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DĖL VAKCINAVIMO APIMČIŲ DIDINIMO IR VAKCINAVIMO PROCESO 

TOBULINIMO 

 

         Lietuvos Respublikos Prekybos, pramonės ir amatų rūmai – didžiausia regioninė verslo 

organizacija, turinti virš 2000 narių – verslo įmonių, mokymo įstaigų ir organizacijų. Sparčiai 

didėjant susirgimų sukeltų COVID-19 infekcijos apimtims ir mirtingumui, suprasdami, kad 

kiekvienas iš mūsų privalome rūpintis ne tik savo ir aplinkinių, bet ir visos valstybės gerove, šiuo 

laikotarpiu patį didžiausią dėmesį skiriame darbuotojų sveikatos prevencijos priemonėms, 

užtikrinant įmonių veiklų tęstinumą, verslo gyvybingumą, darbuotojų pajamas ir mokesčių 

mokėjimą į valstybės biudžetą. 

         Kaip ir visa visuomenė, nekantriai laukiame žinių apie Europos medicinos agentūros vakcinų 

patvirtinimą dar šiomis dienomis ir vakcinavimo pradžią. 

         Tačiau mus labiausia neramina žinia, kad nors vakcinavimo pradžia numatyta gruodžio 

pabaigoje, bet Lietuvą pasieks tik keli tūkstančiai dozių, kurios, sutinkame, pirmiausia turi būti 

skirtos medicinos sektoriaus darbuotojams, senjorams. Dar daugiau – planuojamos gauti vakcinos 

kiekis mažesnis nei žadėta ir sutarta laikantis paskirstymo tarp šalių principo – proporcingai 

gyventojų skaičiui. Tačiau svarbu tai, kad pagal koronaviruso paveiktų valstybių gyventojų skaičių 

šiuo metu esame vienoje prasčiausių situacijų ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje.   
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         Labai svarbu, kad savalaikiai būtų pradėta vakcinuoti ir valstybės ekonomikoje dalyvaujanti 

visuomenės dalis. Suprantame, kokios  galimos  ekonominės pasekmės šaliai, didėjant ar 

nesustabdžius  viruso plitimo.  

         Todėl prašome ir raginame valstybės vadovus parodyti tvirtą politinę lyderystę – įmtis visų 

įmanomų priemonių paskubinti vakcinavimo pradžią, užtikrinti viso vakcinavimo proceso grandžių 

sklandų veikimą, tam sukuriant aiškų vieningą visoms savivaldybėms vienodai taikomą vakcinavimo 

procesą, bei siekti visomis išgalėmis gauti  bent jau priklausantį pagal gyventojų skaičių vakcinų 

kvotų kiekį. 

         Laukiame kuo skubesnės ir reikiamų apimčių šalies gyventojų ir mūsų darbuotojų skiepijimo 

pradžios, tinkamo ir teisingo visuomenės informavimo. Tai leis normalizuoti visuomenės gyvenimą, 

stabilizuoti įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą. 

 

Pagarbiai, 

 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos                                                                                                          

prezidentas                                                                                                              Rimas Varkulevičius 

 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

prezidentas                                                                                                                Sigitas Leonavičius 

 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

prezidentas                                                                                                          Zigmantas Dargevičius 

 

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

prezidentas                                                                                                                   Vladas Pleskovas   

 

Šiaulių  prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

prezidentas                                                                                                                       Vytis Lembutis     

 

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

prezidentas                                                                                                                    Sigitas Gailiūnas                                                                                          

 

 


