
RIMA BAŠKIENĖ - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĖ 

 
 Gimė 1960 m. spalio 25 d. Kelmės rajono Kentrių kaime darbininko ir tarnautojos 
šeimoje. Nuo 1974 m. gyvena Šiaulių rajono Kuršėnų mieste. 
 1978 m. baigė Kuršėnų 1-ąją vidurinę mokyklą (dabar - Kuršėnų Stasio Anglickio 
pagrindinė mokykla). 

 1978-1983 m. studijavo Kauno politechnikos institute (dabar - Kauno technologijos 
universitetas) ir įgijo inžinieriaus technologo specialybę. 
 1983 m. dirbo Plungės linų audinių fabrike inžiniere technologe. 
 1984 m. dirbo Šiaulių rajono vykdomojo komiteto ekonomiste, 
nuo 1984 m. spalio mėn. - Žemės ūkio darbuotojų profesinės sąjungos Šiaulių rajono 
komiteto instruktore. 

 1997-2000 m. - Seimo nario Ramūno Karbauskio padėjėja. 
 2000-2004 m. - Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotoja. 
 2004-2008 m. - IX Seimo narė, išrinkta vienmandatinėje Šiaulių kaimiškojoje rinkimų 
apygardoje  Nr. 45. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė, Šeimos ir vaiko 
reikalų komisijos pirmininkė, Narkomanijos prevencijos komisijos narė, Seimo delegacijos 
Baltijos Asamblėjoje narė.  

 
 2008-2012 m. - X Seimo narė , Išinkta toje pačioje vienmandatinėje Šiaulių kaimiškojoje 

rinkimų apygardoje Nr. 45 Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė, Etikos ir 
procedūrų komisijos narė, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės 
komisijos pirmininko pavaduotoja. 
 2012-2016 m.- XI Seimo narė. , Išinkta toje pačioje vienmandatinėje Šiaulių kaimiškojoje 

rinkimų apygardoje Nr.45. Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė, Narkomanijos ir 
alkoholizmo prevencijos komisijos narė, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės komisijos narė, Mišrios Seimo narių grupės seniūnė. 
 Nuo 1996 m. yra Valstiečių partijos narė (dabar valstiečių ir žaliųjų sąjunga), sąjungos 
pirmininko pavaduotoja.  
Šiaulių rajono moterų organizacijos "Atgaiva" narė, Šiaulių regiono poezijos ir menų 

kūrėjų asociacijos "Menų šaltinis" narė. 
 2006 m. apdovanota Baltijos asamblėjos medaliu už nuopelnus stiprinant Baltijos šalių 
vienybę. 
 Pomėgiai - gėlių auginimas, literatūra. Ištekėjusi. Vyras Raimondas - Kuršėnų kūrybos 
namų dailiųjų amatų mokytojas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Sūnus Laurynas, 
baigęs Kauno technologijos universitetą, dirba elektronikos inžieriumi - vadybininku. 

Sūnus Rokas, baigęs Vilniaus universitetą, kultūros vadybininkas.  
http://www.rimabaskiene.lt 
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