
Nuo 2019 m. balandžio 12 d. esu Vilkaviškio rajono 
savivaldybės tarybos narė.  

2021 m. dalyvavau 11 tarybos posėdžių, kuriuose buvo 
priimti rajono gyventojams svarbūs sprendimai.
 
Esu Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja.
Ataskaitiniais metais vyko 13 komiteto posėdžių, iš kurių 2 – išvažiuojamieji. 

2021 m. liepos mėn. posėdis vyko Kybartuose. Aplankėme Kybartų socialinių paslaugų
centrą.  Gudkaimio socialinės globos namuose apžiūrėjome naujai suremontuotą virtuvę
bei fotovoltinę jėgainę, lankėme Gudkaimio vaikų dienos centrą bei savarankiško gyvenimo
namus. Pakeliui aplankytas Šiaudiniškių vaikų dienos centras. Susitikimų su darbuotojais ir
gyventojais metu ne tik aptarėme problemas, bet pasidžiaugėme veikla bei nuveiktais
darbais. 

2021 m. gruodžio mėn., išvažiuojamojo posėdžio Vilkaviškio ligoninėje metu, susitikome su ligoninės
administracija ir sprendėme klausimą dėl Vaikų ligų skyriaus  išsaugojimo. 2021 m. rugpjūčio 31 d.
kartu su komiteto pirmininku ir Socialinės paramos skyriaus vedėja lankėmės Pašeimenių
bendruomenės namuose, kur su pirmininku aptarėme klausimą dėl vaikų dienos centro įkūrimo.

2021 m. buvau išrinkta Vilkaviškio rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos
pirmininkės pavaduotoja. Komisijos posėdžių metu sprendėme neįgaliesiems aktualius
klausimus, aktyviai dalyvavau rengiant rajoninę neįgaliųjų sporto šventę, kuri vyko
rugpjūčio mėn. 12 d. Gavus nusiskundimą dėl automobilių, kurie statomi prie Vilkaviškio
ligoninės administracijos neįgaliesiems skirtose stovėjimo vietose, kreipiausi į ligoninės
direktorių. Problema buvo išspręsta. Daug nusiskundimų gauta iš gyventojų dėl
registracijos pas šeimos gydytojus tvarkos. Kartu su gydymo įstaigų vadovais problemos
buvo sprendžiamos.

Taip pat esu Vilkaviškio rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos bei Narkotikų
kontrolės komisijos narė. Atstovauju Vilkaviškio rajono savivaldybę Lietuvos savivaldybių
asociacijoje, rugsėjo mėn. 9 d. teko dalyvauti suvažiavime Taujėnų dvare. Dalyvauju
Vilkaviškio seniūnijos seniūnaičių sueigose, kuriose sprendžiamos miesto gyventojų
problemos.

Su rajono gyventojais bendrauju susitikimuose, telefonu, socialiniuose tinkluose. Reaguoju
į prašymus ir pastabas, pagal galimybes padedu spręsti problemas, pastabas pateikiu
Savivaldybės administracijos darbuotojams. Siekiu, kad rajono gyventojų klausimai būtų
sprendžiami įstatymų numatyta tvarka.
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