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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr.
98 „Dėl Priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių valstybės ir savivaldybių institucijoms ar
įstaigoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas).
Projekto tikslas – tobulinti priimančiosios šalies paramos (toliau – PŠP) teikimą.
Siekiant užtikrinti efektyvesnį savivaldybių administracijų pasirengimą teikti PŠP, Projektu
siūloma savivaldybių administracijoms priskirtas PŠP teikimo užduotis papildyti šiomis užduotimis:
pagal Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) nurodytus PŠP poreikius organizuoti vietinės reikšmės
viešųjų kelių, gatvių ir jų statinių įrengimo ir vietinės reikšmės vidaus kelių ir jų statinių priežiūros
darbus bei organizuoti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio, patikėjimo teise valdomo ar
savivaldybių įmonių ar įstaigų patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, reikalingo teikiant
PŠP, suteikimą LK.
Konkretus finansavimas bus nustatomas tik gavus iš LK PŠP poreikį, kuris kiekvienais
metais yra skirtingas, priklausomai nuo NATO sąjungininkų dislokacijos vietos ir judėjimo
krypties. Finansavimas numatytoms užduotims vykdyti savivaldybių administracijoms būtų
skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 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“.
Taip pat, siekiant užtikrinti veiksmingesnį PŠP teikimo organizavimą ir vykdymą, numatyta
pareiga Žemės ūkio ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms pagal LK nurodytus PŠP poreikius
organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės
tarnyba), valstybės įmonės (toliau – VĮ) Valstybės žemės fondo patikėjimo teise valdomos
valstybinės žemės suteikimą LK. 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 sąjungininkų priėmimą tiek
mobilizacijos, tiek pratybų metu. Papildomų finansinių išteklių užduoties vykdymui nereikės.
Projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje
sistemoje. Rengti kitų konsultacijų su visuomene nenumatoma.
Projektas buvo derinamas su Lietuvos savivaldybių asociacija, Susisiekimo ministerija,
Žemės ūkio ministerija ir Teisingumo ministerija. Lietuvos savivaldybių asociacija, Susisiekimo
ministerija ir Teisingumo ministerija pastabų ir pasiūlymų dėl šio Projekto neturėjo. Žemės ūkio
ministerija pateikė pasiūlymą Priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių valstybės ir
savivaldybių institucijoms ar įstaigoms aprašo 9.1 papunktį ir atitinkamai kitus punktus ir

papunkčius papildyti nuoroda į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.
Į pasiūlymą atsižvelgta. Kadangi Projektas papildytas tik nuoroda į minėtą įstatymą, patikslintas
Projektas papildomai nederintas su Aplinkos ministerija, Teisingumo ministerija ir Vidaus reikalų
ministerija.
Projekto rengėja – Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto
apsaugos ministerijos (direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis, tel. (8 5) 210 3881, el. p.
virginijus.vilkelis@kam.lt) Priimančiosios šalies paramos skyriaus (vedėjas Domas Alekna, tel.
(8 5) 265 7428, el. p. domas.alekna@kam.lt) vyr. specialistė Sigita Giedraitytė, tel. (8 5) 265 7421,
el. p. sigita.giedraityte@kam.lt.
PRIDEDAMA:
1. Projektas, 2 lapai.
2. Projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.
3. Institucijų derinimo išvados, 5 lapai.
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