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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 5 punktu,
atsižvelgdama 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“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų:
1. Ekstremaliosios situacijos, paskelbtos visoje šalyje dėl masinio užsieniečių
antplūdžio, padariniams šalinti:
1.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai – 276 324 (du šimtai
septyniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai dvidešimt keturi) 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 ir
švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą 2021 metų rugpjūčio, rugsėjo ir spalio
mėnesiais kompensuoti;
1.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai – 2 338 631 (du milijonai trys
šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt vienas) eurą, iš jų 1 813 563 (vienas
milijonas aštuoni šimtai trylika tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt trys) 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 (penki šimtai dvidešimt penki tūkstančiai
šešiasdešimt aštuoni) eurus komandiruočių, transporto išlaidoms, kitoms prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidoms, susijusioms su migrantų krizės valdymu, už 2021 metų rugsėjo ir spalio
mėnesius kompensuoti;
1.3. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 386 997 (trys šimtai aštuoniasdešimt
šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni) eurus savivaldybių patirtoms
materialinių išteklių teikimo esant ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio
išlaidoms kompensuoti, iš jų 32 363 (trisdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt trys)
eurus Alytaus miesto savivaldybės administracijai, 119 942 (vienas šimtas devyniolika
tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt du) eurus Alytaus rajono savivaldybės
administracijai, 23 358 (dvidešimt trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt aštuoni) eurus
Druskininkų savivaldybės administracijai, 53 556 (penkiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai
penkiasdešimt šeši) eurus Ignalinos rajono savivaldybės administracijai, 157 778 (vienas

šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni) eurus
Varėnos rajono savivaldybės administracijai.
2. Finansų ministerijai – 5 542 000 (penki milijonai penki šimtai keturiasdešimt du
tūkstančiai) eurų nenumatytoms įmokoms į Europos Sąjungos biudžetą sumokėti.
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