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SPRENDIMO ESMĖ
Siūloma patikslinti investicijoms numatytų lėšų paskirstymą tarp investicijų projektų ir šių projektų
įgyvendinimo terminus, atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos, Energetikos ministerijos, Finansų ministerijos, Krašto
apsaugos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos ir Nacionalinės teismų administracijos prašymus. Siekiama sudaryti sąlygas
asignavimų valdytojams optimaliai panaudoti valstybės lėšas.
Nutarimo projekte 2021 metams planuojamas investicijas, palyginti su šiuo metu paskirstytomis, iš viso siūloma
padidinti 1.107 tūkst. eurų (iš jų: 1.067 tūkst. eurų didėja ES lėšos ir 1.040 tūkst. eurų – netinkamam finansuoti ES
lėšomis PVM apmokėti reikiamos valstybės biudžeto lėšos, ir 1.000 tūkst. eurų mažėja bendrojo finansavimo lėšos).
Nutarimo projekte planuojamas kapitalo investicijas, palyginti su šiuo metu patvirtintomis, siūloma padidinti:
– Aplinkos ministerijai – 67 tūkst. eurų (iš jų 1.067 tūkst. eurų didėja ES lėšos, ir 1.000 tūkst. eurų mažėja bendrojo
finansavimo lėšos);
– Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – 1.100 tūkst. eurų (netinkamam finansuoti ES lėšomis PVM apmokėti
reikiamos valstybės biudžeto lėšos).
Nutarimo projekte planuojamas kapitalo investicijas, palyginti su šiuo metu patvirtintomis, siūloma sumažinti:
– Energetikos ministerijai – 60 tūkst. eurų (netinkamam finansuoti ES lėšomis PVM apmokėti numatytos valstybės
biudžeto lėšos).
Finansų ministerijai, Krašto apsaugos ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Susisiekimo
ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai ir Nacionalinei teismų administracijai 2021 metams, o visoms ministerijoms ir
Nacionalinei teismų administracijai 2022–2023 metams numatytos investicijų sumos nekeičiamos.
Projektas parengtas pagal asignavimų valdytojų prašymus ir su jais darbo tvarka suderintas.
PASTABOS, PASIŪLYMAI
Prie projekto pridedama informacija apie Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės
kapitalo investicijų perskirstymo konkrečias priežastis.
TEISINIS VERTINIMAS –
TEISĖS GRUPĖS
PASTABOS

Pasirenkama
☐ Esminės
☐ Vertinamojo / tikslinamojo pobūdžio
☐ Redakcinio pobūdžio ir (ar) teisės technikos
☐ Pastabų nėra

PAŽYMĄ PARENGĖ

Vaclovas Medišauskas
Ekonomikos politikos grupė , patarėjas

