškeltoms idėjoms. Rima nebijo
išsakyti pozicijos ir už ją pastovėti.
Nuoširdžiai kviečiu visus spalio 9 d. ateiti į rinkimus ir balsuoti už Rimą Baškienę.
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Keletas mano iniciatyvų

Rima BAŠKIENĖ,

Įvestas rinkimų užstatas – dar vienas
bandymas, kad rinkėjai nebūtų

LR Seimo narė

I štikimybė priesaikai ir morali
politika

2012 m. lapkričio 16 d. prisiekė XI–ojo Lietuvos Respublikos Seimo nariai. Padėję ranką
ant Konstitucijos tarėme ypatingai svarbius
priesaikos žodžius: „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!“
Seimo nariu išrinktas asmuo tik prisiekęs įgyja visus tautos atstovo įgaliojimus. Priesaika
nėra vien formalus priesaikos žodžių ištarimas
ir šio teksto pasirašymas – ji turi konstitucinę
reikšmę ir reikalauja prisiimti didžiulę atsakomybę ir pareigą, savo veikloje visada vadovautis tik tautos ir valstybės interesais. Politika
yra veiklos sritis, kurios esmė – valstybinės
valdžios įgijimas ir deramas panaudojimas.
Moralę daugelis suprantame skirtingai, tačiau
atsakomybė, sąžiningumas, pareigingumas,
dora, tikiu, gyvena kiekviename žmoguje ir
ypač šios savybės būtinos politikui.
Ar įmanoma morali politika? Kurdami ir
įteisindami Seime Valstybės politiko elgesio
kodeksą tikėjome, kad morali politika įmanoma, kad ji būtina. Akcentavome pagrindines
politiko elgesio taisykles ir principus, kuriais
privalo vadovautis kiekvienas: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, viešumas, nesa-

vanaudiškumas ir sąžiningumas, padorumas,
nešališkumas, pavyzdingumas ir atsakomybė. Jei vyrauja šios nuostatos, tada atsiranda
tikėjimas ir pasitikėjimas savo valdžia, savo
valstybe ir jos ateitimi, nes tai skatina žmones
susikaupti ir atlaikyti iššūkius bei sunkumus,
tada žmonės žino, kad pagal turimas išgales
valstybę valdantys daro viską, kad žmonių
gyvenimas gerėtų, stengiasi įveikti korupciją,
nedarbą, kitas problemas.
Politikoje nesu naujokė, mačiau, kaip menksta žmonių pasitikėjimas valdžia dėl neatsakingų, neapgalvotų sprendimų: auksinių šaukštų
ar kelis kartus brangesnių kruopų pirkimo,
melo, nuomonių kaitaliojimo ir asmeninių ar
partinių interesų viršenybės prieš viešąjį interesą. Teisingas posakis, kad šaukštas deguto sugadina statinę medaus, ir vieno ar kito
Seimo nario poelgis, išties, sugadina Seimo
įvaizdį. Pažįstu daug nuoširdžiai ir atsakingai
dirbančių savo kolegų, todėl teigiu, kad negalima sakyti, jog visi yra nedori ir vagys. Tikiu
Lietuva ir jos ateitimi, tikiu Seimo narių pasiryžimu keisti situaciją dėl čia gyvenančių ir dirbančių sąžiningų žmonių.
Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie
manimi tikėjote, išrinkdami į LR Seimą. Stengiausi Jūsų neapvilti. Dirbau daug ir nuoširdžiai. Ne viskas pavyko. Ne visada sprendimai
priklausė tik nuo manęs. Dažnai balsų dauguma nulemdavo kitokį rezultatą. Būdama vienintelė Lietuvos valstiečių sąjungos atstovė
Seime negalėjau padaryti lemiamos įtakos.
Tikiu, kad šiuose rinkimuose mūsų LVŽS sąrašas Nr. 6 sulauks didesnio rinkėjų pasitikėjimo
ir mes kartu kursime šviesesnę ir gražesnę
ateitį. Ačiū Jums !

apgaudinėjami

Šios kadencijos Seimas pritarė mano siūlymui
įvesti rinkimų užstatą asmenims, kurių pareigos nesuderinamos su savivaldybės tarybos
nario pareigomis. Seniūnai, savivaldybės įstaigų vadovai, Seimo nariai neretai būna įrašomi
į partijų sąrašus, nes jų buvimas kandidatų
sąraše yra naudingas jų partijai dėl konkrečių
asmenų populiarumo, ir tai paskatina rinkėjus
balsuoti už sąrašą, nors šie kandidatai net nesiruošia tapti tarybos nariais. Tai yra ne kas kita,
kaip rinkėjų apgaudinėjimas.
Įvestas rinkimų užstatas tokiems asmenims –
du vidutiniai darbo užmokesčiai (VMDU) sumažino tokių asmenų skaičių, o tie, kurie kandidatavo ir atsisakė mandato, apgaudami rinkėjus,
bent jau papildė valstybės biudžetą. 2011 m.
savivaldybių tarybų rinkimų metu tokių asmenų, kurių pareigos nesuderinamos su tarybos
nario pareigomis, rinkimų sąrašuose buvo net
23 proc., tai, įvedus rinkiminį užstatą, liko tik 12
proc. Rinkėjų apgaudinėjimo visai neturėtų
būti, todėl manydama, kad rinkimų užstatas
yra per mažas, pasiūliau jį padidinti iki 10 VMDU
– tegul melas kainuoja brangiau.

Europos Parlamento nariai ir merai,
tapę Seimo nariais,
neteks turėto mandato

Rimos Baškienės priesaika. 2015 m. lapkričio 16 d.

Geriausi moralios politikos pavyzdžiai ir mokytojai yra Lietuvos Sąjūdis,
atvedęs mus į Nepriklausomybę, ir
Baltijos kelias, pademonstravęs drąsą,
susitelkimą ir vienybę. Dėkoju likimui,
kad aš taip pat buvau Baltijos kelyje.
R. Baškienė
Baltijos kelyje. Rima Baškienė – antra iš kairės

Statistika apie Seimo narių
veiklą teisėkūros srityje
LR Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento skyrius analitinė apžvalga apie Lietuvos Respublikos Seimo veiklą teisėkūros
srityje.
2012–2016 m. kadencijos metu pagal daugiausiai parengtų ir priimtų įstatymų projektų skaičių – esu 12-ta iš 141. Penkiolika Seimo narių pateikė 70 ir
daugiau pasiūlymų teisės aktų projektams. Šiame sąraše esu penkta – pateikiau 104 pasiūlymus. Seime kalbėjau 294 kartus, pateikiau per 40 paklausimų Vyriausybės nariams Vyriausybės valandų Seime metu. Seime surengiau 39 konferencijas. Tūkstančiai gyventojų atėjo į mano priimamuosius
Kuršėnuose, Šiauliuose ir Vilniuje. Dalyvavau šimtuose renginių ir susirinkimų su Šiaulių krašto gyventojais.
Apie mano parengtus ir priimtus įstatymus daugiau informacijos rasite mano puslapyje: www.rimabaskiene.lt

2012–2016 metų S eimo kadencijoje
R ima Baškienė yra :
- Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė,
-Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos narė,
-Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos
narė,
-Mišrios Seimo narių grupės frakcijos seniūnė.
-Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo koordinavimo komisijos narė.
Priklauso eilei parlamentinių grupių: Šiaulių krašto bičiulių; „Už Lietuvą be korupcijos“; „Už šeimą“; Vaiko gerovės,
Bendruomenių ir pilietinės visuomenės ir kt.
Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos, Gruzijos, Estijos,
Latvijos Respublika, Šventuoju Sostu grupių narė.

Priimtas Seimo rinkimų įstatymas, kuriame
įtvirtintas mano pasiūlymas, kad savivaldybės
mero ar Europos Parlamento nario pareigas
einantis asmuo, išrinktas Lietuvos Respublikos
Seimo nariu arba juo tapęs užimdamas laisvą
Lietuvos Respublikos Seimo nario vietą, neteks savivaldybės mero ar Europos Parlamento
nario mandato. Rinkėjų apgaudinėjimo daugiau nebebus, nes kandidatuodamas į Seimą
asmuo turi apsispręsti, kuo jis nori būti. Būtina
gerbti rinkėjo teisę į sąžiningus rinkimus, nes
juk Seimo nario laisvė ir teisė pasirinkti nėra
aukščiau už rinkėjo teisę nebūti apgautam, kai
išrinktas Seimo narys atsisako mandato. Tokių
pavyzdžių jau būta ir ne vienas.
***
Seimo išlaikymas kiekvienam Lietuvos piliečiui per metus kainuoja apie 10 eurų, Seimo narių skaičiaus mažinimas – labiau ne finansinis, o
moralinis klausimas. Ne kartą esu teikusi siūlymus, kad mažėjant Lietuvos gyventojų skaičiui,
turi mažėti ir Seimo narių, kad jie turi būti renkami tik vienmandatinėse apygardose, kad turi
būti sustabdytas valstybės tarnautojų skaičiaus
augimas bei valstybinių funkcijų dubliavimas.
Visada pasisakiau už atsakingą parlamentinių
išlaidų naudojimą, jų nedidinimą. 12 metų parlamentinei veiklai naudoju savo asmeninį automobilį ir nepritariu, kad šios lėšos būtų naudojamos prabangių automobilių nuomai.
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2016 metais Lietuva mini LR
Prezidento, gydytojo ir publicisto
bei Valstiečių liaudininkų sąjungos
ideologijos kūrėjo Kazio Griniaus
metus

Pritardamas mano iniciatyvai, Seimas priėmė nutarimą 2016 metus paskelbti Prezidento,
Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininko, šeštojo Lietuvos
Premjero, Seimo nario, gydytojo, publicisto
Kazio Griniaus metais, minint jo 150-ąsias gimimo metines. Teikdama šį projektą sakiau:
„Man, kaip Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovei, buvo didžiulė garbė teikti Seimui
šį nutarimą, nes Kazys Grinius buvo Valstiečių
liaudininkų sąjungos ideologijos kūrėjas, įėjęs
į Lietuvos istoriją kaip vienas iškiliausių šios sąjungos atstovų. Kaip gydytojas jis pasisakė už
sveiką ir blaivią Lietuvą, kaip didis savo krašto
patriotas – ragino puoselėti tautines vertybes,
kurios yra esminės, pamatinės mūsų tautai“.
Seime Parlamento galerijoje atidarėme nuotraukų ir dokumentų parodą „Demokratijos
keliu: Kaziui Griniui – 150“. Kalbėdamas parodos atidaryme, Prezidentas Valdas Adamkus
džiaugėsi pažinojęs Kazį Grinių ne tik iš istorijos
pamokų, jam teko prisiliesti prie jo gyvenimo,
turėti galimybę stebėti, matyti, kalbėtis su juo.
Seime surengėme konferenciją „Lietuvos
politinės sistemos ir demokratinių vertybių
formavimas Lietuvoje (1920–1926 m.)“, kuriai
turėjau garbę pirmininkauti ir atkreipti dėmesį į Valstiečių partijos ideologijos kūrėjo bei
Valstiečių liaudininkų sąjungos vadovo Kazio
Griniaus įvairiapusę veiklą. Konferencijoje kalbėję Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Česlovas Juršėnas ir Lietuvos Respublikos
Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė išskyrė
Prezidento K. Griniaus mąstymą, kuris gerokai
pralenkė laiką.

Konferencijoje, skirtoje Prezidentui Kaziui Griniui paminėti

Prezidento Kazio Griniaus parodos atidaryme Seime

Įstatymo pataisa leis padėti
nelaimės ištiktiems žmonėms

naudojimą, bet ir padidinti savivaldybės gyventojų pasitikėjimą vietos valdžia.

LR Seimas priėmė mano parengtą Biudžeto
sandaros įstatymo pataisą, leisiančią padėti
nelaimės ištiktiems žmonėms. Gyventojai į savivaldybes kreipiasi gaisro bei stichinių nelaimių atveju, tačiau Biudžeto sandaros įstatymas
savivaldybės administratoriaus rezervo lėšas
leidžia naudoti išskirtinai tik ekstremaliosioms
situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams
likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems
nuostoliams iš dalies apmokėti.
Savivaldybės administracijos direktoriaus
rezervo lėšos (ne daugiau kaip 1 procentas patvirtintų savivaldybės biudžeto asignavimų),
dėl itin griežto įstatyminio reglamentavimo,
dažnai lieka nepanaudotos, o savivaldybės
administracijos direktorius neturi galimybių
padėti besikreipiantiems gyventojams. Po patvirtintos įstatymo pataisos reglamentavimas
turėtų užtikrinti ne tik socialiai teisingesnį savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo

Patobulintas Pacientų teisių ir žalos
atlyginimo įstatymas

Seimas priėmė mano inicijuotą Pacientų
teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo
projektą, kuris išsprendė problemą, kai dėl
nesutarimų su vienu iš sutuoktinių, artimi giminaičiai (tėvai, vaikai) negalėdavo gauti informacijos apie ligonio sveikatos būklę, tuo atveju, kai ligonis negeba išreikšti savo interesų (yra
komoje).
Šio įstatymo rengimą paskatino konkretūs atvejai, kai motina negalėjo aplankyti ir
gauti informaciją apie savo sūnaus, esančio
komoje, būklę, nes to nenorėjo paciento
žmona. Priėmus įstatymą tokių atvejų nebebus – informacija apie paciento, kuris negali
būti laikomas gebančiu protingai vertinti
savo interesų (yra komoje), sveikatos būklę
bus suteikiama ne tik paciento sutuoktiniui

(sugyventiniui), bet ir paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams,
esant jų prašymui. Šio įstatymo pataisos reikalingumui teigiamą išvadą pateikė ir Lietuvos gydytojų sąjunga.

