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MIELI JONAVIEČIAI, JONAVOS KRAŠTO GYVENTOJAI, 

Antrieji Seimo kadencijos metai pasižymėjo išskirtinumu, su-
dėtingumu ir ambicingumu, siekiant įveikti kylančius iššūkius bei 
pasiekti užsibrėžtų tikslų. Ne vienam iš mūsų teko įsitikinti, kad 
gebame reaguoti ir veikti pačiomis netikėčiausiomis sąlygomis, 
kurios susiklostė dėl sukrečiančių geopolitinių įvykių Rusijai pra-
dėjus plataus mąsto karinę agresiją prieš suverenią Ukrainą ir 
jos gyventojus. Neabejoju, kad kiekvienas iš mūsų aukojome, 
skyrėme, priėmėme ir prisidėjome tiek, kiek galėjome ir išga-
lėjome. Dar kartą parodėme, kad mūsų valstybė sugeba susi-
telkti ir susivienyti reikalingiausiais gyvenimo etapais. 

Sukrečiantys įvykiai koregavo ir Seimo politinę darbotvarkę. 
Šiuo laikotarpiu parlamentas pasižymėjo prasmingais ir neati-
dėliotinais sprendimais, kurie karo Ukrainoje akivaizdoje susti-
prino mūsų valstybės saugumą ir gynybą bei leido veiksmingai 
paremti nuo karo kenčiančią valstybę. 

Dramatiškai pasikeitusi Lietuvos saugumo situacija vyks-
tančios Rusijos agresijos kontekste pareikalavo ir greites-
nių sprendimų dėl vieno iš svarbiausio Lietuvos gynybinio 
elemento – transporto infrastruktūros plėtros ir didesnių jos 
finansavimo galimybių. Tokie sprendimai yra itin svarbūs 
Jonavos rajono gyventojams, nes suteikia realų pagrindą 
pradėti pietrytinio aplinkkelio projekto įgyvendinimą. Dis-
kusijose ir pokalbiuose tiek su Susisiekimo ministerija, tiek su 
Krašto apsaugos ministerija pavyko pasiekti, kad Jonavos 
aplinkkelis taptų vienas iš prioritetinių valstybės projektų, o 
dėl jo finansavimo ministerijos kreiptųsi į Europos Komisiją. 
Šie žingsniai jau įvykdyti, dabar reikia sulaukti Europos insti-
tucijų galutinio verdikto. 

Nepaisant išorės grėsmių – svarbiausių darbų vykdymas ti-
krai nesustojo. Vienas jų – galutinis Vietos savivaldos įstatymo 
priėmimas. Šiuo įstatymu įtvirtintas naujas merų ir savivaldybių 
tarybų įgaliojimų bei veikos modelis. Vietos savivaldos pataisų 
parengimas ir įgyvendinimas buvo vienas iš svarbiausių praė-
jusių metų prioritetų – nuo intensyvių pirmųjų diskusijų Seime iki 
pat jų priėmimo plenarinių posėdžių salėje. Tikrai džiugu, kad 
pavyko pasiekti norimo rezultato ir užtikrinti tai, kad gyventojai 
turėtų stiprius merus.

Kitas svarbus ir būtinas darbas – antiinfliacinių siūlymų pa-
rengimas ir jų pateikimas Seime. Deja, bet dėl pavėluotos Vy-
riausybės reakcijos, gyventojams tenka susidurti su rekordinėmis 
maisto ir paslaugų kainomis bei kiekvieną mėnesį augančio-
mis sąskaitomis už šildymą, elektrą ar dujas. Matydami, kad 
valdančiųjų priemonės yra nepakankamos ir neatliepiančios 
gyventojų lūkesčių, registravome ne vieną mokestinį įstatymo 
projektą, taip priverčiant Vyriausybę veikti ir atsižvelgti į augan-

čių kainų krizę. Žinoma, dešiniųjų valdžios priimtos priemonės vis 
dar netenkina, todėl ir toliau bus siūlomi efektyvūs būdai, kurie 
leistų sušvelninti infliacijos sukeltą šoką. 

