
Pagal juos buvo parengta ir institucijoms išsiųsta 600 raš-
tų, o sulaukti atsakymai inspiravo registruoti daugiau nei 
100 įvairių įstatymų keitimo projektų ar pasiūlymų. 

22 
klausimai 

seimo narei

agnei 
Zuokienei

www.netylek.lt – tai trečius metus veikiantis Seimo na-
rės internetinis priimamasis, kuriame kasdien užpildoma 
dešimtys paklausimų. 

Nuotrauka V. Grigo
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    Kai per praėjusius Seimo rin-
kimus mane iš 141 vietos są-
raše reitingavo į 7-ą, tačiau 

likau pirma už brūkšnio, mano pažįs-
tami sakė, kad tokia Dievo valia. Man 
nereikia nei postų, nei titulų. Daugelį 
sumanymų galima įgyvendinti ir be jų. 

Pelnėte ne vieną garbingą pasaulinį apdovanojimą už visuomeni-
nę veiklą, ypač moterų sveikatinimo srityje. Ar tai nėra įrodymas, 
kad visiškai nebūtina būti Seimo nariu, norint daryti gerus darbus?

Visgi Seimo nario mandatas suteikia 
žymiai daugiau instrumentų. Tad prieš 
2,5 metų įsiliejusi į Seimo darbą bei 
dirbdama Sveikatos reikalų komitete, 
daugiausia laiko ir dėmesio skyriau 
sveikatos ir socialinėms problemoms 
bei pasimetusios teisybės paieškoms. 

Visada lengviausia viską 
suversti pinigų stygiui, bet 
žmones labiausiai skaudina 

teisingumo stoka. Pinigų yra, ta-
čiau dažnai jie neatsakingai išlei-
džiami. Tai ir yra svarbiausias iššū-

Ar išvis įmanoma žmonėms kažką žadėti, kai tokia sudėtinga 
šalies ekonominė situacija, o valstybės skola tik didėja?

kis Seimui bei Vyriausybei – dirbti 
taip, kad žmonės pasitikėtų Sei-
mo narių ir ministrų kompetenci-
ja, prisiimti asmeninę atsakomybę 
už sprendimus ir mokėti pripažinti 
klaidas. 
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Nors tai nėra lengva. Nieka-
da nepriklausiau jokiai par-
tijai ir neklausiau žmonių, 

su kuriais teko dirbti, apie jų politi-
nius įsitikinimus. Idėjinės nuostatos 
išties labai svarbu, tačiau aš, rink-
damasi partnerius visuomeniniams 
projektams, pirmiausia žiūrėjau, 
ar tai tėra plepantis žmogus, ar jis 
geba kažką iki galo padaryti. Visą 
laiką dirbau su realiomis problemo-
mis ir jas sprendžiau. Žinau, kad iš 

Ar jokiai partijai ir frakcijai nepriklausantis Seimo narys gali 
vienas pasiekti rezultatų Seime?

nedidelių epizodų susideda didesnis 
paveikslas, todėl niekada netikėjau 
jokiais stebuklingais pažadais – ar 
juos sakytų pavienis politikas, ar jų 
grupė. 

Kiekvienas Seimo narys prieš rin-
kimus privalo atsiskaityti – ką kon-
kretaus jis padarė ir kokius teigia-
mus poslinkius inspiravo jo nuveikti 
darbai. Netiesa, kad būnant opozi-
cijoje neįmanoma pateikti projektų 
ar idėjų. Nors kelias ir nėra lengvas.

Išties, pagal teikiamų pasiūly-
mų kiekį, aistras per svarsty-
mą, matyti, kad vieni projektai 

labai ginami, o kitais visai nesidomi-
ma. Visgi, labiausiai skaudu, kai nuo-
lat nukeliamos paprastų žmonių bė-
dos. Kaip pavyzdį galėčiau pateikti 
neveiksnių asmenų globos ir rūpybos 

Ne visi projektai sulaukia vienodo Seimo narių dėmesio?

klausimus. Šie žmonės neturi balso 
teisės per rinkimus, todėl politikams 
jų problemos absoliučiai neįdomios ir 
net nebuvo svarstyti siūlymai, kad nu-
statant neveiksnumą privalomai bū-
tų skiriamas valstybės advokatas, o 
pažymą teismui pateiktų ir socialinės 
tarnybos. 

� Pritarta dešimtims siūlymų, kaip 
griežčiau sureguliuoti greitųjų kreditų 
rinką;
� Įteisintas rugsėjo pirmosios lais-
vas pusdienis tėvams, auginantiems 
vaikus iki 12 metų;
� Įteisintos visos įmanomos tyrimo 
priemonės, tiriant seksualinius nusi-
kaltimus prieš vaikus;
� Uždrausta energinius gėrimus da-
linti vaikams iki 18 metų neatlyginti-
nai per reklamines akcijas bei nurody-
ti juos kaip rėmėjus ugdymo įstaigose 
organizuojamuose renginiuose;
� Peržiūrėta moksleivių maitinimo 
mokyklose tvarka;
� Įtvirtinta teisė atsisakyti telefonu 
užsisakytos prekės;
� Nustatyta įstatymu, jog viešosios 
įstaigos privalo ataskaitoje pateikti, 

kiek lėšų išleido valdymui;
� Numatyta atsakomybė už ūkinės 
veiklos vykdymą, nenustačius sanita-
rinės apsaugos zonos;
� Civilinio proceso kodeksas papil-
dytas nuostata, kad išieškant turtą, 
būtina skolininkui palikti buities, ūkio, 
darbo, mokymosi reikmenis, būtinus 
vaikų ir neįgaliųjų daiktus;
� Smurtą patyrusiu asmeniu laiko-
mas ne tik vaikas, tapęs  smurto šei-
moje tiesioginiu liudininku ar auka, 
bet ir vaikas, augantis šeimoje, ku-
rioje buvo smurtauta - jam lygiai taip 
pat gali būti reikalinga pagalba;
� Smurto artimoje aplinkoje aukos 
galės kreiptis ne tik dėl tiesioginės 
(sugadinto turto, sveikatos sužaloji-
mo, kt.) žalos atlyginimo, bet ir dėl  
neturtinės žalos...

