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Jūsų pasitikėjimo dėka 2016 m. buvau išrinkta Seimo nare Kuršėnų-Dainų vienmandatė-      
je rinkimų apygardoje, o pagal Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą sulaukiau net 
41,6 tūkst. Jūsų reitingavimo balsų – tai priėmiau kaip ypatingą įpareigojimą. Didžiulė 
atsakomybė būti išrinktai vienmandatėje apygardoje, nes prie Seimo nario darbo įprastos 
parlamentinės veiklos prisideda atstovavimo savo krašto žmonėms būtinybė ir džiaugsmas, 
dalyvavimas susitikimuose ir renginiuose, žmonių rūpesčių ir problemų žinojimas ir jų spren-
dimas. 45-oji rinkimų apygarda dėl įvairių priežasčių du kartus keitė savo ribas ir pavadinimą, 
tačiau pagrindu išliko Šiaulių rajonas. Mano priimamieji nuolat veikė Šiauliuose ir Kuršėnuo-
se. 

Darbas Seime  tai pasiaukojanti tarnystė Lietuvai, kuri reikalauja žinių ir patirties, atsakingo –
pasirengimo šiam darbui, nes tapus Seimo nariu mokytis jau nėra kada, reikia iš karto daug ir  
atsakingai dirbti. 

Morali politika, aktyvumas, pareigingumas ir meilė darbui yra nuolatiniai mano gyvenimo 
palydovai. Manau, kad tai bei parlamentinio darbo patirtis lėmė, jog šios kadencijos pradžio-
je buvau pasiūlyta ir ženklia balsų dauguma (105 balsais)  išrinkta Seimo Pirmininko pirmąja 
pavaduotoja. Tai labai atsakingos pareigos: rūpinausi Seimo sesijų darbų programų paren-
gimu ir plenarinių posėdžių darbotvarkių sudarymu, komitetų ir komisijų veikla, pirminin-
kaudavau plenariniams posėdžiams, pavaduodavau Seimo pirmininką jam išvykus, atsto-
vaudama Seimą dalyvavau susitikimuose ir diskusijose su aukštais kitų šalių pareigūnais ir 
delegacijomis, ambasadoriais, signatarais ir, žinoma, aktyviai dalyvavau įstatymų leidyboje. 

Visada vadovavausi Seimo nario priesaika ir Valstybės politiko elgesio kodekso  nuostatomis: 
pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešumas, padoru-
mas, pavyzdingumas, nesavanaudiškumas, nešališkumas, atsakomybė. Tolerancija ir komp-
romisų paieška, neskirstymas žmonių pagal priklausomumą partijoms, o  vertinimas pagal  
jų padarytus darbus, drąsa veikti yra man būdingi bruožai. Sau ir kitiems nuolat keliu aukš-
čiausius vertybinius reikalavimus ir būtinybę sąžiningai vykdyti patikėtas pareigas. Neturė-
dama asmeninio ar šeimos verslo rūpesčių galėjau visą savo laiką skirti šiam darbui. 

Keturių intensyvaus darbo metų Seime atspindžiai yra šioje trumpoje ataskaitoje. Daug kas 
liko neįvardinta, kai ko nespėjau, tačiau galiu drąsiai žiūrėti žmonėms į akis, nes dirbau daug 
ir nuoširdžiai. 

Gerbiamieji 
mano 
rinkėjai,



Man dažnai tenka pirmininkauti Seimo plenariniams posėdžiams. Premjeras Saulius Skvernelis 
pristato Vyriausybės ataskaitą 2020-05-12

Kartu su Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu pirmininkavau Respublikos Prezidento Gitano 
Nausėdos inauguracijai 2019-07-12 



Kadangi esu Seimo valdybos narė, kartu su Seimo Pirmininku ir kitais jo pavaduotojais spren-
dėme organizacinius Seimo darbo klausimus. Mano siūlymu pakeitėme parlamentinių lėšų 
naudojimo tvarką ir panaikinome iki tol buvusią galimybę Seimo nariams nuomotis automo-
bilius už valstybės lėšas, atsisakėme anksčiau buvusios privilegijos Seimo vicepirmininkams 
turėti tarnybinį automobilį su vairuotoju, nes pareigų atlikimui galima naudotis Seimo trans-
porto paslaugomis pagal nustatytą tvarką. Daugiau dėmesio skyrėme parlamentinei kont-
rolei, nuolat išklausėme Seime ministrų pranešimus apie priimtų įstatymų įgyvendinimą. 
Valdybos narių susitikimai su Respublikos Prezidentu, ypač aptariant Seimo sesijos darbų 
programas yra abipusiai naudingi. Šios kadencijos Seimui teko garbė dirbti ir su Prezidente 
Dalia Grybauskaite, ir su Prezidentu Gitanu  Nausėda. 

Darbas Seimo valdyboje

Seimo valdybos posėdis

Seimo valdybos narių dalyvavimas Lietuvos diplomatinių atstovybių (ambasadų ir konsu-
latų) vadovų rengiamuose forumuose yra puiki galimybė aptarti aktualius užsienio politikos 
klausimus. Išvažiuojamieji Valdybos posėdžiai leido geriau susipažinti su Valstybės apsaugos 
bei Europos Sąjungos bei Šengeno zonos išorės sienos apsaugos specifika, Klaipėdos jūrų 
uosto, SGD terminalo, Mažeikių naftos perdirbimo ir kitų strateginių įmonių veikla. 

Seimo valdybos posėdžiai, kaip ir komitetų, komisijų, seniūnų sueigų  posėdžiai mūsų siūly-
mu tapo atviresni visuomenei – transliuojami.



