Povilas Gaidelis. Kaip išgyventi už 145 eurus? Aš tapau pikta kaip šuo
Žmogaus gyvenimo kokybę – GK (quality of life) lemia daugybė faktorių: jo darbštumas,
sumanumas ir t.t. Tačiau žmogus yra visuomeninė būtybė, todėl svarbiausias faktorius,
lemiantis jo gerovę – socialinė aplinka, valstybės rūpinimasis žmogumi. GK matavimo ir
vertinimo tyrimai pradėti tik praeito šimtmečio viduryje. Į GK sąvoką įeina daug faktorių: 1.
Materialinė aplinka (prekių gausa ir prieinamumas, paslaugos, būstas, darbas, poilsis,
perkamoji galia ir kt.). 2. Asmens saugumas (fizinis, teisinis, socialinis). 3. Geografinės
aplinkos kokybė. 4. Visuomenės sveikata ir tikėtina gyvenimo trukmė. 5. Išsilavinimo
kokybė. 6. Saviraiškos galimybės (galimybė dalyvauti kūrybinėje, kultūrinėje, politinėje
veikloje). 7. Moralinis-psichologinis klimatas (šeimoje, darbo vietoje, visuomenėje). Galima
atlikti ir siauresnio pobūdžio tyrimus, kurie parodo ar gali žmogus išgyventi tomis sąlygomis, kurios yra vienoje ar
kitoje visuomenėje. Šiuo atveju pateikiame dviejų sibiriečių tyrimo rezultatus. Šių sibiriečių gyvenimas
reprezentuoja Rusijos provincijos žmonių gyvenimą. Būtų įdomu šių tyrimų rezultatus palyginti su Lietuvoje
atliktais panašaus pobūdžio tyrimų rezultatais.
Novosibirskiečiai (Rusija) įrodė, kad pragyventi iš minimalaus darbo užmokesčio Rusijoje ne tik labai
sudėtinga, bet ir pavojinga sveikatai. Tai įrodė savanoriai, kurie 2017 metų pabaigoje atliko eksperimentą „Alkani
žaidimai.“
Eksperimente dalyvavo 28-metė pardavimų firmos darbuotoja Marija Jeriomenko (vieniša moteris, auginanti
sūnų) ir 55-metis buvęs šaumenas Seva Mokinas (vedęs, šeimoje yra dukra) – praeityje garsus Novosibirsko
telecentro darbuotojas, kulinarinių laidų vedėjas. Jiems reikėjo mėnesį išgyventi už minimalią algą, kuri
nebiudžetinės sferos darbuotojams šiame mieste sudaro 10 000 rublių (apie 145 eurus). Eksperimento pradžioje
Marija ir Seva praėjo medicininį patikrinimą, kurio metu nustatyta, kad jie sveiki. Tik Sevai buvo nustatytas
nedidelis cholesterino kiekio kraujyje padidėjimas. Kiti rodikliai buvo normos ribose. Kraujo tyrimus atliko
endokrinologė Ana Akopova. Prieš tyrimą Marija svėrė 55,8, o Seva – 62 kg.
Komunalinio vieno kambario buto išlaikymui reikėjo 2 500 rublių. Dar 500 rublių buvo skirta asmens higienos
ir buitinės chemijos reikmėms, o 13% - mokesčiams. Likusi 5700 rublių suma buvo skirta maistui, kelionėms į
darbą, ryšiams ir pasilinksminimams. Už tą sumą kiekvienas „Alkano žaidimo“ dalyvis turėjo pragyventi 31 dieną.
Pagal eksperimento sąlygas, kiekvienas jo dalyvis turėjo maitintis atskirai nuo savo šeimos narių.
Seva Mokinas ir Marija Jeriomenko eksperimentą pradėjo skirtingai. Šoumenas kruopščiai surašė visas
išlaidas ir sudarė smulkų valgiaraštį. Jis numatė kiek ir ko reikės nupirkti šitam eksperimentui. Jo produktų
sąraše vyravo nebrangios kruopos – grikių, avižų, ryžių, vištų kiaušiniai, linų sėmenys, graikiški riešutai,
saulėgrąžos, makaronai, pigūs sūriai ir saulėgrąžų aliejus kepimui bei salotoms pagardinti. Pirko jis daržoves ir
vaisius: bulves, svogūnus, morkas, ropes, obuolius, bananus ir šiek tiek datulių - vietoj cukraus prie arbatos.
Taupumo sumetimais jis nutarė atsisakyti mėsos.
