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Mišrios Seimo narių grupės nariai
Mišriai Seimo narių grupei priklauso keturi Seimo nariai: Linas Balsys, Rima
Baškienė, Povilas Urbšys, Remigijus Ačas (prisijungė nuo 2013-03-12).
Seimo narys Remigijus Ačas – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto bei
Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos narys. Remigijus Ačas taip pat yra 4
parlamentinių grupių narys.
Seimo narys Linas Balsys – Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas,
Aplinkos apsaugos komiteto, Europos reikalų komiteto, Konstitucijos komisijos ir
Energetikos komisijos narys. Linas Balsys taip pat yra 17 parlamentinių grupių narys. Iš
jų Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupės, Tarpparlamentinių ryšių su
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupės pirmininkų pavaduotojas ir Seimo delegacijos
Frankofonijos Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininko pavaduotojas.
Seimo narė Rima Baškienė – Mišrios Seimo narių grupės seniūnė, Švietimo,
mokslo ir kultūros komiteto narė, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos
narė bei Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narė.
Rima Baškienė taip pat yra 16 parlamentinių grupių narė. Iš jų Moterų parlamentinės
grupės, Vaiko gerovės parlamentinės grupės, Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės
grupės pirmininkų pavaduotoja.
Seimo narys Povilas Urbšys – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto, Etikos
ir procedūrų komisijos narys. Povilas Urbšys taip pat yra 14 parlamentinių grupių narys.
Iš jų Draugystės su Kalnų Karabachu parlamentinės grupės pirmininko pavaduotojas.

Teisės aktų projektai
Mišrios Seimo narių grupės Seimo nariai užregistravo 88 teisės aktų projektus:
1. Seimo narys Remigijus Ačas užregistravo 9 teisės aktų projektus. Iš jų Seime
buvo priimti 2 projektai.
2. Seimo narys Linas Balsys užregistravo 20 teisės aktų projektų. Iš jų Seime buvo
priimti 3 projektai.
3. Seimo narė Rima Baškienė užregistravo 37 teisės aktų projektus. Iš jų Seme
buvo priimti 4 projektai.
4. Seimo narys Povilas Urbšys užregistravo 22 teisės aktų projektus. Iš jų Seime
buvo priimti 2 projektai.
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Spaudos konferencijos, konferencijos
Mišrios Seimo narių grupės Seimo nariai rengė konferencijas, spaudos
konferencijas, diskusijas ir kitus renginius