Pirmasis Seimo valdybos susitikimas su Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda 2020-09-09

Seimo valdybos nariai su kadenciją baigusia Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite 
2020-07-12



Visą šią kadenciją dirbau Socialinių reikalų ir darbo komitete. Kartu su Vyriausybe ir Socia-
linės apsaugos ir darbo ministerija socialinėje srityje nuveikėme išties daug. Išskirtinį dėmesį 
skyrėme skurdo ir socialines atskirties mažinimui, paramos ir paslaugų šeimai ir vaikams bei 
socialinės atsakomybės didinimui. Pavyko ženkliai padidinti skiriamas lėšas socialinei sričiai. 
2016 metais tam buvo skiriama 1 418 030 tūkst. eurų, o 2020 metais – 3 921 101 tūkst. eurų.

Atidėję Darbo kodekso įsigaliojimą, sudarėme galimybes suinteresuotiems asmenims ir 
visuomenei pateikti pasiūlymus dėl naujojo Darbo kodekso ir kitų socialinio modelio 
įstatymų. Šie teisės aktai buvo priimti tik radus kompromisą Trišalėje taryboje. Kartu 
surastas sprendimas dėl minimalios mėnesinės algos didinimo, mokestinės reformos 
įgyvendinimo.

Darbas komitete

Dėmesys šeimai ir vaikams: 
Skubiai sprendėme iškilusias problemas vaiko teisių apsaugos srityje – surengėme neei-
linę Seimo sesiją (2017 m. vasario mėn.). Seimo kadencijos eigoje šiam klausimu skyrė-
me išskirtinį dėmesį. Uždraudėme visų formų smurtą prieš vaiką, patobulinome vaiko 
teisių apsaugos sistemą, ją centralizuojant ir suteikiant vaikui reikalingą efektyvią pagal-
bą bei sudarant tinkamą aplinką jo visapusiškai raidai. 

Įvedėme vaiko pinigus, priėmėme sprendimą juos kasmet didinti. 2020 m. vaiko pinigai 
išaugo dvigubai iki 60 eurų, neįgaliems, gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikams – 100 
eurų. Vaiko pinigai nėra įskaičiuojami į šeimos pajamas ir nesumažina galimybės gauti 
kitas išmokas. Mūsų sprendimas mokėti vaiko pinigus pripažintas ir įvertintas Europos 
Komisijos kaip vienas esminių pokyčių vaikų gerovės politikoje. Ekstremalios situacijos 
metu visiems vaikams skirtos vienkartinės 120 eurų, o gausių šeimų ir neįgaliems vai-
kams 200 eurų išmokos.

Įgyvendinamas mano anksčiau teiktas Vaikų išlaikymo fondo įstatymas. Mūsų siūlymu 
padidinta  išmoka alimentų negaunantiems vaikams, padidintos išmokos gimus vaikui 
ir besimokančioms motinoms vaiko priežiūrai.

Mūsų priimtu Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įsta-
tymu, sudarytos geresnes sąlygos jaunoms šeimoms apsirūpinti pirmuoju būstu regio-
nuose. Tuo jau  pasinaudojo per 1500 jaunų šeimų, kurios gavo valstybės dotacijas. Vals-
tybės biudžete kasmet tam skiriame po 10 mln. eurų. Sudarėme galimybes, kad verslas ir 
savivalda galėtų prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo plėtros.

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. visiems priešmokyklinukams ir pirmokams skiriamas nemo-
kamas maitinimas. 

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. atstatytas ir didinamas neformaliojo ugdymo krepšelio finan-
savimas, kuriam praėjusios kadencijos Vyriausybė valstybės biudžete iš viso neskyrė 
lėšų.

Įvesta šeimos kortelė daugiavaikėms šeimoms, suteikianti nuolaidas prekėms ir paslau-
goms.



Tarptautinė konferencija „Skurdo mažinimo 
politikos kryptys ir veikėjai“ 2017-06-07

Konferencija apie Šv. Jono Pauliaus II-ojo pili-
griminį kelią 2017-11-29

Vienijančios ir dvasiškai pakylėjančios Šiaulių vyskupijos Šeimų šventės kasmet sukviečia 
tūkstančius šeimų (2018-01-07). Dvidešimt metų esu šių švenčių dalyvė

Įkūrėme Šeimos ir vaiko gerovės pakomitetį prie Socialinių reikalų ir darbo komiteto bei 
parlamentinę grupę  „Už šeimą“.

Priėmėme šeimos stiprinimo įstatymą, įkūrėme Nacionalinę šeimos tarybą, kuri vertins, 
kaip kiekvienas teisės aktas įtakoja šeimų gyvenimą.



Su Kuršėnų Trečiojo amžiaus universiteto klausytojais minėjome Pagyvenusių žmonių dieną 
2018-10-08

Dėmesys senjorams:
Ženkliai padidinome pensijas, didindami bazinę jos dalį (ji dabar finansuojama iš Valsty-
bės biudžeto) ir įgyvendindami pensijų indeksavimą. Tokio spartaus pensijų augimo 
nėra buvę per visą atkurtos nepriklausomos Lietuvos istoriją. (Vidutinė pensija nuo 2016 
metų padidėjo 133 eurais.) Padidinome valstybines pensijas tremtiniams ir nepriklau-
somybės kovų dalyviams.

Seimas pritarė Respublikos Prezidento siūlymui 1,83 proc. padidinti bazinę pensiją, tam 
papildomai valstybės biudžete skiriant 32 mln. eurų. Seimas pritarė ir mano bei kolegų 
siūlymui atitinkamu procentu nuo 2021 m. papildomai padidinti ir kintamąją pensijos 
dalį. Ekstremalios situacijos metu visiems pensininkams ir neįgaliesiems buvo skirtos 
vienkartinės 200 eurų išmokos.

„Sodros“ skolą – 3,9 milijardo eurų, kurią paveldėjome, pavyko panaikinti ir sukaupti  
540 mln. eurų  „Sodros“ rezervą, tai sukūrė pagrindą socialinio draudimo sistemos sta-
bilumui ir tvariam pensijų didėjimui ateityje. 