Keltas ir energetikos ministro Dainiaus Kreivio tinkamumas 
toliau eiti savo pareigas. Dėl ministro tendencingo neveiklumo 
suvaldant energetikos krizę, įkaitais buvo paversti tiek gyven-
tojai, tiek verslas, todėl Seime inicijuotas energetikos ministro 
interpeliacijos procesas. 

Rankos nebuvo sudėtos ne tik kovoje su Vyriausybės apa-
tija sprendžiant infliacijos pasekmes, bet ir mūšyje dėl ligoninių 
reformos. Beprecedentis Sveikatos reikalų ministerijos noras žūt-
būt pertvarkyti sveikatos įstaigų tinklą, nuo pat pradžių pasiro-
dė itin žalingu pacientams ir medikams, ypatingai gyvenan-
tiems ir dirbantiems regionuose. Nuosekliai ir pasitelkiant visas 
procedūras, buvo siekiama atkreipti dėmesį į reformos daro-
mą žalą. Čia padaryta itin daug – nuo registruoto pasiūlymo ir 
parengtos Seimo rezoliucijos projekto, siekiant pašalinti daug 
diskusijų keliančią reformą iš plenarinių posėdžių salės, iki ne-
priklausomos ekspertinės išvados užsakymo ir ne vienos patai-
sos pateikimo svarstymui. Žinoma, Sveikatos reikalų ministerija 
ir visa Vyriausybė pasirinko sau priimtiną kelią – atmetė visus 
argumentuotus pasiūlymus ir buldozeriu priėmė reformą. Visgi, 
viliuosi, kad ne mažos dalies Seimo narių, savivaldybių atstovų, 
medikų bendruomenės ir, svarbiausia, Lietuvos gyventojų išsa-
kyti lūkesčiai dar gali pasiekti valdančiuosius, siekiant išsaugoti 
regionines ir rajonines ligonines. Ypatingai džiaugiuosi, kad Jūs 
aktyviai dalyvavote šiame procese, rengėte Jonavos ligoninės 
palaikymo akcijas, visais įmanomais būdais bandėte atkreipti 
valdančiųjų dėmesį. Esu optimistiškai nusiteikęs dėl mūsų ligo-
ninės ateities dar ir todėl, kad šiais metais Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas pasirinko Jonavos ligoninę savo Akušerijos 
ir ginekologijos rezidentūros baze – čia bus ruošiami kvalifikuoti 
gydytojai specialistai.

Per metus Seimą sėkmingai pasiekė ir kitos svarbios mano 
įstatyminės iniciatyvos, su kuriomis plačiau galėsite susipažinti 
šioje ataskaitoje.

Noriu asmeniškai padėkoti kiekvienam iš Jūsų už pakvieti-
mus susitikti ar dalyvauti bendruomenių, įmonių, įstaigų ir or-
ganizacijų renginiuose. Stengiuosi apsilankyti kiekviename 
susitikime ir bendrauti su jumis gyvai bei betarpiškai. Itin džiu-
giai nuteikia ir tai, kad neretai į mane kreipiatės dėl asmeninių 
klausimų. Man tai labai svarbu, nes tik tarpusavio pasitikėjimo 
dėka, galime išspręsti aktualiausias problemas. 

Tęsiant praėjusias metais pradėtą svarbią tradiciją, kviečiu 
Jus susipažinti su antrųjų kadencijos metų veikla ir statistika. Ga-
liu tik pakartoti, kad atsiskaitymas prieš savo rinkėjus, man buvo 
ir yra svarbiausia pareiga.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais,
Seimo narys Eugenijus SABUTIS
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 ► Matant tai, kad valdančioji dauguma laiku nesu-
gebėjo pateikti veiksmingų priemonių dėl energijos ir šildy-
mo kainų, teikėme net kelis mokestinius įstatymų projektus, 
skirtus sumažinti gyventojams tenkančią kainų augimo naš-
tą. Seimo plenarinių posėdžių salę pasiekė mano inicijuo-
tos pataisos, siūliusios nulinio tarifo mechanizmą pritaikyti 
centralizuotai teikiamai šilumai bei karštam vandeniui, taip 
pat lengvatinį tarifą taikyti tiek elektrai, tiek dujoms. Po ilgų 
diskusijų ir įtikinėjimų – Vyriausybė dalinai atsižvelgė į šiuos 
siūlymus ir priėmė sprendimą nulinį PVM tarifą taikyti gyven-
tojams, kurie šildosi centralizuotu būdu. Šis reguliavimas bus 
taikomas ateinantiems dviem šildymo sezonams.

