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

23 
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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Į Seimą renkamas 141 narys. 71 
narys išrenkamas vienmandatė-
se teritorinėse apygardose, o 70 

narių – pagal partijų sąrašus. Per rinki-
mus į Seimą kiekvienas rinkėjas gauna 2 
biuletenius – pirmame pasirenka partiją 
bei reitinguodamas pažymi 5 politikus, o 
antrame – balsuoja už politiką-vienman-
datininką, kuris geriausiai atstovautų 
bendruomenei ar rajonui. 
   Vilniečiai dažniausiai balsuoja už ži-
nomas pavardes, neįvertindami, ar tas 

Ar juntamas skirtumas tarp Seimo narių, kurie išrinkti pagal 
sąrašą, ir tų, kurie išrinkti vienmandatėse apygardose?

politikas bus geras jų atstovas Seime. 
Tuo tarpu rajonai elgiasi kitaip ir renka tą 
žmogų, kuriam rūpi ir konkretaus kraš-
to ir žmogaus problemos. Ar vilniečiai 
neturi problemų? Turi, tačiau balsuoda-
mi dažniausiai renkasi tą politiką, kuris 
gražiai kalba apie žmogaus teises ar Eu-
ropos Sąjungą, o išrinktas į Seimą visiš-
kai užmiršta vilniečių lūkesčius ir Seimo 
posėdžių metu, nors ir būdami išrinkti 
Vilniaus vienmandatėse apygardose, 
dažniausiai balsuoja ne vilniečių naudai.

Pasiūlėte sugrąžinti sumažintą PVM tarifą visuomeninio trans-
porto paslaugoms, nes jas teikiančios įmonės atsidūrė ant ban-
kroto ribos.

Neįtikėtina, bet sostinės gyven-
tojų vienmandatėse apygardo-
se išrinkti Seimo nariai balsavo 

už tai, kad kiekvienas Vilniuje dirbantis 
mokesčių mokėtojas net 72 proc. savo 
sumokėtų mokesčių aukotų kietiems 
miestams ir gyvenvietėms. Ar Vilnius 
neturi problemų dėl vaikų darželių, vi-
suomeninio transporto, socialinio būsto, 
gatvių dangos, apšvietimo ir pan.? Jei 
kauniečiams ar šiauliečiams į jų miesto 
biudžetą sugrįžta tiek, kiek jie sumokė-
jo mokesčių, tai yra šie miestai neremia 
kitų Lietuvos regionų, tai vilniečiai nu-

Vilniečiams Seime atstovauja 10 vienmandatininkų. Tai ne-
maža grupė, galinti nulemti miestui svarbius pokyčius.

kenčia kelis kartus – jų miestui perskirs-
tant biudžetą grįžtanti mokesčių dalis 
itin maža ir net mažesnė už kitų miestų: 
jei per metus iš biudžeto vienam Kauno 
gyventojui skiriama 829 Lt, Klaipėdos – 
739 Lt, tai Vilniaus – 577 Lt. Už šiuos pi-
nigus savivaldybės organizuoja miestui 
svarbius darbus. Vilniečiai turėtų klausti 
savo išrinktų vienmandatininkų - kon-
servatorių ir liberalų sąjūdžio atstovų, 
- kodėl jie balsavo taip, kad vilniečių 
sumokami mokesčiai iškeliautų į kitus 
miestus.

Ar motorolerių vairuotojai turėtų laikyti ne tik teorijos, bet ir 
praktinį vairavimo egzaminą?

 Vis daugiau jaunųjų kelių eismo 
dalyvių – motorolerių vairuotojų 
– nesilaikydami saugaus eismo 

reikalavimų tampa eismo įvykių auko-
mis ir kaltininkais. Jei 2010 m. buvo re-
gistruota 1500 šios srities pažeidimų, tai 
2011-aisiais – daugiau nei 2200. 
  Motorolerį vairuoti galima nuo 15 metų. 
Praktiniai vairavimo įgūdžiai egzamino 
metu netikrinami, o teorijos egzaminui 
galima ruoštis ir savarankiškai. 97 proc. 
laikančių motorolerio vairavimo teorijos 

egzaminą neturi 18 metų.
   Egzaminų tvarką nustato Susisieki-
mo ministerija, todėl kreipiausi į ją su 
siūlymu įvesti praktinį vairavimo egza-
miną. Kadangi šiuo metu iš pirmo karto 
teorijos egzaminą išlaiko tik kas trečias 
būsimas vairuotojas, pasiūliau numaty-
ti 3 mėnesių pertrauką tarp egzaminų 
prieš bandant kitą kartą – taip siekiant 
pakeisti jaunųjų vairuotojų požiūrį į eg-
zaminus. 

  Džiaugiuosi, kad Seimas įsiklausė į 
šiuos argumentus ir nuo 2013 metų PVM 
visuomeniniam transportui bei tolimojo 
susisiekimo reguliarių maršrutų bilie-
tams autobusais ir traukiniais bus suma-
žintas nuo 21 iki 9 proc. 
   Visuomeniniam transportui PVM su-
mažintas arba išvis jo nėra Danijoje, 
Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Maltoje, 
Kipre, Prancūzijoje, Olandijoje, Belgi-
joje, Ispanijoje, Lenkijoje, Slovėnijoje, 
Suomijoje ir t.t.