Štai keletas iš ilgo sąrašo konkrečių mano darbų ir paruoštų bei jau 
įsigaliojusių teisės aktų:
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Per 20 metų šalies gyvento-
jų skaičius sumažėjo beveik 
700 000 gyventojų, o po-

litinė valdžia nesumažėjo. 1 parla-
mentaras Lietuvoje atstovauja apie 
22 tūkst. gyventojų, kai įprastas 
vidurkis kitose šalyse 35–50 tūkst. 
Sumažinus Seimo narių skaičių per 
kadenciją sutaupytumėme 100 mln. 
litų.  

Todėl aš pasirašiau už referen-
dumą šiuo klausimu internetu             
www.referendumas.taip.lt

Ar Seimo narių skaičių sumažinus nuo 141 iki 101 pasikeistų 
darbo kokybė Seime?

Jei Seimo narių skaičius, ku-
rie mandatą gauna jau ne 
pirmą, antrą, o daugiau kar-

tų, reikštų kokybę, galima būtų sa-
kyti, kad tokio gero Seimo kaip šis, 
dabartinis, dar nebuvo. Šiuo metu 

Šiuo metu Seime daugiau nei 80 narių, išrinktų jau ne pirmą 
kadenciją. Manote, kad kaip ir renkant Prezidentą, turi būti ri-
bojamas kadencijų skaičius?

2012 metų rinkimuose kandidatuos apie 270 asmenų, kurie 
anksčiau jau buvo išrinkti į Seimą, tai yra 2 į vieną parlamentaro 
vietą... 

rudenį per rinkimus apie 70 Seimo narių sieks trečios, ketvir-
tos, penktos ar net 6 kadencijos. 

Šiuo metu 12 parlamentarų Seime dirba daugiau nei 20 metų...

Per 2008 metų rinkimus rinkėjai „už borto“ paliko daugiau nei 
80 ankstesnių kadencijų Seimo narių. Rinkėjai mandato nesu-
teikė 4 parlamentarams, kurie Seime nario kėdėje buvo prasė-
dėję ilgiau nei 12 metų...

Seime vos vienas kitas naujokas. Vi-
dutinis Seimo nario stažas Seime – 
apie 10 metų. Tai pats laikas sugrįžti 
atgal į normalų gyvenimą ir pagy-
venti pagal 10 metų kurtas žaidimo 
taisykles....

Norite atvykti į ekskursiją Seime? 
Rašykite info@netylek.lt
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Pateiksiu vieną pavyzdį. Dau-
gelis tikriausiai dar nežino, 
kad nuo šių metų lapkričio 1 d. 

keičiasi Lietuvos kelių eismo taisyklės 
(KET), kuriose yra naujas reikalavimas 
vežti automobilinėse kėdutėse vaikus 
iki 135 cm ūgio. Tai reiškia, kad beveik 
visi tėvai, turintys vaikų iki 10 metų, 
privalės įsigyti specialias kėdutes ar 
paaukštinimo pagalves. 

Šiuo metu galiojančios taisyklės lei-
džia ant galinės automobilio sėdynės 
vežti vyresnius nei trejų metų vaikus, 
prisisegusius saugos diržu, skirtu su-
augusiesiems. Tačiau toks saugos dir-
žas automobiliuose negali tinkamai 
apsaugoti vaikų dėl mažesnio jų ūgio, 
kūno sudėjimo, svorio ir kt. 

Mūsų statistika kraupi – žuvusių ir 
sužalotų keliuose vaikų skaičius vie-

Valstybė dažnai užkrauna pareigas piliečiams, bet nepagalvo-
ja, kaip reikės jas vykdyti.

nas didžiausių Europoje. Skandinavi-
jos šalyse jau nuo 1981 metų vaikus 
privaloma vežti kėdutėse. Vokietijoje ir 
Austrijoje šios saugos priemonės pri-
valomos vaikams net iki 150 cm ūgio.

Pritariu didesniam vaikų saugumui 
juos vežant automobiliuose, tačiau su-
sirūpinimą kelia išlaidos, kurios užgrius 
šeimas, ypač jaunus tėvelius. 

Jei tėvai vaikus veš be automobilinių 
kėdučių ar paaukštinimų, jie ne tik rizi-
kuos vaikų saugumu, bet ir pažeis KET. 
Už tokį pažeidimą vairuotojas gali gauti 
įspėjimą arba 20–40 Lt baudą.

Siekdama sumažinti tėvelių išlaidas 
užregistravau pasiūlymą nuo 21 iki 9 
proc. sumažinti PVM tarifą automobili-
nėms kėdutėms. Didžiojoje Britanijoje 
tokioms prekėms yra taikomas 5 proc. 
PVM tarifas.

Per kelerius metus gavau apie 
tūkstantį laiškų. Dažniausiai žmo-
nės klausia patarimų dėl greitųjų 

kreditų bendrovių elgesio, socialinio būs-
to eilių, retų ligų gydymo kompensavi-
mo, smurto šeimose, neįgalumo nustaty-
mo. Tačiau taip pat sulaukiau storiausių 
laiškų su pluoštais dokumentų, kuriuose 
aprašomos dešimtmečiais įsisenėjusios 
problemos, kurias jau sprendė teismai, 
prokuratūros, kontrolieriai. Šie žmonės  
išvarginti teisybės ieškojimų. Štai vienai 
moteriai grąžinant žemę atmatavo sklypą 
šalia jos namo. Tai yra pats namas liko 
svetimoje teritorijoje, todėl dabar vadi-
namas nelegalia statyba. Dešimtys insti-
tucijų ir teismai patvirtino, jog grąžinant 
žemę nepadaryta klaidų.