Mūsų siūlymu Valstybės biudžete  skyrėme 41 mln. eurų ir gerokai anksčiau negu buvo 
numatyta grąžinome buvusių Vyriausybių sumažintų senatvės pensijų ir valstybinių 
pensijų visą likusią dalį dirbusiems pensininkams.

Pradėjome krizės metu sumažintų ir iki šiol negrąžintų valstybinių pensijų bei kitų išmo-
kų grąžinimą.

Patvirtinome pensijų kaupimo pertvarką. Atsisakėme „Sodros“ įmokos dalies pervedi-
mo į pensijų fondus. Pensijų anuitetų mokėtoja paskirta  „Sodra“.

Priėmėme Užimtumo įstatymo pataisas, kurios sudarys galimybę greičiau ir efektyviau 
vykdyti darbo paieškas, didins vyresnių asmenų įdarbinimo galimybes. 

Sumažinome kompensuojamųjų vaistų kainas. Nuo 2020 m. liepos 1 d. vaistai 100 proc. 
yra kompensuojami visiems 75 metų ir vyresniems šalies gyventojams, taip pat 55 proc. 
ir mažesnį darbingumo lygį arba specialiųjų poreikių lygį turintiems asmenims; pensi-
ninkams, kuriems nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis ir vaikams iki 18 metų.



Socialinės atskirties mažinimas:
Mažinome mokestinę naštą mažas pajamas gaunantiems asmenims. Neapmokestina-
mąjį pajamų dydį (NPD) 2017 m. padidinome nuo 200 eurų iki 310 eurų, o 2020 m. – iki  
400 eurų. 

Mūsų siūlymu padidintos šalpos pensijos. Nuolat didindami valstybės remiamas paja-
mas sudarome geresnes galimybes gauti valstybės paramą tiems, kuriems jos labiausiai 
reikia. Kartu su SADM inicijavome projektus, siūlančius padėti žmonėms, skatinti juos 
dirbti, į šią veiklą įtraukiant seniūnijas, bendruomenes, verslo atstovus, kad daugiau 
ilgalaikių bedarbių sulauktų tarpininkavimo ir pagalbos įsidarbinant, nes gyvenimas iš 
pašalpų negali tapti žmonių gyvenimo norma.

Seimas vienbalsiai pritarė mano ir R. Šalaševičiūtės inicijuotoms Šalpos pensijų įstatymo 
pataisoms, kuriomis įtvirtinome, kad 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos senatvės 
pensija bus mokama tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, ne mažiau kaip 15 
metų slaugiusiems namuose neįgaliuosius ir motinoms, išauginusioms ne mažiau kaip 5 
vaikus. Teisę gauti didesnio dydžio šalpos pensiją nuo 2020 m. sausio 1 d. įgijo apie 3500 
daugiavaikių mamų ir apie 4000 neįgaliųjų slaugytojų. Pagaliau neįgalių asmenų slau-
gymas ir vaikų auginimas daugiavaikėse šeimose prilyginamas darbui ir suteikia teisę į 
didesnę šalpos pensiją, kuri ateityje bus didinama.

Padidinome valstybės paramą gyventojams už šildymą bei įvedėme neterminuotą PVM 
lengvatą už centralizuoto šildymo paslaugas.

Skubos tvarka buvo priimtas mano ir kolegų pasiūlymas, kad asmenims, esantiems slau-
gos ir palaikomojo gydymo ligoninėse, į 120 dienų per metus nustatytą terminą nebūtų 
įskaičiuojamas Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotar-
pis. Per 2 tūkst. žmonių sulaukė realios pagalbos. 

Priimtos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisos, kurių pagrindu ser-
gančius sunkiomis ligomis vaikus slaugantiems šeimos nariams ligos socialinio draudi-
mo išmokos mokamos ilgesnį laikotarpį. Teisę gauti ligos išmokas šiais atvejais įgijo ir 
apdrausti seneliai.

Siekdami daugiau dėmesio skirti neįgaliųjų problemų sprendimui, Seime įkūrėme Neį-
galiųjų teisių komisiją, bendradarbiavome su nevyriausybinėmis organizacijomis, inici-
javome konferencijas, parodas ir diskusijas Seime. Sprendėme neįgaliųjų įdarbinimo 
problemas.

Siekiant sušvelninti dėl koronaviruso pandemijos kilusias socialines pasekmes priėmė-
me Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisas, su-
darant palankesnės sąlygos nepasiturintiems gyventojams gauti piniginę socialinę 
paramą ir didinti ilgalaikių socialinės pašalpos gavėjų motyvaciją integruotis į darbo 
rinką.

Išmoką nėščiai moteriai, neturinčiai nustatyto socialinio draudimo stažo, padidinome 
nuo 76 iki 250 eurų.

Siekiant padidinti laikinų finansinių sunkumų turinčių mokesčių mokėtojų galimybę 
stabilizuoti savo finansinę būklę, priėmėme Mokesčių administravimo įstatymo 
pataisas, sudarant galimybę  taikyti mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimą 
arba išdėstymą. 



Komitete daug dėmesio skyrėme 
verslumo skatinimui ir ypač smul-
kiam verslui. Šiuo klausimu inici-
javome eilę konferencijų, siekiant, 
kad būtų išgirstos ir sprendžia-
mos smulkaus verslo problemos, 
užtikrinančios aiškumą ir stabilu-
mą. Sprendėme jaunimui skirtų 
įdarbinimo programų įgyvendi-
nimą. Mums pavyko pasiekti, kad 
savarankiškai dirbančiųjų apmo-
kestinamoji bazė nedidėtų, kaip 
buvo siūloma. Ekstremalios situa-
cijos ir karantino metu visiems 
savarankiškai dirbantiems skirta 
257 eurų išmoka (5 mėn.) bei gali-
mybė gauti paramą keičiant veik-
los sritį.