Visuomeninio transporto pas-
laugas teikiančios bendrovės 
tenkina visuomeninį interesą, 

panašiai kaip mokyklos, ligoninės, so-
cialinės rūpybos centrai, o 50–70 proc. 
jų keleivių važiuoja lengvatiniu tarifu, tai 
yra pensininkai, studentai, neįgalieji, ne-
priklausomybės kovų dalyviai ir t.t. 
Bet ar teisinga išaugusias degalų kainas, 
padidėjusį kelių ir pridėtinės vertės mo-
kesčius užkrauti ant mažos dalies kelei-
vių, kurie perka bilietą visa kaina? Juk 
didelė jų dalis tegauna minimalią algą.    

Visuomenė itin skaudžiai rea-
guoja į parlamentarų kanceliari-
nes išlaidas. Visuomet praneša-

ma, kas kiek išleido, tačiau neskelbiama, 
o kas sutaupė.  Esu tikra, jog parlamen-
tarai žymiai atsakingiau leistų kiekvieną 
parlamentinėms išlaidoms skirtą litą, jei 
sutaupytos lėšos būtų kaupiamos atski-
roje sąskaitoje kaip Parlamento pagalbos 

Daugybė skandalų žiniasklaidoje dėl Seimo narių parlamenti-
nių lėšų naudojimo. Ar įmanoma jų išvengti?

fondas ir naudojamos į nelaimes pateku-
siems žmonėms paremti ar parlamenti-
nės veiklos stiprinimui. Pati asmeniškai 
Seime sutaupiau daugiau nei 50 tūkst. 
litų, kurie liko biudžete. Siūlydama idėją 
atidaryti specialią sąskaitą sutaupytoms 
lėšoms, rėmiausi Prancūzijos pavyzdžiu, 
tačiau jai nebuvo pritarta.

Nuotrauka Olgos Posaškovos 
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Dar prieš 2 metus pasiūliau 
mokslo metų pirmąją dieną pa-
skelbti laisvadieniu pradinukų 

tėvams, bet sulaukiau didžiulio pasiprie-
šinimo iš konservatorių. Visgi, galiausiai 

Konstitucijoje norima įtvirtinti 
šeimos apibrėžimą. Raginu jau-
nus žmones kurti šeimas, tuok-

tis, tačiau nepritariu apibrėžimui, kur 
yra nustatytas baigtinis šeimos narių 
sąrašas. Kodėl seneliai, auginantys emi-
gravusių ar mirusių vaikų atžalas, negali 
vadintis šeima? Kodėl brolis, auginantis 

Ar jau šiais metais Mokslo metų pradžia bus šventė ir dirban-
tiems pradinukų tėvams?

Seimo nariai itin aktyviai ir aršiai jau visus metus diskutuoja, 
kas yra šeima.

Seimas pritarė pasiūlymui skirti pusę 
laisvos dienos ir jau šiais metais tėve-
liai, auginantys moksleivius iki 12 metų, 
galės pasinaudoti šia teise.

sesers vaikus, nepatenka į šeimos api-
brėžimą? Šeima – tai vertybinė katego-
rija, kaip teisingumas, ištikimybė, tiesa, 
meilė... Neverta brėžti ribų. Kiekvienas 
žmogus skirtingus žmones įvardins kaip 
savo šeimos narius. Tai patys brangiausi 
žmonės ir jokie įstatymai negali išbrauk-
ti artimų žmonių iš šeimos rato.

Dk Garan-
TIJOS

Trukmė Garantija suteikiama 
darbuotojams

Sąlygos

Mamadienis 
(Darbo 
kodeksas 
214 str. 1 d.)

1 poilsio diena/mėn. 
(arba sutrumpinamas 
darbo laikas 2 val./
sav.)

auginantiems neįgalų 
vaiką iki 18 m. arba 2 
vaikus iki 12 m.

Kuri mėnesio diena/-
os pasirenkamos 
kaip papildomi 
laisvadieniai ar 
kurias darbo dienas 
trumpinamas darbo 
laikas, darbuotojas 
derina su darbdaviu. 

2 poilsio dienos/mėn. 
(arba sutrumpinamas 
darbo laikas 4 val./
sav.)

auginantiems 3 ir 
daugiau vaikų iki 12 m.

Itin dažnai sulaukiu nusiskundimų dėl nesuteiktų „mamadienių/tėvadie-
nių“. Reguliariai šia teise pasinaudoja mažiau nei dešimtadalis mažamečius 
vaikus auginančių tėvų.

Dauguma dirbančiųjų apie „mamadienius/tėvadienius“, kurie 
jiems priklauso, – tik svajoja?

Jei vaikas gydomas reanimaci-
joje, jau įprasta, kad gydyto-
jai neskiria tėvams privalomos 

slaugos, nes mano, kad vaiku pasirūpins 
ligoninės personalas. Tai reiškia, kad 
mama ir tėtis nesijaudindami turi eiti į 
darbą. Bet ar tai įmanoma? Ar bus ko-
kybiškas tokių tėvų darbas, juo labiau 
kad keliskart per dieną ligoninėje prirei-
kia pasirašyti krūvas įvairiausių sutikimų 

Ar pagal įstatymus, vaikui, gulinčiam Reanimacijos ir Intensy-
vios terapijos skyriuje, nebūtina tėvų slauga, todėl nedarbingu-
mo pažymėjimai jiems neišduodami?

dėl vienokių ar kitokių tyrimų ar operaci-
jos? Remdamasi ES Tarybos direktyvos 
nuostatomis, jog darbuotojams turi būti 
suteikiama teisė nebūti darbe dėl force 
majeure, kai tai susiję su svarbiomis 
šeimyninėmis priežastimis ligos ar nelai-
mingo atsitikimo atveju, kreipiausi į at-
sakingas institucijas, prašydama pakeisti 
galiojančią tvarką.