Kita moteris, kasdien 30 km vežiojanti 
neįgalią dukrą į mokyklą, klausia, kodėl 
pavežėjimo išlaidų kompensavimo Kauno 

www.netylek.lt galima užpildyti paklausimą dėl rūpimų klau-
simų. Ar daug žmonių rašo laiškus?

savivaldybė nesvarstė kelerius metus, kai 
kitose savivaldybėse tokia tvarka įsigalio-
jo vos priėmus įstatymą.Dėl savivaldybės 
delsimo ji pasiskaičiavo praradusi tūks-
tantinę sumą.

Arba istorija apie nepailstantį teisybės 
ieškotoją iš Šiaurės Lietuvos, kuris buvo 
apkaltintas kaimynės sveikatos sutrikdy-
mu, bet teismas pripažino jį nekaltu. Dėl 
to jis siekia, kad „Sodra” išsiieškotų iš-
mokėtą nedarbingumo pašalpą valstybės 
naudai iš ligą susimuliavusios kaimynės.

Iš daugumos laiškų gimsta temos 
www.netylek.lt ir sprendimai, kuriuos re-
gistruoju kaip pasiūlymus teisės aktams.

Susidūrei su problema, 
neteisybe – NETYLĖK, 

parašyk laišką.
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Apie tokius įstatymus kiekvie-
nas - net nesusipažinęs su siū-
lymais, turi savo nuomonę.

Gyvūnų globos įstatymui pateikiau 
siūlymą ateityje nebeišduoti naujų lei-
dimų  10 agresyvių šunų veislių, jei šie 
šunys bus laikomi daugiabutyje. Nauja 
tvarka nepaliestų šiandien daugiabu-

Kai Seime svarstomi sodininkų, medžiotojų, žūklės ar gyvūnų 
globos įstatymų projektai kyla daugiausiai aistrų. 

čiuose laikomų šunų. 
Tikriausiai kiekvienas yra susidūręs 

su situacija, kai siekiant išvengti akis-
tatos su akivaizdžiai agresyviu šunimi 
teko nelipti į liftą, pereiti į kitą gatvės 
pusę, eiti važiuojamąja kelio dalimi 
ar bristi per pusnynus. Kai perskaitai 
spaudoje ar išgirsti istorijas apie mirti-
nai sukandžiotus ar sužalotus žmones, 
ar gali nuvyti baimę šuns šeimininko 
žodžiai: „Nebijokite, jis dar jaunas“? 

amerikiečių mastifas (bandogas),
amerikiečių pitbulterjeras,
amerikiečių Stafordšyro terjeras, 
Stafordšyro bulterjeras, 
amerikiečių buldogas,
Argentinos dogas,
fila brasileiro (brazilų mastifas),
kangalas (turkų aviganis),
Kaukazo aviganis, 
Pietų Rusijos aviganis.

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro 
duomenimis, kasmet pagalbos 
į medikus dėl šunų įkandimų 

kreipiasi daugiau nei 5500 žmonių, iš 
jų 1700 vaikai iki 15 metų. Kas antram 
sveikata buvo sutrikdyta nuo savo au-
gintinio, bet ne nuo svetimo šuns. 31 
asmuo nukentėjo nuo pasiutusių šunų.

Daugumoje užsienio šalių išskiriamos 
agresyvių šunų veislės, tačiau pripažįs-
tama, kad pavojingu gali būti bet kokios 
veislės šuo, kuris neprognozuojamai 
puola ar kanda žmones ar gyvūnus. To-

Bet juk pavojingi ne tik tam tikrų veislių, tačiau ir netinkamai 
prižiūrimi šunys?

dėl siūlau, kad Lietuvoje, kaip ir kitose 
šalyse, būtų įteisinta šuns pripažinimo 
pavojingu tvarka.

Jei ekspertai nustatytų, kad šuns el-
gesys pavojingas, šuns šeimininkas 
turės garantuoti, kad neperleis šuns 
priežiūros nepilnamečiui ar sergančiam 
psichikos liga asmeniui bei laikytis sa-
vivaldybės nustatytų reikalavimų. Po 
metų pats šeimininkas galėtų vėl inici-
juoti šuns ekspertizę ir įrodyti, kad šuns 
elgesys pasikeitė ir jis nebėra pavojin-
gas. Tai įprasta praktika pasaulyje.

Lietuvoje dar 2002 metais patvir-
tinta 10 agresyvių šunų veislių:
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2004 m. priėmus įstatymą 
dėl 2 proc. skyrimo, Finan-
sų ministerija patvirtino ir 

tvarką, kaip šis mokestis turėtų būti 
skaičiuojamas. Štai čia biurokratai ir  
nusprendė, jog mažesnės nei 10 Lt 
aukos LAIKINAI nebus pervedamos 
gavėjams (mokykloms, darželiams, 
nevyriausybinėms organizacijoms). 

Deja, kaip visada, „laikinai“ tapo 
„amžinai“.  Iki 2012 metų nei vienas  
„laikinai“ sustabdytas mokėjimas ne-
buvo pervestas adresatams. O suma 
susidarė visai nemaža – daugiau nei 
pusė milijono litų.