Dėmesys verslumo skatinimui:

2018 m. Lietuva buvo priimta į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją 
(EBPO). Pasaulio gerovės indekso duomenimis Lietuva tarp 149 pasaulio šalių yra 36 vie-
toje. Verslo sąlygas vertinančiame Pasaulio banko tyrime „Doing Business“ Lietuva uži-
ma 11 vietą iš 190 pasaulio valstybių, o tarp 28  ES valstybių narių Lietuva užima 4 vietą. 
Lietuvoje sparčiai augo pažangių technologijų gamybos ir žinioms imlių paslaugų pro-
jektų skaičius, juos įgyvendinant 2019 metais sukurta daugiau nei 5 tūkst. darbo vietų, 
įsteigta 420 naujų startuolių. Jeigu šią sėkmę mato ir pripažįsta pasaulis, ja patikėti ir 
toliau dirbti ta linkme privalome ir mes patys. Pagaliau turime stabiliai augantį darbo 
užmokestį. Dėl ekonomikos augimo ir mokesčių reformos vidutinis atlyginimas nuo 
2016 m. pakilo penktadaliu.

Nuo 2019 m. patvirtinta mokesčių reforma, sujungiant darbuotojo ir darbdavio mokes-
čius. Darbo užmokestis  „ant popieriaus“ buvo perskaičiuojamas jį didinant 1,289 karto.

Mūsų kadencijos metu progresinė gyventojų pajamų mokesčių skalė tapo realybe – 
ypač dideles pajamas gaunantys moka 32 proc. gyventojų pajamų mokestį, o kitiems 
įvestas pagrindinis 20 proc. (vietoje 21 proc.) gyventojų pajamų mokesčio tarifas. 

Ryžtingi veiksmai mažinant korupciją ir šešėlį ekonomikoje leido papildyti biudžetą 
šimtais milijonų  eurų. 

Mūsų Vyriausybės parengtas „Ateities ekonomikos DNR“ planas leis išlaikyti ir kurti dar-
bo vietas, skatinti ekonomiką, užtikrinant jos tvarumą, o Nacionalinis pažangos planas 
padės įgyvendinti šalyje būtinus pokyčius ir užtikrinti ilgalaikę šalies ekonominę bei so-
cialinę pažangą. 

Džiaugiuosi gražiu bendradarbiavimu su Verslo konfederacijos, Pramonės, prekybos ir 
amatų rūmų, Smulkiųjų verslininkų asociacijos atstovais. 

Su Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
Garbės Prezidentu Vidmantu Japertu ŠPPAR 
asamblėjoje 2020-03-10



Kita veikla: 
Komiteto, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai dažnai vykome į savival-
dybes, tame tarpe į Šiaulių miesto bei rajono, ir kartu su vietos valdžia, specialistais 
sprendėme aktualias problemas, ypač domėjomės vaikų globos namų pertvarka, sie-
kiant institucinę globą pakeisti į vaikų gyvenimą šeimose ir šeimynose.

Seime surengėme daug konferencijų ir diskusijų, kurios leido įvertinti Vyriausybės prog-
ramą ir Seimo sprendimus dėl skurdo mažinimo, nevyriausybinių organizacijų vaid-
mens bei galimybių aktyviai veikti, išsiaiškinti problemas, pateikti įžvalgas, numatyti 
galimybes ir perspektyvas.  Mūsų inicijuotos tarptautinės konferencijos demografijos ir 
šeimos politikos klausimais su Baltijos ir Vidurio Europos šalių parlamentarais dėl gims-
tamumo, emigracijos, sparčiai senstančios visuomenės ir kitais klausimais buvo vaisin-
gos naujais įstatymų projektais..  

SRDK narių susitikimas su Sakartvelo parlamentarais 2017-03-28



Vyriausybė, atsižvelgdama į situaciją dėl koronaviruso plitimo nuo 2020 m. kovo 16 d. paskel-
bė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Reikėjo skubiai priimti ryžtingus spren-
dimus. Ši Vyriausybė buvo sukaupusi valstybės finansų rezervą, kuris sudarė beveik 1 mili-
jardą 400 milijonų eurų, tai pasitarnavo COVID-19 pasekmėms mažinti. 10 proc. šalies 
bendro vidaus produkto (BVP), tai yra 5 mlrd. eurų buvo nutarta skirti gyventojų užimtumo, 
sveikatos, saugumo užtikrinimui ir pagalbai verslui bei ekonomikos skatinimui ilgesniam 
periodui. Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė įstatymų pakeitimus, skirtus išsaugoti 
darbo vietas ir padėti gyventojams. Didžiausias krūvis derinant įstatymų pakeitimus teko 
mūsų Socialinių reikalų ir darbo komitetui. Skirta fiksuota išmoka dirbantiems savarankiškai, 
mokymosi stipendija bedarbiams, didesnė ligos išmoka darbuotojams, kurie užsikrėtė vyk-
dydami profesines funkcijas, ilgesnė ligos išmoka vaikams prižiūrėti, ligos išmoka seneliams, 
prižiūrintiems anūkus, ligos išmoka prižiūrintiems žmones su negalia, senolius ir t. t. Užim-
tumo įstatymo priėmimas suteikė pagalbą žmonėms ir galimybę verslui mokėti subsidijas, 
darbo paieškos išmokas. Pritarėme naujai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicia-
tyvai ekstremalios situaci-
jos ar karantino metu, sie-
kiant išsaugoti darbo vie-
tas, mokėti darbdaviams 
subsidijas už į prastovas 
išleistus vyresnio amžiaus 
darbuotojus. Priėmėme 
daug kitų reikalingų spren-
dimų.

Dirbome daug, nes reikėjo 
greitai priimti žmonėms 
reikalingus sprendimus. 
Plenariniai posėdžiai nere-
tai vykdavo nuo 9 val. ryto 
iki 21 val. vakaro. Komitetai, 
komisijos išmoko dirbti 
nuotoliniu būdu, nes reikė-
jo užtikrinti saugumą, kad 
Seimo darbas nesustotų. 
Ekstremali situacija šalyje 
vertė įvertinti visas sritis ir 
visas finansines galimybes, 
todėl buvo labai svarbu 
rasti bendrus sprendimus.  

