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Kopija
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL 2022 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO
Krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM) susipažino su Susisiekimo ministerijos (toliau –
SM) raštu, kuriuo kreipiamasi į Finansų ministeriją su siūlymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 786 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir
plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 3 ir 9 straipsnių pakeitimo ir 4 straipsnio
pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“, atlikti
Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
įstatymo pakeitimus.
KAM nepritaria SM rašte pateiktam siūlymui ir jau ne kartą informavo SM, taip pat darbo
tvarka ir Finansų ministeriją, kad KAM yra nepriimtinas siūlymas padidinti KAM skiriamus
valstybės biudžeto asignavimus 1 717 tūkst. Eur suma, kuri būtų skiriama privažiuojamiesiems prie
krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į
Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus.
KAM, kaip asignavimų valdytoja, neturi galimybių (teisinio pagrindo) šių tikslinės paskirties
asignavimų naudoti pagal SM rašte nurodytą paskirtį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymo nuostatomis, KAM biudžeto asignavimai yra skiriami jai pavestoms valstybės
funkcijoms atlikti ir naudojami patvirtintoms asignavimų valdytojo programoms vykdyti. KAM
nėra pavestos funkcijos, susijusios su privažiuojamųjų prie krašto apsaugos objektų vietinės
reikšmės kelių ir vietinės reikšmės kelių, patenkančių į Lietuvos kariuomenės nurodytus
priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, taisymu (remontu), kurioms siūloma
perskirstyti asignavimus tarp SM ir KAM.
KAM nuomone, siekiant, kad vietinės reikšmės keliai ir toliau būtų sistemingai tvarkomi bei
tinkami priimančiosios šalies paramos poreikiams ir pasirengimui šalies gynybai, anksčiau
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nurodytos lėšos turėtų būti skiriamos Vyriausybės nustatyta tvarka atrinktiems valstybei svarbiems
vietinės reikšmės kelių objektams finansuoti.
Kartu atkreiptinas dėmesys, kad savivaldybių kelių priežiūra susijusi su priimančiosios šalies
parama, kuri pagal Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo nuostatas yra ne tik
KAM, bet ir visos valstybės, įskaitant SM ir savivaldybes, funkcija. Sprendžiant dėl asignavimų
kelių priežiūrai skyrimo turi būti įvertintos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24
d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ nuostatos, pagal kurias už visų
rūšių transporto infrastruktūros plėtrą atsako susisiekimo ministras.
Pažymėtina, kad pagal SM parengtą ir Vyriausybės Seimui pateiktą Lietuvos Respublikos
kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 3 ir 9 straipsnių
pakeitimo ir 4 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą (toliau – Įstatymo
projektas) programos finansavimo lėšų naudojimo tvarką nustato Vyriausybė, ją įgyvendina –
Lietuvos automobilių kelių direkcija, todėl SM siūlymas padidinti KAM skiriamus valstybės
biudžeto asignavimus prieštarauja pačios ministerijos parengtam Įstatymo projektui. Taip pat
pažymėtina, kad pagal Įstatymo projekto nuostatas, kaip ne kartą yra siūliusi KAM ir šiam
pasiūlymui buvo pritarta Vyriausybės posėdyje 2021 m. rugsėjo 29 d., privažiuojamųjų prie krašto
apsaugos objektų vietinės reikšmės kelių ir vietinės reikšmės kelių, kurie patenka į Lietuvos
kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, priežiūra
turėtų būti finansuojama Vyriausybės nustatyta tvarka juos atrinkus kaip valstybei svarbius vietinės
reikšmės kelių objektus.
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