
L V Ž S

Nuoširdžiai dėkoju visiems atėjusiems į rinkimus atlikti 
savo pilietinės pareigos – išrinkti naująjį Lietuvos Respublikos  
Seimą.  Ypač  dėkoju 5220 – čiai Šiaulių rajono gyventojų,  kurie 
iš 13 kandidatų pasirinkote  mane. Tai labai didžiulis įvertinimas, 
suteikiantis man galimybę dalyvauti antrajame rinkimų ture.

LR Seime dirbau sąžiningai ir nuoširdžiai,  nežarstydama 
pažadų, o konkrečiai ir atsakingai spręsdama problemas. 
Visada jaučiu didžiulę atsakomybę ir pareigą  nenuvilti, 
nepadaryti gėdos savo krašto žmonėms.   

Įgyta didžiulė parlamentinio darbo patirtis,  mano tėvų ir 
mokytojų įskiepytas darbštumas, energija, leidžia teigti, kad 
galiu ir toliau būti naudinga mūsų Lietuvai, todėl nuoširdžiai 
prašau: spalio 28–ąją ateikite į antrąjį Seimo rinkimų turą. 
Jūs galite manimi pasitikėti.

Su nuoširdžia pagarba visiems 

LR Seimo narė, 
kandidatė į naująjį LR Seimą
Šiaulių kaimiškojoje rinkimų apygardoje

Mielieji Šiaulių rajono žmonės!

Rima Baškienė

Tel. 8 698 42173



Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad pastaruosius aštuone-
rius metus teko dirbti drauge su Rima Baškiene, viena iš 
pareigingiausių ir darbščiausių Seimo narių. Šias profesi-
nes jos savybes nuostabiai papildo ir žmogiškosios: nuo-
širdumas ir atsakomybė, rūpestis Lietuvos žmonėmis ir 
dėmesys kiekvienam. Rima yra ir puiki mama, skirianti 
daug dėmesio pačių brangiausių – šeimos vertybių – 
puoselėjimui bendruomenėse ir visoje valstybėje. Todėl 
manau, kad Jūsų sprendimas balsuoti už Rimą Baškienę 
yra pats geriausias pasirinkimas Šiaulių kaimiškojoje apy-
gardoje.

Irena Degutienė
Lietuvos Respublikos 

Seimo Pirmininkė

Artėja antrasis rinkimų turas. Aš ir, manau, daugelis 
Šiaulių rajono žmonių aktyviai dalyvaus šiuose rinkimuose ir 
savo balsą atiduos už Rimą Baškienę. Kodėl taip manau?

Pirmiausia, Rima yra buvusi Šiaulių rajono savivaldybės 
tarybos narė, mero pavaduotoja, žino rajono žmonių pro-
blemas, puikiai supranta savivaldos funkcijas. To nepasakysi 
apie kitą pretendentą. Rima  Baškienė, dirbdama tiesioginį 
darbą Seime, aktyviai sprendė ir, manau, puikiai spręs atei-
tyje  ir rajono žmonių problemas, iškeliant jas ministerijose, 
Seime ar Šiaulių rajono savivaldybėje. Gamyklų nepastatė (ir 

tai ne Seimo nario funkcija), bet didžiuliai darbai nuveikti švietimo, sveikatos, kultūros, 
šeimos politikos stiprinimo srityse. Tai mato ir žino mūsų krašto žmonės ir, manau, nepa-
miršo. Jai artimos ir žinomos žemdirbių problemos, ji aktyviai kovėsi, kad pasėlių dekla-
ravimo funkcija liktų seniūnijoje – arčiau žmogaus, pateikė keletą įstatymų projektų prieš 
genetiškai modifikuotus organizmus, pasisako už ekologišką aplinką ir sveiką gyvenimo 
būdą. Visko net nesuminėsi... Tai labai darbštus žmogus.

Todėl pasirinkime teisingai – balsuokime už Rimą Baškienę.

Arūnas Grubliauskis
Ginkūnų agrofirmos vadovas, 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys



Didžiausias turtas – mano mokiniai. Kai tuštė-
jančiais laukais ir pamiškėmis gelstančiais medžiais 
ateina ruduo, o mokyklinis skambutis nepakviečia į 
klasę dirbti mėgstamo darbo, lieka daug laiko min-
tims, peržvelgi brangiausią turtą – savo mokinius. 
Kur jie? Kaip sukasi gyvenimo verpetuose? Ar gar-
bingai įveikia sunkumus? Ar geri juos supantiems 
žmonėms?

