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Seimo nario Eugenijaus SABUČIO 
pirmųjų veiklos metų ataskaita
2020 m. lapkritis – 2021 m. lapkritis
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finansavimas jonavos Pietrytinio aPlinkkelio Projekto 
Įgyvendinimo PradŽiai

jonavos ligoninės teikiamų Paslaugų iŜsaugojimas miesto ir 
rajono gyventojams

maŽesni elektros energijos ir dujų tiekimo tarifai buitiniams 
vartotojams

Pigesnis bŪtiniausių maisto Produktų krePŜelis

tiesioginių merų rinkimų Įteisinimas konstitucijoje 

PaPildomi fi nansavimo Ŝaltiniai savivaldai, uŽtikrinant jos 
didesnĮ nePriklausomumĄ nuo vyriausybės sPrendimų

kelių infrastruktŪros gerinimas – Žvyrkelių Programos 
sPartesnis Įgyvendinimas



Gerbiami Jonavos krašto gyventojai, 

Prieš pateikdamas pirmąją savo veiklos Seime 
ataskaitą, kiekvienam iš Jūsų noriu padėkoti už 
išreikštą palaikymą ir parodytą paramą per praė-
jusius 2020 metų rinkimus į Seimą. Toks pasitikė-
jimas man yra didėlė garbė ir asmeniška atsako-
mybė pateisinti Jūsų – Jonavos rajoną mylinčių ir 
jam neabejingų gyventojų – lūkesčius. 

Žinoma, tiek praėjusieji, tiek 2021 metai mus 
vertė gyventi neeilinėmis aplinkybėmis. Kaip ir 
visai valstybei bei pandemijos apimtam pasau-
liui, mums tai buvo išskirtinių iššūkių ir patirčių 
metai. Tikiu, kad šias patirtis galime pritaikyti ir 
panaudoti jas ateityje, nes išmokome labiau sau-
goti ne tik savo, bet ir artimųjų sveikatą. Turėjome 
galimybę iš naujo įvertinti bendravimo svarbą. 

Pandemija taip pat pakoregavo planus su Jumis 
tiesiogiai susitikti kuo dažniau – susitikimai turė-
jo persikelti į virtualią erdvę. Ne su vienu iš Jūsų 
kalbėjome telefonu, bendravome išmaniųjų pro-
gramėlių pagalba ar susirašėme elektroniniu paš-
tu. Džiaugiuosi, kad ne vienos problemos spren-
dimas pajudėjo iš mirties taško, o kreipimaisi dėl 
jų į įvairias institucijas davė savo rezultatą.

Vasarą atsitraukus karantino suvaržymams, 
naudojausi kiekvienu Jūsų pakvietimu, ir, kiek 
galimybės leido, stengiausi dalyvauti visose Jo-
navos rajono bendruomenių šventėse, organi-

zuotuose susitikimuose ir galėjau gyvai su Jumis 
pabendrauti. Ačiū Jums už tai!

Nuo pat kadencijos pirmųjų dienų Seime akty-
viai naudojausi svarbiausia Seimo nario pareiga – 
įstatymų leidyba. Dar kandidatuodamas į Seimą 
atvirai sakiau ir savo rinkimų programoje rašiau, 
kad klausimai dėl atskirties mažinimo, teisinges-
nės socialinės ir mokestinės politikos įgyvendi-
nimo, didesnio savivaldos savarankiškumo ir sti-
presnių regionų – man bus patys svarbiausi. 

Pirmieji metai parodė, kad aktyvus dalyvavimas 
teisėkūroje leidžia pasiekti norimų rezultatų, to-
dėl ir toliau visos kadencijos metu teiksiu įstaty-
mines pataisas, kurios leistų įgyvendinti tikslus, 
iškeltus mano programoje. 