Pastebėjau šį neatitikimą dar per-
nai rudenį ir kiekvieną savaitę fi-

Vadinamieji 2 proc. nuo pajamų mokesčio, kai juos galima 
paskirti mokyklai ar nevyriausybinei organizacijai – tai išban-
dymas demokratija?

nansų ministrės prašiau pasiaiškinti 
dėl šios neteisybės, kol gavau viešą 
ir rašytinį pažadą, jog visos 2005–
2011 metais mokykloms, darželiams 
ar nevyriausybinėms organizacijoms 
skirtos aukos iki 10 litų bus suskai-
čiuotos ir pervestos iki 2012 lapkričio 
1 dienos. Tai yra šiais metais, perve-
dant 2 proc. paramą, gavėjai gaus ne 
tik šiais metais paskirtas sumas, bet 
ir ankstesniais metais „sulaikytas“ 
kaip nereikšmingas (iki 10 Lt) su-
mas. Esu tikra, kad Finansų ministe-
rijai atrodanti „nereikšminga“ suma 
kažkuriai mokyklai ar darželiui gali 
būti labai svarbi, jei tai tūkstantis ar 
keli tūkstančiai papildomų litų...

Tokiais klaidinančiais lipdukais pažen-
klintos daugelio bankų patalpos.

Nors Finansų ministerija daug 
kartų žadėjo, tačiau nepatei-
kė jokių siūlymų. Kadangi su-

laukiau daugybės žmonių nusiskun-
dimų, išstudijavau visas galiojančias 
teisės normas ir klausiau atsakingų 
institucijų: 

– Ar klientai turi galimybes derėtis 
dėl sąlygų? 

– Kiek laiko, finansinių kaštų ir 
specifinių žinių reiktų, norint apginti 
savo teises teisme?

Problemos aiškios, todėl registra-
vau Finansų įstaigų įstatymo pa-
keitimo projektą, kuriuo siūlau, jog 
sudaromų sutarčių dėl skolinimo, 
skolinimosi ar investavimo standar-
tinės sąlygos būtų peržiūrėtos ir pa-
tvirtintos Lietuvos banko, kuris, beje, 
tam neprieštarauja. Siūlymui pritaria 
ir Vartotojų teisų apsaugos tarnyba.

Nors banko „Snoras“ bankrotas apnuogino rimtas bankininkys-
tės spragas, tačiau Seime per paskutinį pusmetį nebuvo svarsto-
mi jokie teisės aktai. Kaip ateityje bus saugomos vartotojų teises?
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Šiais metais jau aštuntą kartą Vilniaus Rotušėje organizavo-
te renginį  kūdikių besilaukiančioms mamoms. Prieš 3 metus 
agentūra „Factum“ šį nėščiųjų susibūrimą registravo į Lietuvos 
rekordų knygą. Tuo metu, taip pat kaip ir šiemet, dalyvavo 400 
būsimų mamų. Kūdikių besilaukiančios moterys tiki savo, savo 
šeimos bei Lietuvos ateitimi, nors žino, kad kūdikio gimimo lai-
kas bus pažymėtas ne tik ekonomine stagnacija, bet ir tikrų 
vertybių ilgesiu. 

 Šį mano širdžiai patį brangiau-
sią renginį vadinu optimistiš-
kiausia metų popiete. Būti tarp 

būsimų mamų ypatingas jausmas. Ten 
nėra pykčio, blogų minčių. 

Tačiau šventės ir koncertai, kai pa-
gerbiame moteris, pasiryžusias gim-
dyti, – viena, o gyvenimiškos bėdos, 
kurių itin daug išgirstu, – visai kas kita.

Dažnas darbdavys ne tik kad nesu-
daro tinkamų sąlygų dirbti besilaukian-
čioms moterims, bet dar ir naudoja 
psichologinį spaudimą, sakydamas, 
kad jos dirba neproduktyviai, skatina 
kuo greičiau išeiti dekretinių atostogų, 
verčia imti nemokamas atostogas ar 
mažina darbo užmokestį, apgaule pri-
verčia pasirašyti prašymą dėl atleidimo 
iš darbo.

Su nėščia moterimi negali būti nu-
traukta darbo sutartis. 

Be nėščiosios sutikimo draudžiama 
skirti viršvalandžius, darbą naktimis, 
švenčių dienomis. 

Nėščioji gali reikalauti nustatyti dar-
bą ne visą darbo dieną ar ne visomis 
savaitės dienomis. 

Visada siūlau moterims nepasiduoti 
spaudimui, kalbėtis su darbdaviais ir 
ginti savo bei būsimo kūdikio teises, jei 
darbo sąlygos gali turėti neigiamą po-
veikį moters ar kūdikio sveikatai. Mo-
terims rekomenduoju kreiptis į gydy-
toją, kuris, įvertinęs sveikatos būklę, 
nustatytų, ar  dirbamas darbas gali 
turėti neigiamą poveikį. 
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Kas penktas vaikas Lietuvoje 
ateina į šį pasaulį Cezario pjūvio 
operacijos metu. Pagal Pasaulio 

sveikatos organizacijos rekomendaci-
jas, Cezario pjūvio operacijų neturėtų 
būti daugiau nei 15 proc. Šalyse, kurios 
garsėja ypatingai gerais akušerinės pa-
galbos rodikliais (Skandinavijos šalys, 
Airija ir kt.), Cezario pjūvio operacijų 
skaičius nedidėja. Tuo tarpu Lietuva jau 
pasiekė „epidemijos“ lygį.

Dar prieš dešimt metų operacijos pri-
reikdavo tik kas 10 gimdyvei. Pastaruo-
ju metu vis daugiau moterų mano, kad 
nėra saugesnio būdo gimdyti, kaip tik 
Cezario pjūvis. Kadangi Lietuvoje nėra 
parengtas Cezario pjūvio operacijų indi-
kacijų sąrašas, dar nei vienas gydytojas 
nebuvo nubaustas dėl be reikalo atliktos 
Cezario pjūvio operacijos. Valstybinė li-
gonių kasa už Cezario operacijas pernai 
sumokėjo 13.8 mln. Lt. Sveikatos eks-

Ar galima sakyti, jog Lietuvą apėmė Cezario pjūvio operacijų 
„epidemija“?

pertai skaičiuoja, kad daugiau nei 1000 
moterų Lietuvoje per metus atliekamos 
Cezario pjūvio operacijos, nors jos kuo 
puikiausiai galėtų pagimdyti pačios.