Pasiūlymui pritarta – skirtos lėšos
saugomų teritorijų direkcijoms

Seimas, svarstant 2016 m. valstybės biudžetą,
išgirdo mano ir kolegų Aurelijos Stancikienės,
Vitalijaus Gailiaus, Viktorijos Čmilytės-Nielsen
pasiūlymą papildomai skirti lėšų saugomų teritorijų direkcijų mokos fondui, kad Lietuvoje
ir toliau puikiai dirbtų regioniniai parkai, kad
toliau turėtumėme saugomą žalią Lietuvą, nes
negalima taupyti gamtos ir kultūros sąskaita,
kitaip prarasime tai, kuo didžiuojamės šiandien. Net 110 Seimo narių balsavo už finansavimo didinimą saugomų teritorijų direkcijoms.
Daugiau apie mano iniciatyvas – kituose
šio laikraščio puslapiuose.

Už lietuvių kalbos išsaugojimą
Mitingas už kalbą
Dar 2014 m. gegužės 6 d., prie Vilniaus M.
Mažvydo bibliotekos vyko Lietuvos Sąjūdžio,
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos ir „Vilnijos“
draugijos surengtas mitingas už valstybinę
kalbą, tautą, Lietuvos valstybę ir jos teritorijos nedalomumą, kuriame reikalauta ginti
lietuvių kalbą nuo siūlymų leisti asmenvardžius rašyti lotyniško pagrindo rašmenimis.
Socialdemokratai Gediminas Kirkilas ir Irena
Šiaulienė parengė Vardų ir pavardžių rašymo
dokumentuose įstatymo projektą, kuriuo
būtų įteisintas asmenvardžių rašymas lotyniš-

ko pagrindo rašmenimis, kas sukeltų netvarką
lietuvių kalbos abėcėlėje. Mitingo rengėjai
ragino balsuoti už Valentino Stundžio, Rimos
Baškienės ir kitų Seimo narių parengtus Vardų
ir pavardžių rašymo bei Tautinių bendrijų įstatymų projektus (pirmajame paso puslapyje
vardus ir pavardes rašant valstybine, o antrajame – gimtąja kalba).

Valstybinės kalbos įstatymo
dvidešimtmetis

Valstybinės kalbos įstatymo dvidešimtmečio proga Seime buvo atidaryta paroda, skirta

akademiko prof. habil. dr. Zigmo Zinkevičiaus
90-mečiui, kuris vadovavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai tuo metu,
kai buvo sudaryta darbo grupė Valstybinės
kalbos įstatymo projektui parengti.
Kalbėdama konferencijoje, atkreipiau dėmesį į prof. B. Genzelio prisiminimą, kad priimant Valstybinės kalbos įstatymą, kuris yra ir
mūsų tautinės tapatybės deklaracija, ir esminis tautinio tapatumo ženklas, Seime opozicija ir pozicija dirbo sutelktai, o dabar Seime
svarstomas G. Kirkilo ir I. Šiaulienės pateiktas
įstatymo projektas dėl Lietuvos piliečių pavardžių rašybos oficialiuose dokumentuose

supriešino Seimą. Lietuvos didžiavyriai, turėję
daug įtakos mūsų valstybingumui, tautinio
sąmoningumo ugdymui – Jonas Basanavičius, Antanas Smetona ir kiti – ypač domėjosi
lietuvių kalba, jos išsaugojimu ir puoselėjimu,
aukštino kalbą, kaip esminį tautinio tapatumo
ir išlikimo ženklą. Todėl lietuvių kalbai ir dabar
turime skirti ypatingą dėmesį ir neleisti jos sumenkinti.

Tęsinys 14 psl.
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Už lietuvių kalbos išsaugojimą
Atkelta iš 13 psl.
Spaudos konferencija Seime „Baltų
vienybė išsaugant valstybinę kalbą“
2015 m. rugsėjo 22-ąją, Baltų vienybės dieną,
surengėme spaudos konferenciją pranešdami, jog norėdami išsaugoti valstybinę kalbą,
iškilūs visuomenės veikėjai susibūrė į pilietinę
iniciatyvą, kurią pavadino „Talka už Lietuvos
valstybinę kalbą“. Pradėdami rinkti parašai
dėl naujo įstatymo teikimo Seimui. Ši iniciatyva
sustabdė G. Kirkilo ir I. Šiaulienės įstatymo projektą, į lietuvių kalbą siūlantį įtraukti tris papildomus lotyniškus simbolius. Mūsų kartai skirtas ypatingas uždavinys – išsaugoti seniausią,
gražiausią pasaulyje kalbą. Priminiau dar 1599
m. Mikalojaus Daukšos „Postilės“ pratarmėje
„Prakalba į malonųjį skaitytoją“ parašytus žodžius: „Juk tautos laikosi ne žemės derlingumu,
ne apdarų įvairumu, ne apylinkių smagumu,
ne miestų ir pilių tvirtumu, bet vien vartojimu
savo gimtosios kalbos, kuri kelia ir stiprina pilietiškumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra
bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, viešpatysčių sargas. Paniekink
kalbą – panaikinsi santaiką, vienybę ir viską
gera. Panaikink kalbą – panaikinsi saulę nuo
dangaus, suardysi pasaulio tvarką, atimsi gyvenimą ir garbę.“

„Talka už Lietuvos valstybinę kalbą“
pasiekė tikslą – parašai surinkti

Piliečių iniciatyvinė grupė „Talka už Lietuvos
valstybinę kalbą“ 2015 m. lapkričio 4 d. džiaugėsi, jog pasiekė savo tikslą ir surinko 69 234 Lietuvos piliečių parašus. Konstitucijoje įtvirtinta
piliečių įstatymo iniciatyvos teisė, kai įstatymo
projektą parašais paremia 50 000 šalies piliečių,
yra privaloma svarstyti Seimui. Ši akcija tapo
puikia proga parodyti pagarbą Konstitucijai,
valstybinei kalbai. Atkreipiu dėmesį, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga buvo vienintelė Lietuvos Respublikos Seime atstovaujama
partija, kuri prisijungė prie „Talkos už Lietuvos
valstybinę kalbą“ akcijos, surinkusi 31 153 parašus, kas tapo šios akcijos sėkmės pagrindu. 2015
m. lapkričio 19 d. piliečių iniciatyvinės grupės
„Talka už Lietuvos valstybinę kalbą“ atstovas
akademikas Eugenijus Jovaiša pateikė Seimui
piliečių inicijuotą įstatymo pateiktą.

Konferencijoje Seime – latvių patirtis
ir teisiniai argumentai, išsaugant
valstybinę kalbą

LR Seime inicijavome konferenciją, kurioje
dalyvavo žymūs Latvijos Respublikos moksli-
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Valstybė prasideda nuo kultūros
Per ataskaitinį laikotarpį teikiau daug pasiūlymų
ir surengiau daug konferencijų kultūros tema.

ninkai – prof. dr. Ina Druvietė ir prof. dr. Maris
Baltinis. Latvijos atstovai paragino Lietuvos politikus pasinaudoti Latvijos patirtimi. Esu įsitikinusi, kad visi turėtume vadovautis ne politiniais
interesais, o valstybinės kalbos išsaugojimo
interesu. Pasas yra dokumentas, tad visi įrašai
jame, pirmame ar antrame puslapyje, yra vienodai svarbūs. Konferencijos dalyviai ragino
Seimo narius nesitaikstyti su lietuvių kalbos
niokojimu, Valstybinės kalbos komisijos keistu
elgesiu, kvietė apginti Lietuvos ateitį, gerbti,
puoselėti ir išsaugoti savo protėvių visada gintą lietuvių kalbą, glaudžiau bendradarbiauti su
Latvijos parlamentu, telkiantis į dvasinę talką.

I storijos ir dabarties ženklai
knygoje „I r kėlėsi L ietuva“

LR Seime paskelbtos Lietuvių kalbos
dienos

2016 m. vasario 15 d. Seime paskelbėme
Lietuvių kalbos dienas, išskirtiniu laikotarpiu – nuo 2016 m. vasario 16 d. iki kovo 11 d.
Šių dienų tikslas – skleisti žinias apie lietuvių
kalbą Lietuvoje ir užsienyje, telkti užsienio
lietuvių bendruomenes, stiprinti lietuvių
kalbos mokymosi motyvaciją ir didinti lietuvių kalbos prestižą. Lietuvių kalbos puoselėjimas turi tapti ne kelių dienų ar mėnesio,
bet viso gyvenimo tikslu, taigi ši akcija ženkliai prisidės prie lietuvių kalbos vartojimo
populiarinimo.

Seimo narė Rima Baškienė mitinge už kalbą
Konferencijų dalyviai priėmė rezoliuciją
Vyriausybei ir kvietė kiekvieną asmeniškai prisiimti įsipareigojimą pasiaukojančiu
darbu nuolat stiprinti Lietuvą, kad ji visada
būtų ta šalis, kur saugomos ir puoselėjamos
tautos vertybės.

Konferencijose apie etninę kultūrą ir
Lietuvos valstybingumo tvirtinimo

Švietimo darbuotojų kongresas
„Švietimo politika – socialinio
sprogimo link “

Kartu Etninės kultūros globos taryba surengiau konferenciją „Gyvenamųjų vietovių
vardų išsaugojimo galimybės“, kuriai turėjau garbę pirmininkauti. Siūlėme priemones, kaip išsaugoti – tiek esančių, tiek ir jau
išnykusių – kaimų atminimą, nes išnykus pačiai vietos bendruomenei šie vietovardžiai
yra vieninteliai jų paminklai istorijoje, todėl
siūlėme pakeisti dabartinę įstatyminę bazę
taip, kad jie nebebūtų išbraukiami iš registro.
Surengtoje spaudos konferencijoje priminiau prof. Viktorijos Daujotytės pasakytą
mintį, kad žodžiai „išnykti“ ir „išlikti“ savo
skambesiu labai panašūs, viskas priklauso
nuo žmogaus, kurioje vietoje jis atsistoja:
abejingo nykstančių reiškinių stebėtojo ar
stojančio į kovotojų už išsaugojimą ir išlikimą gretas, nes išsaugotas kaimas, išlikęs
vietovardžio pavadinimas – tai ryšys su istorinėmis tautos šaknimis, tai išsaugota galimybė atgimti.

Lietuvoje veikiančios švietimo ir mokslo
profesinės sąjungos, nepatenkintos esama
padėtimi, 2015 m. spalio 28 d. surengė darbuotojų kongresą. Dalyvavau ten, buvau
kartu, nes kaip Švietimo, mokslo ir kultūros
komiteto narė matau blogą situaciją, kurią
būtina keisti Kongreso metu nutarta pateikti konkrečius reikalavimus Vyriausybei.
Aš pati visada palaikiau profesinių sąjungų
reikalavimus.

darbus

Konferencija Seime apie pokyčius
švietime

Konferencija „2016–2017 mokslo metai: pamokos kitaip“, kurią rengė Švietimo ir mokslo ministerija, kartu su Seimo Švietimo,
mokslo ir kultūros komitetu, ragino atkreipti dėmesį, kad svarbiausi šių mokslo metų
akcentai yra: individuali kiekvieno mokinio
pažanga; skaitymas ir rašymas, mokant visų
dalykų; mokyklos pažanga.
2017–2018 m. m. rengiamasi įvesti bran-

dos darbą, kuris teikia daugiau galimybių
mokymuisi ir tarnaus kaip įrankis tokioms
mokinių kompetencijoms pamatuoti, kurių
negalima patikrinti egzamino formatu. Numatyta pertvarkyti egzaminų sistemą. Priimti sprendimai koreguoti valstybinių brandos egzaminų vertintojų funkcijas, stiprinti
atsakomybę. Nuo rugsėjo 2016 m. 1 d. didėja
pedagogų algų koeficientai – Švietimo ir
mokslo ministerija mokytojų algoms didinti
papildomai skyrė 8 mln. eurų.

Veikla Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo programos
įgyvendinimo koordinavimo
komisijoje

Seimo 2012 m. balandžio 26 d. nutarimu
2018-ieji paskelbti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais, tarpžinybinė darbo
grupė parengė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą. Kartu
su Seimo pirmininke L. Graužiniene, Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai:
aš ir R. Paliukas Seimo nutarimu esame deleguoti dirbti Lietuvos Valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo koordinavimo komisijoje. Patvirtintas
leitmotyvas – „mus vienijantis tiltas“, šūkis
–„Įkvėpti ateities“, tad turime pasiekti tikslą
– suvienyti ir susitelkti mūsų tautiečius ypatingai svarbios sukakties minėjimui.