Vyresnioji dukra šiais metais baigė Jėzuitų gimnaziją, o mažoji Emilija nuo rugsėjo eis
į pirmą klasę.

Po 20 metų1992 08 07
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Gyventojai dažnai skundžia-
si, jog vykstant remontams 
jie priversti kęsti nepakelia-

mą triukšmą, į jų butus pro langus ir 
ventiliacijos angas patenka statybinės 
dulkės, remontai trunka ilgai, jų tru-
kmė bei eiga yra neprognozuojama. 
Pensininkai, neįgalieji, vaikai ar vaikus 
namuose auginančios motinos daug 
laiko praleidžia namuose. Tokiems gy-
ventojams ypač sunku ištverti nuolatinį 

Nedalyvauju jokiuose labdaros 
pokyliuose, kurių rengėjų tiks-
las pasireklamuoti, o ne išties 

padaryti gerą darbą. Nedalyvauju ir 
vakarėliuose, kurių tikslas save ar savo 
apdarus parodyti. Einu tik į tuos rengi-
nius, kurių organizatoriais tikiu ir pri-
tariu jų veiklai. Vienas iš tokių renginių 
– dizainerės Julijos Janulaitytės-JANUS  

26 tūkstančiai mažas pajamas 
gaunančių žmonių laukia socia-
linio būsto. Dauguma savivaldy-

bių neturi ką jiems pasiūlyti.  Valstybės 
kontrolė audito metu nustatė, kad net 
70 proc. savivaldybės būstuose gyve-
nančių asmenų neteikia duomenų apie 
savo turtą ir pajamas, nėra įrodę savo 
teisės į socialinį būstą, o dalis jų nėra 
nepasiturintys. Kadangi sulaukiu itin 

Sulaukiate daug gyventojų skundų dėl triukšmingų remonto 
darbų daugiabučiuose. Ar įmanoma suvaldyti triukšmadarius?

Socialinio būsto laukia tūkstančiai žmonių. Ar reikėtų sugriež-
tinti socialinio būsto skyrimo kontrolę?

triukšmą ir taršą. 
Pateikiau siūlymus Seimui nustatyti 

maksimalią remonto darbų trukmę bei 
prievolę iš anksto informuoti kaimynus 
apie būsimus remonto darbus. Taip pat 
pasiūliau, jog pradėti remonto darbus 
būtų galima tik nuo 8 val. ryto, o ne 
nuo 6 val., kaip leidžiama dabar. Mano 
siūlymui pritarė ir Sveikatos apsaugos 
ministerija, ir Lietuvos savivaldybių 
asociacija.

surengta popietė, kai užsirašiusios ant 
delnų įvairių autorių prozinės poezijos 
stiliumi sukurtus trumpus haiku Vil-
niui kartu su gydytoja-dietologe Edita 
Gaveliene, žurnaliste Lavija Šurnaite-
Kairiene, renginių organizatore Renata 
Mikailionyte jas skaitėme viena kitai ir 
susirinkusiems draugams. 

B.S. yra vieniša 46 metų mama, au-
ginanti 9 mėn. kūdikį 12 kv.m kamba-
rėlyje su lauko virtuve. Atsakiau, jog ji 
gali pretenduoti į vienkartines ar socia-
lines pašalpas. Tikimybė sulaukti socia-
linio būsto yra itin nedidelė, nes pirme-
nybė teikiama jaunoms šeimoms, ku-
riose abu sutuoktiniai ar vienišas tėvas 
yra ne vyresni nei 35 metų. 

M.B. kartu su ligota pensininke mo-
tina gyvena 20 metų neremontuotame 
socialiniame būste Šakiuose, kuris yra 
avarinės būklės. Pasiūliau fiksuoti ava-
rinę būklę Valstybinės teritorijų plana-
vimo ir statybos inspekcijos struktūri-
niame padalinyje ir kreiptis į savivaldy-
bę, nes pagal teisės aktus iš avarinės 
būklės namo gyventojai turi būti iškel-
dinti į kitas patalpas.

E.R. su mama, vaiku ir draugu per 
gaisrą prarado savo gyvenamąjį būstą 
Širvintų raj., todėl įsirašė į eilę socia-

liniam būstui gauti. Kadangi moteris 
dirba Vilniuje, laikinai išsinuomojo čia 
butą. Ji klausė, kaip galėtų persirašyti 
į eilę socialiniam būstui gauti Vilniaus 
mieste. Atsakiau jai, jog jų šeima turė-
tų deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniu-
je, išsibraukti iš eilės socialiniam būstui 
gauti Širvintose bei pateikti deklaraciją 
apie per paskutiniuosius metus gautas 
pajamas.

