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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl lėšų skyrimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
1. Nutarimo projekto tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 5
punktu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimą Nr. 517
„Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovo paskyrimo“, iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų kompensuoti patirtas
išlaidas tenkinant šiuos prašymus:
1.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2021 m. spalio 25 d. raštu Nr. 7R-5738 ir
2021 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. 7R-6195 Finansų ministerijai prašo skirti 276 324 eurus išlaidoms,
patirtoms 2021 metų rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais, kompensuoti, atsižvelgdama į tai, kad
minėtu laikotarpiu Vilniaus pataisos namų, Marijampolės pataisos namų ir Pravieniškių pataisos
namų atvirosios kolonijos pareigūnai, vykdydami Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(toliau – VRM) prašymą (VRM 2021 m rugpjūčio 5 d. raštas Nr. 1D-4494 Teisingumo ministerijai),
teikė pagalbą Viešojo saugumo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos valdant ekstremaliąją
situaciją dėl masinio užsieniečių antplūdžio. Bausmių sistemos pareigūnų ir kitų darbuotojų,
tiesiogiai dalyvavusių valdant ekstremaliąją situaciją dėl masinio užsieniečių antplūdžio,
priemokoms už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, papildomų užduočių atlikimą ir atlygiui už
darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą už 2021 metų rugpjūčio ir rugsėjo
mėnesius išmokėti 144 224 eurai, už spalio mėnesį – 132 100 eurų.
1.2. VRM 2021 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. 1D-6504 ir 2021 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. 1D6750 Finansų ministerijai prašo skirti 2 338 631 eurą VRM patirtoms išlaidoms dėl ekstremaliosios
situacijos, paskelbtos visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio, kompensuoti, iš jų
1 813 563 eurus pareigūnų ir kitų darbuotojų, tiesiogiai dalyvavusių valdant ekstremaliąją situaciją,
priemokoms už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, papildomų užduočių atlikimą ir atlygiui už
darbą poilsio dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ir 525 068 eurus komandiruočių, transporto,
kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, susijusioms su migrantų krizės valdymu, už 2021 metų
rugsėjo ir spalio mėnesius kompensuoti.
Papildomai pažymėtina, kad VRM yra pateikusi Europos Komisijos projekto „Skubus
atsakas dėl neproporcingo trečiųjų valstybių piliečių antplūdžio į Lietuvą iš Baltarusijos“ (EMAS)
tikslinimą, kuriame įtrauktas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, VRM Medicinos centras ir
Turto departamentas. VRM prognozuoja, kad Europos Komisija įtrauks šiuos partnerius į projektą ir
gruodžio mėnesį dalis šių lėšų (840 tūkst. eurų) bus padengta Europos Komisijos lėšomis ir grąžinta
į valstybės biudžetą.
1.3. Alytaus miesto, Druskininkų, Alytaus rajono, Ignalinos rajono ir Varėnos rajono
savivaldybių administracijos pateikė prašymus skirti lėšų dėl ekstremaliosios situacijos, paskelbtos
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visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio, patirtoms materialinių išteklių teikimo išlaidoms
kompensuoti.
Nutarimo projektu siūloma tenkinti savivaldybių prašymus ir skirti 386 997 eurus dėl
ekstremaliosios situacijos, paskelbtos visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio, valdymo
patirtoms materialinių išteklių teikimo išlaidoms kompensuoti šioms savivaldybėms:
1) 32 363 eurus Alytaus miesto savivaldybės administracijai;
2) 119 942 eurus Alytaus rajono savivaldybės administracijai;
2) 23 358 eurus Druskininkų savivaldybės administracijai;
3) 53 556 eurus Ignalinos rajono savivaldybės administracijai;
4) 157 778 eurus Varėnos rajono savivaldybės administracijai.
Savivaldybių išlaidos kompensuojamos pagal išlaidų kategorijas, nurodytas VRM 2021 m.
liepos 9 d. rašte Nr. 1D-3987 ir 2021 m. liepos 26 d. rašte Nr. 1D-4289, ir atsižvelgiant į
savivaldybių pateiktus išlaidų pagrindimo dokumentus.
Varėnos rajono savivaldybės administracijos patirtų papildomų išlaidų darbo užmokesčiui
(už viršvalandinį darbą ir darbą poilsio dienomis, papildomą darbo krūvį ir papildomas užduotis
savivaldybės (administracijos ir biudžetinių įstaigų) darbuotojams, vykdantiems pavedimus, kurie
tiesiogiai susiję su nelegalių migrantų aptarnavimu) bendra suma kompensuojama neviršijant 2,5
minimaliosios mėnesinės algos dydžio, kai aptarnaujama iki 200 migrantų.
