MIŠRIOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS VEIKLOS ATASKAITA
2013 11 16 – 2014 11 16
Mišrios Seimo narių grupės nariai
Mišriai Seimo narių grupei priklauso vienuolika Seimo narių: Linas Balsys, Rima Baškienė,
Povilas Urbšys, Remigijus Ačas (prisijungė nuo 2013-03-12), Naglis Puteikis ( prisijungė nuo 2014-0310), Aurelija Stancikienė, Povilas Gylys, Vytautas Antanas Matulevičius, Algirdas Vaclovas Patackas,
Jonas Varkala (visi šie Seimo nariai prisijungė nuo 2014-06-20) ir Valerijus Simulik ( prisijungė nuo
2014-09-11).
Seimo narys Remigijus Ačas – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto bei Jūrinių ir
žuvininkystės reikalų komisijos narys. Remigijus Ačas taip pat yra 5 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 17 parlamentinių
grupių narė. Iš jų Moterų parlamentinės grupės, Vaiko gerovės parlamentinės grupės, Regionų plėtros
koordinavimo stebėsenos parlamentinės grupės pirmininko pavaduotoja.
Seimo narys Povilas Gylys – Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Biudžeto ir
finansų komiteto, Europos reikalų komiteto, Etikos ir procedūrų komisijos narys. Povilas Gylys taip
pat yra 2 parlamentinių grupių narys. Iš jų Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupės
pirmininko pavaduotojas ir Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje pirmininko
pavaduotojas.
Seimo narys Vytautas Antanas Matulevičius – Žmogaus teisių komiteto narys ir Konstitucijos
komisijos pirmininko pavaduotojas. Vytautas Antanas Matulevičius taip pat yra 7 parlamentinių
grupių narys.
Seimo narys Algirdas Vaclovas Patackas – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir
Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir
reikalų komisijos narys. Algirdas Vaclovas Patackas taip pat yra 14 parlamentinių grupių ir Seimo
delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių asamblėjoje bei
Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Senato ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjoje narys
Seimo narys Naglis Puteikis – Audito komiteto narys. Naglis Puteikis taip pat yra 4
parlamentinių grupių narys.
Seimo narys Valerijus Simulik – Užsienio reikalų komiteto, Europos reikalų komiteto ir
Konstitucijos komisijos narys. Valerijus Simulik taip pat yra 46 parlamentinių grupių narys. Iš jų
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Tarpparlamentinių ryšių su Vakarų Balkanais, Tarpparlamentinių ryšių su Ispanijos Karalyste,
Tarpparlamentinių ryšių su Uzbekistano Respublika, Tarpparlamentinių ryšių su Korėjos Respublika,
Tarpparlamentinių ryšių su Saudo Arabijos Karalyste grupių pirmininkas.
Seimo narė Aurelija Stancikienė – Mišrios Seimo narių grupės seniūno pavaduotoja, Aplinkos
komiteto narė. Aurelija Stancikienė taip pat yra 15 parlamentinių grupių narė. Iš jų Moterų
parlamentinės grupės pirmininko pavaduotoja ir Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje narė.
Seimo narys Povilas Urbšys – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto, Etikos ir procedūrų
komisijos narys. Povilas Urbšys taip pat yra 15 parlamentinių grupių narys. Iš jų Draugystės su Kalnų
Karabachu parlamentinės grupės pirmininko pavaduotojas ir Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos
Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių asamblėjoje narys.
Seimo narys Jonas Varkala – Socialinių reikalų ir darbo komiteto ir Narkomanijos ir
alkoholizmo prevencijos komisijos narys. Jonas Varkala taip pat yra 3 parlamentinių grupių narys.

Teisės aktų projektai
Mišrios Seimo narių grupės Seimo nariai ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2013 m. lapkričio 16 d. iki
2014 m. lapkričio 16 d.) užregistravo 241 teisės aktų projektą:
1. Seimo narys Remigijus Ačas užregistravo 11 teisės aktų projektų. Iš jų Seime buvo priimti 6
projektai.
2. Seimo narys Linas Balsys užregistravo 18 teisės aktų projektų. Iš jų Seime buvo priimti 4
projektai.
3. Seimo narė Rima Baškienė užregistravo 40 teisės aktų projektų. Iš jų Seime buvo priimti 7
projektai.
