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Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVO
Finansų ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“ projektą (toliau – Nutarimo
projektas).
Nutarimo projekto tikslas – skirti lėšų iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytiems
tikslams, tenkinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašymą.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2021 m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. SD-4119 Finansų
ministerijai prašo skirti 36,2 mln. eurų įmonėms už darbo užmokesčio subsidijas darbuotojams,
kuriems paskelbtos prastovos ir kurie po prastovų grįžta į darbus, bei darbo paieškos išmokoms
iki rugsėjo mėnesio pabaigos (iš jų 14 mln. eurų – darbo užmokesčio subsidijoms darbuotojams,
kuriems paskelbtos prastovos (planuojama, kad darbo užmokesčio subsidijas už prastovas gaus
beveik 29 tūkst. asmenų, vidutinė subsidija – 488 eurai), 10,8 mln. eurų – darbo užmokesčio
subsidijoms darbuotojams, kurie po prastovų grįžta į darbą (planuojama, kad darbo užmokesčio
subsidijas po prastovų gaus iki 27 tūkst. asmenų, vidutinė subsidija – 385,2 euro), ir 11,4 mln.
eurų – darbo paieškos išmokoms (šiuo metu darbo paieškos išmoką gauna virš 58 tūkst. asmenų,
išmokos dydis – 195,73 euro).
Nutarimo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos nuostatoms ir Europos Sąjungos teisės aktams.
Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie
techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie
techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“,
reikalavimus.
Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.
Nutarimo projekte neapibrėžiama sąvokų ir jas įvardijančių terminų, kurie turėtų būti
įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta
tvarka.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje (TAIS).
SyncConvContent6419671689393179126.tmp

Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius

Tel. (8 5) 239 0000
Faks. (8 5) 279 1481

El. paštas finmin@finmin.lt
http://www.finmin.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas 288601650

2
Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Biudžeto departamento (direktorė
D. Kamarauskienė, tel. 239 0130, el. p. daiva.kamarauskiene@finmin.lt) Valstybės ir
savivaldybių biudžetų sudarymo skyriaus (vedėja A. Čekanavičienė, tel. 239 0255, el. p.
audrone.cekanaviciene@finmin.lt) vyriausioji specialistė D. Raudeliūnienė (tel. 239 0182, el. p.
dalia.raudeliuniene@finmin.lt) bei Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus vedėja
V. Žagūnienė (tel. 239 0027, el. p. vida.zaguniene@finmin.lt) ir vyriausiasis specialistas
A. Šleivys (tel. 239 0046, el. p. andrius.sleivys@finmin.lt).
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