Leidyklos „Saulės delta“ išleistoje knygoje
tartum istoriniame kaleidoskope, nušviečiama
problematika, kuri džiugina ir slegia mūsų visuomenę. Apžvelgėme pozityviausius Šiaulių krašto
kultūrinių, bendruomeninių, tradicinių vertybių
išsaugojimo ir naujų iniciatyvų puoselėjimo pavyzdžius. Pirmininkaudama konferencijai kalbėjau, kad „kultūringais save galėsime laikyti, kai
skaitysime knygas ir skatinsime jas skaityti vaikus.
Kai darna ir meilė, sveikas gyvenimo būdas bus
savaime suprantama norma šeimoje. Kai abejingai nepraeisime pro skriaudžiamą ar nusiminusį
žmogų. Kai tėvai nepaliks savo vaikų globos
namuose, o seneliai džiaugsis oria senatve šalia
savo artimųjų. Kai tikėsime teisingumu ir imsime
gerbti valstybės institucijas už jų sąžiningą tarnystę žmonėms. Kai kultūra taps prioritetu mūsų
valstybėje. Kai išmoksime saugoti ir gerbti istorinę atmintį, kalbą, tradicijas, dirbantį ir kuriantį
žmogų, o gėrio ir grožio kūrimo būtinybė gyvens
kiekviename žmoguje“.

Spaudos konferencijoje – Lietuvos
ir Ukrainos draugystės atspindžiai
Aldonos Vasiliauskienės monografijoje

Surengiau spaudos konferenciją, kurioje kalbėjome apie lietuvių ir ukrainiečių kultūrinių, dvasinių ryšių, turinčių gilias istorines šaknis, svarbą.
Džiaugiausi vienuolių bazilijonų švietėjiškos veiklos Lietuvoje įtaka bei tautų bendradarbiavimu.
Pristatėme dr. Aldonos Vasiliauskienės monografiją „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai
ir teologinė terminologija“.

Minima Kultūros diena. Lietuva
paskelbta Taikos Respublika

2006 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą, kuriuo balandžio 15 d. paskelbta Kultūros diena. Ši diena pasirinkta todėl,
kad 1935 m. balandžio 15 d. Vašingtone Amerikos
žemyno 21 šalis ratifikavo Rericho Paktą – sutartį
dėl meno, mokslo įstaigų ir istorinių paminklų apsaugos karo ir taikos metu. Jos simboliu, reiškiančiu „taiką per kultūrą“, pasirinkta Taikos vėliava
– rubino spalvos žiedas, juosiantis tris rubino spalvos skritulius baltame fone (reiškiančius meną,
mokslą ir religiją).
Balandžio 15 d. kasmet vyksta renginiai, skirti
Kultūros dienai paminėti. Kultūra yra pagrindas
taikos buvimui, tautų bendradarbiavimui, o taika sudaro sąlygas kultūros sklaidai. Džiaugiuosi,
kad Lietuva prisideda prie Taikos vėliavos žygio
pasaulyje ir raginu atkreipti dėmesį į kultūrą puoselėjančius darbuotojus, sudaryti jiems tinkamas
sąlygas kūrybinei išraiškai ir tobulėjimui. Džiugu,
kad ši šventė plačiai pasklido po Lietuvą.
2015 m. rugsėjo 10 d. Tarptautinio Taikos vėliavos
komiteto prie Jungtinių Tautų prezidentė dr. Alisija Rodriges Fernandes, įvertinusi Lietuvos indėlį
skleidžiant Taikos kultūrą, paskelbė Lietuvą Taikos
Respublika ir įteikė Taikos vėliavą. Lietuva yra pirmoji valstybė pasaulyje, kuriai suteiktas Taikos
Respublikos vardas.

Seime tarėsi 2016 metų Mažųjų
Lietuvos kultūros sostinių atstovai

Valstybinės kalbos 20-mečio minėjime su prof. Z. Zinkevičiumi ir
prof. B. Genzeliu

15

Spaudos konferencijoje „Baltų vienybė išsaugant valstybinę kalbą“
Seimo nariai Povilas Urbšys, Rima Baškienė ir prof. Danguolė Mikulėnienė

Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių judėjimo
sumanytojas, kultūros mecenatas Ramūnas Karbauskis, ir aš, kaip Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė, inicijavome Mažųjų Lietuvos
kultūros sostinių atstovų pasitarimą dėl Mažųjų
Lietuvos kultūros sostinių veiklos, numatomų
darbų gairių bei prisistatymo visuomenei Vilniaus
miesto šventės „Tautų mugė“ metu.
Mažoji Lietuvos kultūros sostinė – nacionalinis
LR kultūros ministerijos ir Naisių kaimo bendruomenės inicijuotas ir vykdomas projektas. Nuo 2015
metų sausio 1 dienos pirmąja Mažąja Lietuvos
kultūros sostine tapo Naisiai, siekiant, kad šis projektas nenutrūkstamai būtų tęsiamas, o Mažųjų
kultūros sostinių sąrašas – kiekvienais metais pa-

Spaudos konferencijoje „Istorijos ir dabarties ženklai knygoje „Ir kėlėsi Lietuva“ Hubertas Smilgys,
Rima Baškienė ir Ramūnas Karbauskis
pildomas vis naujais Lietuvos miesteliais ir kaimais.
Šiuo judėjimu siekiama, kad į kaimą sugrįžtų
gyvenimo džiaugsmas, o mūsų nacionalinė kultūra būtų pilnavertė. Ši iniciatyva padeda būti
pastebėtoms, įvertintoms, kuriančioms, siekiančioms atskleisti savitumą, demonstruojančioms
pilietiškumą ir puoselėjančioms meną bendruomenėms. Ramūnas Karbauskis kiekvienai Mažąjai kultūros sostinei skiria 3 tūkst. eurų sumą bei
mobilią sceną, „Naisių vasaros teatro“ pasirodymus, padeda išleisti laikraštį bei spręsti daugelį
kitų organizacinių klausimų. R. Karbauskis, kaip
blaivybės puoselėtojas, ragino visus kultūros renginius organizuoti be alkoholio, daugiau dėmesio
skiriant vaikų užimtumui.
2016 m. Mažosiomis Lietuvos kultūros sostinėmis paskelbtos: Josvainiai, Kėdainių r., Gelgaudiškis, Šakių r., Miežiškiai, Panevėžio r., Žemaičių
Kalvarija, Plungės r., Šeduva, Radviliškio r., Pagramantis, Tauragės r., Juknaičiai, Šilutės r., Merkinė,
Varėnos r., Alanta, Molėtų r., Vepriai, Ukmergės r.
Atkreipėme dėmesį, kad didžiulę įtaką sėkmingai
Mažųjų kultūros sostinių veiklai turi kiekvienos
savivaldybės vadovų požiūris į kultūrą ir siūlėme
šį klausimą aptarti su Lietuvos savivaldybių asociacija.

LR Seime tarėsi Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių atstovai

Labdaros ir paramos fondas
„Švieskime vaikus“

Spaudos konferencijoje pristatėme labdaros ir
paramos fondo „Švieskime vaikus“ veiklą ir paskelbėme nacionalinio vaikų literatūros konkurso
laureatus. Lietuvos kultūros mecenato Ramūno
Karbauskio ir dainų autoriaus, atlikėjo Andriaus
Mamontovo įsteigto labdaros ir paramos fondo
„Švieskime vaikus“ tikslas – reikšmingiausiais lietuvių vaikų literatūros kūriniais atnaujinti visų tipų
vaikų bibliotekas, remti vaikų literatūros bibliotekėlių atsiradimą darželiuose, vaikų ligoninėse,
bendruomenėse; aktyvinti ir skatinti jaunesniojo
amžiaus vaikų domėjimąsi literatūra, norą skaityti, skatinti rašytojus, poetus, dailininkus kurti
knygas vaikams. Labdaros ir paramos fondas
„Švieskime vaikus“ planuoja išleisti visų nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureatų knygas
10–13 tūkst. egzempliorių tiražu ir jas dovanoti
mokykloms, darželiams, vaikų ligoninėms ir kt.
„Vaikų bibliotekėlės“ dovanojimo akcija vyksta
kasmet. Pasak R. Karbauskio: „tokia akcija tęsis
artimiausius 15–20 metų, kol išleisime suplanuotą
skaičių vaikiškų lietuvių literatūros knygelių, kad
jos pasiektų kiekvieną Lietuvos vaiką.“
Parodų ir kongresų centre „Litexpo“ tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje kasmet dalyvauja ir
fondas „Švieskime vaikus“. Jo įkūrėjai R. Karbauskis ir A. Mamontovas knygų mugėje skaitytojams
dovanojo knygas, kvietė susipažinti su knygų autoriais, džiugina menine programa.

Švietimo darbuotojų kongrese „Švietimo politika – socialinio sprogimo link“

Konferencijoje „2016–2017 mokslo metai: pamokos kitaip“ Seimo nariai
Rima Baškienė ir Valerijus Simulik
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Parlamentinio darbo akcentai

Parlamentinio darbo akcentai

Šeimos vertybių ir dvasingumo svarba

Šeimos vertybių ir dvasingumo svarba

Seime aktyviai dirba Seimo parlamentinė
grupė „Už šeimą“ ( pirmininkas Rimantas Jonas
Dagys, pavaduotoja – Rima Baškienė)

Atkelta iš 16 psl.

Nacionaliniame forume – apie šeimos

Susitikime – apie naujienas iš Vyskupų

politiką

sinodo

Kartu su Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis surengėme nacionalinį forumą
„Savarankiška Lietuvos šeimos politika ir partnerystė“. Jo metu diskutuota apie įregistruotą
Partnerystės įstatymo pataisą, žmogaus teises
į saviraišką žmonijos istorijos kontekste, Lietuvos gyventojų požiūrį į tos pačios lyties porų
šeimynines teises. Prof. Gediminas Navaitis pateikė apklausos rezultatus. Tik 13 proc. apklaustųjų pritarė tos pačios lyties santuokoms ir tik
5 proc. pritaria, kad tos pačios lyties asmenys
galėtų įsivaikinti vaikus.
Forumo dalyviai pritarė forumo rezoliucijos
projektui, kuriame pabrėžiama, kad jokiais
politiniais sprendimais neįmanoma pakeisti
natūralios gamtos ir per tūkstantmečius nusistovėjusios socialinės tvarkos, nes būtent tokią
– natūralią, gamtinę ir socialinę jungtį įkūnija
tradicinės vyro ir moters santuokos pagrindu
sudaryta šeima. Forumo dalyviai pakvietė Lietuvos politines partijas, Seimo narius, valstybės
institucijas vykdyti savarankišką universaliais,
ilgaamžės tradicijos puoselėtais, šeimyninio
gyvenimo principais pagrįstą šeimos politiką.

Spaudos konferencijoje – apie
pagalbą kuriant, išsaugant ir
stiprinant šeimą

2016 m. balandžio 14 d. vyko Seimo narių Rimos Baškienės, Rimanto Jono Dagio ir Ritos Tamašunienės spaudos konferencija „Šeimos stiprinimo įstatymas – pagalba kuriant, išsaugant
ir stiprinant šeimą“. Situacija, kurioje esame
– mūsų tautos nykimas, atsakomybės už vaikų
auginimą ir tarpusavio santykius stoka, nepakankamas pasirengimo šeimai ir lytiškumo ugdymas, diktuoja būtinybę imtis neatidėliotinų
veiksmų. Visi norime augančios ir sugrįžtančios Lietuvos, todėl būtinas visų susitelkimas,
pastovus ir nuoseklus darbas, stiprinant šeimą.
Šeimos stiprinimo įstatymo projektą pasirašė
55 skirtingų frakcijų Seimo nariai.

Nacionalinis forumas „Jaunimo
rengimas šeimai (lytiškumo ugdymas)
ar lytinis švietimas“ surengtas ir
regione
Seimo parlamentinės grupės „Už šeimą“
Seimo nariai, mokslininkai, Lietuvos tėvų forumo, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos bei
Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus
gyvybę“ atstovai 2014 m. gruodžio 19 d. Seime
surengė nacionalinį forumą „Jaunimo rengimas šeimai (lytiškumo ugdymas) ar lytinis švietimas“. Ir sutarė, kad tokius forumus turi išgirsti
platesnė visuomenės dalis.
Mano iniciatyva 2015 m. balandžio 24 d. toks
forumas surengtas Šiaulių rajone, Kuršėnų kultūros centre. Forumo dalyviai pritarė komunikatui, kuriuo Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybė, valstybės ir valdžios institucijos bei
visuomenė kviečiami neatidėliojant parengti
ir įtraukti į formaliąsias bendrojo lavinimo ir
ugdymo programas Jaunimo rengimo šeimai
programą, pagrįstą atsakingo lytiškumo ugdymu bei rizikos vengimo nuostatomis.

Spaudos konferencijoje – apie
rengiamą lytiškumo ugdymo ir
rengimo šeimai programą
2016 m. gegužės 17 d. surengiau spaudos
konferenciją „Naujoji lytiškumo ugdymo ir
rengimo šeimai programa“, kurioje pabrėžiau
Konstitucijoje įtvirtintą šeimos svarbą ir švie-
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Seimo Tarpparlamentinių ryšių grupės su
Šventuoju Sostu nariai 2015 m. lapkričio 3 d.
susitikome su J. E. kardinolu, arkivyskupu emeritu Juozu Audriumi Bačkiu. Jis dalyvavo Vyskupų sinode Vatikane, kuriame buvo aptarti
klausimai, susiję su šeima, sielovada, Bažnyčios
mokymu. Pasak J. E. kardinolo, valstybės, kurios neskiria dėmesio šeimoms, uždaro langą
į ateitį. Į mano klausimą, ar liberalėjantis požiūris į santuokos sakramento sulaužymą ir
partnerystę, kaip gyvenimo normą, netaps
bandymu partnerystės prilyginti šeimai, ar
nemažins atsakomybės už sutuoktinį ir vaikus,
Jo Eminencija kardinolas atsakė, kad bažnyčiai
šeima grįsta santuoka, paremta viešu vyro ir
moters įsipareigojimu, yra svarbiausia, todėl
privalu sutelktai dirbti, padedant šeimai nugalėti sunkumus, skatinti jaunimą pasirinkti atsakingą gyvenimą santuokoje.