Seimas atsakingai dirbo 
ekstremalios situacijos ir karantino metu



Dėmesys  kultūrai ir  švietimui 

Praėjusioje kadencijoje dirbau Švietimo, mokslo  ir  kultūros komitete, todėl man šios temos 
svarbios ir artimos. 

Siekdami didesnio dėmesio kultūrai, įsteigėme atskirą Kultūros komitetą.

Kasmet buvo didinamas finansavimas kultūrai. 2018  m. skirta – 168 mln. eurų, 2019 m. – 
208 mln. eurų, 2020 m. – 214 mln. eurų. Šiemet dar papildomai skirta apie  70 mln. eurų.

2018 m. pabaigoje startavo „Kultūros paso“ programa, kuri suteikė mokiniams galimybę 
nemokamai lankyti teatrus, koncertus, muziejus. 

Priėmėme Kultūros politikos pagrindų įstatymą, kuris padės įtvirtinti, kad kultūros 
prioritetai būtų formuojami ir įgyvendinami tik tariantis su visuomene ir kultūros srityje 
dirbančiais žmonėmis. 

Įkūrėme regioninės kultūros tarybas, kurios svarsto ir atrenka geriausius, tam regionui 
reikalingiausius kultūros ir meno projektus. 

2016–2020 m. kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai viešajame sektoriuje padidėjo 
vidutiniškai 513 eurų. Buvo skiriamos ženklios investicijos į kultūros įstaigų darbo sąly-
gų gerinimą, jų infrastruktūrų atnaujinimą.

Dalyvavimas kultūriniuose renginiuose man yra ne tik atgaiva sielai, bet ir padėka kultūrą 
puoselėjantiems žmonėms. Visada pasisakiau už mūsų tautos vertybių puoselėjimą, kul-
tūros, tradicijų ir kalbos išsaugojimą.

Respublikinėje tautodailės parodoje, skirtoje Lietuvos tautodailininkų sąjungos 50-mečiui  
2017-01-26



Kasmet didėjo finansavimas  švietimui, mokslui ir sportui.  Per 2020 metus padidėjo 95 
mln. eurų.

Švietimo srityje vyko pertvarkos, keitėsi darbo apmokėjimo tvarka, didėjo atlyginimai. 
Nuo2020 m. rugsėjo mėn. bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo, profesinio 
mokymo mokytojams bei dėstytojams ir mokslo darbuotojams atlyginimai, lyginant su 
praėjusių metųrugsėju, didėja dar vidutiniškai 10 proc. 

Kaip ir buvo žadėta, žymiai augs darželio auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo peda-
gogų atlyginimai: ikimokyklinio ugdymo pedagogams – vidutiniškai 46 proc., priešmo-
kyklinio ugdymo pedagogams – vidutiniškai 30 proc. Šių pedagogų atlyginimai 
susilygins su bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimais. Minėtos lėšos yra numatytos 
2020 metų valstybės biudžete. 

Lietuvos ateities ekonomikos DNR plane numatyta 14 mln. eurų mokyklų skaitmeni-
zacijai, kiekvieno mokinio krepšeliui tam bus skiriama papildomai po 40 eurų. COVID-19 
privertė keisti ugdymo procesą, įvaldant nuotolinį mokymą.

Didesnis dėmesys skirtas mokinių užimtumui, sveikai gyvensenai ir sportui. Palaipsniui 
didinamas sporto projektų finansavimas, kuris 2019 m. išaugo nuo 6,6 iki 13,6 mln. eurų.

16 proc. padidintas dėstytojų, mokslo darbuotojų darbo užmokestis. 83 proc. padidinta 
parama teikiama doktorantams.

Su Šiaulių kultūros centro direktore D. Bačiu-
le ir Kultūros ministru M. Kvietkausku, Šiaulių 
kultūros centro  atidarymo po renovacijos 
šventėje 2020-08-01

2020-07-25 Teatrų festivalis Kurtuvėnuose 
atšventė 20-ąjį gimtadienį. Buvau šio festiva-
lio viena iš iniciatorių, organizacinio komite-
to pirmininkė. Kasmet rengiamas festivalis 
yra puikus kultūros reiškinys, atgaivinta mė-
gėjų teatrų tradicija.



Dėmesys savivaldai 
Kaip buvusiai vicemerei ir nuolat bendraujančiai su savivaldybių tarybų nariais, valstybės 
tarnautojais,  man visada buvo svarbios savivaldybių problemos. 

2016–2020 m. savivaldybėms iš Valstybės biudžeto skiriamas dotacijas padidinome 23 
proc. (nuo 2,3 mlrd. iki 3,2 mlrd. eurų).

Seime priėmėme naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymą, kuriuo nustatėme pa-
grindinius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo teises ir pareigas, atsako-
mybę, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, valstybės tarnybos valdymo teisi-
nius pagrindus. 

Priėmėme savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos pakeitimus – iš valsty-
bės biudžeto numatytos papildomos lėšos verslo plėtros sąlygoms gerinti, atsižvelgiant 
į darbo užmokesčio fondo augimą savivaldybės teritorijoje. 

Priėmėme Regioninės plėtros tarybų įstatymą, įgalinant didesnį regionų savarankiš-
kumą.  Vyksta glaudus bendradarbiavimas su Savivaldybių bei seniūnų asociacijomis. 

Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovų susitikimas pas Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį 
2018-02-07



Tarpparlamentinis bendradarbiavimas 

Daug metų esu Lietuvos ir Latvijos tarpparlamentinės grupės narė. Organizuojami 
parlamentarų susitikimai, diskusijos, konferencijos ir bendradarbiavimo programos, 
sprendžiant abiems šalims svarbias problemas, parlamentų pirmininkų delegacijos ir 
Baltų vienybės dienų minėjimai ir t. t.