4. Seimo narys Povilas Gylys užregistravo 13 teisės aktų projektų. Iš jų Seime buvo priimti 2
projektai.
5. Seimo narys Vytautas Antanas Matulevičius užregistravo 23 teisės aktų projektus. Iš jų Seime
buvo priimti 5 projektai.
6. Seimo narys Antanas Vaclovas Patackas užregistravo 9 teisės aktų projektus. Iš jų Seime
buvo priimtas 1 projektas.
7. Seimo narys Naglis Puteikis užregistravo 22 teisės aktų projektus. Iš jų Seime buvo priimti 2
projektai.
8. Seimo narys Valerijus Simulik užregistravo 17 teisės aktų projektų. Iš jų Seime buvo priimti 2
projektai.
9. Seimo narė Aurelija Stancikienė užregistravo 22 teisės aktų projektus. Iš jų Seime buvo
priimti 6 projektai.
10. Seimo narys Povilas Urbšys užregistravo 22 teisės aktų projektus. Iš jų Seime buvo priimti 3
projektai.
11. Seimo narys Jonas Varkala užregistravo 44 teisės aktų projektus. Iš jų Seime buvo priimtas 1
projektas.
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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
„Europa eina energetinio efektyvumo ir atsinaujinančių energetikos išteklių keliu. Kurį
kelią pasirinks Lietuva?“
2014 m. spalio 13 d. Seime vyko Seimo narių B. Vėsaitės ir L. Balsio organizuojama
spaudos konferencija, kurios metu buvo pristatytos pagrindinės Lisabonoje vykusio
tarpparlamentinio Europos atsinaujinančių išteklių energijos forumo (EUFORES) mintys bei
akcentai. Konferencijoje taip pat atkreiptas dėmesys į Europos valstybių, ypač Portugalijos,
patirtį einant elektros energijos rinkos decentralizacijos keliu ir išsakytas raginimas
Vyriausybei greičiau atverti tam galimybes Lietuvoje.
„Černobylio katastrofos metinės: černobyliečių likimai ir Lietuvos atominės
ambicijos“
2014 m. balandžio 28 d. Seime vyko spaudos konferencija, skirta Černobylio katastrofos
metinėms paminėti. Konferencijoje aptarta Černobylio atominės elektrinės avarija, jos
pasekmės Lietuvoje, nukentėjusiųjų nuo radiacijos sveikatos apsauga ir su tuo susijusios
problemos. Taip pat buvo kalbama apie Lietuvos valdžios neryžtingumą atsisakant vykdyti
piliečių valią nestatyti naujos atominės elektrinės Lietuvoje. Konferencijoje dalyvavo Vilniaus
krašto černobyliečių sąjungos „RADIATI“ vadovas Anatolijus Zarovskis ir gydytojas, Europos
černobyliečių paramos fondo viceprezidentas, dr. Gediminas Rimdeika.

Seimo narės Rimos Baškienės konferencijos
„Sveikos šeimos ir Vaikų sveikatos metai: užauginsime paliegėlius, „zombius“ ar sveikus
vaikus?“
2014 m. spalio 22 d. Seime, kartus su Seimo nariu Arimantu Dumčiumi ir
nevyriausybinėmis organizacijomis, Lietuvos sveikuolių sąjunga bei asmenimis, dirbančiais
sveikos gyvensenos puoselėjimo srityje surengta spaudos konferencija ir konferencijaforumas, kur buvo aptartos aktualios problemos, pateikiama vertingos patirties pavyzdžių bei
dar kartą akcentuota, kad ligų prevencijai, visuomenės sveikatinimui mūsų valstybėje
skiriamas nepakankamas dėmesys.
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„Socialinis dialogas ir derybinė galia“.
2014 m. spalio 10 d. Seime vyko Seimo narės R. Baškienės ir Europos Parlamento nario B.
Ropės organizuojama tarptautinė konferencija „Socialinis dialogas ir derybinė galia“.
Konferencijoje buvo diskutuojama apie derybinės galios, kooperacijos ir socialinio dialogo
iššūkius Lietuvoje ir Europoje, pristatyta Norvegijos patirtis. Ypatingas dėmesys skirtas
regionų politikos, decentralizacijos ir ekologiškų darbo vietų kūrimo klausimams.