Taip pat pažymėtina, kad įstaigų, teikiančių greitosios medicinos pagalbos paslaugas,
patirtos išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis vadovaujantis
Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu
Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“. Šioms įstaigoms lėšos skiriamos už aptarnaujamos teritorijos statistinį
gyventojų skaičių. Be to, tokioms įstaigoms papildomai mokama ir už neteisėtai kirtusius Lietuvos
Respublikos valstybės sieną užsieniečius, kurie įskaičiuojami į bendrą aptarnaujamos savivaldybės,
kurioje buvo apgyvendinti migrantai, statistinį gyventojų skaičių. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta,
siūloma netenkinti Alytaus rajono savivaldybės administracijos pateikto prašymo dėl išlaidų už
viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties suteiktas
paslaugas apmokėjimo.
Atsižvelgiant į tai, kad valstybės rezervo lėšos išnaudotos ir Vyriausybės rezervo lėšų
nepakanka Teisingumo ministerijos, VRM ir savivaldybių patirtoms išlaidoms kompensuoti, taip
pat į tai, kad pagal 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 punktą Finansų ministerijai suteikta teisė skolintis
valstybės vardu išlaidoms, susijusioms su ekstremaliųjų situacijų likvidavimu, kai nepakanka
valstybės rezervo ir Vyriausybės rezervo lėšų, apmokėti, Nutarimo projektu siūloma tenkinti
minėtus prašymus ir iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų skirti Teisingumo ministerijai
276 324 eurus, Vidaus reikalų ministerijai 2 338 631 eurą ir Finansų ministerijai 386 997 eurus,
kurie būtų paskirstyti anksčiau išvardytoms savivaldybėms.
2. Nutarimo projektas parengtas vadovaujantis 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 5 punktu, iš valstybės
vardu pasiskolintų lėšų skirti Finansų ministerijai 5 542 000 eurų nenumatytoms įmokoms į
Europos Sąjungos biudžetą.
Atsižvelgiant į Europos Komisijos raštus 2021 m. lapkričio 3 d. Nr. Ares(2021)6758527 ir
2021 m. lapkričio 11 d. Nr. Ares(2021)6945611 dėl mokėjimo į Europos Komisijos sąskaitą ir
apskaičiuotų muitų faktinius duomenis, Lietuvos įmokos į Europos Sąjungos biudžetą šiemet
sudarys apie 658 322 000 eurų. 2021 metų valstybės biudžete patvirtinta 589 000 000 eurų
įmokoms į Europos Sąjungos biudžetą sumokėti.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 877 „Dėl lėšų
skyrimo“ skirta iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų 36 600 000 eurų nenumatytoms įmokoms į
Europos Sąjungos biudžetą sumokėti.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 972 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“
perskirstyti asignavimai tarp Finansų ministerijos programų ir įmokoms į Europos Sąjungos
biudžetą papildomai skirta 27 100 000 eurų.
Numatoma, kad vykdant kitas programos „Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės
mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų institucijoms“ priemones bus
sutaupyta 80 000 eurų ir šios lėšos bus panaudotos įmokoms į Europos Sąjungos biudžetą sumokėti.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Nutarimo projektu siūloma skirti Finansų ministerijai
5 542 000 eurų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų nenumatytoms įmokoms į Europos Sąjungos
biudžetą sumokėti.
Nutarimo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos nuostatoms ir Europos Sąjungos teisės aktams.
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 valdymo ir
apsaugos sektorių skyriaus vedėja D. Žibutienė (tel. 219 9334, el. p. daiva.zibutiene@finmin.lt),
patarėja A. Bružienė (tel. 239 0036, el. p. akvilina.bruziene@finmin.lt),
vyriausioji
specialistė
J. Ramanauskaitė (tel. 239 0195, el. p. jurgita.ramanauskaite@finmin.lt), vyriausioji specialistė V.
Boiko (tel. 219 4428, el. p. viktorija.boiko@finmin.lt), Valstybės ir savivaldybių biudžetų
sudarymo
skyriaus
(vedėja
Audronė
Čekanavičienė,
tel.
239
0255,
el.
p.
audrone.cekanaviciene@finmin.lt), patarėjas Artūras Kriūka (tel. 239 0054, el. p.
arturas.kriuka@finmin.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 2 lapai.
2. Teisingumo ir VRM informacija.
3. Alytaus miesto, Druskininkų, Alytaus rajono, Ignalinos rajono ir Varėnos rajono
savivaldybių informacija.
4. Finansų ministerijos informacija.
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