Šiandien prisiminiau tamsiaplaukę, žingei-
džią, visada blizgančiomis akimis Rimą Špakauskai-
tę (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 nebu-
vo nesuprantamų teoremų ir „neįkandamų“ uždavinių. Ji visada noriai padėdavo 
ko nors nesupratusiam draugui. Nestebino tai, kad ji puikiai baigusi mokslus grei-
tai 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 rūpes-
čiais ji negyventų? Jokio išdidumo, jokio pasipūtimo. Rima yra visur ir visada: ar tai 
būtų ataskaitinis susirinkimas, jubiliejinis vakaras, ar kaimo bendruomenės šventė. 
Ji nuoširdžiai pasidžiaugia savo krašto žmonėmis, išreiškia pasitikėjimą jais ir nelie-
ka abejinga nė 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 pavyzdingoje sodyboje. Užaugino du 
sūnus ąžuolus. Vyresnysis Laurynas buvo mano auklėtinis. Jo gitaros stygos ir kla-
sės draugų pritariamieji dainos žodžiai po mano langais mus su vyru akimirksniu 
priversdavo atverti savo namo duris ir priimti brangius svečius. 

Turėdama puikią patirtį, kad darnioje šeimoje užauga puikūs, atsakingi, savo 
šalį mylintys vaikai, Rima pasisako už stiprią šeimą, už tvirtą jaunimo moralę.

Dabar vyksta rinkimai. Ar mes galime rasti žmogų, kuris labiau už Rimą Baš-
kienę 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 atiduoda iškeltos idėjoms. 
Rima nebijo išsakyti pozicijos ir už ją pakovoti. 

Nuoširdžiai kviečiu visus spalio 28 d. ateiti į rinkimus ir pasirinkti savo kraštietę 
Rimą Baškienę.

Zofija Zorienė
Mokytoja



Rima Baškienė – šiltas, nuoširdus žmogus ir brandi 
šalies politikė, sugebanti įžvelgti ir spręsti  esmingiausias 
Lietuvos valstybės problemas, o kartu ir labai dėmesin-
ga atskirų visuomenės grupių - šeimos, vaikų, senolių, 
neįgaliųjų atžvilgiu.  Reta ir ypatingai brangintina šiais 
laikais, ypač politikoje,  jos žmogiškoji savybė – papras-
tumas, tikrumas, jautrumas, teisingumas.
Gerai pažindamas Šiaulių rajoną ir jo žmones bei maty-
damas jos darbus savame krašte, Vilniuje ir visoje Lie-
tuvoje, drąsiai galiu sakyti – tai tikra parlamentarė, su-
kaupusi didelę patirtį ir išmanymą, tad rajono žmonės 
teisėtai gali didžiuotis turėdami tokią atstovę. Toks yra 
daugybės iškilių Lietuvos visuomenės, kultūros, mokslo, 
meno žmonių vertinimas.

R. Baškienė labai giliai suvokia ir konkrečių darbų prasmę krašto bei šalies dabarčiai 
ir ateičiai, todėl jos remiamos ir palaikomos programos duoda ryškų rezultatą – Lietu-
vos Karalienės Mortos premija ir talentingiausių, kūrybingiausių, darbščiausių šalies vai-
kų ugdymas; vertingų literatūros, istoriografinių ir kraštotyrinių knygų leidyba, pilietiniai 
forumai “Šiandieninė Lietuva”, konferencijos Kuršėnuose, Naisių vasaros, Saulės mūšio 
pergalės įprasminimo ir daug kitų įvairių programų.
Daugelio metų Rimos Baškienės veikla sakyte sako – apginkime žmogų ir visi kartu 
puoselėkime savo krašto bei valstybės ateitį,  ugdykime žmogiškąsias vertybes, tradicijas, 
paveldą, kultūrą, tai yra visa tai, kas sudaro visuomenės, tautos, valstybės pagrindus.
                
          Su meile ir pagarba Šiaulių rajono žmonėms –     Hubertas Smilgys

                                                        Lietuvos kultūros fondo pirmininkas,
                                                  ( buvęs Šiaulių rajono kultūros darbuotojas)

Jau daug metų pažįstu Rimą kaip atvirą, gerano-
rišką, sąžiningą ir kompetentingą kolegę. Į ją visuomet 
galima kreiptis pagalbos ir supratimo. Rima – bendra-
žmogiškas ir tradicinės šeimos vertybes puoselėjantis 
žmogus. Ji nesiblaško ir nesivelia į tuščius užkulisinius 
žaidimus. Ir paprastas kaimo žmogus, ir užjūriuose 
gyvenantis tautietis gali  sulaukti jos paramos. Kviečiu 
Šiaulių rajono žmones savo balsais paremti  Rimą Baš-
kienę kaip Lietuvos politikę, kuriai visada svarbiausia 
darbo rezultatai, Lietuvos valstybė, o ne tuščios kal-
bos ar asmeninė nauda.

