DAIVA JUODELIENĖ
Gimiau ir užaugau Panevėžyje. Prieš 30
metų ištekėjau, ir nuo tada kartu su vyru
Almantu gyvename Panevėžio rajone;
užauginome du sūnus. Kauno technologijos
universitete
pirma baigiau
statybos
inžinerijos studijas, o visai neseniai tame
pačiame Universitete - viešosios politikos
magistrantūrą. Nuo 2005 m. dirbau VĮ
Registrų centro Panevėžio filiale, dabar esu
Panevėžio atviro jaunimo centro direktorė.
2010-02-10 man buvo įteiktas Liberalų
sąjūdžio partijos nario bilietas. Esu
Panevėžio rajono skyriaus pirmininkė, ir ja
esu išrinkta antrą kartą. Nuo 2015 m. esu
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narė,
kontrolės komisijos pirmininkė.
Pagrindinis Partijos tikslas šiuo metu - padėties stabilizavimas: narių išlaikymas, jų
motyvavimas, skatinimas ir vienijimas, gal ir išėjusių narių grąžinimas į organizaciją.
Kuo daugiau iniciatyvų valdyba turi perleisti skyriams, tačiau tuo pačiu metu
nepaliekant visko savieigai ar klaidžiojimui, pametus orientyrus. Tad sekretoriato
vaidmuo turėtų likti administracinis, koordinuojantis, patariamasis ir visiškai
depolitizuotas. Savo ruožtu valdyba turi tapti daug atviresnė, apie jos veiklą partiečiai
turi galėti žinoti ne pavėluotai iš nuogirdų ir perpasakojmų, o per tiesiogines etransliacijas, išsamių susirinkimų protokolų pateikimą partijos nariams. Valdyba turi
daug daugiau bendradarbiauti su Partijos komitetais kaip lygiaverčiais Partijos
organais, ypač svarbu atgaivinti partinės politikos stebėsenos organą ir leisti jam daug
aktyviau talkininkauti tiek valdybai, tiek parlamentinei frakcijai. Valdyba privalo dirbti
visai Partijai, vienodai rūpintis kiekvienu skyriumi pagal jo konkrečius poreikius,
nerūšiuojant jų į kokybiškus miestų ir mažiau svarbius rajonų.
Siekiant Partijos tolimesnio vystymosi ir nepertraukiamo partinės programos
įgyvendinimo, negalime pamiršti Partijos narių švietimo, net jei žodis „mokymai“
daugeliui kurį laiką kels nekokias asociacijas. Yra Partijoje senbuvių, politiškai stiprių
asmenybių, esamų ir buvusių Seimo narių, kurie galėtų ir netgi privalėtų dalintis savo
tikrai vertinga patirtimi nemokamai. Rekomenduočiau skyriams kurti savo diskusines
grupes, organizuoti apklausas, susitikimus su Partijos lyderiais ir rinkėjais, kad nebūtų
atitolta nuo Lietuvos politinių aktualijų, kad Seimo nariai jaustų tikrą gyvybišką pulsą, o
partiečiai nesijaustų užmiršti, sužinantys politines naujienas tik iš mandrų frazių
prikaišiotų straipsnių. Politinis švietimas, galintis virsti realiu politiniu veikimu, yra
būtina Partijos veiklos sritis, jei norime ateityje veikti kaip realius politinius procesus
sugebanti kurti Lietuvos politinė jėga.