Prisimindama savo asmeninę patirtį, 
galiu pasakyti, jog labai tikėjau, jog po 
pirmojo mano gimdymo, kuris dėl kom-
plikacijų baigėsi Cezario pjūviu, antrą 
kartą man pavyks pagimdyti pačiai. Ta-
čiau ir antrą, ir trečią kartą nepasisekė. 
Tai vertinu kaip vieną didžiausių savo, 
kaip moters, nesėkmių. Visgi, daugely-
je šalių gydytojai skatinami finansiškai, 
jei moterims, kurių pirmasis gimdymas 
baigėsi skubia Cezario pjūvio operacija, 
antrą kartą padeda pagimdyti natūra-
liai. Pirmasis Cezario pjūvis neužpro-
gramuoja, kad ir vėliau turėtų būti taip 
gimdoma. Reikia keisti tiek moterų, tiek 
gydytojų požiūrį ir dėti visas pastangas, 
kad kuo daugiau moterų pagimdytų na-
tūraliai.

asmenų, galinčių naudotis ženklu 
„Neįgalusis“, ratas.  Prekybos cen-
trai jau šiandien gali prašyti su-
mažinti neįgaliesiems skirtų vietų 
skaičių arba, kaip aš siūlau ir jau 
registravau tokį projektą Seime – 
leisti neįgaliesiems skirtose vieto-
se automobilius statytis ir kūdikių 
besilaukiančiomis moterimis.

Džiaugiuosi, jog tai viena, 
tai kita verslo organizacija 
savo iniciatyva įrengia šei-

moms skirtas automobilių statymo 
vietas. Nėštumas – tikrai ne liga, 
tačiau esu įsitikinusi, kad besilau-
kiančioms moterims turi būti suda-
ryta galimybė pasistatyti automo-
bilį neįgaliesiems skirtose vietose. 
Ir priežasčių tam – ne viena. Neį-
galiesiems skirtos vietos yra arčiau 
įėjimų į pastatus, todėl yra sauges-
nės bei patogesnės įlipti bei išlipti 
besilaukiančioms moterims.

Kadangi per paskutiniuosius kele-
rius metus keitėsi neįgaliojo pažy-
mėjimo išdavimo tvarka, sumažėjo 

Kitose šalyse įprasta, kad šalia prekybos centrų įrengtos au-
tomobilių statymo vietos šeimoms ar kūdikių besilaukiančioms 
moterims. Ar taip bus ir Lietuvoje?

Ar reikalingos specialios 
automobilių statymo 
vietos nėščiosioms ir 
tėvams, auginantiems 

vaikus iki 3 m.?

Taip,  
76.93% 
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Ant pakuočių puikuojasi užrašai „su 
kalciu“, „su vitaminais“, tačiau atidžiai 
pastudijavus matyti, jog produkte itin 
nedideli vitaminų kiekiai. Tuo tarpu 

Statistikos departamento duo-
menimis, daugiau nei trečdalį 
savo mėnesio išlaidų Lietuvos 

žmonės skiria maistui.
 Apmaudu, jog tokios didžiulės iš-

laidos tenka ne kokybiškam, o men-
kaverčiam ir sveikatai nepalankiam 
maistui. Mokame užaukštintą kainą už 
reklamos specialistų gražiai pateiktus, 
bet kokybės kriterijų neatitinkančius 
produktus.

Kuo tikėti vartotojui? Kaip atsirinkti 
vertą mokamos kainos produktą? Dau-
gumoje šalių yra sukurtos kokybės sis-
temos, kontroliuojamos valstybės. Kai 
kur tai yra šviesoforo principu pažen-
klintos sudedamosios produktų dalys, 
perspėjančios jog itin atsargiai reiktų 
rinktis raudona spalva paženklintus 
produktus. Skandinavijos šalyse po-
puliari „rakto skylutės“ sistema. Šiuo 
ženklu paženklinti produktai atitinka 
kokybinius reikalavimus ir pan. 

Lietuvoje prieš 5 metus Žemės ūkio 
ministerija taip pat sukūrė  ženklą „Ko-
kybė“. Tai puikus aprašas tiek mėsos, 

Paradoksalu, bet šiandien Lietuvoje tiek menkaverčio, tiek 
kokybiško produkto kaina beveik nesiskiria. Todėl nenuostabu, 
kad kadaise itin gerą vardą turėjęs „lietuviškas maisto produk-
tas“ praranda savo vertę, nes vis dažniau maistingos medžia-
gos pakeičiamos itin pigiais „kamšalais”, kurie nėra kokybiška 
maisto sudėtinė dalis. 

Ant margarino „Vilnius“ užrašy-
ta „Aukščiausios kokybės garantija“. 
Ar tai tik žodžių žaismas ar teiginys, 
kurį įmonė gali pagrįsti argumentais? 
Deja, Valstybinė maisto ir veterina-
rijos tarnyba, paprašiusi išskirtinės 

Margarinas „Vilnius“ 
(UAB „Vilniaus margarinas“)

Dešrelės 
vaikams su 
vitaminais 
ir kalciu 
(„Biovela“)

higienos norma labai aiški – norint 
taip reklamuotis, produkte privalo būti 
bent 15 proc. reikalingos dienos nor-
mos vitaminų ar kalcio kiekis.
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tiek pieno produktams ar daržovėms. 
Toks ženklas ant produkto reiškia, jog 
jo sudėtis atitinka kokybinius maistin-
gumo reikalavimus. Tokius kriterijus 
išlaikyti nėra paprasta, todėl ne vienas 
gamintojas, pabandęs šią sistemą, po 
kurio laiko jos atsisakė, nes pirkėjas 
mieliau renkasi gražiai papuoštą pro-
duktą nei tą, kuris yra kokybiškas ir 

Į Lietuvą įvežti maisto priedai kilo-
gramais. 2011 metais įvežta vien tik 
skonio stipriklių (tarp jų ir glutamatų)  
už daugiau nei 10 mln. litų.