R.J. po avarijos nevaldo rankų ir 
kojų. Savimi negalinti pasirūpinti mo-
teris naudojasi Reabilitacijos centro 
Valakampiuose paslaugomis, kurios 
yra mokamos. Moteris įsiskolino jau 
daugiau nei 3500 Lt. Moterimi pasirū-
pintų jos vaikai, todėl ji prašo savival-
dybės skirti jai socialinį būstą. Gavau 
atsakymą, kad atsiradus galimybei 
bus teikiamas R.J. prašymas skirti so-
cialinį būstą be eilės svarstyti Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybai.

Baltas angelas Šypsosi, akį merkiaNegaliu liūdėt.

Tikros istorijos

Retai dalyvaujate vakarėliuose bei pramoginiuose renginiuose?

TV bokštas jau Dangų pradūrė. – Alio!Ar kalba Dievas?

Vokiečių gatvėjVokiečių aviganis.Vokiškai kalba?Bundantis Vilnius

Kas rytą matuojasi

Olandų žiedą.

Kuždasi Nerissu Vilnele naktimis gandus skalbdamos.

Užupio tiltaiGeležim užrakintiTiki pasakom.

Vivaldis groja

Troleibuso ūsais. Ne,

Jums pasigirdo.

Trys auksaveidės

Gedimino prospekte

Žada spektaklį.

Vlado Ščiavinsko nuotrauka

daug laiškų šia tema, registravau siūly-
mus įstatymų projektams, kaip sugriež-
tinti socialinio būsto naudojimo sąlygas 
bei apsaugoti  socialinio būsto  ilgus 
metus laukiančias ir mažas pajamas 
gaunančias jaunas šeimas, našlaičius, 
likusius be tėvų globos, daugiavaikes 
šeimas, neįgaliuosius ir kitus vargingai 
gyvenančius asmenis.
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Daugybę kartų kreipiausi į at-
sakingas institucijas, siūlydama 
kompetentingiems specialis-

tams iš naujo įvertinti ir reglamentuoti 
maisto priedų naudojimą „Aukščiausios 
rūšies“ gaminiuose, nustatant kuo ma-
žesnius galimus jų kiekius ar iš viso jų 
atsisakant. Tačiau maisto pramonės lo-
bistai ciniški ir tiesiai į akis rėžia: „už-
drausite vienus priedus, mes krausime 

Tai, ką Lietuvos maisto pramonė vadina geriausiais gaminiais, 
dažnai tėra antrarūšis produktas? 

kitus“.
     Maisto priedai – skonio stiprikliai, 
dažikliai ir konservantai, užsienyje daž-
niausiai naudojami „ekonominės kla-
sės“ produktų gamyboje, todėl ir jų 
kaina turėtų būti itin žema. Tai kodėl 
Lietuvos vartotojas turi mokėti didelę 
kainą už menkavertį gaminį, net jei jis 
pavadintas šio vardo neverta „aukš-
čiausia rūšimi“?

Ar „krabų skonio“ lazdelėse yra 
krabų mėsos? Ne. Jos pagamintos iš  
surimio –  išvalytos, iškaulintos ir su-
trintos žuvų mėsos. Pridėjus krakmo-
lo, sojų baltymų, įvairių maisto prie-
dų belieka nulipdyti krevečių, krabų, 
omarų, vėžių uodegėlių pavidalą ar   
lazdelių, šiaudelių formą. Produktas 
pavadinamas tuo vardu, kokios įdėtos 
kvapiosios medžiagos (krabų, kreve-
čių, omarų...). Taigi, krabų skonio 
mėsos gaminiuose krabų mėsos tikrai 
nėra, panašiai kaip ir pieno „pieniško-
se dešrelėse“ ar vaisių „vaisių skonio 
gėrime“.

Mus klaidina:

Reklama skelbia, kad valgy-
ti jogurtą labai sveika: gerina 
medžiagų apykaitą, padeda iš-

vengti vidurių užkietėjimo ir net sulie-
knėti.
    O ką žada tikroji sudėtis? Vos ne kie-
kviename rasime modifikuoto (pakeistų 
savybių) krakmolo, dervos, želatinos, 
įvairių gumų. Gamintojui krakmolas – 
pigiausias užpildas (po oro ir vandens), 
kuriuo gali prikimšti gaminį ir atpiginti 
produkcijos savikainą. Todėl dažniau-
siai krakmolas užima trečdalį jogurto 

Ar gali būti, kad valgantys jogurtą apsigauna, manydami, jog 
sveikai maitinasi?

kiekio. Toks jogurtas yra kaloringas, 
lėtina žarnyno peristaltiką, skatina nu-
tukimą.
   Kartu su mitybos specialistais krei-
piausi į atsakingas institucijas, tačiau 
sulaukiau atsakymo, kad žymėti kra-
kmolo kiekį jogurte – netikslinga. Apie 
sveikatą galvojančiam vartotojui patar-
čiau gamintis natūralų jogurtą namuo-
se pačiam arba ieškoti įsigyti prekybo-
je tik natūralaus ekologiško jogurto be 
krakmolo ir želatinos.

