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DĖL PASIŪLYMŲ PATEIKIMO 

 

  Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus trečią (visiškos parengties) civilinės 

saugos sistemos parengties lygį, paskelbus karantiną visoje Respublikos teritorijoje ir įvedus 

įvairius apribojimus karantino paskelbimo laikotarpiu, dalis visuomenės ir verslas patirs finansinių 

sunkumų, kuriuos iš dalies spręsti pradėjo Lietuvos Respublikos Finansų ministerija kartu su 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Sveikatos apsaugos 

ministerija ir Lietuvos banku parengę ekonominių ir finansinių priemonių planą, kurį vakar 

priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kurį šiandien svarsto Lietuvos Respublikos Seimas. 

  Manome, kad Jonavos rajono savivaldybė neturėtų likti nuošalyje ir privalo tinkamai 

reaguoti šiandieninės pasikeitusios realybės akivaizdoje, kad būtų sėkmingai suvaldytas naujasis 

koronavirusas, jonaviečiai nuolatos valdytų svarbiausią informaciją, o gyventojai ir verslas patirtų 

kaip įmanoma mažesnius nuostolius, įvedus karantiną. 

 Dėl šios priežasties siūlome priimti ryžtingus sprendimus ir prašome Jūsų atsižvelgti į 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimto ekonominių ir finansinių priemonių plano 

rekomendacijas savivaldybėms ir: 

1. Sudaryti galimybę gyventojams, dėl karantino netekusiems visų arba reikšmingos dalies 

savo pajamų, atidėti arba išdėstyti komunalines įmokas ir mokėjimus už šilumos energiją; 

2. Atidėti dėl karantino metu įvestų veiklos ribojimų neigiamas finansines pasekmes 

patiriančio verslo komunalines įmokas ir mokėjimus už šilumos energiją. 
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  Greta šių rekomendacijų papildomai taip pat siūlome:  

3. Įsigytus verslo liudijimus pratęsti kitiems metams atitinkamam laikotarpiui toms 

paslaugoms, kurių teikimą suvaržo karantinas ir kurių niekaip neįmanoma bent didžiąja dalimi teikti 

nuotoliniu būdu; 

4. Netaikyti nuomos mokesčio už karantino laikotarpį savivaldybės patalpų nuomininkams, 

jei jie dėl karantino priemonių negalėjo vykdyti veiklos arba ji buvo esmingai teisiškai apribota. 

  Be ekonominių sprendinių, taip pat raginame: 

5. Viešai informuoti visuomenę, kokie realūs mūsų ligoninės pajėgumai priimti nuo 

koronaviruso užsikrėtusius asmenis ir kokie turėtų būti galimai užsikrėtusių jonaviečių veiksmai; 

6. Suteikti informacijos apie tai, ar visi mūsų ligoninės medikai aprūpinti visomis 

svarbiausiomis saugos priemonėmis; 

7. Pateikti detalesnę informaciją apie tai, kuriose tiksliai apgyvendinimo įstaigose gali 

saviizoliuotis iš užsienio sugrįžę jonaviečiai, jeigu jie to negali padaryti namuose, ir internetinėje 

savivaldybės svetainėje viešai sukelti tokių vietų sąrašą bei pilną, tikslią ir išsamią informaciją, tuo 

pačiu pateikiant daugiau informacijos ir privatiems subjektams dėl galimybės pasirašyti sutartį su 

savivaldybe ir priimti saviizoliuotis norinčius, bet to namie negalinčius asmenis; 

8. Apsvarstyti galimybę, kaip savivaldybė galėtų prisidėti organizuojant būtiniausių maisto 

produktų aprūpinimą rizikos grupėje esantiems senyvo amžiaus asmenims, kad pastariesiems 

nereiktų rizikuoti savo sveikata ir saugumu išeinant iš namų apsipirkti. 

  Jeigu atskirų mūsų pateiktų pasiūlymų įgyvendinimui būtų reikalingas savivaldybės 

tarybos sprendimas, raginame Jus pasiūlyti savivaldybės merui inicijuoti savivaldybės tarybos 

posėdį ir paruošti sprendimo projektus svarstymui. 

 

 

 

 

Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys – 

LRLS Jonavos skyriaus pirmininkas       Žilvinas Galimovas 

 

Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys, 

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros komiteto pirmininkas   Kęstutis Macionis 
 