Nors produkto sudėtyje yra cukraus, 
abejotino poveikio maisto priedo kar-
mino, vos tik 50 proc. jogurto, tačiau 
ant pakuotės skelbiama „sveikam gy-
venimui“. Vartotojai klaidinami. Ga-
mintojas dar 2006 m. užregistravo 
gražiai skambantį šūkį ir jį naudoja ant 
diskutuotinos  kokybės produktų.

Ar skaitote maisto produktų 
etiketes?

Taip,  
68.42% 

Ar žinote, kurie 6 maisto 
dažikliai E 102, E 104, E 110, 

E 122, E 124 ir E 129 gali 
neigiamai paveikti vaikų 

aktyvumą ir dėmesį?

Taip  
51.61% 

kokybės įrodymų, jų negavo. Įmonė 
pasižadėjo nebenaudoti ateityje šio 
užrašo, tačiau prabėgo pusmetis nuo 
įspėjimo, o ženklas vis dar tebėra ant 
pakuočių.

Jogurto gėrimas „Smilgelė“ 
(„Pieno žvaigždės“).

pelnytai paženklintas „Kokybės“ žen-
klu. Šiuo metu šį ženklą rasime vos ant  
39 produktų – 6 ūkių daržovių ir  33 
bitynų produkcijos. Nė vieno mėsos ar 
pieno produkto.  Absoliutus lašas jūro-
je.

Todėl jau trečius metus siūlau idė-
jas tiek Sveikatos, tiek Žemės ūkio 
ministerijoms, kaip pagerinti mūsų 
maisto kokybę ir kaip sukurti sistemą, 
leidžiančią žmonėms pasitikėti maisto 
pramone. Neginčijami faktai, kad net 
„Metų gaminio“ medaliais ne kartą 
buvo apdovanoti vartotojus klaidinan-
tys produktai. 

Užrašai ant produktų etikečių – tai 
tik reklama, todėl būtina skaityti sudė-
tį, norint įsigyti maisto produktą, kurį 
vertinga valgyti. 

Valstybinio patentų biuro svetainė-
je galima atrasti daugybę su žodžiais 
„sveikas“, „sveikata“ registruotų mais-
to produktų prekės ženklų, tačiau jais 
ženklinamų produktų turinys gali nea-
titikti registruoto ženklo reklamuojamo 
teigiamo poveikio sveikatai.

Iš ES valstybių

Iš trečiųjų šalių
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Per visą projekto „Nedelsk“ lai-
kotarpį nėra buvę taip, kad su 
onkologų ir savanorių komanda 

nuvyktumėme į kokį miestelį, o mūsų 
ten nelauktų. Atvirkščiai, dažniausiai 
susirenka tiek moterų, kad neįmanoma 

Jau 10-ą vasarą per Lietuvą rieda „Rožinio kaspino“ autobu-
sėlis, raginantis moteris nedelsti. Ar moterys noriai tikrinasi?

spėti visų patikrinti. Per 10 metų ap-
lankėme 660 skirtingų Lietuvos mies-
tų, miestelių, gyvenviečių, patikrinome 
daugiau nei 72 tūkstančius moterų, dau-
giau nei 700 iš jų radome krūties vėžio 
ženklų, kas penktai – gerybinę ligą.

Apie vėžį kalbėti nebėra gėda, 
tai nebereiškia mirties nuospren-
džio. Mirtingumo kreivė ne tik 

sustojo, bet ir pradėjo sparčiai leistis že-
myn. Jei prieš 10 metų tik kas trečia mo-
teris Lietuvoje po operacijos išsaugodavo 
krūtį, dabar krūtį tausojančios operacijos 
atliekamos 2 iš 3 – tai panašus į JAV re-
zultatas. 

Krūties vėžys – dažniausia moterų on-
kologinė liga pasaulyje. Paskaičiuota, 
kad suserga kas 9 pasaulio moteris ir nei 
viena, deja, neturi laimingojo bilieto ir 
negali  pasakyti: „aš tikrai nesusirgsiu“.  
Mes negalime suvaldyti sergamumo, nes 
dažniausiai nėra žinomos susirgimo prie-
žastys,  tačiau mes galime daryti įtaką iš-
gijimui, nes kuo ankstyvesnėje stadijoje 

Ar per tą laiką pasikeitė moterų požiūris į sveikatą?

išaiškinamas vėžys, tuo gydymo rezulta-
tai geresni. 

Užleistas krūties vėžys – tai nemeilės 
sau ženklas.  Tai reiškia, jog moteris rū-
pinosi kitais, gal vyru, vaikais, daržais, 
gyvuliais, o save užmiršo. Mat, krūties 
vėžys – kantri liga. Ji gali žaisti slėpynių 
ir 10, ir 15 metų. Ir jei per tą laiką nei 
moteris, nei jos šeimos gydytojas, nei 
ginekologas nepatikrina krūtų  apčiuopa, 
radiologas – echoskopu ar mamografu, 
liga gali gerokai įsisenėti.  Nors ir duoda-
ma nemažai laiko, tačiau krūties vėžys ir 
viena paslaptingiausių ligų, nes ilgus me-
tus neišryškėja jokie ženklai, o skausmo, 
kuris dažniausiai būna ligų indikatoriumi, 
išvis nebūna. Štai kodėl taip svarbu ti-
krintis net nejaučiant jokio skausmo.