• maisto produktams lengvatinių PVM tarifų be Lietuvos netaiko tik Latvija, Es-
tija, Slovakija ir Vengrija;
• terminai „natūralus“, „natūralaus skonio“ „natural“, „nature“, „natura“, „na-
tūraliai raugintas“ nėra reglamentuoti teisės aktais. Tikrai nesate klaidinami 
tik 3 atvejais: pamatę užrašus „natūrali kvapioji medžiaga“, „natūralus vaisių 
ir uogų vynas“, „natūralus mineralinis vanduo“. Visais kitais atvejais – atidžiai 
studijuokite etiketes;
• www.vmvt.lt  skelbiamas nesąžiningų maisto tvarkymo įmonių sąrašas. De-
šimtys įmonių į šį sąrašą patenka nuolatos;
• Danijoje apie maisto higieną maitinimo įstaigoje gali sužinoti pagal „šypse-
nėlę“ ant įstaigos durų. Lietuvoje šios sistemos įvedimui nepritarė patys verslo 
atstovai;
• šiuo metu galiojančių specialių teisės aktų, reglamentuojančių nuotolinę pre-
kybą maistu, nėra. Nuotoline prekyba užsiima 124 maisto tvarkymo subjektai, 
tačiau jie priskiriami mažos rizikos grupei ir tikrinami vieną kartą per dvejus 
metus;
• nuo 2010 metų ant produktų, turinčių dažiklių E110, E104, E122, E129, E102, 
E124, privalo būti užrašas „Gali neigiamai paveikti vaikų aktyvumą ir dėmesį“. 
Dauguma gamintojų pakeitė sudėtį, nenorėdami ant produkto skelbti tokios 
antireklamos;
• dauguma ligoninių, kuriose gydomi vaikai, maitinimui per parą skiria 5–6 litus 
ir tvirtina, kad vaikai gauna sveiką maistą, atitinkantį paros energijos ir maisti-
nių medžiagų normas vaikams;
• 2011 metais į Lietuvą iš trečiųjų šalių įvežta dvigubai daugiau maisto papildų 
nei 2009 metais (atitinkamai 249,6 t ir 117 t);

 Ant vaikiškais piešinėliais papuoš-
tos išorinės pakuotės nėra produktų 
sudėties aprašymo. Atplėšus pakuotę 
ir perskaičius kiekvieno sūrelio su-
dėtį, matyti, jog tarp jų yra gami-
nių, kurių mamos savo vaikams nie-
kad nepirktų, pvz., sorbitolio sirupo 
(E420), kuris nerekomenduojamas 
vaikams.

Desertinių varškės sūrelių pakuo- 
tė, kurioje yra 4 vnt. glaistytų 
varškės sūrelių „Pasaka“ („Pieno 
žvaigždės“)

Ar žinote, kad....

Ne, sudėties neskaitau 

2,78%
Taip

50%

Taip, svarbu. Bet sintetinių maisto 
priedų neturėtų būti ne tik 

„Aukščiausios rūšies“, bet ir 
gaminiuose „Vaikams“. 

47,22%

Ar jums svarbu, kad lietuviškus 
„Aukščiausios rūšies“ mėsos 
gaminiuose nebūtų sintetinių 

maisto priedų?

Ar skaitote maisto produktų 
etiketes?

Ne, pamatau 
gražią etiketę 
ir perku 

5,26%
Taip, man svarbu, kokia sudėtis

68,42%

Kartais, jei kyla 
įtarimų dėl kokybės 

26,32%
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Dešimtmetį vėluodamas prieš 
metus Seime priimtas Apsau-
gos nuo smurto artimoje aplin-

koje įstatymas. Ne vienus metus vi-
suomeniniais pagrindais dirbau su šia 
problema ir žinau bėdas ne tik iš popie-
rinės statistikos. Koks požiūris iki šiol 
buvo į namiškių smurtą, byloja faktas, 
jog  policijai nustačius smurto atvejį, 
vos vienas iš 800 smurtautojų sulauk-
davo didesnės ar mažesnės bausmės.
Šiuo metu Seime svarstomas ne vie-
nas mano siūlymas šia tema. Vienas 
jų, kad policijos pareigūnas, nusta-
tęs smurto atvejį, pats galėtų pradėti 
ikiteisminį tyrimą, nelaukdamas pro-
kuroro leidimo. Taip pat, remdamasi 
gerąja užsienio šalių patirtimi, siekiu, 
kad smurtautojas būtų vežamas ne į 

Ar smurtas artimoje aplinkoje yra žmogaus teisių pažeidimas?

Iki šiol visiems teisėsauginin-
kams buvo labai lengva pa-
siteisinti, nes nebuvo teisėtų 

galimybių imtis visų įmanomų veiksmų 
tiriant tokius nusikaltimus kaip maža-
mečio vaiko tvirkinimas, lytinės aistros 
tenkinimas su nepilnamečiu jam grasi-
nant ar už atlygį, nepilnamečių išnau-
dojimas pornografijai. Tyrėjai ir pro-
kurorai teisindavosi „surištomis ran-
komis“, nors kasmet pradedama 150 
ikiteisminių tyrimų dėl šių nusikaltimų. 

Ar nuo šiol, tiriant nusikaltimus prieš vaikus, bus pasitelkia-
mos visos įmanomos priemonės?

Seimas jau pritarė ir jau įsigaliojo 
mano siūlymai Operatyvinės veiklos 
įstatymui (analogiški siūlymai Baudžia-
mojo proceso kodeksui laukia eilėje), 
numatantys daugiau teisėtų priemonių 
teisėsaugos institucijoms tiriant seksu-
alinius nusikaltimus prieš vaikus. Ma-
nau, kad tai palengvins ir sutrumpins 
ikiteisminius tyrimus, suteiks daugiau 
pasitikėjimo teisėsauga ir įpareigos 
prokurorus dėti visas pastangas at-
skleisti nusikaltimus.

