
Pagal juos buvo parengta ir institucijoms išsiųsta 600 raš-
tų, o sulaukti atsakymai inspiravo registruoti daugiau nei 
100 įvairių įstatymų keitimo projektų ar pasiūlymų. 
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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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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 nere-
mia kitų Lietuvos regionų, tai vilniečiai 

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

nukenčia kelis kartus – jų miestui per-
skirstant biudžetą grįžtanti mokesčių 
dalis itin maža ir net mažesnė už kitų 
miestų: jei per metus iš biudžeto vie-
nam Kauno gyventojui skiriama 829 Lt, 
Klaipėdos – 739 Lt, tai Vilniaus – 577 
Lt. Už šiuos pinigus savivaldybės orga-
nizuoja miestui svarbius darbus. Vilnie-
čiai turėtų klausti savo išrinktų vien-
mandatininkų - konservatorių ir liberalų 
sąjūdžio atstovų, - kodėl jie balsavo 
taip, kad vilniečių sumokami mokesčiai 
iškeliautų į kitus miestus.

    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. 

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.
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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.

� 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;
� Įtvirtinta teisė atsisakyti telefonu 

užsisakytos prekės;
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.

Štai keletas iš ilgo sąrašo konkrečių mano darbų ir paruoštų bei jau 
įsigaliojusių teisės aktų:
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Konstitucijoje norima įtvirtinti šeimos 
apibrėžimą. Raginu jaunus žmones 
kurti šeimas, tuoktis, tačiau nepritariu 
apibrėžimui, kur yra nustatytas baigti-
nis šeimos narių sąrašas. Kodėl sene-
liai, auginantys emigravusių ar mirusių 
vaikų atžalas, negali vadintis šeima? 
Kodėl brolis, auginantis sesers vaikus, 

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

nepatenka į šeimos apibrėžimą? Šeima 
– tai vertybinė kategorija, kaip teisingu-
mas, ištikimybė, tiesa, meilė... Neverta 
brėžti ribų. Kiekvienas žmogus skirtin-
gus žmones įvardins kaip savo šeimos 
narius. Tai patys brangiausi žmonės ir 
jokie įstatymai negali išbraukti artimų 
žmonių iš šeimos rato.

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.

Po 20 metų1992 08 07

Dar prieš 2 metus pasiūliau mokslo 
metų pirmąją dieną paskelbti laisvadie-
niu pradinukų tėvams, bet sulaukiau di-
džiulio pasipriešinimo iš konservatorių. 

Šiais metais mokslo metų pradžia buvo šventė ir dirbantiems 
pradinukų tėvams.

Visgi, galiausiai Seimas pritarė pasiūly-
mui skirti pusę laisvos dienos ir jau šiais 
metais tėveliai, auginantys moksleivius 
iki 12 metų, galėjo pasinaudoti šia teise.

Vyresnioji dukra šiais metais baigė Jėzuitų gimnaziją, o mažoji Emilija eina į pirmą klasę.

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.
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www.netylek.lt – tai trečius metus veikiantis seimo narės internetinis 
priimamasis, kuriame kasdien užpildoma dešimtys paklausimų. 
Pagal juos buvo parengta ir institucijoms išsiųsta 600 raštų, o sulaukti 
atsakymai inspiravo registruoti daugiau nei 100 įvairių įstatymų keiti-
mo projektų ar pasiūlymų. 
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Nuotrauka Olgos Posaškovos 

Per kelerius metus gavau apie tūkstantį 
laiškų. Dažniausiai žmonės klausia pa-
tarimų dėl greitųjų kreditų bendrovių 
elgesio, socialinio būsto eilių, retų ligų 
gydymo kompensavimo, smurto šeimo-
se, neįgalumo nustatymo. Tačiau taip pat 
sulaukiau storiausių laiškų su pluoštais 
dokumentų, kuriuose aprašomos dešim-
tmečiais įsisenėjusios problemos, kurias 
jau sprendė teismai, prokuratūros, kon-
trolieriai. Šie žmonės  išvarginti teisybės 
ieškojimų. Štai vienai moteriai grąžinant 
žemę atmatavo sklypą šalia jos namo. Tai 
yra pats namas liko svetimoje teritorijoje, 
todėl dabar vadinamas nelegalia statyba. 
Dešimtys institucijų ir teismai patvirtino, 
jog grąžinant žemę nepadaryta klaidų.

Kita moteris, kasdien 30 km vežiojanti 

neįgalią dukrą į mokyklą, klausia, kodėl 
pavežėjimo išlaidų kompensavimo Kauno 
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.

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. 

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

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

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.

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.
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Gyvūnų globos įstatymui pa-
teikiau siūlymą ateityje ne-
beišduoti naujų leidimų 10 

agresyvių šunų veislių, jei šie šunys 
bus laikomi daugiabutyje. Tikriausiai 
kiekvienas yra susidūręs su situacija, 
kai siekiant išvengti akistatos su aki-
vaizdžiai agresyviu šunimi teko nelip-
ti į liftą, pereiti į kitą gatvės pusę, eiti 

siūlote keisti agresyvių ir pavojingų šunų laikymo tvarką?

važiuojamąja kelio dalimi ar bristi per 
pusnynus. 
Užkrečiamų ligų centro duomenimis, 
kasmet pagalbos į medikus dėl šunų 
įkandimų kreipiasi daugiau nei 5500 
žmonių, iš jų 1700 vaikai iki 15 metų. 
Pernai 31 asmuo nukentėjo nuo pasiu-
tusių šunų.
Daugumoje užsienio šalių išskiriamos 
agresyvių šunų veislės, tačiau pripa-
žįstama, kad pavojingu gali būti bet 
kokios veislės šuo, kuris neprognozuo-
jamai puola ar kanda žmones ar gyvū-
nus. Todėl siūlau, kad Lietuvoje, kaip ir 
kitose šalyse, būtų įteisinta šuns pripa-
žinimo 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 laikysis sa-
vivaldybės nustatytų reikalavimų. Po 
metų pats šeimininkas galėtų vėl ini-
cijuoti šuns ekspertizę ir įrodyti, kad 
šuns elgesys pasikeitė ir jis nebėra pa-
vojingas. Tai įprasta praktika pasaulyje.