Baltų vienybės dienos minėjimas su Latvijos parlamentarais 2018-09-22 

Lietuvos ir Ukrainos valstybes sieja glaudus bendradarbiavimas. Seime priėmėme Uk-
rainos Aukščiausiosios Rados delegaciją ir diskutavome socialiniais bei kultūros klausi-
mais. Surengėme tarptautinę konferenciją savivaldos klausimais. Kartu su Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signatare Irena Andrukaitiene ir Ukrainos visuomeninės 
organizacijos „Atviras jaunimo pasaulis“ pirmininke Uljana Kotliarova inicijavome kon-
ferencijų ir susitikimų ciklą, Seime priėmėme jaunimo delegacijas. Dalyvavau susitikime 
su Ukrainos Prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kurio metu aptarėme tolesnio bendra-
darbiavimo gaires ir Ukrainos euroatlantinės integracijos pasirinkimo rėmimą. Seime 
turėjau garbę priimti Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios Arkivyskupą Svia-
toslavą Ševčiuką.



Susitikime su Ukrainos Prezidentu Volody-
myru Zelenskiu 2019-11-27 

Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios 
Arkivyskupo Sviatoslavo Ševčiuko priėmimas 
Seime  2017-11-10

Ukrainos jaunimo delegacija mano darbo kabinete 2018-11-23



Daug metų buvau Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenių komisijos narė ir pirmininko 
pavaduotoja. Visada siekėme svarbiausio tikslo – išsaugoti toli nuo Lietuvos gyvenančių 
tautiečių ryšius, puoselėti lietuvybę, gebėti veikti Lietuvos labui. Pilietybės išsaugo-
jimas, programos „Globali Lietuva“ ir užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas, 
pilietinio aktyvumo, tapatybės, lituanistinio švietimo, kultūros, Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio būsimų renginių aptarimas ir kitos temos yra šios komisijos veiklos 
akcentai.  

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenių komisijos atstovai 2018 -04-24

Susitikimas su Sakartvelo Parlamento Pirmininko pirmąja pavaduotoja Tamara Chugošvili ir 
Sakartvelo ambasadorė Lietuvoje Chatuna Salukvadzė 2018-06-06 



Moterų veikla parlamente
Šios kadencijos Seime dirba 34 moterys. Iš 6 vicepirmininkų – 3 moterys, iš 15 komitetų 
pirmininkų – 5 moterys. Seime įkūrėme moterų parlamentinę grupę. Lietuvoje 2018 m. vyko 
Pasaulio  moterų politikos lyderių forumas, į kurį buvo pakviestos delegacijos iš daugiau nei 
70 šalių. Diskutavome apie moterų lyderystę politikoje, lygiaverčių ekonominių galimybių 
užtikrinimą, smurto prieš moteris stabdymą, teisės aktų ir politinių sprendimų keitimo bū-
tinybę, kad moterys galėtų lengviau derinti darbą ir motinystę, sekti sėkmės pavyzdžiais ir 
pačios skleisti gerąsias žinias.

Pasaulio moterų politikos lyderių suvažiavime 2018-06-07 

Seimo kanceliarijos darbuotojai kartu su Seimo narių patarėjais padeda Seimo nariams už-
tikrinti sklandų ir atsakingą teisėkūros procesą. Dauguma šių darbščių žmonių yra moterys. 
Kaip Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja turiu dvi patarėjas.

Su Ingrida Tamulevičiūte. Tai didžiulę parla-
mentinio ir vadybinio darbo patirtį turinti 
teisininkė, sumani ir  nuoširdi patarėja 

Su Laima Mogeniene IX Seimo nare, puikia 
vadybininke ir šaunia patarėja



Sukaktys

Šios kadencijos Seimui teko garbė minėti net keletą ypač svarbių mūsų valstybei datų. 
Mums, Seimo valdybos nariams, buvo atsakingas ir malonus rūpestis rengti šiuos minėji-
mus. Šalia atsakingo ir sunkaus parlamentinio darbo, šie minėjimai buvo tikro pasididžiavi-
mo savo valstybe akcentai.

2018 m. vasario 16 d. Seime surengėme iškilmingą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-me-
čio minėjimą. Buvau Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio deklaracijos bendraautorė, ku-
rią pasirašė visi minėjimo dalyviai. Deklaracijoje pažymėjome, kad „Lietuva, būdama NATO ir 
Europos Sąjungos narė, yra tinkamai pasirengusi ginti Vasario 16-osios Akto idealus – kurti ir 
puoselėti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje. Deklaracijoje išreiškėme tikėjimą, kad ir ateinančių šimtmečių valstybės kūrėjų 
kartos puoselės tas pačias vertybes, kuriomis gyveno Vasario 16-osios bei Kovo 11-osios Ak-
tų signatarai: tikėjimą savo valstybe, valią veržtis į priekį ir atsakomybę kurti gerovę visiems. 
Lietuva – tai mūsų visų valstybė. Ją kuria visos čia gyvenančios tautos. Ir visos kartos – buvu-
sios, esamos ir būsimos. Linkime tiems, kurie po 100 metų susirinks Vasario 16 dieną šioje 
salėje į iškilmingą minėjimą, nusipelnyti teisę su ramia sąžine pasakyti: mes tai padarėme – 
mes, visos Lietuvos kūrėjų kartos, išsaugojome nepriklausomą bei sukūrėme ir tebekuriame 
saugią, teisingą, klestinčią Lietuvą".

Mūsų parengta ir minėjimo dalyvių balsavimu patvirtinta Valstybės atkūrimo 100-mečio 
Deklaracija nešama pasirašyti visiems minėjimo dalyviams 2018-02-16



2020 m. kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo trisdešimtmetis, iškil-
mingas minėjimas vyko Nepriklausomybės 
aikštėje, o vakare, kaip ir prieš 30 metų Ne-
priklausomybės Akto signatarai prisiminė 
istorinius įvykius Kovo 11-osios salėje. Man 
buvo didžiulė garbė pasveikinti signatarus 
su Nepriklausomybės atkūrimo 30-uoju 
gimtadieniu. Ačiū jiems už pakvietimą nusi-
fotografuoti kartu su jais. 