„Ar sveikos gyvensenos skatinimas taps valstybės prioritetu mūsų valstybėje?“
2014 m. liepos 16 d. Seimo narės R. Baškienės inicijuotoje konferencijoje buvo kalbėta, ką
realiai gali padaryti bendrą tikslą – sveikos visuomenės kūrimą – turintys žmonės ir įvairios
organizacijos. Pranešėjai akcentavo būtinybę mažinti šalyje alkoholio vartojimą, ypač tarp
vaikų ir jaunimo, daugiau dėmesio skirti vaikų sveikatai, ligų prevencijai bei dvasinei žmonių
sveikatai, tarpinstituciniam bendradarbiavimui, socialinei atsakomybei ir iniciatyvų
skatinimui. Pristatyta Sveikų miestų patirtis. Konferencijos metu prie Seimo III rūmų buvo
organizuota akcija „Išsaugokime vyrus“, kurios metu „Medicina practica“ mobilioji laboratorija
sudarė galimybę Vilniaus miesto gyventojams nemokamai atlikti kraujo tyrimus. Šia galimybe
pasinaudojo 80 žmonių.
„Dar kartą apie sveikatą, kuri mus saugo. Juozo Dapšausko knygos argumentai“
2014 m. birželio 26 d. Seimo narės R. Baškienės spaudos konferencijoje knygos „Sveikata,
kuri mus saugo“ , kuri buvo pristatyta, autorius J. Dapšauskas ir kiti sveiko gyvenimo būdo
propaguotojai – Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas Dainius Kepenis, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto docentas dr. Aurelijus Veryga ir knygos mecenatas verslininkas Ramūnas
Karbauskis – išsakė pastebėjimus sveikos gyvensenos, blaivybės bei Lietuvos sveikatos
politikos klausimais.
Kodėl vilkinamas balsavimas dėl šeimos sąvokos apibrėžimo?
2014 m. gegužės 8 d. įvykusioje spaudos konferencijoje parlamentinės grupės „Už šeimą“
pirmininkas R. J. Dagys ir narė R. Baškienė kritiškai įvertino Vyriausybės poziciją, kad ji jau
kelis mėnesius nepateikia išvados dėl Konstitucijos 38 straipsnio pataisos. Šios pataisos
tikslas – Konstitucijoje aiškiai įtvirtinti, kad šeimos institutas yra kildinamas iš santuokos, kuri
suprantama kaip laisvas vyro ir moters susitarimas bei iš motinystės ir tėvystės ryšio. Seimo
narių grupė kreipėsi į Seimo Pirmininkę, Ministrą Pirmininką, Seimo frakcijas prašydama imtis
visų priemonių, kad vyktų tolesnė šio projekto svarstymo procedūra Seime.
„Ar lietuvių kalba taps derybų objektu?“
2014 m. balandžio 23 d. Seime vyko Seimo narių V. Stundžio, R. Kupčinsko, D.
Teišerskytės, R. Baškienės, K. Daukšio ir A. Patacko spaudos konferencija. Konferencijoje
dalyvavo Kultūros ir meno premijos laureatas dr. Vytautas Rubavičius. Konferencijos dalyviai
įvertino Seime įregistruotus Vardų ir pavardžių įstatymų projektus, jų atitikimą Lietuvos
Respublikos Konstitucijai.
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„Nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureatų paskelbimas ir labdarosparamos fondo „Švieskime vaikus“ pristatymas“
2014 m. kovo 13 d. Seimo narės R. Baškienės surengtoje spaudos konferencijoje buvo
pristatyta labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ veikla ir paskelbti nacionalinio vaikų
literatūros konkurso laureatai. Konferencijoje dalyvavo labdaros ir paramos fondo „Švieskime
vaikus“ steigėjai: dainų autorius ir atlikėjas, aktorius Andrius Mamontovas, kultūros mecenatas
Ramūnas Karbauskis bei konkurso komisijos pirmininkas Kęstutis Urba.