Daugiau informacijos, kokius miestus ir 
miestelius šiais metais aplankys „Rožinio 
kaspino“ autobusėlis, www.nedelsk.lt

„Nedelsk“ onkologų 
ir savanorių 

komanda Vilniaus 
mieste dirbs rugsėjo 

mėnesį.
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Tai pats didžiausias įvertini-
mas. Žinau, kad labai daug 
galima padaryti pasitelkiant 

savanorių gerą valią, atsakingai išlei-
džiant kiekvieną paaukotą centą. Mūsų 
sukaupta patirtimi noriai dalijuosi su 
kitomis šalimis. Panašūs į „Nedelsk“ 
projektai jau vyksta Kazachstane, 
Ukrainoje. Artimiausiuose planuose – 
Pakistanas, Gvatemala ir kitos šalys.

Dažnai manęs klausia, ar mano šei-
moje kas nors sirgo krūties vėžiu. 
Ne. Šį projektą pradėjau po to, kai po 
vieno labdaros renginio, kurio tikslas 
buvo surinkti pinigų barokinio pano 
atkūrimui šv. Jono gatvėje, buvo pa-
aukota daugiau, nei tikėjomės, pinigų. 
Tuomet ir gimė idėja „Rožinio kaspino“ 
autobusėliu apvažiuoti Lietuvą ir pa-
sakyti moterims, kaip svarbu tikrintis 
dėl krūties vėžio. Pamačiusi, koks yra 
moterų susidomėjimas, paskutiniuo-
sius 10 metų itin didelę savo laisvo 
laiko dalį ir skyriau šio projekto orga-
nizavimui.  

„Nedelsk“ Europos Parlamente buvo apdovanotas kaip „Mažo biu-
džeto, bet didelio poveikio“ projektas („Low budget, big impact“).

Ne tik dėl to, kad šiais metais 
vyksta Europos futbolo čem-
pionatas, bet ir dėl to, kad ir 

moterys žaidžia futbolą, „Nedelsk” 
aktyviai kviečia moteris sportuoti. Tai 
smagu, nes nauja. Tai iššūkis kiekvie-
nai, nes dar neišbandyta.

Daugelis kartu su „Nedelsk“ vykstančių akcijų yra tradicinės. 
Ar šiais metais bus kokių naujovių?

Jei norite paįvairinti savo ir kaimy-
ninių bendruomenių veiklą - orga-
nizuokite futbolo renginius.
Jei norite aktyvaus laisvalaikio ir 
iššūkių, junkitės į judėjimą „mote-
rys už futbolą” 

moterysuzfutbola@lff.lt 
arba Moterys už futbolą 
facebook.com paskyroje.

Europarlamente po „Europos metų 
moters” apdovanojimo ceremonijos 
kartu su Laima Andrikiene.
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Informacijos trūksta. Ir tai 
nėra nuostabu. Didžiulė mūsų 
medicinos sistemoje įsišakni-

jusi bėda – kad pagrindinis sveikatos 
sutrikimų indikatorius yra skausmas. 
O jei skausmo nėra, vadinasi, esi svei-
kas. „Kuo skundžiatės?“ – tai pirmasis 
klausimas, kuriuo pacientą šiandien 
pasitinka gydytojas. Todėl dažnas, atė-
jęs pasitikrinti sveikatos profilaktiškai, 
sutrinka ir pasijunta gaišinąs gydytoją.  

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, 
kiekvienam asmeniui priklauso tikrai 
nemažas paketas nemokamų profilak-
tinių tyrimų. Tai yra tokių tyrimų, kurie 
atliekami, kai asmuo niekuo nesiskun-
džia.   

Visi kasmetiniai profilaktiniai sveika-
tos tyrimai turėtų būti sudėti į specialų 
profilaktikos paketą ir organizuoti taip, 
kad pacientas šiems tyrimams sugaiš-
tų mažiau nei dvi valandas.  

Be to, aš siūlau kai kuriuos tyrimus 
pakeisti informatyvesniais. Pvz., cho-
lesterolio kiekio nustatymą pakeisti žy-

Ar tiesa, kad dauguma šalies gyventojų nežino, kokie profilakti-
niai tyrimai jiems turi būti reguliariai atliekami gydymo įstaigose?

miai svarbesniu cholesterolio formulės 
tyrimu, o gliukozės kiekio kraujyje ma-
tavimą pakeisti gliukozės toleravimo 
testu. Taip pat būtina įtraukti vidaus 
organų tyrimą echoskopu, o moterims 
– skydliaukės hormonų tyrimus ir kt. 

Esu buvusi daugybės situacijų liu-
dininkė, kai profilaktiškai tikrinantis 
sveikatą sužinomos didžiulės sveikatos 
bėdos. Mat yra daugybė ligų, kurios 
ilgus metus tūno žmogaus organiz-
me, nesukeldamos jokių diskomforto 
požymių, tačiau, kai jau smogia – tai 
iš peties... Laiku diagnozavus ligą, jos 
gydymas pigesnis ir lengvesnis, dides-
nė tikimybė greičiau sugrįžti į normalų 
gyvenimą ir ligą užmiršti.

Raginu visus gyventojus, ku-
rie turi sveikatos draudimą, iš-
sikirpti pridėtą lentelę ir aptarti 
su savo šeimos gydytoju, kada 
konkrečiai ir kokie profilaktiniai 
tyrimai bus atlikti. 

Rūpinimasis sveikata turėtų tapti kiekvieno iš mūsų ir valsty-
bės prioritetu.

Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad žmogaus sveikatą lemia:

10 proc. sveikatos priežiūros 
įstaigų darbas

20 proc. paveldimumas

70 proc. gyvensena ir aplinka
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Profilaktinio tyrimo pavadinimas
Amžiaus grupė

19–40 m. 41–65 m. nuo 65 m.