Kazys Starkevičius 
LR žemės ūkio ministras



Seimas, deja, neturi gero vardo, tačiau Lietu-
vos Parlamente yra  ir atsakingų politikų, ypač tų, ku-
rie išrinkti vienmandatėse apygardose. Trejus metus 
Rima Baškienė buvo mano „suolo draugė“ Seime. 
Negalėčiau įvardinti geresnio vienmandatėje išrink-
to Seimo nario visoje Lietuvoje, nei Rima Baškienė. 

Mane pažįstantys žino, kad aš netuščiažodžiau-
ju. Rimą pažįstu jau daugelį metų. Viskas prasidėjo 
nuo mano inicijuoto projekto „Nedelsk“, kuriam  jau 
10 metų. Rima organizavo renginius Šiaulių krašto 
žmonėms, „Rožinio kaspino“ autobusėlio sutiktu-
ves – taip, kaip ir didžioji dauguma savanorių – nesi-
tikėdama nei gero žodžio, nei padėkos. Būtent už tai 
šiandien jai ir esu labai dėkinga.

Rima Baškienė visada konkreti darbuose. Mano nesumeluoti liudijimai, jog išgirdusi 
apie kažkurį žmogų ištikusią bėdą, ji atidėdavo savo rūpesčius į šalį, kad padėtų kitam 
žmogui išbristi iš jį ištikusios bėdos ar nelaimės. 

Rima myli žmones, jai svarbios mūsų tautos šaknys, ji girdi kitus ir yra pasiruošusi 
padėti bei atsakingai panaudoti savo, Seimo narės galimybes, rengiant teisės aktus, vyk-
dant parlamentinę kontrolę. 

Šios kadencijos Seime Rima Baškienė nebuvo valdančioje daugumoje ar didelės 
partijos frakcijoje, bet jos siūlymams Seimas dažniausiai pritardavo, nes tai buvo tie siūly-
mai, kurių labiausiai reikia ne kažkokioms lobistinėms grupėms, o žmonėms.

 
Agnė Zuokienė

Seimo narė, 
Mišrios Seimo narių grupės seniūnė 

Apie Rimą galiu pasakyti tik gerus žodžius. Tai atsakin-
ga, darbšti ir pareiginga kolegė, Šiaulių krašto bičiulių par-
lamentinės grupės narė ir buvusi pirmininkė, atstovaujanti 
Šiaulių kraštą ir jo žmones.

Valerijus Simulik
 Seimo narys, 

Lietuvos socialdemokratų frakcijos narys 



Gerbiamą Rimą Baškienę pažįstu nuo 
tada, kai ji užsuko į  mano kiemą. Tuo metu 
Kairiuose buvo  renkamos gražiausiai tvar-
komos sodybos, ji tada dirbo savivaldybės 
mero pavaduotoja. Mūsų šeimą pakerėjo 
jos paprastumas, nuoširdus žodis, patari-
mai.

Ji dažnas svečias organizuojamuose 
miestelio renginiuose, pakalbina ir mažą, 
ir suaugusį, niekada nepritrūksta nuošir-
džių, paguodžiančių, paskatinančių žodžių. 
Mane žavi jos entuziazmas, optimizmas, 
sąžiningumas, teisingumas, išskirtinis ge-
bėjimas bendrauti. Džiugina  tai, kad jai rūpi 
žmonių gerovė, šeimos vertybių puoselėji-
mas. 

Dirbu lopšelyje-darželyje, kuris Rimos 
Baškienės iniciatyva buvo renovuotas. Gru-
pės pasipildė naujomis, jos dovanotomis 
pasakų knygelėmis.

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi Rimos dar-
bais, nuosekliai atliekamais be pompastikos, išskirtinio pasigyrimo.

Linkiu Rimai Baškienei nepritrūkti energijos, tikėjimo kovojant už žemę ir žmogų!

Alma Šulčienė  
Kairiai

Visus Šiaulių kaimiškosios apygardos rinkėjus, kurie iš 
Seimo nario tikisi sąžiningumo ir garbingumo, darbštumo 
ir sugebėjimų, gyvenimiškos ir politinės patirties, kviečiu 
balsuoti už Rimą Baškienę. 

Mačiau Rimos darbą iš arti. Turėjau su kuo palyginti. Ji 
niekada nepriklausė tautą mulkinančioms politinėms struk-
tūroms, tačiau net ir būdama gana vieniša Seimo narė, su-
gebėjo padaryti daug gerų, esminių  darbų.

Todėl nepirkite katės maiše ir balsuokite už politikę, 
kurios autoritetas paremtas ne dideliais pinigais, o tik Jūsų 
pasitikėjimu, kurio ji iki šiol neapvylė, taigi, ir neapvils.