Teisėkūros procesas Seime yra neatsiejamas 
ir nuo sėkmingo darbo parlamento komitetuo-
se ir komisijose. Seimo statutas numato, kad  
parlamentarai turi dirbti viename iš nuolatinių 
parlamento komitetų. Tradiciškai komitetas pa-
sirenkamas pagal įgytas ir turimas Seimo nario 
kompetencijas, todėl natūraliai susiklostė, kad 
esu itin svarbaus Valstybės valdymo ir savival-
dybių komiteto nariu. Manau, kad mano darbo 
patirtis, einant Jonavos rajono mero ir vicemero 
pareigas, bus geriausiai pritaikyta būtent šiame 
komitete. 

Seime taip pat einu Peticijų komisijos pirmi-
ninko pavaduotojo pareigas. Įstatymų numatyta 
tvarka Lietuvos Respublikos piliečių peticijoms 
nagrinėti Seime sudaroma Peticijų komisija. Ši 
komisija nagrinėja Seimui adresuotas piliečių 
peticijas, kai galimai reikia pakeisti, papildyti ar 
pripažinti netekusiu galios galiojantį arba priimti 
naują teisės aktą.

Besibaigiant pirmiesiems Seimo kadencijos 
metams noriu pasidalinti svarbiausiais savo per 
vienerius metus nuveiktais darbais. Atsiskaity-
mas už nuveiktus darbus prieš rinkėjus man vi-
suomet buvo ir bus svarbi pareiga.

Seimo narys 
Eugenijus SabutisEugenijus Sabutis
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Jonavos aplinkkeliui rekomenduota skirti fi nansavimą
Ypatingą dėmesį skyriau Jonavos pietrytinio aplinkkelio projektui. Intensyvus bendradarbiavimas 

su atsakingomis institucijomis ir nuolatinis šio klausimo kėlimas Seime davė norimą rezultatą – gautas  
patvirtinimas, kad 2022 m. fi nansavimo laikotarpyje Europos Komisijai net trys ministerijos – Krašto 
apsaugos, Susisiekimo ir Užsienio – teiks rekomendaciją skirti 4 mln. eurų aplinkkelio įgyvendinimo 
projekto darbų pradžiai. Likusią sumą turėtų skirti Lietuvos Respublikos Vyriausybė, todėl pasiūlymai 
skirti galutinį fi nansavimą šiam projektui 2020 m. buvo du kartus registruoti svarstant Valstybės biu-
džetą. Šie pasiūlymai taip pat bus teikiami ir toliau – Seimą pasiekus 2022 metų biudžetui.

Kreipiausi į Sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį dėl sveikatos priežiūros įstaigų 
reformos planų – tai negali tapti pretekstu uždaryti Jonavos ligoninę

Aiškėjant Sveikatos apsaugos ministerijos planams dėl regioninių sveikatos priežiūros įstaigų tinklo 
ir paslaugų reorganizacijos ar net jų panaikinimo, ofi cialiai kreipiausi į sveikatos apsaugos ministrą 
Arūną Dulkį dėl Jonavos ligoninės ir konsultacinės poliklinikos galimo pertvarkymo. Tenka apgailes-
tauti, kad Ministro Dulkio rengiama reforma grasina ne vienai regionuose įsikūrusiai ligoninei ir jos 
pacientams, nes valdantieji Seime sveikatos apsaugą nori grįsti tik siauru ekonominio efektyvumo ir 
pelningumo kriterijumi – visai užmirštama pacientų sveikata.  Kreipimasis jau duoda rezultatų – įsibė-
gėjo intensyvios konsultacijos tarp Jonavos rajono savivaldybės, ministerijos ir ligonių kasų, taip pat 
pradėti dėlioti strateginiai planai, kaip stabdyti tokią reformą ir išsaugoti visas būtiniausias medicini-
nes paslaugas Jonavos rajono gyventojams. 
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Išaiškinta, kad suvaldyti kylančias elektros ir dujų kainas Vyriausybė galėjo, 
tačiau nieko nesiėmė 