Susitikimas su Apaštaliniu Nuncijumi
Šeimų šventė Kurtuvėnuose
timui deleguojamą misiją, įtvirtintą Švietimo
įstatyme; paminėjau Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos reikalingumą visuomenei, ir ypač – socialiai pažeidžiamose šeimose augantiems vaikams, atkreipiau
dėmesį į rengiamos naujosios programos
esminę paskirtį – išugdyti įgūdžius, kurie formuotų vertybines nuostatas, pagarbius tarpusavio santykius, meilę, šeimą, pagarbą žmogaus gyvybei, toleranciją, bei, pagal mokinių
amžių, suteikti žinių apie lytiškumo aspektus.
Laisvos visuomenės instituto atstovė K.
Zamarytė-Sakavičienė informavo, kad organizacijos, atliekančios prezervatyvų socialinį
marketingą, pvz., Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija, užsiima spaudimu
Švietimo ir mokslo ministerijai, todėl jie kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, prašydamas atlikti tyrimą dėl galimo A. M. Pavilionienės interesų konflikto, nes ši Seimo narė
yra Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos
asociacijos tarybos pirmininkė, tačiau to nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje.

Šeimų šventė „Dora ir moralė –
tvirtos šeimos pagrindas“
Tradiciniu tapo renginys, skirtas Tarptautinei
Šeimos dienai, „Dora ir moralė – tvirtos šeimos
pagrindas“, kurio metu įteikiamos nominacijos
darnioms, gražiajai vaikus auginančioms šeimoms – šeimų ambasadorėms. Džiaugiuosi,
kad kartu su Moterų organizacija „Atgaiva“
(pirmininkė Birutė Babrauskienė) buvau šios
idėjos iniciatore, kad idėją palaiko Šiaulių rajono vadovai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius (vedėjas Tomas
Vaitkus), savivaldybės seniūnai ir Šiaulių Vyskupijos Šeimos centras. Šią kilnią idėją palaiko
ir J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Eilę metų Seime dirbdama Šeimos ir vaiko
reikalų komisijos pirmininke raginau savivaldybes, gegužės 15 d. – Tarptautinę šeimos dieną – rengti Šeimos dienos minėjimus ir jų metu
pagerbti darnias šeimas, formuoti teigiamą
požiūrį į šeimą, kaip mūsų tautos ir valstybės
pagrindą, kad dvasingumas, kilnumas ir gėris
padėtų kurti Lietuvos ateitį ant tvirtų doros ir
moralės pamatų. Kaip sakė Motina Teresė: „Taika visame pasaulyje prasideda šeimoje, nes
šeima yra tikroji meilės, bendrystės mokykla“,

todėl svarbus kiekvienas kiekvienos institucijos sprendimas, padedantis šeimoms spręsti jų
problemas.

Iškilmingą susikaupimą bei
džiaugsmingą vienybę liudija Šiaulių
vyskupijos Šeimų šventės
Sausio pradžioje, Trijų karalių sekmadienį
Šiaulių arenoje Šiaulių vyskupo J. E. Eugenijaus
Bartulio iniciatyva jau 15 metų vyksta tradicinė
Šiaulių vyskupijos šventė. Šiemet parlamentinės grupės „Už šeimą“ nariai Rimantas Jonas
Dagys, Vilija Aleknaitė Abramikienė ir aš, kaip
ir kasmet, turėjome galimybę pasveikinti šventės dalyvius. Savo sveikinimo kalboje išreiškiau
džiaugsmą, kad ši šeimų šventė vienija ir telkia
šeimas. Dėkojau už galimybę šitiek metų būti
kartu ir daugelį kilnių, dvasingumą ir šeimos
vertybes puoselėjančių idėjų perteikti LR Seime.

Diskusija Seime apie dvasingumo
reikšmę

Surengiau spaudos konferenciją „Ugdymo
dvasingumo kontekstas“, kurioje diskutavo
Lietuvos edukologijos universiteto rektorius
akademikas prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis,
Vilniaus kolegijos Kraštotvarkos katedros vedėja docentė dr. Rimantė Kondratienė, Lietuvos estetikų asociacijos atstovas profesorius
habil. dr. Juozas Mureika, Lietuvos edukologijos universiteto profesorius Jonas Kievišas.
Konferencijoje pristatyta J. Kievišo nauja
knyga „Ugdymo dvasingumo kontekstas“, kuri
papildo Lietuvos edukologijos universiteto jau
anksčiau išleistų kolektyvinių monografijų seriją: „Dvasingumas žmogaus pasaulyje“ (2009
m.) bei „Ugdymo dvasingumas“ (2012 m.). „Ši
nauja knyga skatina atsigręžti į dvasingumo
turinį, kurį sudaro tiesos, gėrio ir grožio vertybės“, - kalbėjau konferencijoje, atkreipdama
dėmesį į knygoje išaukštintą kuriantį žmogų,
mokytoją kaip asmenybę bei dvasingumo
skleidėją.

Dvasingumo renginys Šiauliuose
2015 m. gegužės 25 d. Šiaulių miesto koncertų
salėje „Saulė“ vykusį renginį galima pavadinti

dar viena įspūdinga dvasingumo švente. Šiaulių krašto žmonėms padovanojome muzikinį
spektaklį pagal Juozo Židanavičiaus ir Charles‘io Péguy draminę kūrybą – „Žanos d‘Ark
misterija“. Jį režisavo talentinga režisierė Regina Steponavičiūtė, vaidino Šiaulių dramos teatro aktoriai, dainavo jaunimo kamerinis choras
„Atžalynas“, vadovaujamas Jurgitos Juozūnienės.
Misterijos premjera vyko 2015 m. sausį Šiaulių vyskupijos Šeimos centro surengtos Šeimų
šventės metu. Tada J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir aš sutarėme, kad šį prasmingą
spektaklį turi pamatyti kiek įmanoma daugiau
žmonių, tad pasitelkę kultūros mecenatą Ramūną Karbauskį, Šiauliuose išrinktus Seimo
narius: A. Mockų, V. Simuliką, E. Žakarį ir kitus
rėmėjus, dovanojome galimybę nemokamai
pamatyti šį spektaklį moksleiviams, mokytojams, senjorams.
Misterija supažindina su didelės drąsos, atsidavimo Dievui ir Bažnyčiai bei nepaprasto kovingumo mergina. „Žanos d‘Ark misterija“ mus
kviečia tokiam gyvenimui, kuris spinduliuotų
tvirtu tikėjimui, ištikimybe tiesai, meile savo
tėvynei, kovinga patriotizmo dvasia.

Konferencija „Krikščioniško
pilietinio veikimo iššūkiai ir vizijos“
Apžvelgėme pagrindiniius krikščioniško pilietinio veikimo iššūkius ir aptarėme krikščioniškos politikos įtaką šalies vidaus ir užsienio
politikai, siekiant suburti pilietiškai aktyvius
įvairių denominacijų Lietuvos krikščionis.
Buvęs Lietuvos ambasadorius dr. Žygimantas Pavilionis pateikė ne tik išsamią užsienio
politikos apžvalgą, bet atkreipė dėmesį į vieną
svarbiausių principų – bendruomeniškumą:
„integrali, patriotiška, stipri ir dvasinga asmenybė turi tapti svarbiausiu Lietuvos valstybės
prioritetu, nes politika Lietuvoje praranda
žmogiškumą.“ Kalbėdama konferencijoje atkreipiau dėmesį, kad žmogaus auklėjimas
turi būti vykdomas vertybiniu pagrindu per
literatūrą, meną ir švietimą, ugdant atsakingą
asmenybę ir visų pirma atsakingą būsimą motiną ir būsimą tėvą.

Tęsinys 17 psl.

Šv. Sosto nunciatūroje 2015 m. gruodžio 16 d.
susitikome su Šv. Sosto nuncijumi Lietuvai J. E.
Arkivyskupu Petro Lopez Kuintana. Susitikimo
metu J. E. Apaštalinis Nuncijus prisiminė apie
savo darbą šalia Jono Pauliaus II: „aš puikiai atsimenu, kad kai 1993 m. Šventasis Tėvas lankėsi
Baltijos šalyse, jam didžiausią įspūdį paliko vizitas Kryžių kalne. Tai lietuvių ištvermės simbolis.“ J. E. Apaštalinis Nuncijus žavėjo savo puikiu
istorijos žinojimu, džiaugėsi mūsų šalies pasiekimais ir kvietė branginti, įamžinti mūsų tautos
išsaugotas vertybes iš kartos į kartą, puoselėti
dorovines vertybes. Kalbėjomės apie tai, kad
politika turi būti morali ir atitikti krikščioniškos
etikos principus, kad visi turime galvoti apie
bendrojo gėrio kūrimą, o ne asmeninius interesus.
J. E. Apaštalinis Nuncijus kvietė Seimo narius bendradarbiauti su Vyskupais dėl įstatymų leidybos ir dvasingumo ugdymo. Turėjau
progą pasidžiaugti J. E. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio ypatingu tarnavimu Dievui
ir žmonėms, gražiu bendradarbiavimu, o kai
užsiminiau apie jau 15-tus metus švenčiamas
Vyskupijos šeimų šventes, Apaštalinis Nuncijus priminė, kad atvyks į Šiaulius ir kartu švęs
Šeimų šventę.

Susitikimas su Vatikano valstybės
sekretoriumi kardinolu Pietro
Parolin
Vilniuje vykusiame „Nacionalinio gailestingumo kongrese“ dalyvavęs Vatikano valstybės
sekretorius kardinolas Pietro Parolin aplankė
Kryžių kalną, o šalia esančiame vienuolyne aukojo šv. mišias. Sakydamas pamokslą, Vatikano
valstybės sekretorius prisiminė popiežiaus šv.
Jono Pauliaus II vizitą Kryžių kalne 1993 m. Tada
Popiežius Kryžių kalną paskelbė vilties, taikos,
meilės ir aukos vieta. Jo Eminencija kardinolas
P. Parolin kalbėjo: „turime nuolankiai pripažinti, kad Jėzus mums dažnai kalba per labai paprastus žmones, kurie yra itin artimi jo širdžiai
ir neretai turi įžvalgų, sugluminančių išmintingus bei išsimokslinusius žmones“.

Betliejaus Taikos ugnis kasmet
nušvinta Seime
Kaip ir kiekvienais metais, tradiciškai prieš Šv.
Kalėdas į Seimą atvyksta skautai ir ateitininkai, vadovaujami Dalios Tarailienės, ir atneša
Betliejaus Taikos ugnį. Misijos 2015 metų šūkis
buvo „Dovanodamas viltį, suteik ramybę“.

Spaudos konferencijoje „Ugdymo dvasingumo kontekstas“ Seimo narė R. Baškienė su akademiku A. Gaižučiu
Maldos pusryčiuose – apie šeimos
politiką ir gailestingumą

2016 m. kovo 19 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre buvo surengti Maldos pusryčiai, kurių metu buvo aptarti aktualūs šiandienos bažnyčios ir visuomenės gyvenimo
klausimai. Svarbiausiomis temomis buvo – šeimos politika ir gailestingumas.
Maldos pusryčių idėją į Lietuvą atnešė a. a.
signataras Antanas Račas. Jo iniciatyva vyko
Maldos pusryčiai Seime. J. E. Prezidentas Valdas Adamkus šią idėją nuo 2001 m. tęsė Prezidentūroje, vėliau, kai Seimui pirmininkavo
Irena Degutienė, Maldos pusryčiai vėl buvo
rengiami Seime. Signatarei R. Juknevičienei
vadovaujant Krašto apsaugos ministerijai,
Maldos pusryčiai buvo surengti ir ministerijoje. Socialdemokratų Vyriausybė tokio renginio neberengė. Visada, kur Maldos pusryčiai
bevyko, skambėdavo dvasingi liudijimai apie
mūsų tautos vertybes.
Maldos pusryčiuose Šiauliuose dalyvavo
ambasadorius Rytų kaimynystei Žygimantas
Pavilionis, Seimo narės Rasa Juknevičienė ir aš,
Šiaulių miesto verslininkai, politikai, visuomeninių organizacijų atstovai ir kiti garbūs svečiai.
Jo Ekscelencija vyskupas E. Bartulis kalbėjo
apie šeimą, jos svarbą mūsų tautos išlikimui,
vis blogėjančią demografinę situaciją, moralinių vertybių stoką. „Privalome galvoti apie
vaikus, ką mes jiems perduodame“, - sakė J. E.
vyskupas, primindamas apie pasaulyje plintantį Širdžių judėjimą, raginantį branginti šeimą, prisiminti Evangelijos žodžius, nes jie yra
meilės žodžiai, kurie gali išgelbėti mus ir visą
Lietuvą. Vyskupas pasidžiaugė, kad Evangelija
yra ir Seime, Jono Pauliaus antrojo auloje, bei
paragino, kad Evangelija būtų ir kiekvienuose
namuose.
Kalbėdama šio iškilaus renginio metu, prisiminiau Prezidentūroje ir Seime vykusius Maldos pusryčius, į kuriuos būdavau kviečiama
kasmet, pasidžiaugiau, kad J. E. E. Bartulis šią
gražią idėją įgyvendina Šiauliuose, paminėjau
įstatymus, susijusius su šeimos politika, primindama Motinos Teresės žodžius: „Žinau,
kad tai, ką darau, tėra lašas jūroje, bet jei to
nedaryčiau, jūrai trūktų vieno lašo. Darykime
gerus darbus“. Visas į Seimą pakviestas ekskursijas palydžiu į Aulą, kur kartu perskaitome
Evangelijos tai dienai skirtus žodžius.