„Istorijos ir dabarties ženklai knygoje „Ir kėlėsi Lietuva...“
2014 m. sausio 23 d. vykusioje konferencijoje buvo pristatyta nauja knygų leidyklos
„Saulės delta“ knyga „Ir kėlėsi Lietuva...“. Knyga parengta remiantis Seime vykusių kultūros
forumų, skirtų Saulės mūšio įamžinimui ir karalienės Mortos atminimui, bei kitų reikšmingų
renginių medžiaga. Knygos autoriai – įžymūs mokslininkai, kultūros ir meno atstovai,
visuomenės veikėjai, kurių straipsniuose atsispindi šiaurės Lietuvos regiono istorinė ir
kultūrinė raida ir jos reikšmė visai Lietuvai. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos kultūros fondo
valdybos pirmininkas Hubertas Smilgys, profesorius, habil. dr. Vytenis Rimkus, Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signataras Romualdas Ozolas, istorikai dr. Romas Batūra ir prof. dr.
Arūnas Gumuliauskas bei kultūros mecenatas Ramūnas Karbauskis.
„Ar sveikatingumo metai tapo startu sveikatos dešimtmečiams?“
2014 m. sausio 22 d. Seimo Švietimo mokslo ir kultūros komiteto nariai prof. A. Dumčius
ir R. Baškienė surengė spaudos konferenciją, kurioje buvo aptarti Sveikatingumo metų
rezultatai, jų tęstinumo klausimas, svarstoma Lietuvos sveikatos programa iki 2023 m.
Dalyvavo: 2013-ųjų – Sveikatingumo metų iniciatorius, www.tikiu.lt redaktorius Juozas
Dapšauskas, Lietuvos sveikuolių sąjungos viceprezidentė Sigita Kriaučiūnienė, Marijampolės
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Laukaitienė.

Seimo narių Povilo Urbšio ir Rimos Baškienės konferencijos
„Dėl optimalaus Lietuvos švietimo finansavimo ir dėl saugios aplinkos švietimo
įstaigose“
2014 m. liepos 9 d. Mišri Seimo narių grupė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija
surengė spaudos konferenciją ir pasirašė memorandumą „Dėl optimalaus Lietuvos švietimo
finansavimo ir dėl saugios aplinkos švietimo įstaigoje“, kuriame reikalaujama: tobulinti
švietimo sistemos finansavimą, nemažinti mokyklų finansavimo dėl mokinių skaičiaus
mažėjimo; pedagogams, kuriems keliami vienodi kvalifikaciniai reikalavimai, nustatyti vienodą
darbo užmokestį už tas pačias darbo apimtis ir kokybę bei kita. Konferencijioje buvo pritarta
Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymui išsaugoti anksčiau Švietimo įstatymu reglamentuotą
mokyklos tarybos sudėtį, paliekant joje ir mokinių atstovus. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos
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švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius, Lietuvos švietimo įstaigų
profesinės sąjungos pirmininkas Eugenijus Jesinas.
„Negalią ir specialiuosius poreikius turinčių vaikų problemos turi būti
sprendžiamos“
2013 m. gruodžio 3 d. Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos proga Seime vyko Seimo
narių R. Baškienės ir P. Urbšio spaudos konferencija. Joje taip pat dalyvavo Seimo narė Rimantė
Šalaševičiūtė, labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ įkūrėja ir vadovė Aušra Stančikienė,
Spina bifida ir hidrocefalija sergančių vaikų asociacijos steigėja Rūta Udraitė-Mikalauskienė ir
asociacijos „Kitoks vaikas“ atstovas Audrius Morkūnas. Dalyviai aptarė XVI Vyriausybės darbų
programoje akcentuojamus įsipareigojimus: teikti daugiau sveikatos atstatymo paslaugų
gyventojams, daugiau dėmesio skirti vaikų ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui bei
užtikrinti kompleksinę neįgaliųjų sveikatos priežiūrą bei tobulinti neįgaliųjų integraciją ir
išreiškė viltį, kad tai nebus tik deklaracija, o taps vienu iš svarbiausių veiklos prioritetų.