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI. 
ANTIINFLIACINIAI PASIŪLYMAI

 ► Lietuvos ekonomikai susiduriant su didžiausia me-
tine infliacija nuo pat 1996 m., papildomai siūlėme vieną 
efektyviausių kainų augimo švelninimo priemonę – neap-
mokestinamųjų pajamų dydį (NPD) prilyginti minimaliai mė-
nesio algai (MMA). Daugelio žmonių šiek tiek padidėjusias 
pajamas „suvalgė“ infliacija, todėl realaus finansinio pa-
gerėjimo Lietuvos gyventojai nepajuto, ypatingai tie, kurie 
gauna mažiausias pajamas. Atotrūkis tarp uždirbančiųjų 
daugiausiai ir mažiausiai šiemet taip pat augo, kas įtako-
jo dar labiau padidėjusį skurdo lygį mūsų šalyje. Gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai dėl NPD didinimo – 
leistų efektyviai pakelti realias dirbančiųjų pajamas. 
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 ► Seimą taip pat pasiekė PVM įstatymo pakeitimo 
projektas, kurio tikslas – taikyti lengvatinį tarifą būtiniausių 
maisto prekių krepšeliui. Tai yra efektyviausias kelias suma-
žinant kainas prekybos vietų lentynose. Akivaizdu, kad kai-
nų augimo piko dar nepasiekėme, ypatingai, kai kalbame 
apie maisto produktus, todėl tikrai negalima atmesti idėjos 
Lietuvoje įvesti lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) 
tarifą tam tikroms maisto produktų grupėms. Juolab, Lietu-
va yra viena iš nedaugelio ES valstybių, kuri dar neturi tokios 
lengvatos.

 ► Siekiant suvaldyti energijos kainų šoką, asmeniškai 
kėliau ir kitą vis dar iki šiol visiškai nepanaudotą priemonę 
– valstybinių energetikos įmonių pelningumo peržiūrą ir šių 
įmonių tiesioginę socialinę atsakomybę prieš savo klientus. 
Apmalšinti energetikų apetitą ėmėsi ir ES energetikos tary-
ba, susitarusi mažinti energijos vartojimą ir įvesti viršpelnio 
mokestį energetikos bendrovėms. Europos Komisija skai-
čiuoja, kad įvedus minėtą viršpelnio mokestį energetikos 
bendrovėms, kurios pasipelnė dėl išaugusių energijos kai-
nų, būtų galima surinkti 140 mlrd. eurų sumą. Spartesnį to-
kių planuojamų sprendimų įgyvendinimą galėtų pasirinkti ir 
Lietuva. Valstybei priklausančių energetikos įmonių pelnas 
gaunamas iš tiekiamų paslaugų turėtų aprėpti tik tiek, kiek 
reikia šių paslaugų kokybei užtikrinti ir būtiniausios infrastruk-
tūros plėtros poreikiams užtirktinti, yptaingai šiuo metu, kai 
visą Europą yra ištikusi energijos kainų krizė.