Seimo nario Lino Balsio konferencijos
„Apie tai, kaip visuomenė gali padėti policijai. Seime registruojama
Policijos rėmėjų įstatymo nauja redakcija“.
2013 m. spalio 1 d. Lino Balsio organizuotoje spaudos konferencijoje buvo
pristatyta nauja Policijos rėmėjų įstatymo redakcija, aptariami galiojančio įstatymo
trūkumai. Konferencijoje taip pat dalyvavo Lietuvos policijos rėmėjų asociacijos
prezidentas Sigitas Mecelica. Pasak pranešėjų, naujomis įstatymo pataisomis siekiama
sudaryti kuo palankesnes sąlygas visuomenei prisidėti prie policijos darbo, skatinti
savanorišką piliečių dalyvavimą palaikant viešąją tvarką.
„Žemaitijos bendruomenes nuvylė Vyriausybės pataikavimas „Chevron“.
2013 m. rugpjūčio 27 d. Seime vykusioje konferencijoje buvo kalbama apie
Vyriausybės vaidmenį tarpininkaujant tarp vietos bendruomenių ir JAV kompanijos
„Chevron“ atstovų. Nagrinėjamos neigiamos pasekmės Žemaitijos krašto socialinei
aplinkai ir ekonomikai dėl Vyriausybėje užsitęsusio visuomenės nuomonės, susijusios
su „Chevron“ veikla, nepaisymo. Konferencijoje dalyvavo Žygaičių bendruomenės
pirmininkas Jonas Nairanauskas, kitų Žemaitijos bendruomenių atstovai: Virgilijus
Kulikauskas, Jolanta Vaitiekienė, Laima Sūgintienė, Petras Kleinaitis.
„Kokių galimybių Lietuvai atveria atsinaujinantieji energijos ištekliai?“
2013 m. balandžio 22 d. Seime įvyko Europos atsinaujinančių išteklių energijos
forumo (EUFORES) kartu su LR Seimo Aplinkos apsaugos ir Ekonomikos komitetais
organizuotas seminaras. Seminarui pirmininkavo EUFORES generalinis sekretorius Jan
Geiss ir LR Seimo narys Linas Balsys. Renginio metu buvo nagrinėjamos Lietuvos
galimybės išplėtoti atsinaujinančią energetiką bei pasiekti ES numatytus ir Lietuvoje
užsibrėžtus tikslus energetikos srityje. Linas Balsys skaitė pranešimą „Kaip Lietuva gali
pasinaudoti atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais?“
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„Dėl saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros. Žalioji
energetika neturi tapti politinių ambicijų ir verslo interesų įkaite“
2013 m. sausio 15 d. vykusioje spaudos konferencijoje Seimo narys Linas Balsys
ir Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas
Nagevičius apžvelgė susidariusią situaciją dėl saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių
energetikos plėtros.
„Energetinis saugumas be atomo – ne tik realu, bet ir pelninga!“
2012 m. gruodžio 4 d. įvyko Seimo nario Linas Balsio spaudos konferencija
„Energetinis saugumas be atomo – ne tik realu, bet ir pelninga!“. Konferencijoje
dalyvavo ir Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas
Martynas Nagevičius. Konferencijos metu buvo aptariama po referendumo dėl atominės
elektrinės susidariusi situacija, išreikšti būgštavimai, jog nepaisant referendumo
rezultatų, nepritariančių Visagino atominės elektrinės statybai, naujos kadencijos
Seimas tęs ankstesnės valdžios inicijuotą branduolinį projektą, pristatytos alternatyvos
atominei energetikai.