Seimo nario prof. Povilo Gylio spaudos konferencijos
„Dėl Klonio gatvės gynėjų ir Kedžių šeimos persekiojimo“
2014 m. spalio 2 d. Seime buvo surengta Seimo nario prof. Povilo Gylio spaudos
konferencija tema: reakcija į teisėsaugos vykdomus veiksmus prieš Neringos Venckienės
artimuosius. Konferencijoje dalyvavo Seimo nariai Aurelija Stancikienė ir Jonas Varkala, taip
pat Audronė Skučienė. Dalyviai kreipėsi į plačiąją visuomenę atkreipdami dėmesį į teisinę
savivalę, sistemiškai vykdomą kai kurių žmonių atžvilgiu.
„Ar Lietuvos valstybė pajėgi padėti Garliavos mergaitei?“
2014 m. spalio 23 d. Seimo nario prof. Povilo Gylio spaudos konferencija buvo surengta
Garliavos mergaitės senelių Laimutės ir Vytauto Kedžių prašymu. Konferencijos iniciatoriai
prašė pagalbos – užtikrinti mažametės mergaitės sveikatos apsaugą. Reaguodami į tai, grupė
Seimo narių kreipėsi į LR atsakingas institucijas su prašymu užtikrinti, kad mažametės būklę
skubiai įvertintų medikai ir vaiko teisių apsaugos specialistai. Konferencijoje dalyvavo Seimo
nariai Vytautas Antanas Matulevičius ir Jonas Varkala o taip pat „Drąsos kelio“ partijos narė
Audronė Skučienė.

Seimo nario Algirdo Vaclovo Patacko spaudos konferencijos
„Ar turime savigarbos? Apie Žaliojo tilto skulptūras ir kitą okupacinį paveldą“
2014 m. spalio 25 d. Seimo narys A.V. Patackas surengė spaudos konferenciją, kurioje
buvo diskutuojama dėl sovietinio paveldo. Seimo narys A.V. Patackas išsakė nuomonę, jog
pagrindinė problema, kodėl iki šiol tebestovi Lietuvai svetimų jėgų paminklai yra tautos
savigarbos trūkumas. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 136

osios brolijos pirmininkas Kasparas Genzbigelis, Kauno mero pavaduotojas Stanislovas
Buškevičius, VU paveldosaugos magistrantė, ateitininkė, asociacijos „Pro Patria“ atstovė Lina
Kančytė bei Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos ir kitų visuomeninių organizacijų
atstovai.
„Motina žeme, sujunk mus“
2014 m. liepos 8 – 9 dienomis vyko Seimo nario A.V. Patacko organizuojama konferencija
„Motina žeme, sujunki mus”. Šios konferencijos tikslas – didinti ekologinį sąmoningumą,
remiantis vietinėmis ryšio su žeme tradicijomis. Konferencijoje dalyvavo senovės baltų
religinės bendrijos „Romuva“ atstovai Inija Trinkūnienė, Jonas Vaiškūnas, Europos etninių
religijų kongreso prezidentas Andrasas Korbanas (Andras Corban, JAV) ir Vlasis Rasijas
(Vlassis Rassias, Graikija).

Pranešimai spaudai
Mišrios Seimo narių grupės Seimo nariai ataskaitiniu laikotarpiu paruošė ir išplatino 63
spaudos pranešimus šiomis temomis:
Seimo nario Remigijaus Ačo pranešimas:
„Tiesioginiai mero rinkimai: ne viskas tobula, bet žingsnis į priekį“ (2014 m. liepos 3 d.)
Seimo nario Lino Balsio pranešimai:
1. „Žinybiniai Finansų ministerijos interesai neturi žlugdyti renovacijos“ (2014 m. lapkričio 5 d.).
2. „Verslinės žvejybos ribojimai vidaus vandenyse padės atkurti žuvies išteklius“ (2014 m. spalio
23 d.).
3. „Būtina keisti Seimo Etikos ir procedūrų komisijos formavimo principus ir jos darbo
reglamentą“ (2014 m. spalio 21 d.).
4. Vyriausybė biudžeto siūlymais žlugdo renovaciją, kenkia strateginiams Lietuvos energetinio
saugumo siekiams“ (2014 m. spalio 21 d.).
5. „Puoselėdami savo nacionalinę kultūrą – stiprinsime valstybę. Seimas po pateikimo pritarė
pataisoms, kurios leis transliuoti daugiau lietuvių autorių kūrinių“ (2014 m. spalio 9 d.).
