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Kvietimas



Gerbiamieji Šiaulių miesto ir rajono gyventojai,

nuoširdžiai dėkoju už pirmajame Seimo rinkimų ture išreikštą didžiulį pasitikėjimą Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Kuršėnų-Dainų rinkimų apygardoje už ją balsavo net 42,7 proc., 
Lietuvoje – 273 924 rinkėjai. Ypatingai dėkoju 9060-čiai žmonių, Kuršėnų-Dainų rinkimų 
apygardoje balsavusiems už mane. Net 41604 rinkėjai, balsavusieji už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungą, mane reitingavo, tad pagal partijos sąrašą tapau Seimo nare. Visada pasisakiau už 
išskirtinumą ir  didesnę atsakomybę, kai Seimo nariai išrenkami vienmandatėje rinkimų apygardoje, 
nes tada  prie tiesioginio Seimo nario darbo – įstatymų leidybos – dar prisideda ir ypatingas 
atstovaujamasis savo krašto žmonėms ryšys ir būtent šių žmonių problemų sprendimas. Seimo nario 
darbe ypatingai svarbu – meilė darbui ir žmonėms, pasiaukojimas, sąžiningumas, o taip pat – ir 
parlamentinio darbo patirtis, kurią turiu. Po naujai ir keistai perdalintos buvusios Šiaulių 
kaimiškosios rinkimų apygardos, kurioje tris kadencijas buvau išrenkama Seimo nare, šių rinkimų 
pirmo turo balsavimo rezultatus naujoje Kuršėnų-Dainų rinkimų apygardoje vertinu kaip  ypatingai 
didžiulį pasitikėjimą ir įpareigojimą.  Dalis šiauliečių manęs nepažinojote, anksčiau Šiaulių miesto 
žmonių problemų sprendimu rūpinausi tik kaip Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės narė, 
todėl prašau suteikti man galimybę atstovauti ne tik Šiaulių rajonui, kuris man visada buvo ir yra 
labai svarbus, bet ir Šiaulių miestui, dirbant vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinkta Seimo nare, o 
tuo pačiu prašau sustiprinti galimybę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai įgyvendinti savo idėjas ir 
numatytus pokyčius, kurių reikia, kad  politikoje būtų daugiau vertybių ir teisingumo, kad  Lietuvos 
piliečiai gyventų saugiai, oriai  ir laimingai savo šalyje. 

Nuoširdžiai dėkojame  už suteiktą pasitikėjimą  
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai. 
Seimo rinkimai dar nesibaigė. Prieš akis – antrasis turas, 
kuris ne mažiau svarbus už pirmąjį, ir čia  mums labai 
reikia Jūsų palaikymo. Politinė švytuoklė iš kairės į 
dešinę (socialdemokratai–konservatoriai) dar nėra 
pokytis. Jūsų dėka mūsų valstybėje pagaliau gali 
startuoti realios permainos. Esame tikri, kad nauja, 
profesionali Vyriausybė, atsakingi politikai kartu su 
Jumis padarys esminius pokyčius Lietuvoje. 

Ateikite į rinkimus spalio 23 dieną. 
Kuršėnų–Dainų rinkimų apygardoje kviečiame 
balsuoti už mūsų bendražygę Rimą Baškienę. 

Ramūnas KARBAUSKIS
Saulius SKVERNELIS

Vytautas KIRKUTIS
Rašytojas, Kuršėnų miesto Garbės pilietis

Už ką balsuoti? Už partijas jau balsavom. Dabar laikas 
išsakyti savo nuomonę už asmenybes – už moterį, kuri 
jau kelias kadencijas Seime įrodė, jog mes rūpime jai, jog 
mūsų darbai, mūsų šventės ir kasdieniai rūpesčiai jai 
nesvetimi. Ir džiugią, ir sunkią valandą ji buvo su mumis, 
padėjo mums, o mes su ja dalinomės savo mintimis, 
pasiūlymais. Svarbiausia, visada buvome išklausyti – ir 
išgirsti. O kiek bendrų darbų pradėta, kiek projektų 
įpusėta, kiek sumanymų ir idėjų dar surašyta Rimos 
Baškienės užrašų knygoje... Suteikime Rimai galimybę 
tęsti pradėtus darbus, įgyvendinti sumanymus.

Gera žinoti, kad Seime yra žmogus, kuriam mes rūpime.

Šiaulių miesto Garbės pilietis, profesorius, habilituotas  
daktaras  Vytenis RIMKUS

Su parlamentare Rima Baškiene keletą metų teko bendrauti 
įvair iuose renginiuose: parodose, seminaruose, 
konferencijose, minėjimuose ir kt. Juose parlamentarė yra 
laukiama. R. Baškienei rūpi Lietuvos regionų reikalai, šeimos, 
kultūros, švietimo, socialinė problematika, tuos klausimus ji 
nuolat iškelia Seime. Svarbu ir tai, kad visais tais klausimais ji 
tariasi su žmonėmis, atidžiai juos išklauso, nevengia ir 
diskusijų. Laukiame ir tolesnių jos darbų Lietuvos labui.

Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad Seime galėjome dirbti 
drauge su Rima Baškiene – viena iš pareigingiausių ir 
darbščiausių Seimo narių. Šias profesines jos savybes 
nuostabiai papildo ir žmogiškosios: nuoširdumas ir 
atsakomybė, rūpestis Lietuvos žmonėmis ir dėmesys 
kiekvienam. Todėl manau, kad Jūsų sprendimas balsuoti 
už Rimą Baškienę yra pats geriausias pasirinkimas 
Kuršėnų–Dainų rinkimų apygardoje.

Irena DEGUTIENĖ
LR Seimo Pirmininko pavaduotoja

Jei norime, kad Seime būtų daugiau sąžiningumo, 
moralios politikos, asmeninės atsakomybės ir padorumo, 
kviečiu Kuršėnų–Dainų rinkimų apygardoje balsuoti už 
Rimą Baškienę.

Vitalijus GAILIUS
LR Seimo narys 

Nuoširdžiai kviečiu – spalio 23 d. ateikite į rinkimus! 
Pagarbiai, 
Rima Baškienė
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