LIETUVOS
VALSTIEČIŲ
IR ŽALIŲJŲ
SĄJUNGA

Susitikime su Šv. Sosto nuncijumi Lietuvai J. E. arkivyskupu
Petro Lopez Kuintana

Susitikimas su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolin

Seimo Jono Pauliaus II-ojo auloje atvykusios ekskursijos kviečiamos
perskaityti Evangelijos tai dienai skirtus žodžius
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Neįgaliųjų problemos
Neįgaliųjų problemos turi būti
sprendžiamos nedelsiant

Esu dėmesinga neįgaliųjų problemų sprendimui. 2015 m. rugpjūčio 12 d. į Šiaulių miesto
savivaldybėje neįgaliųjų organizacijų surengtą apskritojo stalo diskusiją „Būkime vieningi
ir eikime vienu keliu“, atvykome su kolegomis
Seimo nariais: Stasiu Brundza ir Valerijumi
Simulik. Diskusija apie neįgaliųjų problemas
ir galimybę padidinti aplinkos prieinamumą
neįgaliesiems, neįgalių vaikų integraciją, paskatino reikalauti jų skubaus sprendimo. Tad
nieko nelaukdami kartu su Šiaulių apskrities
cerebrinio paralyžiaus asociacija surengėme
Seime konferenciją „Ar gyvenime egzistuoja
neįgaliųjų socialinė integracija?“, kad su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos
savivaldybių asociacijos atstovais kartu ieškotume būdų neįgaliųjų problemų sprendimui.
Parengta rezoliucija įteikta Vyriausybei.

Neįgaliųjų šventė
„Nenusigręžk “ ir džiugino, ir

Už sveiką gyvenseną

lį biurokratinį barjerą. Akcentavau, kad dėl
asmens pripažinimo neveiksniu ir jo būklės
peržiūrėjimo neturi būti įnešta tiek daug neaiškumo, kuris reikalauja ne tik laiko sąnaudų,
bet ir lėšų, todėl pasiūliau Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijai svarstyti galimybę, kaip
patobulinti ministro įsakymu nustatytą tvarką
bei palengvinti globėjų rūpesčius, neužkraunant biurokratinės naštos ant jų ir globojamų
neveiksniais pripažintų asmenų.

K elionė aplink Lietuvą
neįgaliojo vežimėliu

29-erių Justas Džiugelis dėl įgimtos raumenų
atrofijos gali judinti tik plaštakas. Kūno nevaldantis Justas pasiryžo kelionei aplink Lietuvą
neįgaliojo vežimėliu – leidosi į 23 dienas trukusią kelionę. Rugpjūčio 11 d. jį sutiko Šiauliai.
„Šiame gyvenime viskas įmanoma“, - kalbėjo
Justas ir ragino visus nedejuoti, o galvoti ir
veikti nugalint sunkumus, būti optimistais.

Mobili akcijos „Išsaugokime vyrus“ laboratorija Kuršėnuose
Konferencija Seime „Ar gyvenime egzistuoja neįgaliųjų
socialinė integracija?“

ragino susimąstyti

Festivalio „Šiaulių naktys 2015“ metu buvo
surengta neįgaliųjų šventė „Nenusigręžk“.
Tuo metu surengta socialinė akcija „Pasimatuok mano negalią“ sujaudino daugelį. Šiaulių miesto meras A. Visockas sėdo į neįgaliojo
vežimėlį, aš „išbandžiau“ neregio dalią. Šventės metu buvo išlankstyta ir į orą paleista 1000
vienetų drugelių – sveikatos ir vilties simbolių.

Pasiūliau

R enginiai be alkoholio

Akcija Šiauliuose „Pasimatuok
mano negalią“

Seimo narių V. Simuliko ir R. Baškienės pokalbis su J. Džiugeliu

Per šią Seimo kadenciją surengiau daug konferencijų sveikos gyvensenos klausimais.
Spaudos konferencijoje „Dar kartą apie
sveikatą, kuri mus saugo“ pristatėme Juozo Dapšausko knygos „Sveikata mus saugo“
argumentus.

Konferencijoje „Ar sveikos
gyvensenos skatinimas taps valstybės
prioritetu mūsų valstybėje?“
aptarėme, ką realiai gali padaryti bendrą
tikslą – sveikos visuomenės kūrimą – turintys
žmonės ir įvairios organizacijos. Diskutavome
apie galimybę Lietuvoje suburti Sveikų miestų
judėjimą. Šia kryptimi sėkmingai dirba Klaipėda. Parengėme rezoliuciją, kurioje paraginome Vyriausybę įgyvendinti priemones, užtikrinančias sveikos visuomenės kūrimą bei skirti
tam deramą finansavimą.

Konferencijoje „Sveikos šeimos ir
vaikų sveikatos metai: užauginsime
paliegėlius, „zombius“ ar sveikus
vaikus?“
akcentavome, kad ligų prevencijai, visuomenės sveikatinimui mūsų valstybėje skiriamas
nepakankamas dėmesys.
Kartu su Sveikuolių sąjunga ir Medardo Čo-

boto Trečiojo amžiaus universitetu surengėme
konferenciją „Senjorų sveikatingumo metai
– pavyzdžiai, patirtys ir įžvalgos“. Pateikėme
konkrečius sveikos gyvensenos pavyzdžius.
Seime pavyko pasiekti, kad būtų priimtos
įstatymo pataisos, kurių pagrindu buvo įkurtas Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas. 2016 metams buvo skirta 0,5 proc.
įplaukų iš praėjusių metų alkoholio akcizo, t.
y. – 1 mln. 285 tūkstančiai eurų. Šios lėšos naudojamos remti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklą, finansuoti prevencinius projektus. Siūlome skleisti gerąją patirtį, įtraukti vis
didesnį visuomenės ratą į sveikos gyvensenos
puoselėjimą, sveikos aplinkos kūrimą, keičiant
savivaldybių tarybų požiūrį į šią veiklą.

Surengiau spaudos konferenciją
„Gyvensenos medicina: raktas į
lėtinių neinfekcinių ligų valdymą“
kurios metu garsiausi užsienio šalių ir Lietuvos medikai supažindino su sveikos gyvensenos mokslu – gyvensenos medicina, ir pristatė
savo šalių patirtį, kaip galima pagerinti gyventojų sveikatos būklę. Kartu buvo pristatyta ir
„Anos Vigmor fondo“ veikla. Kalbėdama šioje konferencijoje, akcentavau, kad Lietuvoje
vyksta pokyčiai, keičiant žmonių požiūrį sveiką
gyvenseną – veikia sveikatingumo mokyklos,

Seime priimtas mano parengtas Alkoholio
kontrolės įstatymo projektas skatino savivaldybes peržiūrėti renginių organizavimo
tvarkas, kad renginiuose, kuriuose dalyvauja
nepilnamečiai, nebūtų prekiaujama ir nebūtų
vartojamas alkoholis. „Naisių vasaros“ festivaliai įrodė, kad dešimtys tūkstančių žmonių gali
būti laimingi blaiviose, visai šeimai skirtose
šventėse. Pirmoji tokią tvarką priėmė Šiaulių
rajono savivaldybė ir jau 2015 m. gegužę Kuršėnų miesto šventė vyko be alkoholio. Vėliau
šiuo pavyzdžiu pasekė dešimtys kitų savivaldybių.

Nuo 2016 m . sausio 1 d.
degalinėse alkoholio nebėra

Už sveiką gyvenseną
sveika gyvensena vis labiau domisi bendruomenės, įgyvendinama mano parengta ir Seime priimta rezoliucija už sveiko maisto svarbą
ir prieš genetiškai modifikuotų organizmų
(GMO) naudojimą maistui bei gyvulių pašarui,
aktyviai kovojama prieš alkoholizmą. Konferencijos dalyviai pritarė mano pozicijai, kad
būtinas visuomenės švietimas ir raginimas kiekvienam prisiimti atsakomybę už savo pačių
sveikatą.

Projektas „Išsaugokime vyrus“ tęsia
savo kilnią misiją

Sveikos gyvensenos puoselėtojas ir mecenatas Ramūnas Karbauskis, kartu su Lietuvos
sergančiųjų prostatos vėžiu draugija, nuo 2011
m. įgyvendina projektą „Išsaugokime vyrus“,
kurio tikslas – skatinti vyrus pasitikrinti sveikatą ir atlikti prostatos specifinio antigeno (PSA)
kraujo tyrimą, nes ankstyvoje stadijoje aptikta
ir laiku gydoma liga garantuoja pasveikimą.
Projekto „Išsaugokime vyrus“ mobili laboratorija be PSA atlieka ir kitus kraujo tyrimus. Šis
projektas Lietuvoje sulaukė didžiulio visuomenės dėmesio. Jo įgyvendinimo dėka jau aplankyti beveik visi Lietuvos rajonai, atlikta per 200
tūkst. įvairių kraujo tyrimų, 2387 vyrai, radus
padidintą PAS, buvo nukreipti detalesniam
tyrimui ir gydymui. Ši mobili kraujo paėmimo

laboratorija tyrimus atlieka nemokamai, jos
veikla finansuojama privačiomis Ramūno Karbauskio lėšomis. Deja, liepta šios veiklos nebetęsti. Kam galėjo trukdyti ši kilni misija?

Kraujo donorystės akcija Seime
LR Seime dažnai rengiamos kraujo donorystės akcijos: „Dovanoji kraujo – pasirašai už
gyvenimą“.
Nacionalinio kraujo centro duomenimis, kasdien Lietuvoje kraujo reikia apie 200 žmonių.
Suprantu šios akcijos kilnią misiją – padėti gelbėti kitų žmonių gyvybes. Esu kraujo donorė.

Tęsinys 19 psl.
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Kraujo donorystės akcija Seime

„Tik blaivi tauta gali išlikti“ (Vydūnas)
LR Seime dirbu Narkomanijos ir alkoholizmo
prevencijos komisijoje. Parengiau daug įstatymų ir pasiūlymų, surengta daug diskusijų, kad
situacija šiuo klausimu Lietuvoje keistųsi.

mažinti biurokratizmą

Vyriausybės valandos Seime metu ir raštiškai
kreipiausi į Socialinės apsaugos ir darbo ministrę Algimantą Pabedinskienę dėl nuo 2016 m.
įsigaliojusios naujos LR Civilinio kodekso 2.101
straipsnio redakcijos, pagal kurią kasmet turės būti peržiūrima neveiksniais pripažintų
asmenų būklė. Jiems vėl teks atlikti sudėtingą
asmens pripažinimo neveiksniu procedūrą.
Tai palies apie 7 tūkstančius asmenų, kuriuos
teismas yra pripažinęs neveiksniais. Globėjams vėl teks kreiptis į teismą ir praeiti didžiu-
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Dar 2011 m. gruodį Seimas buvo priėmęs
Alkoholio kontrolės įstatymo pataisą, numatančią, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalios
draudimas Lietuvos teritorijoje esančiose
degalinių parduotuvėse prekiauti bet kokiais
alkoholiniais gėrimais. Tačiau grupė socialdemokratų partijos frakcijai priklausančių Seimo narių įregistravo pataisą, pagal kurią siūlė
draudimo prekiauti svaigalais degalinėse įsigaliojimą atidėti trejiems metams – iki 2019 m.
sausio 1 d. Tuomet kalbėdama Seime sakiau,
kad toks siūlymas šių dienų kontekste, kai Lietuva pirmauja pagal alkoholio suvartojimą,
girti vairuotojai padaro daug eismo įvykių,
nepateisinamas: „ Kiek dar turi įvykti „Kražių
skerdynių“, kad atsikvošėtume? Blaivinkime
Lietuvą, imkimės priverstinai gydyti sergančius alkoholizmu, informuokime visuomenę
apie alkoholio žalą“.

Iniciatyva „U ž blaivią“
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga aktyviai
dalyvavo akcijos „Už blaivią“ parašų rinkime,
kad būtų pakeistas Alkoholio kontrolės įstatymas. 61 198 Lietuvos Respublikos piliečiai pasirašė už tai, kad būtų trumpinamas alkoholio
pardavimo laikas (būtų prekiaujama tik nuo 10
iki 20 val.), visiškai uždrausta alkoholio reklama
Lietuvoje, iki 20 metų didinamas asmenų, kuriems draudžiama parduoti alkoholį, amžius,
griežtinama atsakomybė pardavėjams už alkoholio pardavimą neblaiviems asmenims bei
nepilnamečiams. Seime surengiau spaudos

konferenciją „Ar Seimas išgirs visuomenės
reikalavimą stabdyti tautos nugirdymą mokslininkų rekomenduojamomis priemonėmis?“
Liūdna, tačiau ši Vyriausybė siūlo minėtiems
reikalavimams nepritarti.