6. „Seimas vienbalsiai pritarė parlamentaro Lino Balsio įstatymo projektui dėl priverstinio
gydymo piktybiškai vengiantiems gydytis tuberkuliozę“ (2013 m. rugsėjo 30 d.).
7. „Piktybiškai vengiantiems gydytis tuberkuliozę - priverstinis gydymas“ (2014 rugsėjo 25 d.).
8. „Rytų partnerystė tampa tiesiog fizinio saugumo garantu“ (2014 m. liepos 22 d.).
9. „Priimtas Metropoliteno koncesijos įstatymas atvers galimybę kardinaliai pakeisti miesto
transportą“ (2014 m. liepos 16 d.).
10. „ Policijos rėmėjams siekiama suteikti daugiau savarankiškumo (2013 m. birželio 17 d.).
11. Seimo nario L.Balsio pranešimas: parlamentaras prašo kuo skubiau ištirti galimą cheminių
medžiagų nutekėjimą į aplinką, įvykusį „Achemos“ gamykloje (2014 m. birželio 4 d.).
12. „Siekdama išsaugoti Prezidento kėdę, Dalia Grybauskaitė pradeda įžūliai meluoti“ (2014 m.
gegužės 15 d.).
13. „ Lietuva turi savo vaikus mylėti, o ne atstumti“ (2014 m. gegužės 13 d.).
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14. „Linas Balsys prašo viešo institucijų pasiaiškinimo dėl barbariško sveikų medžių naikinimo“
(2014 m. gegužės 8 d.).
15. „Rinkimų kampanijoje turi vykti debatai, o ne šmeižtas“ (2014 m. balandžio 29 d.).
16. „Seime įvyks spaudos konferencija “Černobylio katastrofos metinės: černobyliečių likimai ir
Lietuvos atominės ambicijos“ (2014 m. balandžio 29 d.).
17. „Linas Balsys įregistravo įstatymą dėl priverstinio tuberkulioze sergančiųjų gydymo“ (2014 m.
kovo 25 d.).
18. Lietuvišką kultūrą ir muziką turi ginti įstatymas“ (2014 m. vasario 13 d.).
19. „Apginkime Lietuvos žemę nuo spekuliacijų!“ (2014 m. vasario 6 d.).
20. „ EK, reglamentuodama skalūnų dujas, neatlaikė „Chevron“ ir kitų lobistų spaudimo (2014 m.
sausio 21 d.).
21. „L.Balsys paragino Europos Parlamentą skirti didesnį dėmesį efektyvesniam atsinaujinančios
energijos išteklių panaudojimui (2013 m. gruodžio 18 d.).
22. „ „Rail Baltica“ projektas prisidės prie Baltijos jūros regiono plėtros“ (2013 m. gruodžio 10 d.).
23. „ Lietuvos Vyriausybė turi aiškiai pasakyti, jog nestato Visagino AE, ir pareikalauti, kad nebūtų
vykdomi branduoliniai projektai Astrave ir Kaliningrade“ (2013 m. gruodžio 3 d.).
24. „ Gyventojai neturi tapti atliekų deginimo verslo įkaitais“ (2013 m. lapkričio 27 d.).
25. „Atliekų mažinimas turėtų prasidėti“ nuo atsakingo vartojimo ir rūšiavimo skatinimo (2013 m.
lapkričio 26 d.).
Seimo narė Rima Baškienė parengė arba iniciavo pranešimus spaudai:
1. „Būkim tikslūs ir garbingi Seime svarstydami nacionalines vertybes“ (2014 m. lapkričio 13 d.).
2. „Kiek kainuoja kilometras rekonstruojamo kelio“ (2014 m. lapkričio 12 d.).
3. „Ar sveikos visuomenės kūrimas svarbus tik nevyriausybininkams?“ (2014 m. spalio 23 d.).
4. „Norvegų patarimas Lietuvai - skatinti profsąjungų judėjimą “ (2014 m. spalio 16 d.).
5. Kartu su grupe Seimo narių : „Parlamentarai pateikė klausimus sveikatos apsaugos ministrei,
ragindami neįteisinti medikamentinio aborto“ (2014 m. spalio 7 d.).