Jei darbas bus susijęs su vaikais. 
Turime vertinti viso pasaulio spe-
cialistų padarytas išvadas, jog 

prieš vaiką nusikaltimą, ypač seksualinį, 
padaręs itin dažnai nusikalsta pakarto-
tinai. Šiuo metu Lietuvoje buvusiems 
nusikaltėliams ribojimų ir draudimų nėra 
daug: pavyzdžiui, negalima dirbti moky-
toju ar tapti vaiko globėju.

 Seimas balsuos, ar pritarti mano siū-
lymui, jog baustieji už tyčinius nusikal-

Ar turėtų būti ribojamos baustųjų už tyčinius nusikaltimus 
prieš vaikus įsidarbinimo galimybės? 

timus prieš vaikus negalėtų dirbti vaikų 
socialinėse, sveikatos priežiūros, sporto, 
švietimo įstaigose bei dirbti įmonėse ar 
organizacijose, verstis individualia vei-
kla, jei tai susiję su vaikų auklėjimu, 
mokymu, priežiūra ar jų saugumo užti-
krinimu. Draudimo terminas galiotų 3–8 
metus ir priklausytų nuo anksčiau pada-
ryto nusikaltimo prieš vaiką, t.y. vadina-
mojo teistumo trukmės.

Iki šių dienų išliko stereotipai 
iš XVI a. Rusijoje galiojusių 
Domostrojaus taisyklių:
*  Namuose vyras – šeimininkas, 
visi kiti turi jam tarnauti. 
*  Nemušk per veidą, nes negalėsi 
su ja pasirodyti žmonėse, nemušk 
per pilvą, jei ji laukiasi. 
*  Primušęs žmoną, parodyk, 
kaip ją myli, – tada ji labiau Tave 
vertins. 

Viena iš tėvų pareigų yra išlai-
kyti vaikus iki pilnametystės. 
Tėvams išsiskyrus teismas nu-

stato, kuris iš tėvų ir kokią sumą kas 
mėnesį turės skirti vaiko išlaikymui. Pas-
kutiniuoju metu vis daugiau tėvų „už-
miršta“ šią pareigą, todėl buvo įsteigtas 
Vaikų išlaikymo fondas – savotiškas tar-
pininkas, kuris reguliariai sumoka kas-
mėnesinę 125 Lt išmoką vaikui, o po to 
išieško ją iš tėčio ar mamos, kuris priva-
lėjo laiku sumokėti bent jau šią sumą. 
Nedrausmingų tėvų armija kasdien di-

Alimentus už tėvystės pareigas užmiršusius asmenis moka 
valstybė?

dėja ir jau perkopė 22 tūkstančius. Jie 
ne tik laiku neskiria išlaikymo savo vai-
kams, bet ir neatsiskaito su Vaikų išlai-
kymo fondu – skolos viršija 130 mln. 
litų.
   Todėl galima drąsiai sakyti, kad teis-
mo priteistus alimentus moka ne tėvai, 
o valstybė. Konservatoriai dar prieš pus-
metį buvo užsimoję šį fondą panaikin-
ti. Aš pasiūliau planą, kaip fondo veiklą 
pertvarkyti, kad jo nereikėtų uždaryti ir 
fondas susigrąžintų išmokas.

areštinę, kuriose dažnai nebūna lais-
vos vietos ir smurtautojų laikymas jose 
kainuoja valstybei, o iškeldinamas iš 
namų. Austrijoje tokį „išėjimo iš namų“ 
orderį policija gali įteikti 14 dienų laiko-
tarpiui, Čekijoje, Nyderlanduose – 10 
dienų ir t.t. Tai veiksminga priemonė, 
nes smurtautojas nebaudžiamas bau-
da, kurią neretai tenka mokėti pačiai 
smurto aukai, neperpildomos areštinės 
o svarbiausia, kad taip užtikrinamas 
operatyvus smurtautojo ir nukentėju-
sio asmens atribojimas iškart po smur-
tinio įvykio. Teismui priėmus sprendi-
mą smurtautojas įpareigotas gyventi 
skyriumi nuo nukentėjusiojo ar nesiar-
tinti prie jo gali būti ir ilgesniam laiko-
tarpiui.

Gegužės pabaigoje Ūkio banko arenoje 
buvo skaitoma dokumentinė pjesė 
„Septynios“ apie stiprias moteris, 
norinčias pakeisti pasaulį. Balerina Eglė 
Špokaitė skaitė afganistanietės Faridos 
Azizi, dainininkė Jazzu pakistanienės 
Mukhtar Mai   itin skaudžius liudijimus.  
Aš kalbėjau Marinos Pisklakovos-Parker, 
pirmosios prabilusios apie smurtą 
šeimose Rusijoje, kurioje kas valandą 
nuo smurtaujančio vyro miršta moteris, 
lūpomis. Ją, jau daugelį metų teikiančiai 
pagalbą nukentėjusioms moterims, 
labiausiai šokiruoja, kai milicijoje ji 

išgirsta paaiškinimą, jog moterys 
nesijaučia mylimos, jei jų nemuša.
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Vilniaus J.Basanavičiaus gimnazijos moks-
leiviai išlankstė 1441 gervelę.

Užupio gimnazijos moksleiviai lankstyti 
gerveles mokė darželinukus.

Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinės moky-
klos moksleiviai išlankstė 2000 gervelių.

