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DĖL 2021 M. ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PROGRAMOMS
Krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM), įvertinusi krašto apsaugos sistemos (toliau –
KAS) programų vykdymo rezultatus, programų koordinatorių ir biudžetinių įstaigų vadovų pateiktus
duomenis apie lėšų nepanaudojimą bei papildomą jų poreikį, susijusį su vykdomų projektų
finansavimu, informuoja apie poreikį perskirstyti KAS asignavimus pagal vykdomas programas taip:
1. Programos „Sausumos pajėgos“ asignavimai išlaidoms mažinami 156,0 tūkst. Eur, iš jų
asignavimai darbo užmokesčiui mažinami 156,0 tūkst. Eur dėl ligų ir laisvų pareigybių bei vykdomos
nuoseklios lėšų taupymo politikos.
2. Programos „Karinės jūrų pajėgos“ asignavimai mažinami iš viso 226,0 tūkst. Eur, iš jų
asignavimai išlaidoms mažinami 200,0 tūkst. Eur (iš jų darbo užmokesčiui – 200,0 tūkst. Eur), o
asignavimai turtui įsigyti – 26,0 tūkst. Eur.
Asignavimai darbo užmokesčiui mažinami 200,0 tūkst. Eur dėl ligų ir laisvų pareigybių bei
vykdomos nuoseklios lėšų taupymo politikos.
Asignavimai turtui mažinami (26,0 tūkst. Eur) dėl krantinių rekonstrukcijos darbų eigos.
3. Programos „Logistika“ asignavimai didinami iš viso 4 117,0 tūkst. Eur, iš jų asignavimai
išlaidoms didinami 1 794,0 tūkst. Eur (iš jų asignavimai darbo užmokesčiui didinami 772,0 tūkst.
Eur), o asignavimai turtui įsigyti – 2 323,0 tūkst. Eur.
KAS vykdomose programose nepanaudoti asignavimai išlaidoms (1794,0 tūkst. Eur)
perskirstomi programos „Logistika“ Lietuvos kariuomenės poreikiams tenkinti.
Asignavimai turtui didinami (2 323,0 tūkst. Eur) dėl papildomo poreikio aprūpinti Lietuvos
kariuomenę šaudmenimis.
4. Programos „Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas“ asignavimai mažinami iš viso
1 700,0 tūkst. Eur, iš jų asignavimai išlaidoms – 141,0 tūkst. Eur (iš jų asignavimai darbo
užmokesčiui mažinami 45,0 tūkst. Eur), o asignavimai turtui įsigyti – 1 559,0 tūkst. Eur.
Asignavimai darbo užmokesčiui mažinami 45,0 tūkst. Eur dėl ligų ir laisvų pareigybių.
Asignavimai išlaidoms mažinami (91,0 tūkst. Eur) dėl mažesnių mitybos išlaidų ir socialinių išmokų
(5,0 tūkst. Eur).
Asignavimai turtui mažinami (1 559,0 tūkst. Eur) dėl užsitęsusių įrangos įsigijimo viešųjų
pirkimų procedūrų, numatomo įrangos pristatymo 2022 m. bei sunkiasvorės technikos iškrovimo
aikštelės statybos darbų eigos.
5. Programos „Specialiųjų operacijų pajėgos“ asignavimai turtui įsigyti mažinami
212,0 tūkst. Eur.
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Asignavimai turtui mažinami (212,0 tūkst. Eur) dėl vykdomų kareivinių statybos darbų eigos.
6. Programos „Centralizuotos tarnybos“ asignavimai mažinami iš viso 1 062,0 tūkst. Eur, iš
jų asignavimai išlaidoms mažinami 797,0 tūkst. Eur (iš jų darbo užmokesčiui mažinami 100,0 tūkst.
Eur), o asignavimai turtui įsigyti – 265,0 tūkst. Eur.
Asignavimai darbo užmokesčiui mažinami 100,0 tūkst. Eur dėl ligų ir laisvų pareigybių.
Asignavimai išlaidoms mažinami dėl pasikeitusio pastatų remonto (50,0 tūkst. Eur) ir prekių bei
paslaugų įsigijimo poreikio (72,0 tūkst. Eur), dėl mažesnių ryšių išlaidų (225,0 tūkst. Eur), dėl
mažesnių išlaidų informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms (350,0 tūkst. Eur).
Asignavimai turtui mažinami (265,0 tūkst. Eur) dėl mažesnėmis kainomis įsigytos įrangos,
užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
7. Programos „Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas“
asignavimai mažinami iš viso 63,0 tūkst. Eur, iš jų asignavimai išlaidoms mažinami 57,0 tūkst. Eur,
o asignavimai turtui įsigyti – 6,0 tūkst. Eur.
Asignavimai išlaidoms mažinami dėl pasikeitusio pastatų remonto poreikio (7,0 tūkst. Eur),
bei dėl mažesnio poreikio socialinėms išmokoms (50,0 tūkst. Eur).
Asignavimai turtui mažinami (6,0 tūkst. Eur) dėl mažesnėmis kainomis įsigytos įrangos.
8. Programos „Karinės operacijos“ asignavimai mažinami iš viso 698,0 tūkst. Eur, iš jų
asignavimai išlaidoms mažinami 443,0 tūkst. Eur (iš jų asignavimai darbo užmokesčiui mažinami
271,0 tūkst. Eur), o asignavimai turtui įsigyti – 255,0 tūkst. Eur.
Asignavimai darbo užmokesčiui mažinami 271,0 tūkst. Eur dėl ligų ir laisvų pareigybių.
Asignavimai išlaidoms mažinami dėl mažesnių mitybos išlaidų (16,2 tūkst. Eur), atšauktų
komandiruočių (59,0 tūkst. Eur), mažesnio poreikio degalų ir transporto remontui (46,0 tūkst. Eur),
socialinėms išmokoms (22,0 tūkst. Eur) bei prekėms ir paslaugoms (28,8 tūkst. Eur).
Asignavimai turtui mažinami (255,0 tūkst. Eur) dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų
radijo stočių ir kitos įrangos įsigijimui, taip pat dėl mažesnėmis kainomis įsigytos įrangos.
PRIDEDAMA. Krašto apsaugos ministerijos 2021 m. valstybės biudžeto asignavimų
paskirstymo pagal programas pokyčiai, 1 lapas.
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