Seimo narės Rimos Baškienės konferencijos
„Nesutvarkius šeimos apibrėžimo kalbėti apie šeimos politiką Lietuvoje
neįmanoma“
2013 m. lapkričio 14 d. vyko Seimo narių Rimos Baškienės ir Rimanto Jono Dagio
spaudos konferencija. Jos metu konferencijos dalyviai pristatė Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 38 str. pataisą, kuri akcentuoja santuokos svarbą, teigiant, kad šeima taip
pat kyla iš motinystės, tėvystės. Pritardami Konstitucijos 38 str. pataisai pasirašė 107
Seimo nariai.
„Lietuvos sveikatos politika skatinant sveiką gyvenseną. Visuomenės požiūris“
Visuomeninių organizacijų, propaguojančių sveiką gyvenseną, prašymu 2013 m.
liepos 30 d. Seimo narė Rima Baškienė surengė konferenciją „Lietuvos sveikatos politika
skatinant sveiką gyvenseną. Visuomenės požiūris“.
Konferencijoje dalyvavo ir diskutavo visuomeninių organizacijų, dirbančių sveikatos
apsaugos srityje, atstovai, Seimo nariai, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo
ministerijų, savivaldybių visuomenės sveikatos centrų atstovai. Konferencijos metu
dalyviai priėmė rezoliuciją, kurioje pateikė Vyriausybei eilę siūlymų, padėsiančių
skatinti sveiką gyvenseną.
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Lietuvos Karalienės Mortos premijos įteikimo iškilmės
Valstybės dienos išvakarėse, liepos 4 d., Gedimino pilies bokšto menėje įvyko
pirmosios ir vienintelės Lietuvos Karalienės Mortos pagerbimo šventė ir jos vardo
premijos įteikimo iškilmės. Lietuvos Karalienės Mortos premija įteikiama
talentingiausiems Lietuvos vaikams už pasiekimus įvairiose meno srityse.
Nuo 1993-ųjų metų teikiama premija jau apdovanoti 70 vaikų, o dar 56 paskelbti
diplomantais. Seimo narė Rima Baškienė nuo 2004 metų yra šios premijos globėja.
„Verslininkų ir kultūros kūrėjų bendradarbiavimo bei kultūros
mecenatystės skatinimas“.
2013 m. birželio 17 d. Seime įvyko Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto
bei Lietuvos kultūros politikos instituto konferencija, kuriai pirmininkavo Seimo narė
Rima Baškienė. Konferencijoje įžvalgomis bei patirtimi dalinosi į konferenciją susirinkę
verslininkai, kultūros kūrėjai, Seimo nariai, savivaldybių kultūros centrų atstovai,
mokslininkai bei kiti svečiai.
„Etnokultūriniai renginiai Vilniuje – žlugs ar klestės?“
2013 m. gegužės 23 d. Seimo narių Rimos Baškienės ir Vytauto Juozapaičio
surengtoje spaudos konferencijoje buvo atkreiptas visuomenės dėmesys į Vilniaus
savivaldybės priimtus sprendimus, kuriais kasmet mažinama paramos suma
tradicinėms šventėms, tokioms kaip „Skamba, skamba kankliai“, Užgavėnės, Kaziuko
mugė ir pan. organizuoti. Konferencijoje buvo keliami klausimi, kodėl lietuviškoji
etnokultūra vis labiau stumiama į šalį, argi sostinei nebereikia tradicinių festivalių,
etnokultūros švenčių, puoselėtų ne vieną dešimtmetį? Seimo nariai pareiškė šį
netoleruotiną faktą svarstysiantys Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete.
Spaudos konferencijoje taip pat dalyvavo Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė
Dalia Urbanavičienė, Etninės kultūros globos tarybos narė, Kultūros ministerijos
Lietuvos liaudies kultūros centro Folkloro poskyrio vadovė Jūratė Šemetaitė ir Vilniaus
miesto savivaldybės Tarybos narys Povilas Tamošauskas.
„Socialiai atsakingas verslas ir GMO“
Seimo narės Rimos Baškienės iniciatyva 2013 m. kovo 20 d. Seime surengtos
konferencijos „Socialiai atsakingas verslas ir GMO“ mokslininkai, nevyriausybinių
organizacijų, verslo įmonių atstovai diskutavo, kaip sugriežtinti GMO produktų
ženklinimą, skatinti produkcijos be GMO gamybą, užtikrinti tinkamą Lietuvos gyventojų
informavimą šiuo klausimu. Konferencijoje pateikta rezoliucija „Dėl nuoseklios
valstybės politikos genetiškai modifikuotų organizmų atžvilgiu“, jos pagrindu Rima
Baškienė parengė Seimo nutarimą, kuriam Seimas pritarė 2013 m. balandžio 11 d. Šia
rezoliucija siūloma Vyriausybei paskelbti principinę poziciją dėl genetiškai modifikuotų
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organizmų (GMO) ribojimo, kaip vieną iš pagrindinių sveikatos, aplinkos apsaugos ir
žemės ūkio politikos tikslų.
Konferencija „Socialinio dialogo „reanimacija“
Seimo narės Rimos Baškienės iniciatyva kovo 14 – 15 d. Seime surengta tarptautinė
konferencija „Socialinio dialogo „reanimacija“ siekiant atkreipti dėmesį į būtinybę stiprinti
bendradarbiavimą tarp profesinių sąjungų, darbdavių ir valdžios institucijų regionuose,
skatinant įkurti Trišales tarybas savivaldybėse. Konferencijoje pristatyta sėkminga socialinio
dialogo praktika Norvegijos savivaldybėse verčia ieškoti būdų, kad visuomenės nuomonė
būtų labiau girdima, kad daugiau žmonių dalyvautų profsąjungų veikloje.