Iš šio produktų rinkinio buvęs šoumenas kiekvieną dieną stengėsi ruošti kuo įvairesnius patiekalus. Pusryčiams
jis naudojo vandenyje išmirkytas, nevirtas košes, kurias pagardindavo linų sėmenimis, saulėgrąžomis, graikiškais
riešutais ir augaliniu aliejumi. Be minėtų produktų ryte jis suvalgydavo šiek tiek daržovių ir vaisių. Jo pietų ir
vakarienės valgiaraštis buvo taip pat neįmantrus: virtos bulvės, kopūstai, sriubos, paruoštos daržovių buljono
pagrindu, vytintos žuvys. Gėrimai – vanduo ir kefyras. Jis prisipažino, kad nors jo valgiaraštis nelabai skyrėsi nuo
kitų šeimos narių valgiaraščio, jis privalėjo valgyti atskirai, nes to reikalavo eksperimento sąlygos
Tuo tarpu Marija produktus pirko parduotuvėje ir turguje porą kartų per savaitę. Jos rinkinį sudarė bulvės,
makaronai, kopūstai, vištiena ir vištų kiaušiniai. Marijos pusryčius sudarė virti kiaušiniai ir kava. Tuo tarpu pietų
ji dažnai iš viso atsisakydavo, o vakarienei ruošė troškintus kopūstus, makaronus, barščius, bulves. Ji virdavo ar
orkaitėje kepdavo vištą. Marija stengėsi, kad už šią menką sumą būtų galima maitintis ne tik kruopomis, bet ir
mėsa, vaisiais bei žalumynais. Moteris teigė, jog jai paprasčiau, nes reikia mažiau maisto.
Abu eksperimento dalyviai stengėsi taupyti transporto sąskaita, todėl visur ėjo pėsti. Marijai buvo lengviau,
nes ji dirbo netoliese. Tuo tarpu kitas eksperimento dalyvis „pasivaikščiojimui“ iki įstaigos ir atgal sugaišdavo net
valandą.
Nemažą skurdaus biudžeto dalį abu dalyviai išleido telefonui ir internetui, kurie buvo reikalingi ne tik darbe,
bet ir namuose. Tam reikalui Seva išleido 1200 rublių (17,4 Eu), o Marija – 900 rublių (13 u). Be to Marija dar
išleido 600 rublių (8,7 Eu) kosmetikai ir 500 rublių (7,25 Eu) vaistams.

Apie pasilinksminimus nebuvo nė kalbos. Beliko tik pasivaikščiojimas po miestą ar parką. Be to keletą kartų
jie pasėdėjo su draugais kavinėje. Draugų sąskaita Marija išgėrė truputį vyno, o Seva – alaus. Savų pinigų leisti
alkoholiui jie nedrįso. Taupumo sumetimais keletą kartų jie vakarieniavo pas draugus.
Pradžioje eksperimento dalyviai nejautė ypatingų nepatogumų dėl jų gyvenimo būdo ir valgiaraščio
pasikeitimo. Tačiau po kurio laiko Marija tapo labai dirgli, o Sevai ėmė svaigti galva. Jis juto nuolatinį alkį ir
bendrą organizmo silpnumą.
Pasibaigus eksperimento laikui, Sevai iš 5700 rublių dar liko 415. Tuo tarpu Marija išnaudojo visus tam tikslui
skirtus pinigus ir dar turėjo pridėti 152 rublių. Pažymėtina, kad jiems nereikėjo pirkti drabužių ir avalynės.
Seva Mokinas ir Marija Jeremenko vieningai sutaria, kad už 10 000 rublių – minimalų novosibirskiečių
nebiudžetinių įstaigų darbuotojų uždarbį neįmanoma pragyventi, nepaisant to, kad jis yra didesnis nei šalies
vidurkis - 2017 metais – 7800 rublių (113 Eu). Darbingų žmonių pragyvenimo minimumas Novosibirsko srityje
šiuo metu yra 11 854 rubliai (171,8 Eu). Tačiau Marija Jeriomenko teigia, jog jai gaila tų žmonių, kurie teigia jog
už šią sumą galima pragyventi, nes ji pati tapo pikta kaip šuo, jai prasidėjo depresija. Ji negali įsivaizduoti, kaip
žmonės, gaudami tokį atlyginimą, gali gyyventi. Šios sumos negalima vadinti pinigais – taip ji reziumavo
eksperimento rezultatus.
Seva Mokinas teigia, kad produktų vienodumas sukelia sveikatos sutrikimus, paūmėja ligos, padidėja
vaistinės išlaidos. Sparčiai artėja karsto lenta.
Po eksperimento vėl buvo ištirta jo dalyvių sveikata. Paaiškėjo, kad abu dalyviai priaugo po 1-2 kg svorio, o
Sevos kraujuje padidėjo kenksmingo cholesterino kiekis ir atsirado podagros požymiai.
Šiomis dienomis Rusijos Federacijos Darbo ministerija paskelbė įstatymo projektą, pagal kurį nuo 2018 metų
gegužės mėnesio 1 dienos minimalus darbo užmokestis padidintas iki minimalaus pragyvenimo lygio t.y. iki 11
163 rublių (162 Eu). Tačiau Seva įsitikinęs, kad priedas neišspręs problemų.
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