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Projekto rengėjas: Finansų ministerija.
Projekto tikslas: atsižvelgiant į projektų, finansuojamų iš 2014-2020 metų ES fondų lėšų, įgyvendinimo
eigą ir į Krašto apsaugos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Žemės ūkio ministerijos pateiktus
pasiūlymus, perskirstyti asignavimus tarp asignavimų valdytojų ir jų vykdomų programų.
Dabartinė situacija: Finansų ministerija, atsižvelgdama į asignavimų valdytojų siūlomus valstybės biudžeto
patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimus, gali ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį
per pirmus tris metų ketvirčius ir ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį per ketvirtąjį metų ketvirtį inicijuoti
einamųjų biudžetinių metų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą. Asignavimų paskirstymo
pagal programas pakeitimai gali būti inicijuojami ir dažniau, jeigu jie būtini projektų ir programų,
finansuojamų iš ES finansinės paramos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos lėšų,
įgyvendinimui užtikrinti.
Projekto esmė: siūloma perskirstyti asignavimus tarp asignavimų valdytojų ir jų programų, nekeičiant
patvirtintų asignavimų sumos:
 Krašto apsaugos ministerija, siekdama užtikrinti krašto apsaugos sistemos prioritetinių veiklų ir
vykdomų projektų finansavimą, atsižvelgdama į sutaupytus asignavimus darbo užmokesčiui, į ne
pagal suplanuotus terminus vykstančius remonto, pirkimo procesus ir k.t. siūlo perskirstyti
asignavimus tarp vykdomų programų;
 Susisiekimo ministerija siūlo 39 tūkst. eurų sumažinti programai „Transporto ir ryšių politikos
įgyvendinimas“ ir juos skirti naujai programai „Informacinės visuomenės plėtra“ 2018 m.
neapmokėtoms išlaidoms padengti;
 Žemės ūkio ministerija siūlo perskirstyti 158 tūkst. ir lėšas skirti Žuvininkystės tarnybai lydekoms
įveisti valstybiniuose vandens telkiniuose ir sumažinti asignavimus darbo užmokesčiui.
Siūloma Finansų ministerijos ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas (5589
tūkst. eurų) perskirstyti Aplinkos ministerijai (5 tūkst. eurų), Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (735 tūkst.
eurų), Kultūros ministerijai (611 tūkst. eurų), Susisiekimo ministerijai (630 tūkst. eurų), Sveikatos apsaugos
ministerijai (1066 tūkst. eurų), Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (514 tūkst. eurų), Vidaus reikalų
ministerijai (2000 tūkst. eurų), Lietuvos mokslo tarybai (1 tūkst. eurų). Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos perskirstomos tarp
vykdomų programų ir siūloma papildomai skirti 27 tūkst. eurų projektams viešinti.
Derinimas: Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė projektui turi techninio pobūdžio pastabų.
Atitikimas Vyriausybės programai: projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada: projektui pastabų turi Ministro Pirmininko patarėjas Aleksandras
Muzikevičius.
Vidaus reikalų ministerija 2019 m. gegužės 27 d. raštu Nr. 1D-2728 kreipėsi į Finansų ministeriją su
papildomu prašymu dėl asignavimų perskirstymo, susijusio su įsigaliojusiomis Valstybės tarnybos įstatymo
nuostatomis. Vidaus reikalų ministerija siūlo asignavimus didinti Valstybės tarnybos departamento
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vykdomoms konsoliduotoms konkursų organizavimo ir vykdymo funkcijoms atlikti, atitinkamai sumažinant
asignavimus kiekvienai ministerijai.
Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. vasario 14 d. priėmė Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo
pakeitimo įstatymą (toliau – EĮ pakeitimas), kuriame numatyta, kad nuo 2019 m. liepos 1 d. energetikos
srityje veikiančių subjektų veiklą reguliuos ir valstybinę energetikos priežiūrą bei kontrolę atliks Valstybinė
energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT).
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti
Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ sutiko, kad Valstybinė energetikos
inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – Energetikos inspekcija) būtų reorganizuojama jungimo
būdu ir prijungta prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK).
Siekiant laiku (iki 2019 m. birželio 30 d.) ir tinkamai įgyvendinti aukščiau minėtus įstatymus siūloma
perskirstyti 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintus asignavimus tarp Energetikos
ministerijos ir VKEKK. Prašymą Finansų ministerijai dėl perskirstymo Energetikos ministerija yra pateikusi
2019 m. gegužės 29 d.
Siūloma projektą svarstyti Tarpinstituciniame pasitarime.
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