Seimo narių Povilo Urbšio ir Rimos Baškienės spaudos
konferencija
„Parlamentinės grupės „Už ištikimybę priesaikai“ spaudos konferencija dėl
išplatinto pranešimo viešosios informacijos rengėjams“
2012 gruodžio 18 d. LR Seime įkurta parlamentinė grupė – „Už ištikimybę
priesaikai“. Spaudos konferencijoje dalyvavo į minėtą parlamentinę grupę susibūrę
nariai: Rima Baškienė, Povilas Urbšys, Vitalijus Gailius, Eugenijus Gentvilas, Sergejus
Jovaiša, Vytautas Juozapaitis, Rytas Kupčinskas, Vytautas Antanas Matulevičius, Algirdas
Vaclovas Patackas, Naglis Puteikis, Paulius Saudargas. Konferencijos dalyviai išreiškė
susirūpinimą dėl pastaruoju metu Seimo nariams daromo poveikio balsuojant teisinės
neliečiamybės klausimu.
Konferencijos metu buvo pristatyta iniciatyvos „Už ištikimybę priesaikai“ idėja
bei tikslai – nuosekliai laikytis bendrojo gėrio bei moralios politikos nuostatų, visomis
išgalėmis siekti, kad būtų atkurtos tokios esminės vertybės kaip teisingumas,
padorumas ir asmeniška Tautos atstovo atsakomybė, besąlygiška ištikimybė duotai
priesaikai bei raginti šių nuostatų laikytis ir kitus, su priesaika susijusius, asmenis.

Pranešimai spaudai
Mišrios Seimo narių grupės Seimo nariai paruošė ir išplatino 39 spaudos
pranešimus šiomis temomis:
Seimo nario Lino Balsio pranešimai:
1. „Metropoliteno koncesijos įstatymas atvertų galimybę kardinaliai pakeisti
miesto transportą“ (2013 m. lapkričio 13 d.).
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2.

„Naujo konkurso dėl skalūnų dujų skelbimas – neatsakingas ir neapgalvotas
žingsnis“ (2013 m. spalio 29 d.).
3. „Šiukšlių deginimas Vilniuje –neturime tapti atliekų verslo grupuočių ir su jomis
susijusių politikų įkaitais“ (2013 m. spalio 23 d.).
4. „Visus metus po referendumo dėl VAE Lietuvos vadovybė demonstruoja cinizmą
ir nepagarbą savo žmonėms“ (2013 spalio 14 d.).
5. „ES deda apynasrį skalūnų pramonei“ (2013 m. spalio 14 d.).
6. „Ar visoje Lietuvoje tokia stipri vietos savivalda kaip Žemaitijoje?“ (2013 m.
spalio 10 d.).
7. „Chevron“ vis dar gali ieškoti ir išgauti skalūnines dujas per su ja susijusias
įmones (2013 m. spalio 9 d.).
8. „Ar tikrai norime tapti atliekas importuojančia šalimi?“ (2013 m. spalio 3 d.).
9. „Suteikus policijos rėmėjams daugiau savarankiškumo galima būtų išvengti
daugelio nelaimių“ (2013 m. spalio 1 d.).
10. „Palaikau „Greenpeace“ akciją prieš „Gazprom“ planuojamus veiksmus Arktyje“
(2013 m. rugsėjo 26 d.).
11. „Dienos be automobilio nepakanka, reikia iš esmės keisti miesto transporto
sampratą!“ (2013 m. rugsėjo 18 d.).
12. „Parlamentaras ragina Europos Parlamento narius balsuoti už privalomą
poveikio aplinkai vertinimą netradicinio iškastinio kuro žvalgybai ir gavybai
Europos Sąjungoje“ (2013 m. rugsėjo 10 d.).
13. „Žemaitijos bendruomenes nuvylė Vyriausybės pataikavimas „Chevron“,
parlamentaras remia vietos žmonių interesus“ (2013 m. rugpjūčio 27 d.).
14. „Vyriausybė atstovauja „Chevron“ interesams“ (2013 m. rugpjūčio 26 d.).
15. „Parlamentaras sieks griežtesnio skalūninių dujų reglamentavimo“ (2013 m.
rugpjūčio 20 d.).
16. „Parlamentaras ragina Vyriausybę bei Prezidentę išreikšti aiškų Lietuvos
nepritarimą Astravo atominės elektrinės statyboms, o ne vien kalbėti apie
atominio projekto saugumą“ (2013 m. rugpjūčio 17 d.).
17. „Aš – už dorą, objektyvią ir be falsifikacijų žurnalistiką!" (2013 m. liepos 15 d.).
18. „Padėti pamatai pigesnei elektros ir šilumos gavybai iš biokuro“ (2013 m. liepos
3 d.).
19. „Raginu Europos Parlamento narius nevilkinti finansinės paramos Rytų
partnerystei“ (2013 m. gegužės 29 d.).
20. „EURONEST Parlamentinė Asamblėja daug vilčių deda į Lietuvos pirmininkavimą
ES Tarybai“ (2013 m. gegužės 29 d.).
21. „Dangstantis visuomenės interesais žlugdoma atsinaujinanti energetika,
remiamas „Gazpromas“ (2013 m. gegužės 13 d.).
22. „VRK pirmininkui nederėtų pigiai politikuoti“ (2013 m. balandžio 17 d.).
Seimo narės Rimos Baškienės pranešimai:
1. „Lietuvos valstybinės simbolikos iškraipymas
netoleruotinas veiksmas“ (2013 m. lapkričio 8 d.).