%
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TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI. 
NAUJAS VIETOS SAVIVALDOS MODELIS IR SEIMO 
STATUTO PAKEITIMAS

 ► Ne viena dešimtis Seimo darbo grupės bei Valsty-
bės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžių, daugiau 
nei pusę metų inicijuotų diskusijų ir atskirų pasitarimų – tiek 
užtruko, kad parlamente galutinai pavyktų priimti Vietos 
savivaldos įstatymą, kuriuo įtvirtinamas naujas merų ir savi-
valdybių tarybų įgaliojimų bei veikos modelis. Visą šį proce-
są galimą įvertinti kaip išskirtinį pavyzdį, kad Seimas geba 
surasti kompromisus ir laiku priimti reikalingiausius sprendi-
mus. Būdamas šių įvykių centre, nuolat siekiau optimaliau-
sio rezultato – užtikrinti, kad kiti savivaldybių tarybų rinkimai 
vyktų sklandžiai, savivaldos modelis būtų aiškus, o gyvento-
jai turėtų stiprius ir atskaitingus merus. Pavyko pasiekti, kad 
naujai išrinktiems merams būtų suteiktos aiškios vykdomo-
sios valdžios funkcijos ir nustatomas glaudus santykis su sa-
vivaldybės taryba, kuri veiks kaip atstovaujamosios valdžios 
institucija. To reikalavo Konstitucinis Teismas, todėl rengiant 
visiškai naują reglamentavimą, buvo itin svarbu atsižvelgti į 
šio teismo galutinį sprendimą, bet tuo pačiu nenutolti nuo 
dabar gerai veikiančio ir gyventojų pasitikėjimą turinčio sa-
vivaldos modelio.

 ► Parlamentą pasiekė Seimo statuto pakeitimai, 
kurie leistų nebevilkinti įstatymų projektų svarstymo ir pa-
greitintų Vyriausybės išvadų pateikimą Seimui. Šiuo metu 
galiojantis Statutas numato, kad Vyriausybė savo išvadas 
turi pateikti per 4 savaites, tačiau praktika rodo, kad išvadų 
nebūna nei po mėnesio, nei po ilgesnio laiko. Vyriausybė 
dabar įtvirtintų terminų paprasčiausiai nesilaiko – išvadų 
pateikimas gali užtrukti ir iki pusės metų ar net ilgiau, o tai 
stabdo visą teisėkūros procesą. Pats Seimui esu pateikęs 
tris itin svarbius teisės aktų projektus, susijusius su savivaldos 
stiprinimu, tačiau jie užstrigo. Pataisų toliau negali svarstyti 
nei Seimo komitetai, nei pats Seimas posėdžių metu. O to 
priežastis labai paprasta – dėl projektų vis dar negaunamos 
Vyriausybės išvados, todėl būtina keisti Statutą ir numatyti, 
kad Vyriausybei nepateikus išvadų per numatytą terminą, 
būtų laikoma, kad ji pastabų neturi. Tai atvertų kelią sklan-
desniam Seimo darbui.
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LIGONINIŲ REFORMOS STABDYMAS IR DIDESNĖ 
PAGALBA SLAUGANTIEMS TĖVUS

 ► Seimą pasiekus sveikatos priežiūros tinklo įstaigų 
reformą įgyvendinantiems įstatymams, iškart buvo keliami 
pagrįsti klausimai dėl regioninių ligoninių ateities ir sveikatos 
paslaugų prieinamumo. Jau tuo metu buvo garsiai sako-
ma, kad Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) skubotos ir 
neapskaičiuotos užmačios pertvarkyti sveikatos įstaigų tin-
klą sukels daug problemų tiek pacientams, tiek medikams. 
Pertvarkos tikslai nuolat skendėjo migloje, visais būdais 
buvo vengiama atviro pokalbio su visuomene, politikais 
ir medikais. Siekiant bent pristabdyti SAM beatodairiškai 
stumiamą reformą, asmeniškai inicijavau ne vieną teisinę 
priemonę: pateiktas pasiūlymas išbraukti ligoninių reformą 
iš darbų programos, parengta bei registruota rezoliucija dėl 
nepritarimo šiai pertvarkai ir net šešis kartus buvo teikiamos 
pataisos dėl ligoninių pertvarkos padarinių sušvelninimo. 
Siekiant išsiaiškinti tikruosius reformos tikslus, tiek SAM, tiek 
Seimo Sveikatos reikalų komitetą pasiekė ne vienas raštas 
bei oficialus įgaliojimas atlikti ekspertinį vertinimą dėl tinklo 
pertvarkos poveikio ir ekonominio pagrįstumo. Nors valdan-
čiųjų balsais vadinamoji ligoninių reforma ir buvo priimta, 
tačiau kova dėl regioninių sveikatos įstaigų likimo tikrai dar 
nesibaigia. Ir toliau bus pasitelkiamos priemonės, kad gy-
ventojams sveikatos paslaugos būtų užtikrintos ir prieina-
mos.