Vyriausybė turėjo galimybių sumažinti sparčiai pabrangusias elektros, dujų ir šildy-
mo kainas. Viena iš jų –  valstybinių energetikos įmonių pelningumo peržiūra. Vien 
pernai jų grynieji pelnai siekė daugiau kaip 266 mln. eurų. Energetikos sektoriuje 
dominuojančių valstybinių įmonių prognozėmis, jų pelnai šiais metais gali siekti iki 
310 mln. eurų. Tą padariusi valdžia, galėjo amortizuoti reguliuojamos kainos dalį ir 
pristabdyti didėjančias kainas. To nepadarė ir viską perkėlė ant vartotojų pečių. Šį 
faktą iš dalies patvirtino ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) va-
dovas, mano paklaustas, ar iki drastiško kainų augimo Vyriausybėje buvo bent kartą 
tartasi, ar galvota, kokias priemones valdančioji dauguma galėtų taikyti tam, kad ne-
leistų elektros, dujų ir šildymo kainoms taip drastiškai didėti. Atsakymo neišgirdau. 
Tačiau gavau patvirtinimą, kad dabartinė teisinė bazė yra netobula ir ji turėtų būtų 
taisoma. Todėl būtina planuoti įstatymų projektų paketą, leisiantį ateityje išvengti 
situacijos, kuri susiklostė šiuo metu. Pataisomis būtų siekiama panaudoti dalį vals-
tybinių įmonių grynojo pelno, siekiant subsidijuoti elektros energijos ar dujų kainų 
padidėjimą galutiniams vartotojams.

Ugniagesių-gelbėtojų tarnybai papildomas fi nansavimas
Nepaisant Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nuolatinių perspė-

jimų, kad savivaldybių priešgaisrinės funkcijos fi nansavimui numatyta nepakanka-
mai lėšų, o daugeliui savivaldybių skirtų lėšų neužtenka net darbo užmokesčiui fi -
nansuoti, valdantieji nebuvo linkę atsižvelgti į ugniagesių teisėtus prašymus. Tačiau 
valstybės biudžeto projektui grįžus į Seimą pavasario sesijoje kartu su kitais Seimo 
nariais teikėme pasiūlymą skirti papildomą fi nansavimą ugniagesiams-gelbėtojams. 
Seimui pritarus, iš Vyriausybės rezervo buvo papildomai skirta daugiau kaip 380,5 
tūkst. eurų ugniagesiams, kurių vykdoma veikla susijusi su COVID-19 pandemija.

Augančias maisto kainas buvo įmanoma pristabdyti. Vyriausybės klausiau, 
kodėl ši nieko nesiima?

Prekės ir paslaugos Lietuvoje brango ištisus metus, o pabrangusi elektros energija 
ir 50 proc. pabrangęs dujų tiekimas neišvengiamai skatins kainų šuolį artimiausioje 
ateityje. Vyriausybės klausiau, kodėl nepasakoma, kad maisto kainų augimą bent 
iš dalies suvaldyti visgi įmanoma. Vienas jų – mažesni pridėtinės vertės mokesčio 
tarifai, kurie užtikrintų mažesnes maisto produktų kainas žmonėms. Tą ne kartą yra 
akcentavusi ir Europos Taryba. 

Savivaldybių viešojo transporto įmonėms iš dalies kompensuoti nuostoliai 
dėl COVID-19 pandemijos