oficialiuose

stenduose

–

6

2. „Kultūros puoselėtojai ragina deramą dėmesį skirti Saulės mūšio įamžinimui“
(2013 m. spalio 16 d.).
3. „Valstybės istorinio įvykio – Saulės mūšio pergalės – reikšmingumas dabarčiai ir
ateičiai“ (2013 m. spalio 8 d.).
4. „Seime diskutavo sveikos gyvensenos puoselėtojai“ (2013 m. liepos 31 d.).
5. „Seime rengiama konferencija kviečia tuos, kuriems rūpi sveika gyvensena“
(2013 m. liepos 29 d.).
6. „Festivalis visai šeimai „Naisių vasara 2013“ kviečia džiaugsmui ir blaivybei“
(2013 m. liepos 5 d.).
7. „Karalienės Mortos premija vėl sukvies talentingiausius Lietuvos vaikus“ (2013
m. liepos 2 d.).
8. „Būti kultūros mecenatu – garbės reikalas“ (2013 m. birželio 18 d.).
9. „Seimas priėmė rezoliuciją dėl GMO ribojimo“ (2013 m. balandžio 11 d.).
10. „Ar sustabdysime genetiškai modifikuotų organizmų plėtrą?“ (2013 m. kovo 24
d.).
11. „Pokyčiai visuomenėje negalimi be socialinio dialogo“ (2013 m. kovo 15 d.).
12. „Ar Europos Sąjungos valstybėse egzistuoja gimdymo namuose praktika?“ (2013
m. kovo 6 d.).
Seimo narys Povilas Urbšys parengė arba iniciavo parlamentinės grupės „Už
ištikimybę priesaikai“ pranešimus spaudai:
1. „Dėl nepagarbaus B. Bradausko elgesio toleravimo Seime“ (2013 m. lapkričio
14 d.).
2. Dėl Švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio įsakymo dėl lietuvių kalbos
egzamino užduočių palengvinimo tautinių mažumų mokyklų abiturientams
(2013 m. birželio 18 d.).
3. Dėl Baudžiamojo kodekso 20 straipsnio pakeitimo įstatymo, kuriuo politinės
partijos ir religinės bendruomenės bei bendrijos būtų atleistos nuo
atsakomybės už nusikalstamas veikas (2013 m. balandžio 11 d.).
4. „Politiniai susitarimai negali paminti vertybinių principų“ (dėl kreipimosi į
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašant ištirti, ar Švietimo ir mokslo
ministro Dainiaus Pavalkio 2013 m. vasario 20 dienos įsakymas neprieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams) (2013 m. kovo 5 d.).
5. Dėl parlamentinės grupės įkūrimo ir daromo poveikio Seimo nariams dėl
balsavimo teisinės neliečiamybės klausimu (2012 gruodžio 18 d.).
Mišrios Seimo narių grupės Seimo nariai surengė daug susitikimų su gyventojais
savo rinkiminėse apygardose, organizavo gyventojų priėmimus, dalyvavo
renginiuose.

Mišrios seimo narių grupės referentės:
Gražina Grabauskienė, Dalia Rapnikaitė
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