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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

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 šiuos prašymus:
1.
Į Finansų ministeriją kreipėsi savivaldybių administracijos su prašymais skirti
lėšų materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms, kurias
patyrė savivaldybės, vykdydamos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus, priimtus atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos paskelbimo“, kompensuoti. Pažymime, kad kompensacija už materialinių išteklių
teikimą ekstremaliosios situacijos metu mokama vadovaujantis Materialinių išteklių teikimo ir
kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1107 „Dėl Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už
jų teikimą tvarkos aprašo ir Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos,
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nutarimo projektu siūloma tenkinti savivaldybių prašymus ir skirti savivaldybėms 225,9
tūkst. eurų išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su asmenų, turėjusių sąlytį su COVID-19 liga
sergančiu asmeniu, taip pat sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu turėjusių asmenų,
grįžusių iš užsienio valstybių, ir asmenų, neturinčių galimybės izoliuotis ar gydytis, kai jiems
nustatyta lengva COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma, izoliavimu savivaldybės
numatytose patalpose, kompensuoti. Šioms išlaidoms priskiriamos išlaidos, susijusios su patalpų
pritaikymu asmenims izoliuoti (patalpų remontas, valymas, dezinfekavimas, apšvietimo tinklų
įrengimas, baldų, patalynės įsigijimas), asmenų izoliavimu (transportavimas, apgyvendinimas,
maitinimas), medicininių prekių įsigijimu (dezinfekcinis skystis, vienkartiniai kostiumai,
pirštinės, kaukės, respiratoriai, termometrai, testai ir kt.), mobiliųjų COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) patikros punktų ir vakcinavimo centrų įrengimu ir darbo juose
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organizavimu, laiptinių, viešųjų erdvių dezinfekavimu ir medicininės įrangos, skirtos asmens
sveikatos priežiūros įstaigoms, pirkimu.
2.
Sveikatos apsaugos ministerija 2021 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 10-5095 Finansų
ministerijai prašo skirti 11 605 835 eurus, iš jų:
2.1. 4 805 468 eurus įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimo paslaugas, vadovaujantis
Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyta COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo
valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), kompensuoti 2021 m. birželio–
rugpjūčio mėnesiais;
2.2. 1 163 930 eurų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ), teikiančioms
pirmines ambulatorines šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas už 2021 m.
rugpjūčio mėnesį paskiepytus pirmąja COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos doze
asmenis;
Vadovaujantis Aprašo 401 punktu, ASPĮ už kiekvieną atitinkamoje ASPĮ užsiregistravusį
šeimos gydytojo ir jo komandos bet kokia forma (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu, telefonu ir
kt.) paskatintą skiepytis ir paskiepytą pirmąja COVID-19 vakcinos doze asmenį iš valstybės
biudžeto lėšų mokamos skatinamosios lėšos – 5 eurai. Skatinamosios lėšos ASPĮ mokamos už
kiekvieną kalendorinį mėnesį, skaičiuojant nuo 2021 m. liepos 1 d., ir skiriamos šeimos gydytojų
ir jų komandos narių darbo užmokesčio priedams mokėti.
2.3. 5 401 080 eurų Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių ASPĮ,
sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl paslaugų apmokėjimo Privalomojo
sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis ir tokių sutarčių nesudariusių
darbuotojų, teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)
sergantiems pacientams, patirtų išlaidų, susijusių su darbo užmokesčio didinimu, už 2021 m.
liepos mėnesį kompensuoti, vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo
užmokesčiui didinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės
biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-2426 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo
užmokesčiui didinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės
biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Kadangi duomenys apie ASPĮ išlaidas darbo užmokesčiui didinti dar derinami, lėšos
Sveikatos apsaugos ministerijai bus skirtos kitu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.
2.4. 235 357 eurus ASPĮ, 2020 metais teikusių slaugos ir palaikomojo gydymo,
stacionarines paliatyviosios pagalbos paslaugas, apmokamas PSDF lėšomis, ir negavusių viso
apmokėjimo už faktiškai suteiktas šias paslaugas, patirtiems nuostoliams kompensuoti.
Finansų ministerijos nuomone, ASPĮ 2020 metais teiktų slaugos ir palaikomojo gydymo,
stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugų išlaidos negali būti kompensuojamos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės rezervo lėšomis, skirtomis COVID-19 pandemijos padariniams šalinti,
todėl siūlo 235 357 eurų neskirti.
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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).
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) vyriausiosios specialistės D. Raudeliūnienė (tel. 239 0182, el.
p. dalia.raudeliuniene@finmin.lt) ir G. Boguševičienė (tel. 239 0042, el. p.
gintare.boguseviciene@finmin.lt), 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).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 2 lapai.
2. Savivaldybių ir institucijų raštai.
3. Savivaldybių informacija, 1 lapas.
4. Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. rugsėjo 21 d. rašto Nr. 10-5095 kopija, 2
lapai.
5. Lėšų poreikį pagrindžianti informacija, 19 lapų.
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