Savivaldybių vežėjams tapus pandemijos ir ministerijų įkaitais, kėliau klausimą dėl 
tinkamos fi nansinės paramos labai svarbias vežimo funkcijas užtikrinančioms sa-
vivaldybių viešojo transporto įmonėms. Po ilgų diskusijų ir įtikinėjimų Susisiekimo 
ministerija priėmė sprendimą vežėjų nuostoliams, patirtiems dėl keleivių vežimo 
ribojimų COVID-19 pandemijos sąlygomis, skirti apie 8,4 mln. eurų. Šios lėšos nu-
matytos tikslinant valstybės biudžetą, padidinus asignavimus Vyriausybės rezervui. 
Toks sprendimas leido bent iš dalies kompensuoti patirtus nuostolius, nes įves-
ti Vyriausybės ribojimai smarkiai kirto šioms savivaldybių įmonėms. Savivaldybių 
vežėjai turėjo užtikrinti nepertraukiamą keleivių judėjimą savivaldybių teritorijoje ir 
nenorėjo nutraukti keleivių vežimo paslaugų teikimo karantino režimo galiojimo lai-
kotarpiu. Savivaldybių vežėjai subsidijų ir kitokio pobūdžio paramos gauti negalėjo, 
nors teikia tokias pat keleivių vežimo paslaugas kaip ir privačios įmonės, kurios gavo 
milžinišką valstybės paramą.
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Nuo liepos mėnesio sparčiai augant elektros ir dujų kai-
noms, registruotas įstatymo projektas, kuriuo siūloma nustatyti 
lengvatinį 9 proc. pridėtinės vertės mokestį taikyti elektros ir 
dujų tarifams buitiniams vartotojams, nes dabar jiems taikomas 
standartinis 21 proc. apmokestinimas. Akivaizdu, kad elektros ir 
dujų kainų didėjimas pirmiausiai smogs mažas ar vidutines pa-
jamas gaunantiems žmonėms. Dauguma šalies gyventojų didelę 
dalį savo pajamų vis dar turi skirti būtiniausioms komunalinėms 
paslaugoms apmokėti, todėl teikiama PVM lengvata tikrai su-
mažintų šią naštą.

Mano iniciatyva parengtos, registruotos ir pateiktos 
opozicinių frakcijų narių pasirašytos Konstitucijos pataisos, 
kuriomis būtų įteisinami tiesioginiai savivaldybių merų rinkimai 
ir išsaugotas dabartinis savivaldos modelis. Toks modelis sė-
kmingai veikia jau šešerius metus, juo patenkinti savivaldybių 
gyventojai. Konstitucijos pakeitimo įstatymo projekte yra aiš-
kiai numatyta, kad meras turi išlaikyti dabartines funkcijas – būti 
tarybos pirmininku, miesto ar rajono vadovu ir būti renkamas 
tiesiogiai – tai yra viena iš esminių stiprios savivaldos sąlygų. 

Seime įregistruoti siūlymai mažinti maisto prekių kainas. 
Įstatymo pataisomis siūloma nuo 2022 m. nustatyti lengvatinį 
9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą būtiniausiems 
maisto produktams - tokiu būdu pagrindinių maisto produktų 

Kaip Seimo narys inicijavau ir dalyvavau rengiant :

52 įstatymo projektus,  22 pasiūlymus papildyti ar patobulinti įstatymų projektus.

Asmeniškai didžiausią dėmesį skyriau 7 įstatymų projektams, kurie pasiekė arba 
artimiausiu metu pasieks Seimo plenarinių posėdžių salę svarstymui.

Priimta rezoliucija dėl žvyrkelių asfaltavimo
Lietuvos Socialdemokratų frakcijos iniciatyva Seimas priėmė rezoliuciją, kuria pa-

brėžė, kad Lietuvai nedelsiant reikalinga atskira žvyrkelių per Lietuvos gyvenvietes 
asfaltavimo programa. Šiuo dokumentu Seimas nusiuntė aiškų signalą Vyriausybei, 
jog valstybės biudžete turės būti numatytos lėšos ir nuo 2022 m. pradėta vykdyti 
žvyrkelių asfaltavimo programa. Tikiu, kad tokia Seimo pozicija paskatins spartesnį 
žvyrkelių asfaltavimą ir Jonavos rajono gyvenvietėse ir kaimuose. 

