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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LIEPOS 29 D.
NUTARIMO NR. 832 PAKEITIMO

Finansų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR
plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo“ projektą
(toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – atsižvelgiant į Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir
projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m.
liepos 8 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų
įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.2 papunktį, patvirtinti veiksmų, numatytų Ateities
ekonomikos DNR plane, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d.
pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28) (toliau – DNR planas), sąrašą.
Nutarimo projektu:
1. teikiamas tvirtinti DNR plane numatytas veiksmas „Valstybės duomenų valdysenos
informacinės sistemos sukūrimas, integruojant esamų valstybės informacinių sistemų duomenis,
realizuojant jų atvėrimą ir eksperimentavimo (angl. sandbox)“ – už veiksmo įgyvendinimą
atsakinga Ekonomikos ir inovacijų ministerija;
2. tikslinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 915 1
priedo 12 punkte nurodyto DNR plano veiksmo „Mokslinio potencialo užtikrinimas, įskaitant
papildomų doktorantūros vietų kūrimą ir pakankamą MTEP finansavimą“ informacija atsižvelgiant
į Investiciniame komitete priimtus sprendimus – įtraukiama Investicinio komiteto protokole
įvardyta sąlyga, kad šis veiksmas galės būti pradėtas finansuoti tik gavus preliminarų Europos
Komisijos pritarimą, kad gali būti finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo
priemonės lėšomis (sąlyga įvardinta siekiant sumažinti valstybės biudžeto naštą doktorantų studijų
išlaidoms padengti).
Nutarimo projektu tvirtinamų veiksmų įgyvendinimo koncepcijoms Investicijų komitetas,
sudarytas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl
Investicijų komiteto sudarymo“, pritarė.
Teikiamų tvirtinti veiksmų įgyvendinimo koncepcijas galima rasti adresu
http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ateities-ekonomikos-dnr.
Taip pat Nutarimo projektu, siekiant šio rašto 1 punkte nurodytą veiksmą pradėti įgyvendinti
jau 2020 metais, iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų 2020 metais siūloma skirti Ekonomikos ir
inovacijų ministerijai iki 3 298 tūkst. eurų. Rašto 2 punkte nurodytam veiksmui įgyvendinti
valstybės vardu pasiskolintų lėšų poreikis 2020 metais nenumatomas. Pažymime, kad pagal
Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punktą Finansų ministerijai suteikta teisė skolintis
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išlaidoms, susijusioms su ekstremaliųjų situacijų likvidavimu, jų padarinių šalinimu ir padarytų
nuostolių padengimu, kai nepakanka valstybės rezervo ir Vyriausybės rezervo lėšų.
Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.
Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie
techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie
techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“.
Priėmus Nutarimo projektą, pakeisti kitų galiojančių teisės aktų ar pripažinti jų netekusiais
galios nereikės.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje.
Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Investicijų departamento (direktorė Rūta
Dapkutė-Stankevičienė, el. p. ruta.dapkute@finmin.lt, tel. (8 5) 219 4436) Investicijų analizės
skyriaus (vedėja Gražina Meiduvienė, el. p. grazina.meiduviene@finmin.lt, tel. (8 5) 219 9323)
vyriausioji specialistė Daiva Navikienė (el. p. daiva.navikiene@finmin.lt, tel. (8 5) 239 0287).
PRIDEDAMA. Nutarimo projektas ir nutarimo projekto lyginamasis variantas, 8 lapai.
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