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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO DARBO PRIORITETŲ KARANTINO METU 

 

Mes, Seimo opozicinės frakcijos, atsižvelgdamos į tai, kad Pasaulinė sveikatos 

organizacija 2020 m. kovo 11 d. paskelbė pandemiją dėl koronaviruso paplitimo, o Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė nuo 2020 kovo 16 d. visoje šalyje įveda karantiną, reaguodamos į 

pasigirstančius siūlymus karantino metu neorganizuoti Seimo posėdžių bei į kylančią būtinybę 

nedelsiant imtis priemonių, kurios padėtų atremti tiek grėsmes Lietuvos žmonių sveikatai, tiek 

operatyviai leistų amortizuoti neigiamas pandemijos ir karantino ekonomines pasekmes Lietuvos 

ūkiui bei gyventojams, Kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimo valdybą prašydami bei ragindami 

šiuo metu Seime spręsti ne rutininius ar iš anksčiau į Seimo sesijos darbų programą įtrauktus 

klausimus, bet imtis svarbiausių priemonių bei įstatymų pakeitimų, reikalingų tinkamai atremti tiek 

sveikatos, tiek ekonominius koronaviruso ir karantino sukeliamus iššūkius bei problemas. Todėl 

siūlome bei prašome: 

1. Iš visų artimiausių savaičių Seimo darbotvarkių (plenarinių, komitetų ir kitų posėdžių) 

išimti visus klausimus, kurie nėra susiję tiesiogiai su dėl koronaviruso paskelbtos ekstremalios 

situacijos ir karantino valdymu ir nėra dėl kokios nors kitos pateisinamos priežasties svarstytini 

skubiai; 

2. Užtikrinti, kad nedelsiant į posėdžių darbotvarkę būtų įtraukti klausimai ir Vyriausybės 

parengti projektai susijusiję su koronaviruso pandemijos ir karantino poveikiu ekonomikai, viešųjų 

paslaugų teikimui ir biudžetų vykdymu: 

2.1. Suplanuoti ir patvirtinti reikiamas išlaidas papildomiems sveikatos priežiūros 

paslaugų, medicinos priemonių ir vaistų bei kitiems sveikatos sistemos poreikiams finansuoti;  
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2.2. Numatyti papildomas lėšas medikų, socialinių darbuotojų ir kitų viešojo 

sektoriaus darbuotojų padidėjusiems krūviams apmokėti bei platesnėms socialinėms garantijoms 

užtikrinti;  

2.3. Suplanuoti ir patvirtinti papildomas lėšas ligos draudimo išmokoms dėl karantino 

ugdymo įstaigose, o taip pat galimam nedarbo išmokų poreikio augimui;  

2.4. Pateikti priemones, leisiančias sušvelninti Lietuvoje ir už jos ribų taikomų 

apribojimų poveikį realiai ekonomikai, įskaitant bet neapsiribojant mokesčių ir socialinio 

draudimo įmokų administravimą reglamentuojančius teisės aktus, numatant galimybę atidėti ar 

išdėstyti ne tik mokesčių nepriemokas, bet ir einamuosius mokėjimus, įskaitant gyventojų pajamų 

mokesčio bei socialinio draudimo įmokų, taip pat teisės aktus, reikalingus spręsti likvidumo 

iššūkius, teikti valstybės pagalbą jau dabar su itin dideliais veiklos apribojimais susidūrusioms 

veiklos sritims, o taip pat palaikyti vartojimą, jeigu karantino laikotarpis užsitęstų. 

3. Norint tinkamai ir kuo operatyviau atremti koronaviruso grėsmes žmonių sveikatai, o 

taip pat ūkiui, reikalingi svarbūs biudžetinių, mokestinių ir, tikėtina, kitų įstatymų pakeitimai; todėl 

turi būti net nesvarstomas galimai antikonstituciškas Seimo darbo nutraukimas, o priešingai - turi 

būti užtikrinamas pasirengimas bet kuriuo metu priimti būtinus sprendimus ekstremaliai situacijai 

suvaldyti ir užtikrinti šios situacijos valdymo priežiūrą. Taip pat, priimant domėn, kad Konstitucinis 

Teismas 2004 m. liepos 1 d. nutarime yra konstatavęs, kad kiekviena valstybės valdymo institucija 

savo funkcijas vykdo nepertraukiamai ir negalima tokia situacija, kad institucijos nefunkcionuotų; 

4. Seimo plenariniame posėdyje užtikrinti galimybes Seimo nariams, atstovaujančios 

gyventojų ir įvairių visuomenės grupių interesus bei perduodančius jų keliamas problemas 

susijusias su koronaviruso grėsmėmis, užduoti klausimus ir gauti atsakymus iš Vyriausybės apie 

ekstremalios situacijos valdymą; 

5. Skubiai inicijuoti Seimo statuto pakeitimus, kad būtų maksimaliai vengiama artimo 

kontakto bei mažinamos epidemiologinės rizikos - Seimo nariai turėtų pasirašinėti po teikiamais / 

inicijuojamais dokumentais nuotoliniu būdu išvengiant fizinio kontakto. 

Esame pasiruošę konstruktyviai ir geranoriškai prisidėti prie koronaviruso grėsmės ir 

krizės padarinių suvaldymo.  
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