Sustabdyti Aplinkos ministerijos bandymai savivaldą eliminuoti iš atliekų 
sektoriaus

Aplinkos ministerija bandė įstatymais įteisinti ilgalaikius privačių atliekų tvarky-
tojų siekius perimti šiuo metu savivaldybių valdomų įmonių aptarnaujamą atliekų 
tvarkymo rinkos dalį – kas būtų reiškę ir galimai didesnes sąskaitas už atliekas. To-
kie Aplinkos ministerijos siekiai Seime buvo sustabdyti. Mano registruotomis pa-
taisomis tiesiogiai užkirstas kelias privačioms įmonėms galimai krautis papildomus 
pelnus gyventojų sąskaita. Tokiu būdu buvo padėtas svarbus žingsnis ginant ir išlai-
kant savivaldos savarankiškumą.
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krepšelis atpigtų apie 10 proc. Didėjant pajamų nelygybei ir augant 
vidutinėms maisto produktų kainoms, didelė dalis mažas pajamas 
gaunančių Lietuvos gyventojų vis labiau jaučia socialinės atskirties 
keliamus iššūkius. Labiausiai pažeidžiamos visuomenės grupės 
sparčiai artėja prie santykinės skurdo ribos. Būtina atsižvelgti į da-
bartinę situaciją – koronaviruso krizės akivaizdoje ir dėl pandemi-
jos kasdien keliamų finansinių sunkumų gyventojams – būtiniausių 
maisto produktų kainų sumažinimas bent iš dalies padėtų išspręsti 
pinigines problemas.

Seime įregistruotos įstatymo pataisos, kuriomis siūloma 
motorinių transporto priemonių registracijos mokestį įskaityti tie-
siai į savivaldybių biudžetus. Toks pakeitimas leistų surinktas lėšas 
panaudoti realiai aplinkos apsaugai, o ne deklaruojamai, kaip yra 
daroma iki šiol. Matau, kad yra daugybė priemonių, kaip surenka-
mas lėšas panaudoti tikslingiau – suteikime įrankių pačioms savi-
valdybėms papildomai investuoti į viešojo transporto atnaujinimą, 
dviračių ir pėsčiųjų takų plėtrą, želdynų sodinimą, pavyzdžiui, šalia 
didžiausių taršos šaltinių.

Seimui pateiktas įstatymo projektas, leisiantis užtikrinti 
želdynų ir želdinių išsaugojimą. Juo nustatoma, kad savivaldybių 
teritorijoje esančių želdynų ir želdinių apsauga taptų ne savaran-
kiškoji, o valstybės deleguota savivaldos funkcija. Toks pakeitimas 
leistų savivaldai tikėtis tinkamo finansavimo užtikrinat jų teritori-
joje esančių želdynų ir želdinių priežiūrą, tvarkymą ir inventoriza-
vimą.

Vyriausybei ir toliau nesiimant jokių konkrečių veiksmų 
siekiant stiprinti savivaldybių savarankiškumą ir jų investicinį pa-
jėgumą, Seime teikiamas įstatymo projektas, kuriuo siūloma keisti 
gyventojų pajamų mokesčio (GPM) netekčių naštos pasidalijimo 
tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų proporciją – ją didesne da-
limi prisiimtų valstybė, o ne savivalda. Šiuo metu valstybės biudže-
tui tenka 70 proc. GPM mokesčio netekčių naštos, o savivaldybių 
biudžetams – 30 proc. Projektas numato savivaldos atžvilgiu tei-
singesnę proporciją – 80 proc. valstybės ir 20 proc. savivaldybių 
biudžetams. Jeigu savivaldybių GPM netektys susidaro dėl Vy-
riausybės ar Seimo sprendimų – tai natūralu, kad didesnę šių ne-
tekčių naštą ir turėtų prisiimti centrinė valdžia ir jos formuojamas 
valstybės biudžetas, o nebandyti šias netektis užkamšyti ir taip 
nedideliais savivaldybių biudžetais.