 ► Seime ir toliau sėkmingai skinasi kelią mano pa-
rengtos pataisos dėl slaugadienių. Darbo kodekso pakei-
timais siekiama suteikti galimybę kartą per mėnesį pasiimti 
papildomą laisvadienį dirbantiesiems, kurie slaugo sunkiai 
sergančius ar senstančius savo tėvus. Turime nebijoti ir vis 
aiškiau kalbėti, kad artimuosius slaugantys žmonės neretai 
susiduria su stresu, nerimu ar net  depresija, todėl itin svar-
bu, kad įstatymiškai būtų sudaromos kuo geresnes sąlygos 
šiems gyventojams. Įstatymo projektui savo pritarimą išreiš-
kė ir Vyriausybė, todėl artimiausiu metu šios pataisos toliau 
bus svarstomos Seime.
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VEIKLA. 
JONAVOS APLINKKELIUI YPATINGAS 
VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ DĖMESYS

Nuoseklus ir tikslingas darbas įtikinant, kad pasikeitusi 
geopolitinė situacija regione reikalauja greitesnių sprendi-
mų dėl saugumą užtikrinančių kelių infrastruktūros objektų 
vystymo – pasiekė tikslą. Susisiekimo ir Krašto apsaugos mi-
nisterijos oficialiai kreipėsi į Europos Komisiją ir pateikė pa-
raišką finansuoti Jonavos pietrytinio aplinkkelio projektą. 
Tai itin svarbus žingsnis, leidžiantis tikėtis realių finansavimo 
galimybių.

Lietuvoje daugėjant NATO karių ir jų technikos, susisie-
kimo ir krašto apsaugos ministrai sutarė, kad visą dėmesį 
šiuo metu reikia skirti tiems infrastruktūros projektams, kuriais 
galės naudotis tiek kariai, tiek civiliai. Mūsų aplinkkelis šimtu 
procentų atitinka šiuos kriterijus, todėl visiškai suprantamas 
šių ministerijų požiūris visus įmanomus išteklius skirti tokiems 
dvigubos paskirties objektams, juolab aplinkkelio projektas 
nėra tik neapčiuopiama vizija. Darbai jau pradėti – išpirkti 
žemės sklypai, parengtas specialusis planas.
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KITOS SVARBIAUSIOS SRITYS
Dėl aplaidumo ir nekompetencijos – Energetikos 

ministrui inicijuota interpeliacija
Nuolatiniai bandymai įtikinti energetikos ministrą Dainių 

Kreivį imtis realių veiksmų bei keisti požiūrį į Lietuvos gyven-
tojus ir mūsų šalies verslus nepasiekė savo tikslo, todėl buvo 
nuspręsta Seime inicijuoti interpeliacijos procesą. Nors val-
dančiųjų balsais ministras ir išsaugojo savo kėdę, tačiau 
nuo iškeltų klausimų ir visuomenėje tvyrančios nežinomybės 
dėl energijos kainų, jis nebegalėjo pasislėpti. Interpeliacija 
privertė ministrą ateiti į Seimo tribūną ir atsiskaityti dėl  savo 
neveiklumo.