Iškilmingas minėjimas Nepriklausomybės 
aikštėje 2020-03-11 

Kovo 11-osios salėje su Nepriklausomybės 
Akto signatarais

2020 m. gegužės 15 d. minėjome Steigia-
mojo Seimo 100-metį – ypatingą Lietuvos 
parlamentarizmo istorijos sukaktį, kuri 
primena mums apie gilias šalies demokra-
tijos tradicijas. Net ir šimtui metų praėjus, 
garsiai ir išdidžiai skamba pirmajame Stei-
giamojo Seimo posėdyje Gabrielės Petkevi-
čaitės-Bitės ištarti žodžiai, kad „mūsų liki-
mas mūsų rankose“ ir kad „savo jėgomis tu-
rim gydyti senąsias savo žaizdas“. Prieš 100 
metų posėdžiui pirmininkavo valstiečių 
liaudininkų frakcijos narė Gabrielė Petkevi-
čaitė-Bitė. Man kaip valstiečių žaliųjų frak-
cijos atstovei buvo didžiulė garbė pirmini-
nkauti Steigiamojo Seimo šimtmečiui skir-
tame posėdyje, kuriame priėmėme rezoliu-
ciją, įsipareigodami saugoti ir puoselėti lie-
tuviškąsias parlamentarizmo tradicijas. 

Albume visi Seimo nariai užrašėme palinkė-
jimus antrajam Lietuvos Respublikos šimt-
mečiui 2020- 05-15 



Baltijos kelio 30-metis.  1989 m. 
rugpjūčio 23 d. trijų Baltijos valsty-
bių žmonės, susijungę į gyvąją 
grandinę, išgyveno nepamirštamą 
vienybės jausmą, Nepriklausomy-
bės siekimo ir saugojimo būtinybę.  
Baltijos kelio 30-mečio minėjimas 
vyko Saločiuose, kur dalyvavo Lietu-
vos LR Prezidentas Gitanas Nausėda 
ir Latvijos prezidentas Egilis Levitas, 
Lietuvos ir Latvijos signatarai, parla-
mentų nariai, kiti buvę Baltijos kelio 
dalyviai. Akimirkos ir pokalbiai su 
žmonėmis, tikėjimas ir pasitikėjimas 
savo valstybe šildo ir stiprina!

Baltijos kelyje 1989-08-23 už Panevėžio, ties Paįstrio 
kaimu (antra iš kairės)

Baltijos kelyje po 30 metų 2019-08-23



Veikla Šiaulių krašto bičiulių 
parlamentinėje grupėje 

Nuo parlamentinio darbo pradžios įsijun-
giau į Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės 
grupės veiklą. Čia dirba Seimo nariai, kurie 
savo gimimu, gyvenimu ar veikla susiję su 
Šiaulių kraštu. Daug padarėme, kad būtų 
sprendžiamos atliekų tvarkymo regione 
problemos, domėjomės UAB „Toksika“ ir 
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 
veikla. Vyriausybė išgirdo mūsų grupės 
prašymą dėl Šiaulių oro uosto infrastruktū-
ros modernizavimo ir teritorijos pritaikymo 
investicijoms pritraukti, todėl Ateities eko-
nomikos DNR plane jau numatyta 4,7 mln. 
eurų. Sutartinai dirbant su Šiaulių savival-
dybės meru Artūru Visocku pavyko išspręs-
ti, kad būtų pradėtas eilės gatvių asfaltavi-
mas, svarbių miestui objektų renovavimas. 
Ypač džiaugiuosi atgimusiu Šiaulių dramos 
teatru ir kultūros centru. Susitikimai su 
Šiaulių respublikinės ligoninės vadovais 
leido geriau sužinoti medicinos problemas 

Premjero Sauliaus Skvernelio susitikimas  
Šiaulių savivaldybėje 2017-10-13 

Seimo nariai: V. Simulik,  A. Gaidžiūnas, S. Tumėnas, R. Baškienė, A. Gumuliauskas, V. Ąžuolas,  
J. Rimkus

ir Seimo priimtų įstatymų įgyvendinimą. Į 
Šiaulių kraštą kvietėme ministerijų, atsakin-
gų institucijų atstovus ir kartu ieškome ge-
riausių sprendimų.



Seime aptarėme Šiaulių universiteto ateities planus 2019-11-05 

Šiaulių mero Artūro Visocko iniciatyva Seime surengiau spaudos konferenciją „Aukštojo 
mokslo problematika Šiaurės Lietuvoje“. Seimo nutarimu nuo 2021 m.  Šiaulių universitetas 
taps sėkmingai dirbančia Vilniaus universiteto Šiaulių akademija. 

Ilgametis nuoširdus bendradarbiavimas mane sieja su Lietuvos tautodailininkų sąjunga ir 
ypač su šios sąjungos Šiaulių skyriumi.  Džiaugiuosi aktyvia skyriaus ir jo pirmininkės Laimos 
Kelmelienės veikla. Rengiamos įspūdingos parodos, kurių metu galime žavėtis talentingais 
meno kūrėjais  ir jų darbais. 