Kražantės pagrindinės mokyklos moksleiviai 
lankė Kelmės ligoninės pacientus.

Vilniaus Verkių specialiosios mokyklos moks-
leiviai išlankstė daugiau nei 1000 gervelių.

Vadoklių vidurinės mokyklos moksleiviai ger-
veles dovanojo Ramygalos slaugos ligoninėje.

Ar dovanotos popierinės gervės, sušildytos jas lanksčiusiųjų 
šiluma, gali ligoniams suteikti vilties kovoti su ligomis?

Japonų legenda pasakoja, kad 
išlanksčius 1000 gervių, pa-
sveiksta vienas itin sunkus li-

gonis. Projektas „Nedelsk“ 2003 metais 
pirmą kartą pakvietė bendruomenes ir 
mokyklas lankstyti popierines gerves 
ir jas dovanoti sergantiems žmonėms.  
Per tą laiką išlankstyta apie milijonas 
gervelių, kurios yra sveikatos ir ilga-
amžiškumo simbolis visame pasaulyje.  

Itin daug dalyvių įsitraukė į šią akciją  
2012 metais, kai per pusmetį išlanks-
tyta daugiau nei 363 tūkst. gervių. 

Gervelių lankstymas suvienijo ne 
vieną bendruomenę, paskatino su-
rengti diskusijas apie sveiką gyven-
seną. Išlankstytos gervelės perduotos 
tūkstančiams onkologinių bei rajoninių 
ligoninių pacientų.



Per tuos metus sužydėjo visa 
Lietuva, o konkurse dalyva-
vo tūkstančiai žmonių. Kvie-

čiu dalyvauti konkurse „Težydi mano 
miestas“ ir siųsti Jūsų balkone ar ant 
palangės augančių gėlių nuotraukas 
bei būti aktyviems ir nufotografuoti 
tas viešas erdves, kurias drauge ga-
lėtume papuošti gėlėmis. Nuotraukas 

galite siųsti el.p. nedelsk@nedelsk.lt

Nuotraukose – kelios gėlinės Pilies, 
Literatų ir Vilniaus gatvėse, kurių 
nuotraukas atsiuntė vilniečiai. Į jas 
drauge pasodinome gėlių. Gėlėmis 
papuošėme ir Vilniaus gimdymo namų 
palanges.

Jau  9 metus inicijuojate konkursą „Težydi mano mies-
tas“. Ar žmonės aktyviai siunčia savo balkonuose ar ant iš-
orinių palangių auginamų gėlių nuotraukas bei siūlo idėjas, 
kuriose viešosiose erdvėse reiktų pasodinti gėlių?

info@netylek.lt pašto dėžutės klausimai:

Jei gyvename mažame miestelyje, vadinasi, esame nurašyti ir mums me-
dicinos priežiūra nepriklauso?

Kodėl simuliantai už kyšius susitvarko nedarbingumo grupę, o sunkūs li-
goniai privalo nuolat įrodinėti, kad serga?

Vaistinėje parekomendavo vaiką nuo gripo gydyti „Solpadeinu“, bet juk 
jame yra narkotinių medžiagų!!!!!

Dieveniškių miestelio (27 km nuo Šal-
čininkų) ambulatorijai priklauso 1826 
asmenys, todėl pagal normatyvus turė-
tų dirbti vienas ar keli šeimos gydytojai 
ir pasidalyti 1,2 etato. Tačiau jau dveji 
metai, kai ambulatorijoje nėra nei vie-
no gydytojo, o kelis kartus per savaitę 
pusdieniui atvyksta šeimos gydytojas iš 
Šalčininkų. Mano akimis tai nenorma-

li situacija, juo labiau kad didžioji dalis 
pacientų yra vyresnio amžiaus. Sveikatos 
apsaugos ministerija atsakė, jog mieste-
lio gyventojų poreikiai visiškai patenkinti, 
todėl kreipiausi į Seimo kontrolieriaus įs-
taigą. Atlikus tyrimą nustatyta daugybė 
pažeidimų, įpareigota kuo greičiau juos 
ištaisyti.

Tai itin aktuali problema, atskleidžianti, 
kaip dirba mūsų sukurta biurokratinė maši-
na. Kauno Neįgalumo ir darbingumo nusta-
tymo tarnybos specialistai nustatė 55 proc. 
darbingumo lygį nuo gimimo Viljamso-Boi-
reno sindromą turinčiai merginai, kuri, bū-
dama 22 metų sveria 35 kg, nemoka nei 
skaityti, nei skaičiuoti, negali pasirūpinti 
net savimi, tačiau privalės eiti dirbti. Kitas 
absurdiškas atvejis – akies netekęs vairuo-
tojas pripažintas ir toliau tinkamu dirbti šį 
darbą. Pati ne kartą vykau į Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo skyrius, prašiau 
parodyti kriterijus, kodėl tam pačiam žmo-
gui nepasikeitus arba tik pablogėjus svei-

katai, nustatomas didesnis darbingumo ly-
gis arba jis svyruoja tai 30 proc., tai jau 70 
proc. Suprantama, jog nemažai pasitaiko 
piktnaudžiavimo atvejų, tačiau atrodo, kad 
simuliantams paprasčiau susitvarkyti rei-
kiamus dokumentus nei išties sergantiems 
gauti teisingą įvertinimą. Besikreipusi, du 
kartus per savaitę dializuojama moteris, 
kuri procedūrų atlikimo dienomis dėl sil-
pnumo net plaukų nebegali susišukuoti pa-
sakojo, kad nedarbingumo komisijos atsto-
vai atvirai pasakė, kad specialieji poreikiai 
nebuvo nustatyti, nes ji pati, o ne neįgaliojo 
vežimėliu atvyko į komisijos posėdį.

