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1. Projekto rengėjas. Krašto apsaugos ministerija.
2. Projekto tikslas. Tobulinti priimančiosios šalies paramos teikimą.
3. Dabartinė situacija. Priimančiosios šalies paramos (toliau – PŠP) užduočių pakeitimą ir
papildymą inicijavo Lietuvos kariuomenė. Planuojant greito reagavimo pajėgų atvykimą tiek
pratybų planavimo, tiek pačių pratybų etapuose iškilo poreikis papildyti užduotis. Susiduriama su
problemomis pratybų metu judant transporto priemonėms pagal nustatytus maršrutus, taip pat
Lietuvos kariuomenė, dalyvaudama pratybose su sąjungininkais, susiduria su dislokacijos poreikiu
valstybinėje ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančioje žemėje.
4. Projekto esmė. Projektu siūloma savivaldybių administracijoms priskirtas PŠP teikimo užduotis
papildyti šiomis užduotimis:
- pagal Lietuvos kariuomenės nurodytus PŠP poreikius organizuoti vietinės reikšmės
viešųjų kelių, gatvių ir jų statinių įrengimo ir vietinės reikšmės vidaus kelių ir jų statinių priežiūros
darbus;
- organizuoti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio, patikėjimo teise valdomo
ar savivaldybių įmonių ar įstaigų patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, reikalingo teikiant
PŠP, suteikimą Lietuvos kariuomenei.
Finansavimas numatytoms užduotims vykdyti savivaldybių administracijoms būtų skiriamas
vadovaujantis Krašto apsaugos ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-405 „Dėl Lėšų,
reikalingų valstybinei funkcijai „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją,
priimančiosios šalies paramą“ vykdyti, planavimo, pervedimo savivaldybėms ir savivaldybių
atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Konkretus finansavimas bus nustatomas tik
gavus iš Lietuvos kariuomenės PŠP poreikį, kuris kiekvienais metais yra skirtingas, priklausomai
nuo NATO sąjungininkų dislokacijos vietos ir judėjimo krypties.
Projekte taip pat numatyta pareiga Žemės ūkio ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms
pagal Lietuvos kariuomenės nurodytus PŠP poreikius organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos valstybės įmonės Valstybės žemės fondo patikėjimo teise valdomos
valstybinės žemės suteikimą Lietuvos kariuomenei. PŠP teikimo užduotis numatyta atsižvelgus į
LK poreikius, su kuriais ji susiduria priimdama atvykstančias pajėgas, kurios dislokuojasi ne tik
krašto apsaugos sistemos institucijų patikėjimo teise ar panaudos pagrindais valdomose ir
naudojamose teritorijose, bet ir Nacionalinės žemės tarnybos bei VĮ Valstybės žemės fondo
patikėjimo teise valdomose teritorijose. Toks užduoties numatymas užtikrins sklandų NATO
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sąjungininkų priėmimą tiek mobilizacijos, tiek pratybų metu. Papildomų finansinių išteklių
užduoties vykdymui nereikės.
Projekto atskiri punktai papildomi nuoroda į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymą.
5. Derinimas. Projektas suderintas su Lietuvos savivaldybių asociacija, Susisiekimo ministerija,
Žemės ūkio ministerija ir Teisingumo ministerija.
6. Atitikimas Vyriausybės programai. Projektas tiesiogiai neįgyvendina Vyriausybės programos
nuostatų.
7. Projekto įgyvendinimo kaštai. Projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų
nereikės.
8. Dalykinio vertinimo išvada: Siūlome projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje.

Patarėja
Aušrina Genienė, tel. 8 706 63 769, el. p. ausrina.geniene@lrv.lt

Aušrina Genienė