Tautodailės parodos, skirtos Žemaitijos metams, atidarymas Šiauliuose 2019-03-30



Darbas vienmandatėje rinkimų apygardoje

Šiaulių rajone, Kuršėnuose gyvenu nuo 1974 metų. Čia mano senelių, tėvų ir mano namai. 
Tad Šiaulių rajono problemos man visada buvo ir bus svarbios ir artimos. Esu dėkinga savo 
krašto žmonėms už pasitikėjimą išrenkant mane Seimo nare. Nuolatinis ryšys su savo rinkė-
jais yra ypatingai svarbus. Kiekvieną savaitgalį grįžtu iš Vilniaus, dalyvauju renginiuose ir 
susitikimuose, pirmadieniais priiminėju gyventojus, organizuoju susitikimus su ministerijų, 
kitų atsakingų institucijų vadovais, kad pamatę realią situaciją, išdiskutavę su savivaldybių 
bendruomenių vadovais, galėtų sklandžiau ir operatyviau spręsti žmonėms rūpimas prob-
lemas, tobulinti teisės aktus.  

Šiaulių rajono delegacija Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje „Vardan tos...“ 2018-07- 06 



Viskas, kas vyksta Šiaulių rajone ir mieste, 
yra mano gyvenimo dalis. Tai poezijos my-
lėtojų, poetų, literatų konkursai ir poezijos 
skaitymai, Šiaulių vyskupijos šeimų šven-
tės, tautodailės parodos, Lietuviško kalen-
doriaus šventės, meno kolektyvų pasirody-
mai, bendruomenių renginiai, susitikimai 
mokyklose ir pilietiškumo pamokos, mano 
globojami Vytauto Vitkausko ir Stasio An-
glickio premijų konkursai.  Jau 15 metų esu 
Vaikų knygos švenčių Kuršėnuose globėja. 
Esu tradicinio kraštotyrinio kūrybinio kon-
kurso, kurį įdomiai organizuoja Kužių gim-
nazija globėja. Mano iniciatyva Seime su-
rengtos tautodailininkų ir Kuršėnų meno 
mokyklos vaikų ir mokytojų, bendruome-
nių parodos, koncertai ir t. t. Tai pasididžia-
vimo savo krašto talentingais žmonėmis 
akimirkos.  

Sprendžiant socialines ir vaiko teisių problemas vyko rezultatyvus susitikimas su Socialinės ap-
saugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu 2017-11-17

Aptartos aplinkosaugos problemos 
2017-01-31



Žemdirbių šventėje „Dėkojame žemei“ pagerbiami geriausieji žemdirbiai 2018-11-23

Man visada buvo svarbios žemdirbių problemos, jas sprendėme susitikdami su ministrais ir 
Seimo kaimo reikalų komitetu, diskutavome žemdirbių susitikimuose.  

Šiaulių rajono žemdirbių susitikime su Ministru Broniu Markausku ir Seimo nariais 2017-08-11



Šiaulių rajono gyventojų  ekskursija Seime 2018-12-04

Šiaulių rajono tautodailininkų ir Kuršėnų meno mokyklos paroda ir koncertas Parlamento 
galerijoje: „Kuršėnai – Puodžių sostinė“  2017-05-03

Surengiau dešimtis ekskursijų į Seimą įvairių institucijų, įstaigų atstovams, mokiniams, 
senjorams. Malonu bendrauti, papasakoti ir parodyti, kaip dirba Seimas, sudaryti galimybę 
atvykusiems susitikti su kitais Seimo nariais.



Kuršėnų šventės miesto parke išskirtinai 
iškilmingos, nes Kuršėnai – Puodžių sostinė 
2019-05-18, o renovavus Kultūros centrą ir 
dvaro pastatus, atidarius pėsčiųjų tiltą per 
Ventą, jos taps dar iškilesnės ir didesniu trau-
kos centru 

Buvo miela dalyvauti  Šiaulių Švč. M. Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios 10 metų ju-
biliejaus renginiuose 2019-05-01, prisime-
nant šios bažnyčios pastatymo džiaugsmą. 

Seimo narių diskusija su Šiaulių rajono seniūnais 2018-01-23



Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos pareigos ir didžiulis užimtumas kai kada sutruk-
dydavo dalyvauti Šiaulių rajone ar mieste vykstančiuose renginiuose, bet mane puikiai pava-
duodavo mano šaunios patarėjos: Ada Grakauskienė, Judita Šakočiuvienė ir Birutė Banienė. 
Ačiū joms už pasiaukojantį darbą ir rūpestingumą sprendžiant žmonių problemas.

Dėkoju Jums, mieli Šiaulių krašto žmonės už patarimus ir moralinį palaikymą.
Dėkoju Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto savivaldybių vadovams, 

valstybės tarnautojams, tarybos nariams 
ir ypač kultūros darbuotojams bei seniūnams. 

Mes kartu padarėme daug kurdami gražesnę ir geresnę Lietuvą!

Kiekviena diena yra kupina nuolatinių rūpesčių, bet kartu ir didelio džiaugsmo, 
nes dirbti nesunku, kai labai myli žmones, darbą ir gyvenimą.

Apie savo veiklą nuolat rašiau 
www.rima.baskiene.lt            rima.baskiene.50   ir

Iš kairės į dešinę:  Judita Šakočiuvienė, Birutė Banienė, Rima Baškienė, Ada Grakauskienė

Per šią kadenciją pavyko daug padaryti gerų darbų, ir įstatymų leidyboje, ir sprendžiant 
konkrečias problemas. Dėka augančios ekonomikos, valstybės investicijų programos, 
savivaldyb  projektų ir ypač šiemet Vyriausybės papildomai skirtų lėšų akivaizdžiai keičiasi ių 
miestai ir gyvenvietės, renovuojami pastatai, asfaltuojamos gatvės, įgyvendinami kiti 
žmonėms svarbūs projektai.



Apkabinu visus 
ir nuoširdžiai dėkoju 

už bendrą darbą mūsų Lietuvai.

Linkiu visiems sėkmės!

Pagarbiai, Rima Baškienė



Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkimų sąskaitos.
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ESAME PASIRUOŠĘ 
TĘSTI PRADĖTUS DARBUS

Nuotraukų autoriai: O. Posaškova, D. G. Barysaitė, Z. Ripinskis, R. Žadeikytė, iš sameninio R. Baškienės archyvo.