Įregistruotos įstatymo pataisos, kuriomis siūloma nusta-
tyti, kad 80 procentų pelno mokesčio būtų įskaitomi į valstybės 
biudžetą, o 20 procentų šio mokesčio – į savivaldybių biudžetus. 
Šiuo metu visos pajamos iš pelno mokesčio yra įskaitomos tik į 
valstybės biudžetą, jeigu dalis pelno mokesčio būtų skiriama savi-
valdybėms, kurių teritorijoje veikia įmonė, tai įgalintų ir labiau mo-
tyvuotų savivaldybę pritraukti investicijas bei skatinti verslumą, o 
tuo pačiu užtikrinti pelningų įsidarbinimo galimybių regionuose 
gyvenantiesiems ir dirbantiesiems.
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Pritarus Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narių pasiūlymams, Seimas priėmė Valstybės 
tarnybos įstatymo patobulintą variantą. Pakeitus reglamentavimą, įstatymas papildytas svarbiais 
punktais. Įtvirtintos šios naujovės: 

Valstybės tarnautojo teisė į 1 mėnesio adaptaciją jį paskyrus ar grįžus į pareigas įstaigose 
nustatyta tvarka; 

Pakaitinių valstybės tarnautojų atranka iš centralizuotos sistemos grąžinta į įstaigas; 
Galimybė vadovaujančias pareigas einantiems valstybės tarnautojams gauti teisingą 

apmokėjimą už viršvalandinį darbą, analogiškai kaip numatyta dirbantiesiems pagal darbo 
sutartis; 

Kadencijai paskirtiems gerai dirbusiems ir nuobaudų neturintiems valstybės tarnautojams 
sukakus 65 metams sudaryta galimybė pasirinkti pabaigti kadenciją, arba savo noru būti 
atleistiems ir gauti 2 mėnesių išeitinę išmoką.

Komitete svarstant valstybės biudžeto tikslinimo projektą, palaikyti savivaldos prašymai skir-
ti papildomų lėšų savivaldybių poreikiams. Komitete palaikytas Lietuvos savivaldybių asociacijos  
(LSA) siūlymas fiskalinės drausmės taisyklių išimtis taikyti ne tik centrinei valdžiai, bet ir savivaldy-
bėms. Komitetas palaikė ir LSA realiu poreikiu pagrįstą prašymą dėl bent 14 mln. eurų savarankiškoms 
funkcijoms vykdyti ir prašymą kompensuoti 4,6 mln. eurų savivaldybių negautų pajamų iš žemės mo-
kesčio. Komitetas pritarė senai brendusiai idėjai, kad savivaldybės, kurios rezultatyviai įgyvendino 
valstybės deleguotas funkcijas ir mažesniais nei planuota kaštais pasiekė reikalaujamus rezultatus, 
sutaupytas lėšas galėtų naudoti kitiems tikslams toje pačioje valstybės veiklos srityje. 

Vienas svarbiausių darbų – Vyriausybei pasiūlyta skirti papildomai 20 mln. eurų vietinės reikš-
mės žvyrkelių asfaltavimui. Ne kartą esu pabrėžęs, kad kelių infrastruktūros gerinimas turi būti abso-
liutus valstybės prioritetas, nes nesant tinkamo kelių tinklo, nereikia tikėtis investicijų į nuo didžiųjų 
miestų nutolusias vietoves ir jų realų atgaivinimą. 

Neelinio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžio metu svarstytas klausimas dėl 
savivaldos vaidmens valdant vadinamąją migrantų krizę. Posėdžio metu Vyriausybė paraginta gerinti 
komunikaciją su savivaldybėmis, įtraukti savivaldą į sprendimų priėmimo procesą ir užtikrinti aiškų 
savivaldybių patiriamų išlaidų, susijusių su situacijos valdymu, kompensavimo mechanizmą. Taip pat 
pabrėžta būtinybė užtikrinti visuomenės saugumą, pasitelkiant pagal poreikį kariuomenės ir Šaulių 
sąjungos pajėgas.