Širdies elektrokardiograma 1 kartą per metus

Arterinis kraujospūdis 1 kartą per metus

Bendras kraujo tyrimas 1 kartą per 2 metus

Cholesterolio kiekio nustatymas kraujyje 1 kartą per metus

Gliukozės kiekio kraujyje nustatymas 1 kartą per 2 metus 1 kartą per 
metus

Bendras šlapimo tyrimas 1 kartą per 2 metus 1 kartą per 
metus

Moterims krūtų apžiūra ir apčiuopa Nuo 35 m. – 1 
kartą per metus

1 kartą per 
metus

Jei yra rizikos 
faktorių – 1 

kartą per metus
Moterims mamografijos tyrimas (ir tyrimo 
vertinimas) 50–69 m. – kas 2 metus

Moterims ginekologinė apžiūra Nuo 20 m. – 1 kartą per metus
Gimdos kaklelio piktybinių navikų ci-
tologinis tepinėlis 25–60 m. –  1 kartą per 3 metus

Storosios žarnos profilaktiniai tyrimai
(Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių aps.)

50–75 m. – 1 kartą per 2 metus 

Digitalinis tiesiosios žarnos tyrimas 1 kartą per 
2 metus

iki 50 m. – 1 
kartą per 2 
metus, nuo 

50 m. – 1 kartą 
per metus

1 kartą per 
metus

Vyrams prostatos antigeno tyrimas
Nuo 45 m., jei tėvas ar broliai 

yra sirgę prostatos vėžiu; kitiems 
50–75 m. – kas dvejus metus

Išsamus širdies ir kraujagyslių ligų 
tikimybės įvertinimas širdies ir 
kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei

Vyrams 40–55 m. – 1 kartą per metus

Moterims 50–65 m. – 1 kartą per metus

Krūtinės ląstos rentgenologinis tyrimas
Esant indikacijų, 1 kartą per metus, jei kontak-

tuojama su sergančiais aktyvia tuberkulioze, ŽIV 
nešiotojams bei sergantiems AIDS

Akispūdžio matavimas 1 kartą per 
2 metus 1 kartą per metus

Regėjimo aštrumo patikrinimas 1 kartą per 2 metus 1 kartą per 
metus

Klausos aštrumo patikrinimas 1 kartą per 
2 metus 1 kartą per metus

Odos ir matomų gleivinių apžiūra, jei 
nėra rizikos veiksnių 1 kartą per 2 metus 

Odos ir matomų gleivinių apžiūra, jei 
yra rizikos veiksnių 2 kartus per metus

Periferinių limfmazgių apčiuopa Kiekvieno profilaktinio tikrinimo metu

Burnos ertmės apžiūra 1 kartą per metus

Svorio, ūgio matavimas 1 kartą per metus; esant antsvoriui – 2 kartus per 
metus

UŽ TAI JAU SUMOKĖJOTE – REIKALAUKITE!



Gimiau ir užaugau Vilniuje. Pirmuosius 7 metus gyve-
nau Kalvarijų gatvės bendrabutyje, o mokyklą lankiau 
jau Viršuliškėse. Sukūrusi savo šeimą, apsigyvenau 
nuomojamame bute Baltupiuose. Šiame rajone pažįstu 
kiekvieną keliuką, nes visus juos išvažinėjau vežimėly-
je vežiodama dukrą. 1995 metais pirmąjį ir, beje, vie-
nintelį mūsų šeimos nuosavą būstą, įsigijome Užupyje, 
kur gyvenam ir dabar.

Baigiau žurnalistiką Vilniaus universitete. Nuo 13 
metų skaičiau vaikams rengiamas laideles per Lietuvos 
radiją, todėl ir pasirinkau šią specialybę. Dabar labai 
gailiuosi, nes galėjau būti ir medike, ir ekonomiste. 
Tikslieji mokslai visad buvo mano stiprioji pusė. Dar 
studijų laikais įsitraukiau į Humanistinio jaunimo są-
jungos veiklą. Tuomet visame Vilniaus mieste tebuvo 
200 šeimų, įrašytų į rizikos grupę – visų jų adresus 

Kviečiu siųsti ant savo balkono ar ant išorinės palangės auginamų gėlių 
nuotraukas bei būti aktyviems ir nufotografuoti tas viešas erdves, ku-
rias, Jūsų nuomone, reikėtų papuošti gėlėmis: el. p. nedelsk@nedelsk.lt

persirašiau į sąsiuvinį ir kasmet prieš Kalėdas kartu su bendraminčiais paruošdavo-
me šiose šeimose gyvenantiems vaikams dovanėles, apsirengdavome Kalėdų Senelio 
drabužiais ir aplankydavome. Vėliau įrengiau dešimtis mini bibliotekėlių ligoninėse, 
organizavau šventes ligoniams bei įvairius labdaros aukcionus, kurių metu surinktas 
lėšas išleisdavome remontuodami ligoninių palatas ir pirkdami medicininę įrangą. 

Man džiugu, kad daugybė bendruomenių bei mokyklų kasmet atsiliepia į mano kvie-
timus ir lanksto origamio gerveles, ir dalyvauja solidarumo su sergančiaisiais bėgimo 
ir ėjimo maratonuose, vaikai rašo laiškus mamoms, kviesdami daugiau laiko skirti 
savo sveikatai, o šimtai bibliotekų įsirengė knygų moterims lentynas bei buvo apdo-
vanotos naujomis knygomis. 

Vienas širdžiai mieliausių prieš 9 metus inicijuotas ir vis dar populiarus konkursas 
„Težydi mano miestas“. Per tą laiką sužydėjo visa Lietuva. Vis daugiau žmonių augina 
gėles ne tik ant savo palangių, bet ir balkonuose ar papuošia viešas erdves.