6. „ Po teisės aktais, susijusiais su euro įvedimu , kyšo lobistų ausys“ (2014 m. rugsėjo 25 d.).
7. Kartu su grupe Seimo nariu „Kodėl mažamečiams skirtuose vadovėliuose peršama mintis, kad
lytis yra laisvai pasirenkamas dalykas?“ (2014 m. rugsėjo 24 d.).
8. „Saulės mūšio vieta tebelaukia Vyriausybės dėmesio“ (2014 m. rugsėjo 23 d.).
9. Kartu su grupe Seimo nariu „Kodėl mažamečiams skirtuose vadovėliuose peršama mintis, kad
lytis yra laisvai pasirenkamas dalykas?“ (2014 m. rugsėjo 24 d.).
10. „Moksleivių maitinimui reikia didesnės kontrolės“ (2014 m. rugsėjo 11 d.).
11. „ Ar sveikos gyvensenos skatinimas taps prioritetu mūsų valstybėje?“ (2014 m. liepos 17 d.).
12. „ Ar išskirtinis skubėjimas sesijos pabaigoje uždegs žalią šviesą dar didesnei azartinių lošimų
plėtrai?“ (2014 m. liepos 15 d.).
13. „ Kviečia penktasis Naisių vasaros festivalis“ (2014 m. liepos 11 d.).
14. „ Kviečiu įsiklausyti į Nepriklausomybės Akto signatarės Vidmantės Jasukaitytės žodžius (2014
m. liepos 10 d.).
15. Kartu su parlamentine grupe „Už ištikimybę priesaikai“ „Parlamentarai ragina išgirsti
Prezidentės žodžius, Lietuvių kalba negali būti politinių sandorių sandėrių objektu“ (2014 m.
liepos 8 d.).
16. „ Tikroji sveikatos apsauga - pastangos neleisti žmonėms susirgti?“ (2014 m. birželio 27 d.).
17. Kartu su grupe Seimo nariu „Kodėl mažamečiams skirtuose vadovėliuose peršama mintis, kad
lytis yra laisvai pasirenkamas dalykas?“ (2014 m. rugsėjo 24 d.).
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18. Seimo narių „Parlamentarų nuomone, Konstitucijos 38 straipsnio pataisų svarstymą vilkina
Vyriausybė ir Seimo Konstitucijos komisija“ (2014 m. gegužės 8 d.)
19. „Tai vertinu kaip pasityčiojimą“ (2014 m. kovo 25 d.)
20. Kartu su grupe Seimo narių : „Ar vienalytes santuokas propaguojančių vaikiškų knygų rėmimas
yra Kultūros ministerijos prioritetas?“ (2014 m. kovo 20 d.)
21. „Investicija į vaikus yra svarbiausias mūsų tautos ir valstybės išlikimo garantas“ (2014 m. kovo
13 d.)
22. „Istorijos ir dabarties ženklai knygoje „Ir kėlėsi Lietuva...“ (2014 m. sausio 24 d.)
23. Kartu su Parlamentinės grupe „Už ištikimybę priesaikai“ : dėl pateikto Tautinių mažumų
įstatymo projekto (2013 m. gruodžio 23 d.)
24. „Negalią ir specialiuosius poreikius turinčių vaikų problemos turi būti sprendžiamos“ (2013 m.
gruodžio 3 d.)
25. kartu su parlamentine grupe „Už ištikimybę priesaikai“ „Dėl informacijos nutekinimo skandalo
(2013 m. lapkričio 27 d.).

Seimo nario Povilo Gylio pranešimai:
1. „Politikai – teisiniuose spąstuose pilietybės klausimais“ (2014 m. lapkričio 13 d.).
2. „Apie dėdulę ir ambasadorius“ (2014 m. lapkričio 6 d.).
3. „Rinkimų komitetams, turi būti leista vadintis tikraisiais vardais“ (2014 m. lapkričio 6 d.).
4. „N.Venckienės byla – teisinio absurdo teatras (2014 m. spalio 27 d.)
5. „Seimo nario Povilo Gylio pareiškimas (2014 m. spalio 21 d.)
6. „Lietuviškas metropolitenas – negraži gražuolė?“ (2014 m. rugsėjo 23 d.)
7. „Valdanti koalicija savos užsienio politikos neturi“ (2014 m. rugsėjo 9 d.)