Komiteto iniciatyva parengtas Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, ku-
riuo siūloma šiame įstatyme įtvirtinti galimybę Savivaldybės tarybos komitetams ir komisijoms po-
sėdžiauti nuotoliniu ar mišriu būdu ir nesant nepaprastajai padėčiai ar karantinui. Įstatymo projek-
tas parengtas komitetui atlikus parlamentinę kontrolę ir nustačius, kad savivaldybėms kyla poreikis 
organizuoti savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų posėdžius nuotoliniu būdu. Šis pakeitimas 
suteiks savivaldybėms daugiau laisvės pasirinkti joms priimtiniausias ir efektyviausias posėdžių for-
mas, savivaldybių komitetų ir komisijų posėdžius organizuojant tiek fiziškai renkantis į atitinkamas 
patalpas, tiek nuotoliniu ar mišriu būdu, ir nesant ekstremalių aplinkybių. Tokiu būdu būtų užtikrina-
mas Tarybos narių nuoseklesnis ir produktyvesnis darbas. 
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Komitete svarstytas Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo pataisos. Įstatymo projektu 
siekta įtvirtinti nuostatą, kad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) būtų sudaryta tik iš realiai egzistuo-
jančių politinių partijų atstovų, o Vyriausiosios rinkimų komisijos nario įgaliojimai nutrūktų ir tuomet, 
kai įsigalioja teismo sprendimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos narį delegavusios politinės par-
tijos likvidavimo. Tai svarbus sprendimas, leisiantis užkirsti kelią bet kokioms korupcijos apraiškoms 
VRK darbe.

Pradėta diskusija dėl 4 dienų darbo savaitės
Kartu su Socialdemokratų partijos frakcija Seime pasiūlėmė Lietuvoje pradė-

ti eksperimentą – tam tikruose sektoriuose dirbantiems asmenims leisti dirbti 4 
dienas per savaitę. Daugėjant įrodymų, kad trumpesnė darbo savaitė pasiteisina, 
frakcijos nariai paskatino valdžią pasekti Islandijos pavyzdžiu ir pradėti naciona-
linio masto eksperimentą, kuris leistų įsitikinti trumpesnės darbo savaitės nauda. 
Ką tik pasibaigęs didžiausias pasaulyje eksperimentas Islandijoje įrodė, kad 4 die-
nų darbo savaitė ne tik nekenkia ekonomikai, bet ir, priešingai, gerina darbo našu-
mą ir visuomenės sveikatą. Kodėl to negalėtų padaryti Lietuva?

Vieningo elektroninio bilieto koncepcijai duotas startas
Susitikime su susisiekimo ministru Mariumi Skuodžiu pabrėžiau būtinybę atnau-

jinti klausimą dėl vieno elektroninio bilieto įdiegimo Lietuvoje. Tam, kad gyventojai 
dažniau naudotųsi viešuoju transportu, būtina sukurti sistemą, kuri leistų su vienu 
bilietu visoje Lietuvos teritorijoje keliauti traukiniu, autobusu, dviračiu ar elektriniu 
paspirtuku. Tokiu atveju galėsime ne tik laisvai keliauti po Lietuvą, bet ir surasti 
greičiausią, pigiausią ir patogiausią būdą keliauti nuo „durų iki durų“ su vienu bi-
lietu, nesinaudojant nuosavu ir, dažnu atveju, taršiu automobiliu. Džiaugiuosi, kad 
po mano aiškaus siūlymo, Susisiekimo ministerijos pristatytoje strategijoje vietą 
pagaliau atrado ir vieno bilieto koncepcija. Ministras savo ruožtu patvirtino, kad 
rimtai žiūri į šią pasiūlytą idėją ir artimiausiu metu pažadėjo pristatyti vieno bilieto 
koncepcijos įgyvendinimo gaires.
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kuriuos išsiunčiau į įvairias valstybines įstaigas dėl Jonavos rajono problemų po to, kai Jūs 
kreipėtės raštu ar žodžiu. Klausimai dėl socialinių problemų ir kelių būklės gerinimo, dažniausiai 
pasiekdavo mano pašto dežutę. Džiugu, kad problemos sprendžiamos, o tarpininkavimas tarp-
gyventojų ar bendruomenių ir atsakingų institucijų duoda realius rezultatus. Ataskaitoje pateikiu 
kelis iš jų:

