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Kopija
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
DĖL NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO
Susipažinę su pateiktu derinti 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“ projektu (toliau – Nutarimo projektas), pagal
kompetenciją informuojame, kad su bazinės socialinės išmokos dydžiu yra susijusios iš Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų asignavimų mokamos stipendijos
vidaus reikalų profesinio mokymo įtaigų kursantams ir materialinė parama pagal Stipendijos
mokėjimo ir materialinės paramos teikimo pataisos pareigūnų ir vidaus reikalų profesinio mokymo
įstaigų mokiniams tvarkos aprašą, patvirtintą 2018 m. gruodžio 12 d. Vyriausybės nutarimu Nr.
1300. Jeigu pritarus Nutarimo projektui būtų padidinta bazinė socialinė išmoka, padidėtų ir
valstybės biudžeto lėšų poreikis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų kursantų stipendijoms ir
materialinei paramai.
Taip pat informuojame, kad Vidaus reikalų ministerija parengė ir pateikė Vyriausybei
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1300 „Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektą (TAIS Nr. 2130350(2)). Remiantis juo, vidaus tarnybos sistemos pareigūnams mokamų butpinigių dydžiai būtų
apskaičiuojami pagal bazinę socialinę išmoką.
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, bei į tai, kad Nutarimo projekto lydraštyje nurodyta, kad,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimais, siūlomiems socialinių
išmokų baziniams dydžiams padidinti nuo 2022 m. papildomai iš valstybės biudžeto reikėtų 53,5
mln. eurų, o 2022 m. valstybės biudžeto projekte numatyta 47,1 mln. eurų, informuojame, kad
papildomas valstybės biudžeto lėšų poreikis vidaus reikalų ministro valdymo srityje dėl Nutarimo
projekto sudarys apie 100 tūkst. eurų per metus ir jis 2022 m. valstybės biudžeto projekte nėra
numatytas.
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