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Projekto rengėjas: Finansų ministerija.
Projekto tikslas: siūloma skirti lėšas iš Vyriausybės rezervo laidotuvių išlaidoms padengti, iš Lietuvos
valstybės priteistai turtinei ir neturtinei žalai, bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidoms atlyginti, palūkanoms
nuo priteistų sumų sumokėti, ekstremaliosios situacijos padarinių likvidavimo išlaidoms padengti, iš viso
380 372 eurus.
Taip pat siūloma iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų skirti 30 000 eurų atstovavimo išlaidoms pagal teisinio
atstovavimo paslaugų teikimo sutartį.
Dabartinė situacija: Valstybės biudžete sudaromas Vyriausybės rezervas, kurio dydis turi būti ne didesnis
kaip 1 proc. patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų sumos. 2019 m. Valstybės biudžete Seimo nustatytas
Vyriausybės rezervas sudaro 1 448 tūkst. eurų.
 Kultūros ministerija prašo skirti 6 757 eurus laidotuvių išlaidoms padengti;
 Seimo kanceliarija prašo skirti 4 052 eurus laidotuvių išlaidoms padengti;
 Susisiekimo ministerija prašo skirti 12 665 eurus Susisiekimo ministerijos atstovavimo Vyriausybei
Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje išlaidoms
padengti. Taip pat Susisiekimo ministerija prašo 30 000 eurų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų
atstovavimo išlaidoms pagal teisinio atstovavimo paslaugų teikimo sutartį;
 Joniškio rajono savivaldybės administracija prašo skirti 3 124 eurus savivaldybės lygio
ekstremaliosios situacijos padarinių likvidavimo išlaidoms padengti;
 Teisingumo ministerija prašo skirti 353 774 eurus iš Lietuvos valstybės priteistai turtinei ir neturtinei
žalai atlyginti, bylinėjimosi išlaidoms ir palūkanoms nuo priteistų sumų sumokėti.
Projekto esmė: siūloma skirti lėšas iš Vyriausybės rezervo laidotuvių išlaidoms padengti, iš Lietuvos
valstybės priteistai turtinei ir neturtinei žalai, bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidoms atlyginti, palūkanoms
nuo priteistų sumų sumokėti, ekstremaliosios situacijos padarinių likvidavimo išlaidoms padengti, iš viso
380 372 eurus:
 Kultūros ministerijai - 1 966 eurus žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, kompozitoriaus, Lietuvos
nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi
ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi apdovanoto Anatolijaus
Šenderovo laidotuvių išlaidoms padengti;
 Kultūros ministerijai - 2 850 eurų žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, Lietuvos valstybinės
premijos, Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureato, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordino Karininko kryžiumi apdovanoto Vytauto Ciplijausko laidotuvių išlaidoms padengti;
 Kultūros ministerijai - 1 941 eurus žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, kompozitoriaus, Lietuvos
valstybinės premijos, Vyriausybės kultūros ir meno premijos, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureato, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi apdovanoto
Vytauto Laurušo laidotuvių išlaidoms padengti;
 Seimo kanceliarijai – 4 052 eurus žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signataro Sauliaus Razmos laidotuvių išlaidoms padengti;
 Joniškio rajono savivaldybės administracijai – 3 124 eurus dėl ekstremaliosios situacijos (dėl
afrikinio kiaulių maro) padarinių likvidavimo išlaidoms padengti;
 Teisingumo ministerijai – 353 774 eurus iš Lietuvos valstybės priteistai turtinei ir neturtinei žalai
atlyginti, bylinėjimosi išlaidoms ir palūkanoms nuo priteistų sumų sumokėti;
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Susisiekimo ministerijai - 12 665 eurus atstovavimo Vyriausybei Vilniaus apygardos
administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje (pareiškėjai siekia panaikinti
Vyriausybės nutarimą „Dėl sandorio pripažinimo neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų“ ir
Vyriausybės nutarimą „Dėl sandorio pripažinimo neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų“)
išlaidoms padengti.
Siūloma skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų Susisiekimo ministerijai 30 000 eurų atstovavimo
išlaidoms pagal Teisinio atstovavimo paslaugų teikimo sutartį su advokatų kontora „TGS Baltic“
Lietuvos Respublikos ir užsienio ginčų sprendimo institucijose sprendžiant visus galimus ginčus
pagal pareiškėjo AS „Skinest Rail“ reiškiamas pretenzijas Lietuvos Vyriausybei padengti.

Derinimas: projektas paskelbtas Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje.
Atitikimas Vyriausybės programai: projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada: pažymėtina, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019 m. liepos mėnesį
kreipėsi dėl Ukrainos vaikų mokymosi Lietuvoje finansavimo, prašydama šiam tikslui iš Vyriausybės
rezervo skirti 50,8 tūkst. eurų. 2017 m. iš Vyriausybės rezervo buvo skirta 43 tūkst. eurų 15 mokinių iš Rytų
Ukrainos ir 1 lydinčiojo pedagogo, nukentėjusių nuo neramumų Rytų Ukrainoje, ugdymo ir gyvenimo
Lietuvoje išlaidoms, o 2018 m. iš Vyriausybės rezervo šiam tikslui buvo skirta 48,2 tūkst. eurų. Finansų
ministerija darbo tvarka informavo, kad sutinka skirti prašomas lėšas iš Vyriausybės rezervo.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupei nepateikus esminių pastabų, siūloma projektą svarstyti Vyriausybės
posėdžio B dalyje.
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