Parengtas kreipimasis į Vyriausybę dėl garantijos, 
kad  fiksuoti elektros tarifai nesikeistų 

Antrajam didžiausiam nepriklausomam elektros energi-
jos tiekėjui „Perlas Energija“ informavus savo klientus apie 
naikinamus fiksuotos kainos planus, o po to paaiškėjus, kad 
bendrovė apskritai nutraukia veiklą, buvo inicijuotas kreipi-
masis į Vyriausybę dėl aiškesnių valdžios sprendimų ir garan-
tijų gyventojams, kad kiti elektros tiekėjai negalėtų pasielgti 
panašiai. Šiuo kreipimusi siekiama išsireikalauti aiškumo, ar 
Vyriausybė yra pasiruošusi apsaugoti gyventojus, kurie fik-
savo tarifą ir dabar teisėtai tikisi, kad tokia kaina ir mokės 
už elektrą.

Sustabdytas automobilių taršos mokestis 
Džiaugiuosi, kad po argumentuotos kritikos, Aplinkos mi-

nisterija galutinai atsisakė įvedinėti kasmetinį automobilių 
taršos mokestį. Valdančiųjų planuoti mokestiniai pakeitimai 
problemų dėl oro taršos nebūtų išsprendę, tačiau būtų žen-
kliai smogę gyventojams, kurie turi senesnius automobilius.

Siekiama užtikrinti teisę darbuotojams po darbo 
būti nepasiekiamais

Matant augančias tendencijas, kad darbuotojai vis 
dažniau susiduria su priverstiniu ir neapmokamu darbu ne 
darbo valandomis, kartu su socialdemokratų frakcijos kole-
gomis Seime registravome Darbo kodekso pataisas, kurio-
mis siekiama suteikti darbuotojams didesnę teisę į jų privatų 
gyvenimą, užtikrinti jiems galimybes išjungti skaitmeninius 
prietaisus ir likti darbdavio nepasiekiamais nedarbo metu. 

Pradėtas švarinimasis nuo totalitarinių simbolių – 
Seimui pristatytas Desovietizacijos įstatymas 

Kruvini įvykiai Ukrainoje pagaliau leido pradėti procesus, 
kuriuos turėjome padaryti daug anksčiau. Mūsų valstybėje 
prasidėjęs apsišvarinimas nuo sovietinio paveldo pagaliau 
užkirs kelią totalitarinės ideologijos ar santvarkos tolimes-
niam pateisinimui. Tragiškos istorijos įvykius liudijantys objek-
tai, šlovinantys daugiau kaip penkis dešimtmečius trukusią 
Lietuvos okupaciją, turi nykti, o vadinamasis Desovietizaci-
jos įstatymas turėtų paspartinti šį procesą.

Dėl traukinių maršrutų naikinimo – raginimas 
Vyriausybei keisti ydingą metodiką

Valstybės valdomos bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ 
keleivių vežimo įmonei „LTG Link“ planuojant naikinti pel-
no nenešančius traukinių maršrutus, kreipiausi į Vyriausybę ir 
Susisiekimo ministeriją, ragindamas keisti ydingą geležinke-
lių maršrutų nustatymo tvarką, leidžiančią valstybės įmonei 
be jokios didesnės atsakomybės nutraukti nuostolingus, ta-
čiau gyventojams itin būtinus maršrutus. Vyriausybė galėtų 
sustabdyti maršrutus nutraukti sumaniusią „LTG Link“, jeigu 
peržiūrėtų savo priimtą aprašą, kuriame įtvirtinti subsidijuo-
jamų maršrutų ribiniai koeficientai ir normos.
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VALSTYBĖS VALDYMO IR SAVIVALDYBIŲ KOMITETAS

Praėjusiais metais Valstybės valdymo ir savivaldybių 
komiteto (VVSK) didžiausias dėmesys taip pat buvo skirtas 
vienam iš esminių šios kadencijos Seimo darbų – galutinai 
suderinti Vietos savivaldos įstatymo naują redakciją. Užten-
ka tik paminėti, kad šį įstatymą lydėjo aštuoni kiti įstatymai, 
kurie turėjo būti sureguliuoti pagal visiškai naują reglamen-
tavimą. 

