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DĖL 2022 M. VALSTYBĖS
PRIEŠGAISRINEI FUNKCIJAI

BIUDŽETO

DOTACIJŲ

SAVIVALDYBIŲ

2022 metų valstybės biudžeto projekte numatytas mažiausiai 4,3 mln. Eur deficitas
savivaldybių priešgaisrinei funkcijai specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis finansuoti.
Lyginant su 2021 metų biudžetu, dotacijų suma savivaldybių priešgaisrinei saugai padidinta tik
2,5 mln. Eur arba 7,5% (nuo 2021 m. buvusio 34 040 tūkst. Eur biudžeto iki 2022 m. siūlomo
36 578 tūkst. Eur), kuomet didėjimo poreikis 2022 metams yra 6,8 mln. Eur, nes vien tik
minimali mėnesinė alga nuo 2022-01-01 didinama 14%.
Finansų ir Vidaus reikalų ministerijų atstovai 2022 m. biudžeto svarstymuose Seimo
komitetuose pateikė klaidinančią ir spekuliatyvią poziciją, nurodydami, jog 2022 metais
finansavimas savivaldybių priešgaisrinei funkcijai vykdyti neva tai didinamas 17,6%. Šį
procentinį dydį ministerijų atstovai išskaičiuoja ydingai lygindami 2022 m. biudžeto projektą
ne su realiu, koreguotu 2021 metų finansavimu, o su pirminiu 2021 m. biudžetu. 2021 metų
pirminis biudžetas, taip pat kaip ir šiuo metu siūlomas 2022 metų biudžetas, buvo patvirtintas
su ženkliu deficitu savivaldybės priešgaisrinei funkcijai finansuoti, jame nebuvo įvertintas nuo
2021-01-01 įtvirtintas ugniagesių darbo užmokesčio didėjimas, todėl 2021 metų eigoje tų metų
biudžetas buvo patikslintas, klaida ištaisyta ir deficito skirtumas nuo 2021-07-01 didele dalimi
kompensuotas (nuo pirminio 31 104 tūkst. Eur dotacijų suma padidinta iki esamos 34 040
tūkst. Eur). Gi 2022 m. biudžeto projekte daroma ta pati klaida – neskiriamas pakankamas
finansavimas nuo 2022-01-01 papildomai didinamam ugniagesių darbo užmokesčiui.
Pažymėtina, kad 2022 metais ugniagesių algų didėjimas turi būti numatomas nuo 2021 m.
koreguoto biudžeto lygio, o ne nuo pirminio 2021 m. biudžeto, nes pirminiame 2021 m.
biudžete nebuvo įvertintas 2021 metų algų didėjimas. Todėl 2022 metų biudžetą būtina lyginti
su pakoreguotu (o ne pirminiu) 2021 m. biudžetu ir prie šio pakoreguoto biudžeto pridėti tokią
dalį papildomo finansavimo, kuria nuo 2022-01-01 (lyginant su 2021-12-31) naujai didinami
ugniagesių atlyginimai.
Kas sąlygoja 4,3 mln. Eur deficitą:
- Nuo 2022-01-01 minimali mėnesinė alga didėja 88 eurais, arba 14% lyginant su 2021
metų minimalia alga. Tuo tarpu 2022 m. biudžete numatomas tik 7,5% finansavimo
savivaldybių ugniagesiams didinimas.
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- Nuo 2022-01-01 4 eurais didinamas savivaldybių ugniagesių pareiginės algos bazinis
dydis ir 0,5 dydžiu didinamas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.
- Vyriausybės patvirtintas priešgaisrinės saugos užtikrinimo standartas reikalauja, kad
pamainoje prie auto cisternos budėtų mažiausiai 2 ugniagesiai. Ši pamainos sudėtis sąlygoja
vidutiniškai 15,7 viršvalandžių kiekvienam ugniagesiui per mėnesį.
Prieduose kaip pavyzdžiai pateikiami Klaipėdos rajono ir Šilutės rajono savivaldybių
priešgaisrinių tarnybų lėšų poreikio skaičiavimai 2022 metams.
Šilutės rajono vienai ugniagesių komandai vien ugniagesių darbo užmokesčiui mokėti
2022 metams reikia 137 tūkst. Eur, tuo tarpu numatoma skirti tik 131 tūkst. Eur (6 tūkst. Eur
arba 4,5% deficitas). Klaipėdos rajono savivaldybės poreikis ugniagesių darbo užmokesčiui
2022 metams – 846 tūkst. Eur, numatoma skirti 759 tūkst. Eur (87,2 tūkst. Eur arba 11,5%
deficitas).
Tai pavyzdiniai 2 tarnybų skaičiavimai, o viso savivaldybėse yra 279 ugniagesių
komandos. Numatomas skirti finansavimas 2022 metams sudaro apie 90% tikrojo
savivaldybių ugniagesių finansavimo poreikio. Trūksta apie 10% lėšų, o tai reiškia, kad
savivaldybių ugniagesiams darbo užmokesčiui mokėti lėšų pakaks tik pirmiems 10-11
mėnesių, tuo tarpu mažiausiai už 2022 metų gruodžio mėnesį liks darbo užmokesčio
įsiskolinimas. Jau nekalbant apie tai, kad transporto, įrangos, kvėpavimo organų ir kitoms
apsaugos priemonėms, patalpų išlaikymui apskritai nebus skirta lėšų.
Kaip jau minėta, panaši problema buvo ir tvirtinant 2021 metų biudžetą, kuomet nuo
2021-01-01 įstatymais buvo numatytas privalomas darbo užmokesčio didėjimas, o lėšos su
pirminiu biudžetu darbo užmokesčio didėjimui kompensuoti nebuvo numatytos. Iš dalies ši
problema buvo išspręsta 2021 metų viduryje patikslinus biudžetą ir vietoj nuo 2021-01-01
skirtųjų 31 104 tūkst. Eur padidinta iki 34 040 tūkst. Eur. Tai iš dalies išsprendė 2021 metų
deficitą, bet nesprendžia 2022 metų deficito, kuris susidaro ne dėl 2021 padidintojo, o nuo
2022-01-01 bene 20% naujai (lyginant su 2021-12-31) didinamo savivaldybių ugniagesių
darbo užmokesčio.
PRIDEDAMA: Klaipėdos, Šilutės ir Raseinių rajonų savivaldybių priešgaisrinių tarnybų lėšų
poreikio skaičiavimai 2022 metams.
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