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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 178 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos
Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Pritarti šiems Lietuvos Respublikos Seimo narių pasiūlymams dėl Lietuvos
Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo projekto Nr. XIVP-966(2) (toliau – Įstatymo projektas):
1.1. Seimo nario Antano Matulo 2021 m. gruodžio 10 d. pasiūlymui ir padidinti
Nacionalinei sveikatos tarybai numatomus skirti asignavimus 12 tūkst. eurų (vykdomoms
funkcijoms užtikrinti);
1.2. Seimo nario Kazio Starkevičiaus 2021 m. gruodžio 10 d. pasiūlymui ir
patikslinti Įstatymo projekto 14 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3. Finansų ministerijai suteikiama teisė:
1) skolintis valstybės vardu, kai yra poreikis ir kai dėl to nėra pažeidžiamos šio
įstatymo 11 ir 21 straipsnių nuostatos: su valstybės skola susijusioms išlaidoms apmokėti;
priemonėms, finansuojamoms iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir
bendrojo finansavimo lėšų, bendrai finansuoti, su šių priemonių įgyvendinimu susijusioms
išlaidoms (tarp jų netinkamo pridėtinės vertės mokesčio) apmokėti; Europos Sąjungos teisės
aktais numatytai nacionalinei paramai žemės ūkio subjektams teikti; nenumatytoms įmokoms
į Europos Sąjungos biudžetą mokėti; nenumatytoms išlaidoms dėl einamaisiais biudžetiniais
metais vykdomo referendumo ir (arba) rinkimų apmokėti; Lietuvos Respublikos
įsipareigojimams, susijusiems su naryste NATO, vykdyti (užtikrinti 2,05 procento bendrojo
vidaus produkto (toliau – BVP) skyrimą), kai atsiranda papildomų lėšų poreikis Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (EBPO) paskelbus BVP prognozę Lietuvos
Respublikai; Lietuvos Respublikos įsipareigojimams, susijusiems su Europos Sąjungos
politikos įgyvendinimu, vykdyti, įskaitant rezervinių lėšų sukaupimą ir (arba) paskolinimą,
kaip tai numatyta Europos Sąjungos teisės aktuose, Europos Sąjungos institucijų ar
organizacijų sprendimuose ir (arba) su tuo susijusiose sutartyse ar susitarimuose ir
įsipareigojimuose pagal dvišales bendradarbiavimo sutartis; išlaidoms, susijusioms su
nepaprastosios padėties, ekstremaliųjų situacijų likvidavimu, jų padarinių šalinimu ir padarytų
nuostolių padengimu iš dalies, kai nepakanka valstybės rezervo ir Vyriausybės rezervo lėšų,
apmokėti; šalies geležinkelių infrastruktūros išlaikymo išlaidoms, atsiradusioms dėl

2
sankcijų Baltarusijos Respublikai taikymo; išlaidoms, susijusioms su atstovavimu Lietuvos
Respublikai (Vyriausybei) užsienio ginčų sprendimo institucijose, įskaitant teisinių išvadų dėl
jų sprendimų apskundimo parengimą, teisinių išvadų dėl sprendimų apskundimo gavimą ir
atstovavimą Lietuvos Respublikai (Vyriausybei) atliekant kitus veiksmus, susijusius su
Lietuvos Respublikos (Vyriausybės) interesų gynimu (bet tuo neapsiribojant), apmokėti;
arbitražų ar teismų sprendimams, kurių pagrindu Lietuvos valstybei kyla pareiga mokėti
sumas, vykdyti;“.
2.
Iš dalies pritarti Seimo narių Eugenijaus Sabučio, Vidmanto Kanopos, Kęstučio
Vilkausko, Vilijos Targamadzės, Liudo Jonaičio, Stasio Tumėno, Tomo Bičiūno, Lino
Jonausko 2022 m. gruodžio 7 d., Seimo narių Laimos Nagienės, Rimos Baškienės, Laimos
Mogenienės, Algirdo Butkevičiaus, Zigmanto Balčyčio, Rasos Budbergytės, Liudo Jonaičio,
Jono Pinskaus, Juliaus Sabatausko, Artūro Skardžiaus, Kęstučio Mažeikos ir Seimo narių
Valiaus Ąžuolo, Deivido Labanavičiaus, Guodos Burokienės, Jono Jaručio, Eugenijaus
Jovaišos, Giedriaus Surplio, Algimanto Dumbravos, Gintauto Kindurio, Rimantės
Šalaševičiūtės, Arvydo Nekrošiaus, Antano Vinkaus, Aušrinės Norkienės, Astos Kubilienės,
Aurelijaus Verygos, Ligitos Girskienės, Dainiaus Gaižausko, Stasio Tumėno, Dainiaus
Kepenio 2022 m. gruodžio 9 d. pasiūlymams dėl Įstatymo projekto ir padidinti Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijai numatomus skirti asignavimus 700 tūkst. eurų
(savivaldybių atliekamai priešgaisrinės saugos funkcijai vykdyti).
3.
Atsižvelgdama į 2021 m. lapkričio 24 d. Europos Komisijos nuomonę dėl
2022 metų Lietuvos biudžeto projekto ir 2021 m. birželio 18 d. Europos Sąjungos Tarybos
rekomendaciją kontroliuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamų einamųjų išlaidų augimą,
siūlyti neprisiimti papildomų įsipareigojimų ir nepritarti visiems kitiems Seimo narių
pateiktiems pasiūlymams dėl Įstatymo projekto.
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