Blaivybę puoselėjantis Naisių
vasaros festivalis – pavyzdys
Lietuvai
Blaivybę puoselėjantis festivalis visai šeimai, inicijuotas Lietuvos kultūros mecenato
Ramūno Karbauskio, jau 7 metai Naisiuose
sukviečia dešimtis tūkstančių žmonių. Šiemet
čia iškilmingai atidarytos ir Pasaulio žemaičių
dienos.
Naisiai, tapę Mažąja Lietuvos kultūros sostine, šią idėją toliau skleidžia per visą Lietuvą.
Esu festivalio „Naisių vasara“ globėja. Neabejoju, kad šeima, blaivybė, kultūra – tai mūsų
tautos išlikimo garantas. Naisiai įrodė, jog Lietuvoje gali būti kitaip – keičiasi požiūris į kultūrą ir ją kuriančius žmones.

Konferencijoje, skirtoje Sveikatos metams Seimo narė Rima Baškienė
ir blaivybės puoselėtojai Ramūnas Karbauskis ir Dainius Kepenis

A kcija „Vairuoju blaivus , nes
myliu J us “
Valstiečių ir žaliųjų sąjunga nuolat pasisako,
kad kova su alkoholiu yra jų nuoseklus siekis.
Įgyvendinta socialinė spalvotų širdučių akcija
„Vairuoju blaivus, nes myliu Jus“. Vairuotojai
kviečiami papuošti savo automobilius lipdukais ir taip skatinti kitų vairuotojų atsakingumą, nesėsti girtam už automobilio vairo. Pasak
akcijos globėjo, kultūros mecenato Ramūno
Karbauskio: „Blaivybė šiandien tampa kultūros ir pagarbos artimam žmogui sinonimu.
Padarykime viską, kad per šiuos metus neliktų
neblaivių vairuotojų keliuose. Įrodykime, kad
Lietuva gali keistis, jei tik to panorės pilietiškai
ir patriotiškai nusiteikę žmonės“. Dalindama
lipdukus džiaugiausi, kad žmonės pritaria
mūsų iniciatyvai, ypač miela, kai už blaivybę
pasisako jaunimas.
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Akcija „vairuoju blaivus, nes myliu Jus“ prasidėjo Naisiuose

Blaivybę puoselėjančiu festivaliu „Naisių vasara“ džiaugėsi festivalio
globėja Rima Baškienė ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos
pirmininkė Guoda Burokienė
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Už Lietuvą be korupcijos
Jau antra kadencija dirbu parlamentinėje grupėje „Už Lietuvą be korupcijos“.
Rengiame susitikimus su atsakingų tarnybų vadovais ir specialistais, tariamės
kaip mažinti korupcijos mastus.

Šioje šalyje nėra vietos šešėliui
Kasmet gegužės 18 dieną vyksta akcija
„Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ . Dalinome informacinius lapelius, raginome
visus politikus įsijungti į aktyvią veiklą,
siekiant ugdyti atsakingą, veiklią pilietinę
visuomenę bei kviesti gyventojus aktyviai prisidėti prie šešėlinės ekonomikos
mažinimo. Valstybė per metus praranda
apie 9 mlrd. eurų. Didžiausią „šešėlio“
dalį sudaro tabako, alkoholio ir degalų
kontrabanda bei mokesčių vengimas slepiant tikrąsias pajamas. Akcijos metu su
gyventojais kalbėjome apie „šešėlio“ Lietuvoje mastą bei žalą visuomenei.

Ar valstybei rūpi antikorupcinis
švietimas?
Gruodžio 9-ą dieną, kuomet minima
Tarptautinė kovos su korupcija diena,
surengėme spaudos konferenciją. Pagal
korupcijos suvokimo indeksą Lietuva yra
39 vietoje iš 74 valstybių, o korupciją, kaip
rimtą problemą, įvardija net 40 proc. šalies gyventojų. Lietuvoje antikorupcinis

Darbas Mišrioje Seimo narių grupėje

švietimas pradėtas plėtoti prieš maždaug
dešimt metų. Švietimas būtinas ir turi
būti pradedamas vykdyti dar nuo mažų
dienų, tada jaunimas taps pilietiškesnis,
ištikimesnis valstybei ir morališkai teisingesnis.

Seime esu vienintelė Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė, todėl dirbu Mišrioje Seimo narių grupėje. Dabar joje yra 13 Seimo narių. Esu
išrinkta šios grupės seniūne. Mus vienija laisvo
Seimo nario mandato principas. Esame aktyvūs, keldami įvairiausius klausimus, kviesdami
atsakyti į mūsų klausimus Vyriausybės narius.

Diskusija Seime apie nerimą
keliančias Lietuvos statybų
sektoriaus problemas

Premjero teiginiai, kad kainos
nekyla, Seimo narių neįtikino

Šia diskusija siekėme plačiau išanalizuoti Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) pristatytą statybų sektoriaus viešųjų pirkimų
analizę. Nerimą kelia tai, jog konkursus
galimai laimi politinių grupių ar institucijų favoritai, vyksta savųjų protegavimas,
įvairaus masto korupcija, neskaidrių Europos Sąjungos lėšų panaudojimas, konkurencijos nebuvimas, sąlygų vienam
tiekėjui pritaikymas. Ypač daug problemų stebima savivaldybių vykdomuose
viešuosiuose pirkimuose ir statyboje,
akivaizdžiai matomas kainų „užaukštinimas“. Siūlome griežtinti reikalavimus ir
didinti atsakomybę už statybos priežiūrą.
Kreipėmės į Valstybės kontrolę, prašydami įvertinti ar statybų sektoriuje išleidžiamos lėšos panaudojamos efektyviai. Numatėme teikti siūlymus dėl naujo Viešųjų
pirkimų įstatymo.

Akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ Kuršėnuose

Ar Lietuvai svarbus istorinio įvykio –
Saulės mūšio – įamžinimas?
2015 m. pasitinkant Baltų vienybės dieną,
Seime surengta Seimo narių Rimos Baškienės, Vitalijaus Gailiaus ir Almos Monkauskaitės
spaudos konferencija. Aptarėme galimybes dėl
Saulės mūšio įamžinimo projekto užbaigimo,
kad Saulės mūšio įamžinimo vieta taptų patraukli ir lankytina. Pabrėžėme, jog labai svarbu
– Vyriausybės požiūris į šį istoriškai reikšmingą
projektą. Mes inicijavome, kad 2016-uosius
Seimas paskelbtų Saulės mūšio metais. Teikėme pasiūlymą Vyriausybei, kad Saulės mūšio
įamžinimo užbaigimui būtų skirtos reikalingos
lėšos, nes šis pasaulinės reikšmės mūšis buvo
labai svarbus mūsų tautos išlikimui, todėl mūsų
karta privalo atlikti svarbią užduotį – tinkamai
įamžinti Saulės mūšio pergalę ir palikti ateities
kartoms. Seimui pavyko įteisinti 2016-uosius
Saulės mūšio metais, tačiau Vyriausybė šios
vietos įamžinimui lėšų neskyrė.

apsaugos ministras

Parlamentinės grupės „Už Lietuvą be korupcijos“ posėdis

Diskusija dėl Šiaulių oro uosto
ateities

Verslo ir pasiekimų parodos „Šiauliai 2015“
metu surengta svarbi visam Šiaulių regionui
diskusija „Tarptautinio Šiaulių oro uosto vystymo galimybės“. Diskusijos dalyviai akcentavo
karinės bazės Šiauliuose svarbą ir bendradarbiavimo būtinybę, Šiaulių laisvosios ekonominės zonos reikšmę. Šio klausimo išsprendimui būtinas politinis sutarimas, ypač įnešant

aiškumą dėl finansavimo šaltinių. Kalbėdama
diskusijoje pasidžiaugiau aktyvia Šiaulių miesto vadovų veikla, galiausiai išspręstu oro uosto žemės klausimu, kurio sprendimui prireikė
net 9 metų. Svarbu, kad būsimi darbai būtų
atliekami sparčiau, kad būtų suformuotas visų
valdžios institucijų požiūris į Šiaulių oro uosto
svarbą regionui ir Lietuvai. Sutarėme, kad būtina išsaugoti oro uostą, ieškoti galimybės investuoti į jo infrastruktūrą ir siekti jo pripažinimo
valstybiniu lygiu. Jau 2016 m. gegužę Seime
surengėme susitikimą su LR Susisiekimo, Užsienio reikalų ir Ūkio ministerijų atstovais, siekiant
užtikrinanti efektyvią Šiaulių oro uosto veiklą.

Diskusija su savivaldybių merais
Į susitikimą pakviestas Kultūros ministras Šarūnas Birutis pateikė informaciją apie Valstybės
investicijų programos vykdymą Lietuvoje ir
atskirose savivaldybėse. Ministras apgailestavo, kad 2009 metais net keturis kartus sumažinta VIP kultūrai iki šiol liko neatstatyta, todėl
vykdyti kultūros objektų atnaujinimo programas ypatingai sunku. Vieno iš reikalingiausių
objektų Šiaulių regione – koncertinės įstaigos
„Saulė“ renovacijai reikia 2,7 mln. eurų, o 2016
m. skirta tik 180 tūkst. eurų. Kitų metų Valstybės biudžete tam turi būti skirta daugiau lėšų.
Būtina didinti finansavimą Kultūros sričiai, kad
finansavimas nuo 0,6 proc. BVP, pasiektų 1 ar 1,1

Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą
sugrąžinti privalomąją karo tarnybą. 2015 m.
kovo 19 d. Seime ypatingos skubos tvarka dėl
to buvo pateiktas ir priimtas įstatymo projektas. Dėl Valstybės gynimo tarybos ir pateikto
įstatymo įgyvendinimo priemonių uždavėme
daug klausimų Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekai. Akcentavome, kad būtina kuo skubiau ir plačiau informuoti visuomenę apie socialines šauktinių garantijas ir užtikrinti skaidrų
šauktinių atrankos komisijų darbą bei svarstyti
galimybę vykdyti karinį parengimą universitetuose, mokyklose, keisti „loterijos“ principą
šaukiant jaunuolius į privalomąją karo tarnybą.

Su ministre Algimanta Pabedinskiene
aptarėme globos sistemos reformą

Susitikime su AB „Lietuvos
paštas“ vadovais aptartos Lietuvos
regionams svarbios problemos
Inicijavome susitikimą su AB „Lietuvos paštas“ vadovais dėl būtinybės užtikrinti pašto
paslaugų prieinamumą ir įvairovę kaimo teritorijoje, įkainių stabilumą. Lietuvos pašto vadovai
užtikrino, kad paštų skyriai išliks visuose Lietuvos seniūnijų centruose, o galimas jų uždarymas bus vykdomas tik suderinus su seniūnija ir
bendruomene.

Dar 2014 m. lapkričio 18 d., reaguodami į Lietuvos piliečių susirūpinimą dėl brangstančių
maisto produktų ir kitų prekių, į diskusiją pakvietėme Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių ir Finansų ministrą Rimantą Šadžių, prašydami paaiškinti, kokių veiksmų imasi Vyriausybė,
kad kainos nedidėtų, nes prekių, tarp jų – ir būtiniausių maisto produktų, kainos akivaizdžiai
kyla. Tačiau Premjeras A. Butkevičiaus teigė, kad
problema neegzistuoja: kainos nekyla, metinė
infliacija spalį buvo vos 0,1 proc., o kalbas apie
prekių brangimą gimdo informacijos trūkumas.
Pasak Vyriausybės vadovo, būtiniausi maisto
produktai ne pabrango, bet atpigo – tokį įsitikinimą jis grindė Statistikos departamento duomenimis. Realybė rodo ką kitą. Kodėl to nemato
Premjeras?

Į klausimus atsakinėjo Krašto

Veikla Šiaulių krašto bičiulių parlamentinėje grupėje
Nuo 2004 m. Seimo nario Valerijaus Simuliko
iniciatyva įkurta Šiaulių krašto bičiulių parlamentinė grupė – vienintelė Seime, veikianti
šitiek metų ir aktyviai padedanti spręsti Šiaulių
regiono problemas. Į šią grupę bendram darbui susitelkė su Šiaulių kraštu išrinkimu į Seimą,
gyvenimu ar darbu susiję Seimo nariai. Rotacijos principu keičiasi grupės vadovai. Dabar esu
šios grupės pirmininko pavaduotoja.
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Susitikimas su Šiaulių miesto gyventojais dėl Zoknių pervažos
proc. BVP. Atkreipėme dėmesį, kad Seimo narių pastangų dėka iškovotos lėšos atlyginimų
padidinimui kultūros darbuotojams turi jiems
ir atitekti, šios lėšos negali būti panaudojamos
kitoms reikmėms. Išsakėme pastebėjimus, kad
Kryžių kalno tvarkymas negali būti tik vienos
savivaldybės rūpestis, kad jo, kaip pasaulinės
reikšmės objekto priežiūrai, būtinas atitinkamas finansavimas.

Diskusija dėl Zoknių pervažos
Dar prieš 30 metų uždaryta Zoknių pervaža
kelia daug nepatogumų šiauliečiams, kuriems
tenka daryti didžiulį lankstą, kad pasiektų savo
tikslą, o užtvertas kelias per geležinkelį gaišina specialiąsias tarnybas, kurios skuba padėti

žmonėms. Gegužės 25 d. prie Zoknių pervažos
diskutavo susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, Seimo nariai: Arvydas Mockus, Rima
Baškienė ir Edvardas Žakaris, Valerijaus Simuliko padėjėjai, Šiaulių miesto meras Artūras
Visockas ir savivaldybės administracijos atstovai, bendruomenių nariai ir aplinkinių namų
gyventojai. Susisiekimo ministras pažadėjo,
kad formuojant 2017 metų valstybės biudžetą
numatys lėšas viaduko statybai, tam ruoštis
paragino ir miesto savivaldybę, kuri turi padaryti projektą keliui įrengti.
Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės
nariai taip pat domėjosi ir sprendė Šiaulių regiono ligoninių, atliekų tvarkymo ir daugelį kitų
klausimų.