Po oficialaus rašto – Žeimių gatvės atkarpos remontas LAKD prioritetų sąraše, 
rekonstrukcija žadama 2022 m. 

Dėl Žeimių gatvės atkarpos nuo sankryžos su Žemaitės/Lietavos gatvėmis, važiuojant nuo Kė-
dainių iki žiedinės sankryžos su J.Basanavičiaus/J.Ralio gatvėmis nepatenkinamos būklės oficia-
liai kreipiausi į Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) vadovą, ragindamas atlikti esminius 
šios gatvės atkarpos tvarkymo darbus. Atsakydama į mano paklausimą LAKD informavo, kad šiai 
gatvės atkarpai rekonstruotinų ir remontuotinų krašto kelių ruožų prioritetinės eilės sąraše su-
teikė itin aukštą ketvirtą vietą iš 1549 pozicijų, ir pagal pateiktą direkcijos raštą jau 2022 metais 
planuojami šios atkarpos remonto ir tvarkymo darbai.

Efektyvaus bendradarbiavimo su seniūnija rezultatas – pagerintos gyvenimo sąlygos 
gyventojui 

Turintis judėjimo negalią vyriškis gyvena vieno kambario bute, kurio išorinės durys yra senos 
ir praktiškai turėtų būti nebenaudojamos, o durų spyna – rakinosi sunkiai. Žmogaus judėjimą 
namuose dar labiau apsunkino nepatogūs slenksčiai, buvę prie įėjimų į butą ir vonios patalpas. 
Dėl šių problemų kreipiausi į seniūnijos specialistus, kurie prisidėjo prie problemos sprendimo 
– įstatydami išorines duris ir sutvarkydami slenksčius. 

Su manimi susiekti galite:

(85) 239  6979

eugenijus.sabutis@lrs.lt

facebook.com/eugenijus.sabutis

e.sabutis

www.sabutis.lt 

Seimo nario padėjėja Audronė Bagdonavičienė 210 kab. 
8 349 35333;  8 612 20465 
audrone.bagdonaviciene@lrs.lt   audrone.bagdonaviciene@jonava.lt

Informacija dėl susitikimų Jonavos rajono savivaldyje: 
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G. KANOVIČIAUS PREMIJOS TEIKIMAS 2021 VESTUVIŲ MIZIKANTŲ ŠVENTĖJE KULVOJE

PIRMASIS SKIEPAS BENDRIJOJE „JONAVOS VILTIS“

RUKLOS MOKYKLAI 100 METŲ

AKCIJA „SKAITAU AŠ, SKAITYK TU“ ŠV. FLORIJONO DIENA JONAVOJE

BUKONIŲ MOKYKLOS JUBILIEJUS
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ŠEIMOS DIENA JONAVOJE

MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENA 

DVIRAČIŲ-PĖSČIŲJŲ TILTO ATIDARYMAS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMAS

JONAVOS M. CENTRINIO STADIONO ATIDARYMAS

SEIMO POSĖDISCRAMPPLING BALTIJOS ŠALIŲ ČEMPIONATAS 
JONAVOS ARENOJE

KULTŪROS DIENA SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE