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

  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.    

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 

mokesčių inspekcija beveik 10 metų nepervedinėjo iš 2 proc. 
surinktų nedidelių sumų paramos. ar bus ištaisyta neteisybė?

susidarė visai nemaža – daugiau nei 
pusė milijono litų.

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

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 registravau Finansų 
įstaigų įstatymo pakeitimo projektą, 
kuriuo siūlau, jog sudaromų sutarčių 
dėl skolinimo, skolinimosi ar investa-
vimo standartinės sąlygos būtų per-
žiūrėtos ir patvirtintos Lietuvos ban-
ko, 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?

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 

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

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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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 brangiausią rengi-
nį vadinu optimistiškiausia metų popie-
te. Būti tarp būsimų mamų ypatingas 
jausmas. Ten nėra pykčio, blogų min-
čių. 

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. 

Dešimtmetį vėluodamas prieš metus 
Seime priimtas Apsaugos nuo smurto 
artimoje aplinkoje įstatymas. Ne vie-
nus metus visuomeniniais pagrindais 
dirbau su šia problema ir žinau bėdas 
ne tik iš popierinės statistikos. Koks 
požiūris iki šiol buvo į namiškių smur-
tą, byloja faktas, jog  policijai nusta-
čius smurto atvejį, vos vienas iš 800 
smurtautojų sulaukdavo 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 

smurtas artimoje aplinkoje yra žmogaus teisių pažeidimas.

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. 

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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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, 

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 
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 

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. 

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% 

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.

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“?

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.

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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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!

Apie vėžį kalbėti nebėra gėda, 
tai nebereiškia mirties nuos-
prendžio. Mirtingumo nuo krū-

ties vėžio kreivė ne tik sustojo, bet ir 
pradėjo sparčiai leistis žemyn. Jei prieš 
10 metų tik kas trečia moteris Lietu-
voje po operacijos išsaugodavo krūtį, 
dabar krūtį tausojančios operacijos 
atliekamos 2 iš 3 – tai panašus į JAV 
rezultatas.
Krūties vėžys – dažniausia moterų on-
kologinė liga pasaulyje. Paskaičiuota, 
kad suserga kas 9 pasaulio moteris ir 
nei viena, deja, neturi laimingojo bilie-
to ir negali pasakyti: „aš tikrai nesu-
sirgsiu“. Mes negalime suvaldyti ser-
gamumo, nes dažniausiai nėra žino-
mos susirgimo priežastys, tačiau mes 
galime daryti įtaką išgijimui, nes kuo 

ar per 10 metų pasikeitė moterų požiūris į sveikatą?

ankstyvesnėje stadijoje išaiškinamas 
vėžys, tuo gydymo rezultatai geresni.
Krūties vėžys – kantri ir paslaptinga 
liga. Ji gali žaisti slėpynių ir 10, ir 15 
metų. Nei skausmo, nei jokių matomų 
pakitimų, dažniausiai, nebūna, štai ko-
dėl mes ir raginame reguliariai moteris 
tikrintis, net jei jos neturi nusiskundimų.

Savo sveikata svarbu rūpintis 
nuolatos, juo labiau, kad turin-
tiems sveikatos draudimą pri-
klauso tikrai ilgas nemokamų 
profilaktinių tyrimų sąrašas. Ra-
ginu visus išsikirpti pridėtą len-
telę ir aptarti su savo šeimos gy-
dytoju, kada konkrečiai ir kokie 
profilaktiniai tyrimai bus atlikti.



Gimiau ir užaugau Vilniuje. Pirmuosius 7 metus 
gyvenau Kalvarijų gatvės bendrabutyje, o moky-
klą lankiau jau Viršuliškėse. Sukūrusi savo šeimą, 
apsigyvenau nuomojamame bute Baltupiuose. 
Šiame rajone pažįstu kiekvieną keliuką, nes vi-
sus juos išvažinėjau vežimėlyje vežiodama dukrą. 
1995 metais pirmąjį ir, beje, vienintelį mūsų šei-
mos nuosavą būstą, įsigijome Užupyje, kur gyve-
nam 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 Hu-
manistinio jaunimo sąjungos veiklą. Tuomet visa-
me Vilniaus mieste tebuvo 200 šeimų, įrašytų į 

rizikos grupę – visų jų adresus persirašiau į sąsiuvinį ir kasmet prieš Kalėdas kartu 
su bendraminčiais paruošdavome šiose šeimose gyvenantiems vaikams dovanėles, 
apsirengdavome Kalėdų Senelio drabužiais ir aplankydavome. Vėliau įrengiau dešim-
tis 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. 

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.

susidūrei su problema, neteisybe – 
NETYlĖk, parašyk laišką 

info@netylek.lt


