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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO
Kultūros ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos 2021-11-09 raštu Nr. (1.2.28Mr-4)STAP-729 pateiktą išvadoms gauti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas), informuoja, kad teikiamam
Nutarimo projektui pritaria, pagal kompetenciją pastabų ir pasiūlymų neturi.
Tačiau norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad priėmus Nutarimo projektą, kuriuo nuo 2022 m.
didėtų bazinės socialinės išmokos dydis 2 eurais, reikalinga numatyti papildomas lėšas Kultūros
ministerijai Nutarimo projekto nuostatų įgyvendinimui. Identifikuotas papildomų valstybės
biudžeto asignavimų poreikis – 30,3 tūkst. eurų (23,7 tūkst. eurų – premijoms, 4,6 tūkst. eurų –
asmenims, vykstantiems dirbti į užsienio lietuvių bendruomenes, organizacijas ir kultūros įstaigas, 2
tūkst. eurų – įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygiui).
Pažymėtina, kad nors Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rašte minima,
kad lėšų poreikis Nutarimo projekto nuostatų įgyvendinimui numatytas Lietuvos Respublikos 2022
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte,
kuriam 2021 m. spalio 13 d. pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – 2022 m. valstybės
biudžeto projektas), tačiau Kultūros ministerijos projektinių 2022 m. asignavimų apimtyse
papildomos lėšos Nutarimo projektui įgyvendinti nėra numatytos. Tikimės, kad bus atsižvelgta į tai
ir Lietuvos Respublikos Seimui grąžinus 2022 m. valstybės biudžeto projektą Lietuvos Respublikos
Vyriausybei tobulinti, identifikuotos lėšų apimtys bus numatytos Kultūros ministerijos
planuojamuose 2022 m. asignavimuose.
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