Seimo narius jaudino numatyta esminė pertvarka vaiko teisių apsaugos ir globos sistemoje. Atkreipėme ministrės dėmesį į visuomenės
nerimą keliančius klausimus, domėjomės, ar 50
milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų, kuriuos
numatytos skirti globos įstaigų pertvarkymui,
nebus eilinį kartą išleistos tik statyboms, vėl paliekant nuošalėje tuos, kurie skelbiami reformos
tikslu – pačius vaikus. Būtina matyti ne tik globėjų šeimose augančius vaikus, bet ir tuos, kurie
gyvena žemiau skurdo ribos, augdami su savo
tėvais. Pritardama, kad būtini kompleksiniai
sprendimai, A. Pabedinskienė informavo, kad
numatyta peržiūrėti visą finansavimo, susijusio
su vaikais, sistemą, ypač – dėl išmokų ir maitinimo vaikams, gyvenančtiem rizikos ir mažas
pajamas gaunančiose šeimose.

Susitikimas su kandidatu į LR
Valstybės kontrolierius Arūnu
Dulkiu
Į Valstybės kontrolierius LR Prezidentės dekretu Seimui svarstyti buvo pateikta Arūno Dulkio
kandidatūra. Susitikimo metu domėjomės, kokie numatomi pokyčiai valstybės kontrolėje, kokioms sritims bus skiriamas prioritetinis dėmesys. Išsakėme seniai egzistuojančią problemą,
kad savivaldybėse esančios kontrolierių tarnybos dirba neefektyviai. A. Dulkys atkreipė dėmesį į tris pagrindines kryptis: audito poveikio
didinimą, audito rezultatų kokybės gerinimą ir
valstybės kontrolės veiklos atvirumo visuomenei didinimą.

susitikimas su Premjeru A. Butkevičiumi
Diskusija su A plinkos ministru
K ęstučiu Trečioku
Susitikime išreiškėme nerimą dėl teisės aktų
pakeitimų, kuriuos rengia Aplinkos ministerija.
Įsigaliojus naujai tvarkai, vargu ar ilgai vadinsime Vilnių žaliausia Europos sostine. Pagal
naujus teisės aktus privačių valdų savininkai
galėtų be jokių leidimų iškirsti daug medžių,
tai pažeistų viešąjį interesą ginančiųjų tikslus.
Domėjomės, kaip toliau vyks regioninių aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) pertvarka,
kad jos įgyvendinimas nedidintų mokesčių gyventojams. Išsakėme didelį gyventojų nerimą
dėl pavojingų atliekų deginimo gamyklos „Toksika“ veiklos Šiaulių rajone.

Susitikime su Pareigūnų profesinių
sąjungų atstovais aptarti aktualūs
teisėsaugos klausimai
Susitikime buvo aptartas siūlomas Nacionalinis susitarimas dėl teisėsaugos plėtros ir ilgalaikės strategijos. Lietuvai gyvybiškai svarbu turėti
efektyvią, motyvuotą ir veiksmingą teisėsaugą,
gebančią užtikrinti visuomenės saugumą ir
adekvačiai reaguoti išorinės agresijos, hibridinių grėsmių ar teroristinių išpuolių atveju.
Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas V. Banel, primindamas,
kad krizės metais sumažintas finansavimas nėra
pakankamas, kad užtikrinti efektyvią teisėsaugos institucijų veiklą, padėkojo Povilui Urbšiui,
Rimai Baškienei už aktyvią poziciją, teikiant
pasiūlymus ir svarstant Seime pareigūnų darbo užmokesčio klausimus. Sutarėme, kad būtinas ideologinis suvokimas, kad teisėsauga yra
bendrojo gėrio siekimas, kad kova su nusikalstamumu, viešosios tvarkos ir asmens saugumo
valstybėje užtikrinimas yra ypatingai svarbus
ir reikšmingas. Pritarėme, kad dėl teisėsaugos
ateities reikalingas susitarimas ne tik su Vyriausybe, bet ir su politinėmis partijomis.

Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministre A. Pabedinskiene

Susitikimas su pareigūnų profesinių sąjungų atstovais

Susitikimas su Vidaus reikalų ministru
S. Skverneliu
Susitikimo metu buvo aptarta susiklosčiusi
situacija policijoje, kalbėta apie planuojamus
teisėsaugos pokyčius, 2016 m. Vidaus reikalų
sistemos biudžeto, pareigūnų darbo užmokesčio, techninio aprūpinimo klausimus. „Vien
taupymo, racionalaus naudojimo ir vidinės pertvarkos nebepakanka. Taupymas turi peraugti į
investicijas“, - kalbėjo ministras. Išreikšta bendra
pozicija, kad policijai reikalingas didesnis finansavimas, tinkamas aprūpinimas, mokymai ir pareigūnų motyvavimo sistema.
Domėjomės ir apie policijos rėmėjų skatinimo
galimybes. Ministras dar atkreipė dėmesį ir į pareigūnų fizinio pasirengimo svarbą, į bendruomenės pareigūnų darbą ir būtinybę bendradarbiauti su vietos valdžia.

Susitikimas su Vidaus reikalų ministru S. Skverneliu
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Veiklos, kurios man taip pat yra svarbios
Darbas Vaiko gerovės

parlamentinėje grupėje

Inicijavau diskusiją apie nuo 2008 m. Lietuvoje veikiantį, mano įstatymo pagrindu
įkurtą, Vaikų išlaikymo fondą. Šio įstatymo pagrindu vaikų išlaikymą – alimentus
– moka valstybė, paskelbdama alimentų
nemokantį asmenį valstybės skolininku
be senaties termino. 2008–2015 metais
šio fondo paslaugomis naudojosi per 51
tūkst. vaikų, negaunančių teismo jiems
priteisto išlaikymo iš savo tėvų. Vien 2015
metais išmokėta daugiau kaip 14 mln.
eurų Fondo išmokų. Atkreipiau dėmesį,
kad vengiančių mokėti alimentus asmenų išvykimo į užsienį, „pabėgančių nuo
atsakomybės“ - neturėtų likti. Turime sukurti bendrą sistemą visoje Europos Sąjungoje, kad tokių asmenų paieška būtų
atsakingai vykdoma, sukuriant bendrą
registrą, kad bet kurioje šalyje esantis
asmuo, vengiantis mokėti alimentus, negalėtų pasislėpti nuo atsakomybės. Jam
priteista suma būtų išieškoma iš bet kokių jo pajamų.
eikla bendruomenių ir pilietinės
visuomenės parlamentinėje
grupėje

Nuveikėme gana daug bendradarbiaudami su kaimo bendruomenių sąjunga, Vietos
veiklos grupių tinklu, su Aleksandro Stulginskio universitetu. Surengėme Lietuvos
kaimo parlamento sesiją. Priėmėme Kaimo
parlamento rezoliuciją, atkreipiant dėmesį į
bendruomeniškumo ugdymo, jaunimo užimtumo, verslumo, socialinės integracijos
svarbą ir pateikėme siūlymus. Mūsų iniciatyva Seimas priėmė nutarimą „Dėl 2016 m.
paskelbimo Vietos bendruomenių metais“.
Kartu su kolega Donatu Jankausku dirbau
Vietos bendruomenių metų komisijoje.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 51 Vietos veiklos
grupė, kurių veiklos pagrindu, įsisavinant
2007–2013 metų skirtą finansavimą, sutvarkyta nemažai viešųjų erdvių, kultūros ir
socialinių objektų. VVG veiklos viešinimas,
bendradarbiavimas su įvairiomis valdžios
institucijomis, tikėtina, ir ateityje duos svarius rezultatus.
Dalyvavau vietos bendruomenių metų atidarymo renginys Šumske. Renginyje buvo
pristatytas Vietos bendruomenių metų
ženklas, simbolizuojantis jaukius namus, į
kuriuos telpa visų Lietuvos regionų žmonės:
- džiaugsmingai rankas iškėlę: Aukštaitijos,
Žemaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios
Lietuvos atstovai ir mėlynas žmogeliukas,
reiškiantis visame pasaulyje išsibarsčiusius
lietuvius. Daugelis kalbėjusiųjų dėkojo
kultūros mecenatui Ramūnui Karbauskiui,
kurio iniciatyva įsteigta 10 Mažųjų Lietuvos
kultūros sostinių, kurios sulaukė jo paramos
ir dėmesio. Iniciatyvių žmonių – kaimo šviesulių sumanumo ir išminties dėka keičiasi
Lietuvos kaimas, kuriama aplinka, kurioje
gražiau, saugiau ir kultūringiau gyventi visiems. Turėjau galimybę ne tik pasveikinti
bendruomenių lyderius, bet ir išgirsti daug
vertingų pasiūlymų.

Profsąjunginė veikla
Profsąjunginei veiklai atidaviau dešimt savo
gyvenimo metų. Dirbau Žemės ūkio darbuotojų profsąjungos Šiaulių rajono komitete
instruktore, tad visa, kas susiję su profsąjungomis, jų rūpesčiu darbo žmogumi, kolektyvinių
sutarčių sudarymu – man labai artima.
Tarptautinėje konferencijoje Seime „Socialinis dialogas ir derybinė galia“ pristatėme pažangią profsąjungų judėjimo Norvegijoje pa-
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tirtį. Šioje šalyje 80 proc. dirbančiųjų dalyvauja
profsąjungų veikloje, kai tuo metu Lietuvoje
– vos 7 proc. darbuotojų. Norvegijos ambasadorius Dagas M. Halvorsenas akcentavo, kad
„profsąjungų atstovų mokėjimas susikalbėti
su darbdaviais ir Vyriausybe yra ramstis kelyje į
šalies gerovę ir sudaro galimybę pasiekti brandžių rezultatų. Tai padeda mažinti socialinę atskirtį, nedarbą. Atkreipėme dėmesį, kad Lietuvoje profesinės sąjungos nėra vieningos, kad
savivaldybėse nėra įkurtos Trišalės tarybos, kurios turėtų rūpintis, kad visi sprendimai būtų
priimami tik įsiklausius į žmonių nuomonę.“

Mitinge išsakyti griežti
profsąjungų reikalavimai
2015 m. rugsėjo 10 d. prie Seimo ir Vyriausybės profesinės sąjungos protestavo prieš
naująjį Darbo kodeksą. Susirinkusiųjų plakatai skelbė: „Nenaikinkite profesinių sąjungų“,
„Mes – ne vergai“, „Darbo kodekso liberalizavimas – kelias į vergovę“ ir pan. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas
Artūras Černiauskas akcentavo, kad būtina
daugiau kalbėti apie darbuotojų ir darbdavių santykius. Profesinės sąjungos nepritaria
numatytoms naujojo Darbo kodekso nuostatoms. Ne visi Seimo nariai išdrįso kalbėtis
su profsąjungų atstovais. Mes kartu rengėme
spaudos konferenciją.

Veikla Lietuvos ir L atvijos
tarpparlamentinėje grupėje
2000 m. Lietuvos ir Latvijos Seimai rugsėjo
22-ąją dieną paskelbė Baltų vienybės diena,
pažymint 1236 m. įvykusį Saulės mūšį, kuriame
buvo sutriuškintas kalavijuočių ordinas ir nutrauktas baltų žemių užkariavimas. Lietuvos
Respublikos Seimas ir Latvijos Respublikos
Saeimos vykdo gražų bendradarbiavimą. Esu
tarpparlamentinės grupės narė. Surengėme
eilę dalykinių susitikimų Lietuvoje ir Latvijoje.
2015 m. minint Baltų vienybės dieną Rokiškyje
į tarpparlamentinį susitikimą atvyko ir mūsų
parlamentų vadovės, šalių ambasadoriai.
Dvišaliame susitikime aptarėme daug aktualių klausimų, tarp jų: Lietuvos–Latvijos sieną
kertančių istorinių kelių atstatymo, bendrų
projektų įgyvendinimo, lietuvių–latvių kalbų
mokymosi pasienio mokyklose, kultūrinių
santykių plėtojimo, migracijos ir pabėgėlių klausimus. Susitikime priminiau aktualią
Saulės mūšio įamžinimo temą bei vienintelių
pasaulyje baltų kalbų išsaugojimo būtinybę.
Latvijos Respublikos Saeimos parlamentinių
ryšių su Lietuva grupės pirmininkas Romualds
Ražuks patikino, kad Latvijoje Vardų ir pavardžių įstatymo priėmimas pasiteisino ir paragino Lietuvos Seimo narius būti drąsiais, ginant
savo valstybinę kalbą.