VVSK taip pat pasiekė ženklus skaičius įstatyminių inici-
atyvų, kurios buvo apsvarstytos ir dėl jų pateiktos galutinės 
išvados tolimesniam projektų priėmimui. Antraisiais kaden-
cijos metais komitetas plačiai naudojosi ir dar viena priskirta 
funkcija – vykdė ne vieną parlamentinę kontrolę. 

Svarbiausi VVSK darbai:
 ► Komitetas išnagrinėjo ir pritarė įstatymų paketui, 

kuris leis pradėti ilgai lauktą reformą – valstybinės žemės 
valdymas Lietuvos miestuose patikėjimo teise bus perduo-
tas 60 savivaldybių. Įsigaliojus siūlomiems pakeitimams, vie-
tos savivaldai miestuose bus suteikiama galimybė efekty-
viai planuoti ir naudoti savo teritoriją, vykdyti plėtrą, o kartu 
visoje šalyje užtikrinti vienodus žemėtvarkos standartus.

 ► Susiklosčius išskirtinei ir sudėtingai politinei situacijai 
Kalvarijos ir Pagėgių savivaldybėse, VVSK buvo pradėjęs 
svarstyti klausimą dėl tiesioginio valdymo įvedimo šiose sa-
vivaldybėje. Tiesioginio valdymo grėsmė suveikė prevenciš-
kai ir privertė šių savivaldybių vadovus surasti kompromisą ir 
priimti visus reikiamus sprendimus dėl tolimesnio valdymo, 
be didesnio centrinės valdžios įsikyšimo.

 ► Komitetas taip pat pritarė Vietos savivaldos įstaty-
mo pataisoms, kurių tikslas – didinti visuomenės informavi-

mą apie sprendimų priėmimo procesus savivaldos lygme-
niu, įgalinant savivaldybių tarybų narius plačiau viešinti 
savo veiklą. 

VVSK vykdytos parlamentinės kontrolės:
 ► Bendrame VVSK ir Ateities komitetų posėdyje Vi-

daus reikalų ministerija (VRM) pristatė Valstybės tarnybos 
pertvarkos koncepciją ir pertvarkos įgyvendinimo etapus. 
Per įvykusią kontrolę išryškintos esminės problemos ir dau-
giausia diskusijų keliančios gairės – atrankų organizavimas, 
vadovų korpuso formavimas, pasirinktos valstybės tarnybos 
patrauklumo didinimo priemonės ir kt. Akivaizdu, kad VRM 
parengta reforma jau dabar kelią sumaištį, todėl šis klausi-
mas ir toliau bus vertinamas itin rimtai bei užims kertinę vietą 
VVSK darbotvarkėje. 

 ► VVSK ypatingą dėmesį skyrė ir Prezidento pateik-
tam Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniam įstaty-
mui. Šiuo itin svarbiu ir lauktu projektu būtų numatytos lanks-
tesnės skolinimosi taisyklės savivaldybėms, iš esmės, būtų 
atlaisvinami skolinimosi pančiai, į kuriuos dabar pateko sa-
vivalda. Pataisos sudarys geresnes sąlygas verslui investuoti 
savivaldybėse. Tai leistų ne tik didinti konkrečių savivaldybių 
patrauklumą gyventojams ir verslui, auginti vietos valdžios 
finansinį savarankiškumą ir gyventojų pajamas, bet ir prisi-
dėti prie ilgalaikių valstybės tikslų įgyvendinimo.

 ► Vykdydamas parlamentinę kontrolę, VVSK kvietėsi 
ne vieną valstybinę instituciją ir gilinosi į jų veiklos atskaitas. 
Komitetui pristatytos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisi-
jos, Vyriausiosios rinkimų komisijos ir Vyriausybės 2021 metų 
veiklos ataskaitos.

Su manimi susisiekti galite:

(85) 239  6979

eugenijus.sabutis@lrs.lt

INFORMACIJA DĖL SUSITIKIMŲ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE: 

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

facebook.com/eugenijus.sabutis

e.sabutis

www.sabutis.lt
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