Gintaras Songaila
Seimo narys, 

Tautininkų sąjungos pirmininkas



Antrajame rinkimų ture varžysis du labai skirtingų 
biografijų bei darbinės patirties kandidatai. Vienas darbine 
veikla susijęs su Šiaulių rajono institucijomis, rajono žmonė-
mis, kitas – atsiradęs iš šalies. Seniai pažįstu Rimą Baškienę. 
Kartu dirbome rajono savivaldos skirtinguose padaliniuo-
se. Tai sąžininga, veikli, energinga darbuotoja, nuoširdžiai 
bendraujanti su senu ir jaunu.  

Remiu  neprisimelavusią, tuščiais pažadais nesišvais-
tančią, geros reputacijos kandidatę, kuri ir dabar deramai 
atstovauja rajonui LR Seime. Šiaulių kaimiškosios rinkimų 
apygardos rinkėjams drąsiai rekomenduoju  balsuoti už 
gerbiamą Rimą Baškienę.

Su Rima Baškiene ketverius metus dirbau Seimo Šei-
mos ir vaiko reikalų komisijoje. Tai labai sąžininga,  stropi, 
darbšti, energinga Seimo narė ir kompetentinga komisijos 
pirmininkė. Jai labai svarbios tradicinės, šviesiosios šeimos 
vertybės ir ji labai kryptingai dirbo, kad Lietuvos šeimos 
būtų kuriamos dvasingumo ir atsakomybės pagrindu. Rima 
Baškienė teikė daug įstatymų pataisų, iškeldavo daug aktu-
alių problemų Vyriausybės valandų Seime metu. Tai viena 
darbščiausių ir sąžiningiausių Seimo narių. Gerbiu šią asme-
nybę ir linkiu jai tęsti darbą Seime.

Jonas Dundulis 
Buvęs ilgametis Gruzdžių seniūnijos seniūnas

Mano vadovaujamos klasės draugystė su Seimo nare 
Rima Baškiene tęsiasi jau septyneri metai. Didžiųjų švenčių 
proga ji mus visada pasveikina, kartu mes dalyvaujame įvai-
riuose renginiuose, ji lanko mus mokykloje, kvietėsi pas save 
į svečius  ir net organizavo mokiniams kelionę į LR Seimą. 
Svarbiausia, kad ji tai daro nuoširdžiai, be jokios rinkimų agi-
tacijos, paprasčiausiai siekdama, kad mokiniai labiau mylėtų 
Lietuvą. Tai geriausia pilietiškumo pamoka!

Neteko sutikti politiko, labiau atsidavusio savo žmo-
nėms ir savo kraštui. Seimo narės Rimos Baškienės nuošir-
dus dėmesys net ir patiems mažiausiems rajono gyvento-
jams ir rūpestis bei pastangos spręsti žmonių problemas 
turėtų būti pavyzdys visiems! Staselė Riškienė

Kuršėnų Pavenčių mokyklos mokytoja

Dalia Teišerskytė
LR Seimo narė,  Lietuvos liberalų sąjūdžio frakcijos narė



Mano šeima man yra 
stiprybė ir įkvėpimas 

visiems kilniems ir pras-
mingiems darbams.

Aš visada džiaugiuosi, kad Rima Baškienė sva-
riai atstovauja kultūros reikalams. Aiškiai supranta 
kultūros reikšmingumą ir svarbą. Džiaugiuosi, kad 
ji kartu su meno žmonėmis. Ji ne tik kultūros ren-
ginių ar parodų dalyvė, joje glūdi gilus tautodailės, 
kūrybos sąlygų ir reikalingumo suvokimas.

Linkiu jai sėkmės tęsiant pradėtus darbus.

Vytenis Rimkus 
Profesorius, menotyrininkas,  rašytojas, 

Šiaulių miesto garbės pilietis

Kas stebėjote buvusio Seimo darbą, ti-
krai matėte, jog viena aktyviausių parlamen-
tarų jame buvo mūsų kraštietė Rima Baškie-
nė. Ji inicijavo, rėmė daugelį svarbių įstatymų 
ir projektų, siekiančių pagerinti mūsų kaimo ir 
miesto žmonių gyvenimą. Ji energingai rūpi-
nosi valstybės politika, visuomenės, šeimos, 
žmonių sveikatos, moralės ir doros klausimais. 
Tokia tautos atstovė ir toliau turi darbuotis Lietu-
vos Seime.

Pridėdamas dar ir eiliuotą žodį bei rimą, 
kviečiu balsuoti visus už Baškienę Rimą!

Rinkimų reklama. Apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkimų sąskaitos. 
Spausdino AB Spaustuvė „Titnagas“. Užsakymas Nr. 4501. Tiražas - 12000 egz.

Vacys Reimeris                                  
Poetas, rašytojas, 

Kuršėnų miesto Garbės pilietis

Kartu su filosofu, Nepriklausomybės akto 
signataru Romualdu Ozolu Bazilionuose