Taip, nereceptiniame „Solpadeine“ yra 8 
mg kodeino, o nekontroliuojamame recep-
tiniame (kai nereikia specialaus recepto) 
„Ultracod“ – 30 mg kodeino. Kreipiausi į 
Sveikatos apsaugos ministeriją, ar nevertė-
tų ant šių medikamentų, kuriuos kiekvienas 
gali įsigyti vaistinėse, dėti specialų užrašą, 
jog sudėtyje yra narkotinių medžiagų bei 
riboti šių medikamentų įsigijimą ir jų ne-
parduoti nepilnamečiams.

Sveikatos apsaugos ministerija man at-
rašė, kad jie problemų nematantys, nors 
Rusijoje itin griežtai kontroliuojamas pre-
paratų su kodeinu įsigijimas, ypač po to, 
kai narkomanai iš sirupo nuo kosulio su 
kodeinu ėmė gaminti vadinamjį „krokodilą“ 
– itin pavojingą narkotinę medžiagą – kurį 
pradėjusieji vartoti praktiškai pasmerkiami 
mirčiai.

www.netylek.lt – tai trečius metus veikiantis Seimo narės interne-
tinis priimamasis, kuriame kasdien užpildoma dešimtys paklausimų. 
Pagal juos buvo parengta ir institucijoms išsiųsta 600 raštų, o sulauk-
ti atsakymai inspiravo registruoti daugiau nei 100 įvairių įstatymų 
keitimo projektų ar pasiūlymų. 

info@netylek.lt 
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Susidūrei su problema, neteisybe – 
NETYLĖK, parašyk laišką.

Prieš Po
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Apdovanojimai:
2002 m. už visuomeninę veiklą išrinkta žurnalo „Stilius“ Metų moterimi.  
2004 m. „Už išsaugotas mamas“ įteikta „Žaliojo obuolio“ statulėlė. 
2004 m. JCI Lietuva skyrė apdovanojimą už lyderystę humanitarinėje 
ir savanoriškoje veikloje. 
2006 m. Savanorių centras įteikė  „Metų savanoris 2006“ apdovanojimą. 
2008 m. rinkimuose „Europos metų moteris 2008“ tapo Lietuvos laureate.
Europos Parlamente vykusiuose rinkimuose „Europos metų moters 2008“ 
laimėjo 3-iąją vietą.
2009 m. apdovanota „Santarvės fondo“ ženkleliu.
2011 m. įteikta Diplomatic Courier  „Top Global Women“ nominacija.

Agnė Zuokienė
Gimė 1971 m. liepos 31 d. Vilniuje drabužių 

dizainerės ir matematiko šeimoje. 
1994 m. Vilniaus universitete baigė žurnalisti-

kos studijas. Jas pasirinko, nes jau nuo 13 metų 
bendradarbiavo su Lietuvos radiju, skaitė ir ren-
gė laidas moksleiviams. Lietuvos radijo Jaunimo 
laidų redakcijoje dirbo iki 1999 m. 

Nuo 1998 m. dirbo ir vadovavo bendrovėms 
BNA ir BNA ERGO. 

Nuo 1997 m. vykdė visuomeninius projektus, 
o nuo 2005 m. vadovavo viešajai įstaigai „Az-
zara“, kuri rengia projektus ligoninėms, kūdikių 
besilaukiančioms moterims, organizuoja pagal-
bą Afganistano gimdyvėms bei kūdikiams, koor-
dinuoja projekto „Nedelsk“, kuris 2008 m. buvo 
įtrauktas į  Nacionalinių vertybių sąrašą bei Eu-
ropos Parlamente apdovanotas kaip „Low bud-
get, big impact“ (mažo biudžeto, didelės įtakos) 
projektas, veiklą. 

2003 m. – 2008 m. Almos Adamkienės labda-
ros ir paramos fondo valdybos narė. 

2008 m. 141 numeriu kandidatavo į Lietuvos 
Respublikos Seimą ir buvo išreitinguota į 7-ąją 
vietą. 

Nuo 2009 12 08 Lietuvos Respublikos Seimo 
narė, dirbanti Sveikatos reikalų komitete. Nuo 
2011 09 22 Seimo Mišrios Seimo narių grupės 
seniūnė.

Kalba anglų ir rusų kalbomis. Su vyru Artūru 
augina tris vaikus – 

19 metų Gabrielę, 17 metų Domantą ir 7 metų 
Emiliją.

  

Susitikimai su Seimo nare Agne Zuokiene:
Rugsėjo 7 dieną 16.30 val. Vilniaus Rotušėje
Rugsėjo 13 dieną 18 val. Verkių specialiosios mokyklos (Verkių g. 62) aktų salėje
Rugsėjo 19 dieną 18 val. Šv. Kristoforo progimnazijoje (Kalvarijų  g. 87) 2A.
Rugsėjo 20 dieną 18.30 val. Petro Vileišio progimnazijoje (Filaretų g. 3) 3A.