Migracija , problema kurią
turime spręsti nedelsiant

Politinės partijos, pripažindamos, jog emigraciją šiuo metu sunku kontroliuoti dėl kylančių socialinių, ekonominių, politinių, kultūrinių
ir religinių problemų bei akcentuodamos, jog
dabartiniai emigracijos mastai lietuvių tautai
gali turėti negrįžtamų pražūtingų pasekmių,
nes prarandama tapatybė, nyksta žmonių
santykiai su Tėvyne, pasirašė Nacionalinį parlamentinių partijų susitarimą dėl emigracijos,
pareikšdamos, kad būtina Lietuvoje kurti sąlygas, skatinančias emigrantus sugrįžti, dirbti
ir gyventi savoje šalyje ir įsipareigojo bendradarbiauti parlamentiniu lygmeniu, pripažindamos migracijos politiką vienu iš valstybės
prioritetų. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vardu susitarimą pasirašė Sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis.
Lietuvos mokslo akademijoje turėjau gali-

Surengiau daug ekskursijų į Seimą Šiaulių krašto žmonėms

Darbas rinkiminėje apygardoje

Diskusija su profsąjungų protesto akcijos prie Seimo dalyviais

Kiekvieną pirmadienį priiminėjau gyventojus savo, kaip Seimo narės, priimamuosiuose Kuršėnuose ir Šiauliuose.
Tūkstančiai Šiaulių krašto žmonių kreipėsi
į mane. Kartu su rajono ir miesto vadovais,
seniūnais, atsakingų institucijų specialistais sprendėme Jūsų problemas. Dalyvavau šimtuose renginių ir susitikimų. Paminėsiu tik keletą iš jų.

Vaikų knygos šventė Kuršėnuose
Tarptautinė vaikų knygos diena pasaulyje

švenčiama nuo 1967 m. Jau vienuolika metų,
bendradarbiaujant su Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi, kasmet
išrenkami daugiausiai knygų perskaitę vaikai,
šventės metu jiems įteikiu dovanas – vertingas
knygas. Didžiuojuosi, kad esu šios bibliotekos ir
Vaikų knygos šventės globėja.

Jaunųjų poetų pagerbimas Stasio
Anglickio mokykloje

Tarptautinėje konferencijoje Seime „Socialinis dialogas ir derybinė galia“
mybę diskutuoti su mokslininkais, visuomenės atstovais apie nesuvaldomą ir nestabdomą migraciją. Per dešimtmetį iš šalies išvyko
402,9 tūkst. gyventojų. Atvykusiųjų į Lietuvą
skaičius – 64,2 tūkst. 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje gyveno tik 2 mln. 888 tūkst. žmonių.
Vilniaus universiteto profesorius Romas
Lazutka akcentavo: „ne silpna ekonomika, o
neteisingas jos vaisių perskirstymas yra pagrindinė emigracijos priežastis“. Kalbėdama
konferencijoje akcentavau prioritetų mūsų
Vyriausybėje nebuvimą, būtinybę teikti daugiau paslaugų šeimoms, sukurti saugias gyvenimo sąlygas, patriotiškai ugdyti vaikus, nes
ne visada ir ne viską lemia vien ekonominiai
svertai.
Parengėme rezoliuciją, dar kartą siūlydami
Seimui ir Vyriausybei emigraciją ir demografinę krizę nedelsiant pripažinti prioritetine
ir visuotine valstybės problema; įpareigoti
Lietuvos Respublikos Vyriausybę nedelsiant
sukurti Lietuvos piliečių reemigracijos skatinimo, emigracijos mažinimo, demografinės

būklės stabilizavimo ir gyvenimo kokybės
gerinimo valstybės programą, kurioje būtų
numatytos konkrečios įgyvendinimo priemonės, terminai ir finansavimo šaltiniai.

E kskursijos į LR S eimą –
galimybė pažinti , diskutuoti
Per šią kadenciją priėmiau 39 grupes, atvykusias į ekskursijas Seime. Mokiniai ir mokytojai, dirbantieji ir senjorai, turėjo puikią galimybę pamatyti Seimo darbą, sales, diskutuoti su
Seimo nariais. Šiaulių rajono Piktuižių moterų
vokalinio ansamblio narės surengė įspūdingą
koncertą Parlamento galerijoje, o su ikimokyklinių įstaigų vadovais surengėme diskusiją,
pasikviesdami ir Švietimo ir mokslo ministerijos specialistus.

Tęsinys 23 psl.

Turėjau didelį džiaugsmą, kaip ir kasmet, dalyvauti jaunųjų poetų šventėje ir jau 15-tą kartą
pasveikinti Stasio Anglickio konkursų dalyvius ir
jų mokytojus. Aš mokiausi šioje mokykloje, čia
turėjau progą susipažinti su poetu Stasiu Anglickiu, jo dukra poete Jolanta Anglickaite-Šleževičiene. Ši mokykla man dovanojo sparnus
tolimesniam gyvenimui, paskatinusi kurti, būti
aktyvia.
Jaunųjų poezijos kūrėjų konkurso nugalėtojų
paskelbimo šventė šiais metais sutapo su Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos padėkos renginiu.
Buvo nominuoti geriausi šios mokyklos bendruomenės nariai. Aš buvau nominuota Mokyklos drauge.

Visada žaviuosi

jaunimo
iniciatyvomis

Kuršėnuose atidarytas modernizuotas Jaunimo centras. Ramūno Karbauskio iniciatyva šis
centras gyvuoja jau aštuoniolika metų, jis suteikė patalpas, sudarė galimybę veikti. Per tą laiką
jaunimas surengė labai daug gražių, prasmingų
renginių, nuolat matau aktyvią jų veiklą. Įvykdžius projektą „Atviro Šiaulių rajono jaunimo
centro infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas“, Šiaulių rajono jaunimo centras atgimė
renovuotas ir šiuolaikiškas. Projekto vertė – 241
tūkst. eurų, jie skirti patalpų vidaus remontui,
materialinės bazės atnaujinimui – įsigyti baldai,
muzikos aparatūra, stalo žaidimai, kompiuteriai,
treniruokliai, buitinė technika. Dešimt procentų
projekto sumos prisidėjo mecenatas Ramūnas
Karbauskis. Investicija į jaunimą atsiperka su
kaupu, vaikai turi, kur praleisti laiką, čia suranda
savo draugus.

Lietuvos moksleivių sąjungos mokinių savivaldų informacinio centro regioninės politikos
komitetas surengė ataskaitinį mokinių savivaldų
forumą Kuršėnuose. Mokinių savivaldų forumo
pirmininkė Monika Kiriejavaitė pristatė savo veiklos ataskaitą, kurioje atsispindėjo labai aktyvi
Kuršėnų miesto ir Šiaulių rajono veikla, įgyvendinta labai daug projektų, telkiančių jaunimą
savanorystei, kitiems prasmingiems darbams.
Buvau pakviesta surengti diskusiją apie švietimo
reformą, Seime numatytus pokyčius ir įgyvendinamus planus, stiprinančius švietimo kokybę,
gerinančius mokinių savijautą, užtikrinančius
mokymosi efektyvumą, mokinių užimtumą.
Įdomi diskusija kilo kalbant apie sveiką gyvenseną ir kovą su alkoholiu. Mokiniai pateikė daug
prasmingų pasiūlymų.
Buvau viena iš Seimo narių, prisidėjusių rengiant Suaugusiųjų neformaliojo švietimo įstatymą. Matau kaip aktyviai veikia Trečiojo amžiaus
universitetai Lietuvoje. Kuršėnuose jis įkurtas
- 2012 m., jame veikia 5 fakultetai ir dramos studija. Trečiojo amžiaus universiteto studijos suteikia
daug galimybių senjorams tobulėti, įgyvendinti
svajones.

Vaikų knygos šventė Kuršėnuose

A kcija „Puošiame Kuršėnus “
tęsiasi

Jau daugelį metų Valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai į vazas, esančias J. Basanavičiaus
gatvėje ir prie tremtinių kryžiaus Kuršėnuose,
pasodina gėles, kurios vasarą džiugina miesto gyventojus. Artinantis žiemai į gėlių vietą
pasodiname eglaites. Vytauto gatvės šlaitas
pasipuošė akmeniniu ąsočiu ir tvorele. Seniai
puoselėta idėja – pakeisti aplinką prie Kuršėnų bažnyčios tremtinių paminklo, papuošiant
Kuršėnų miestą – įgyvendinta. Buvusių politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriaus narių dėka ir prie šio tikslo įgyvendinimo
prisidėjusių geros valios žmonių, dabar galima
grožėtis Ringuvėnų bendruomenės pirmininkės Onutės Gedaminskienės ir jos sūnaus
Domijono autoriniu darbu – įrengta akmenų
ir medelių šlaitine kompozicija. „Geri darbai
greitai būna pamiršti, bet vis tiek darykime gerus darbus“, - yra sakiusi Motina Teresė. Tikėtina, šie gražūs darbai paskatins ir kitus puošti
savo miestelių ir kaimų viešąsias erdves.

Klojimo teatrų festivalis
Kurtuvėnuose

Respublikinis Klojimo teatrų festivalis tapo tradiciniu. Kasmet sveikindama festivalio dalyvius
ir žiūrovus prisimenu 2001 metus, kai dar dirbdama Šiaulių rajono mero pavaduotoja, kartu
su kultūros darbuotojais ir Kurtuvėnų regioninio
parko administracija inicijavome pirmąjį Klojimo

Vytauto gatvė pasipuošė akmeniniu ąsočiu ir tvorele
teatrų festivalį. Džiaugiuosi, kad kasmet festivalis
vis stiprėja, tampa tarptautiniu, įgauna kitą atspalvį.

Šiaulių krašto tautodailininkų
šventės

Šiaulių krašto tautodailininkai jau atšventė dvidešimtąją savo šventę. Kaip ir kasmet, atidaroma
kūrybos darbų paroda. Į didžiulę tautodailininkų
šeimą priimami nauji nariai. Renginyje susitinka
skirtingų kartų tautodailininkai, dalinasi patirtimi.
Esu ištikima tautodailininkų gerbėja, ne tik
kaip Seimo Švietimo mokslo ir kultūros komiteto narė, bet ir kaip tautodailininko, medžio
drožėjo Raimondo Baškio žmona. Meno ir grožio kūrėjai savo įspūdingais darbais įkvepia visus
aplinkinius gerumui ir meilei, dvasines vertybes
puoselėjantys, grožį kuriantys žmonės yra mūsų
valstybės pasididžiavimas.

Šiaulių rajono moterų organizacijos
„Atgaiva“
Moterų organizacija „Atgaiva“ įkurta 2001 metais, Savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjos Birutės Babrauskienės ir mano, kaip tuometinės Šiaulių rajono mero pavaduotojos, iniciatyva, aktyviai dirba iki šiol, sėkmingai įgyvendinamos jau tradiciniu tapusį Šeimų ambasadorių
rinkimą ir šeimų šventę „Dora ir moralė tvirtos
šeimos pagrindas“. Kartu su Kužių gimnazija įgyvendintas kraštotyrinis - istorinis projektas, kviečiant moksleivius domėtis savo kraštu, rinkti medžiagą ir ją vaizdžiai pateikti visuomenei, žinoti
savo krašto istoriją. Viena iš pagrindinių veiklos
temų – sveikos gyvensenos puoselėjimas ir su
tuo susiję projektai bei įsijungimas į akcijas „Nedelsk“ ir „Išgelbėkime vyrus“ bei eilė kitų veiklų.
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Gausybė susitikimų leido dar daugiau sužinoti apie problemas ir rūpesčius,
kartu su Jumis ieškoti jų sprendimo kelių

Gerbiamieji Šiaulių krašto žmonės,
šiame laikraštyje – tik nedidelė dalis mano parlamentinio darbo akcentų.
Man buvo didžiulė garbė LR Seime atstovauti Šiaulių kraštui, kuriame gimiau, užaugau, kuriame prabėgo mano senelių ir tėvų prasmingi gyvenimai, nuveikti darbai, todėl visada liksiu ištikima šiam kraštui.
Nuoširdžiai dėkoju už mūsų bendrą darbą. Visada savo veiklą grindžiau aukščiausiomis gyvenimo vertybėmis – tiesa, sąžiningumu, pasiaukojimu ir meile
žmonėms.
Esu optimistė ir kovotoja, visada kviečiu veikti, kurti, ieškoti sprendimų ir tikėti, jog galime nugalėti sunkumus ir iššūkius, galime sukurti šviesesnę ir gražesnę ateitį, kad mūsų valstybė taptų šalimi, kurioje bus gera gimti, augti, tobulėti, gyventi, kuri bus kupina veiklos galimybių ir verta kiekvieno žmogaus
pasitikėjimo bei pasididžiavimo, kurią nuolat stiprins mūsų pasiryžimas ją garsinti kilniais darbais, o išvykusius ragins sugrįžti.
Parlamentinio darbo patirtis, įgytos žinios, darbštumas ir energija leidžia teigti, kad galiu būti naudinga Lietuvai ir nenuvilti Jūsų lūkesčių.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir aš, kaip jos narė, esame įsitikinę, kad kiekvienas žmogus Lietuvoje turi jaustis laimingas, saugus ir orus, o valstybė –
stipri. To nuoširdžiai sieksime.
Pagarbiai,
Rima Baškienė

Ateikite į rinkimus. Tik nuo Jūsų priklauso, kokie žmonės ir kokios partijos dirbs LR Seime ir Vyriausybėje.
Vienmandatėje apygardoje pasirinkite vieną kandidatą, o balsuodami už partijos sąrašą – reitinguokite:
pažymėkite tam skirtuose langeliuose kandidatų, kuriais pastikite, numerius. Jūsų pasirinkimas nulems, kurie
sąrašo kandidatai taps Seimo nariais.
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