8. „Antrasis „šaltasis“ karas: ekonominis frontas“(2014 m. rugpjūčio 13 d.)
Seimo nario Naglio Puteikio pranešimas:
1. „Seimo nario N.Puteikio pranešimas: piliečiams ir institucijoms – realias teises ginti viešąjį
interesą“ (2014 m. lapkričio 12 d.)
2. „LVAT sprendimas padės ginti šilumos vartotojų teises“ (2014 m. lapkričio 6 d.).
Seimo nario Valerijaus Simuliko pranešimai:
1. „Šiauliuose registruotas pirmasis nepartinis visuomeninis rinkimų komitetas AG“(2014 m.
lapkričio 4 d.).
2. „Škotiška pamoka Lietuvos politikams“ (2014 m. rugsėjo 23 d.)
Seimo narės Aurelijos Stancikienės pranešimai:
1. „Parlamentarai pateikė klausimus sveikatos apsaugos ministrei, ragindami neįteisinti
medikamentinio aborto“ (2014 m. spalio 7 d.)
2. „KPD vadovės veiksmai ardo paveldo apsaugos sistemą ir diskredituoja valstybės instituciją“
(2014 m. rugsėjo 23 d.)
Seimo narys Povilas Urbšys parengė arba iniciavo pranešimus spaudai:
1. Kartu su grupe Seimo narių : „Parlamentarai pateikė klausimus sveikatos apsaugos ministrei,
ragindami neįteisinti medikamentinio aborto“ (2014 m. spalio 7 d.).
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2.Kartu su grupe Seimo nariu „Kodėl mažamečiams skirtuose vadovėliuose peršama mintis,
kad lytis yra laisvai pasirenkamas dalykas?“ (2014 m. rugsėjo 25 d.).
3.„ Grupė Seimo narių kreipėsi į Ministrą Pirmininką dėl įstatymo nuostatų vykdymo“ (2014 m.
liepos 17 d.)
4.„Priimtas Susirinkimų įstatymo pakeitimo įstatymas“ (2014 m. liepos 17 d.)
5.Kartu su parlamentine grupe „Už ištikimybę priesaikai“ „Parlamentarai ragina išgirsti
Prezidentės žodžius, Lietuvių kalba negali būti politinių sandorių sandėrių objektu“ (2014 m. liepos 8
d.).
6. Kartu su grupe Seimo narių : „Ar vienalytes santuokas propaguojančių vaikiškų knygų
rėmimas yra Kultūros ministerijos prioritetas?“ (2014 m. kovo 20 d.)
7. Kartu su Parlamentinės grupe „Už ištikimybę priesaikai“ : dėl pateikto Tautinių mažumų
įstatymo projekto (2013 m. gruodžio 23 d.)
8.Kartu su parlamentine grupe „Už ištikimybę priesaikai“ „Dėl informacijos nutekinimo
skandalo (2013 m. lapkričio 27 d.)

Mišrios Seimo narių grupės pareiškimai:
Premjeras pakviestas paaiškinti kylančių kainų priežastis“ (2014 m. lapkričio 6 d.)
Būtina keisti Seimo Etikos ir procedūrų komisijos formavimo principus ir jos darbo
reglamentą“ (2014 m. spalio 21 d.)

Mišrios Seimo narių grupės Seimo nariai surengė daug susitikimų su gyventojais savo
rinkiminėse apygardose, organizavo gyventojų priėmimus, dalyvavo renginiuose.
Mišrios Seimo narių grupės narys Linas Balsys 2014 m. rugpjūčio 14 d. priėmė Austrijos
žaliųjų partijos „Die Grūnen“ delegaciją. Susitikimo metu buvo apsikeista nuomonėmis apie
atsinaujinančią energetiką, švarią aplinką.
Grupės seniūnė Rima Baškienė 2014 m. rugsėjo 11 d. priėmė Rumunijos švietimo įstaigų
atstovus. Susitikimo metu buvo diskutuojama aktualiais Lietuvos ir Rumunijos švietimo sistemos
klausimais, dalijamasi patirtimi.
Mišrios Seimo narių grupės referentės:
Gražina Grabauskienė
Dalia Gasparavičienė
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