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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL VYRIAUSYBĖS 2021 M. BALANDŽIO 14 D. NUTARIMO NR. 240 PAKEITIMO
Finansų ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 ir 3
punktuose Vyriausybei suteiktą teisę perskirstyti Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje
asignavimų valdytojui paskirstytas valstybės kapitalo investicijoms skirtas lėšas tarp jo investicijų
projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) ir ekonominės klasifikacijos straipsnių, o
asignavimų valdytojui valstybės kapitalo investicijoms numatytas skirti Europos Sąjungos
finansinės paramos (toliau – ES), bendrojo finansavimo (toliau – BF) ir netinkamam finansuoti ES
lėšomis pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) apmokėti reikiamas valstybės biudžeto lėšas –
didinti ir mažinti, parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 240 „Dėl Valstybės investicijų
2021–2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų
valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“
projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – sudaryti sąlygas asignavimų valdytojams įgyvendinti investicijų
projektus.
Nutarimo projektas parengtas 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, kuriuose siūloma dėl pakitusių investavimo
aplinkybių patikslinti 2021–2023 metams investicijoms numatytų lėšų paskirstymą ir investicijų
projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) įgyvendinimo terminus. Informacija apie
Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų
perskirstymo priežastis pridedama.
Nutarimo projekte 2021 metams numatytas investicijas, palyginti su šiuo metu
paskirstytomis investicijomis, 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, 1 000 tūkst. eurų mažėja BF lėšos). 2021 metams planuojamas investicijas
siūloma tikslinti taip:
– padidinti Aplinkos ministerijai 67 tūkst. eurų (iš jų 1 067 tūkst. eurų didėja ES lėšos, o
1 000 tūkst. eurų mažėja BF lėšos) ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai 1 100 tūkst. eurų
(netinkamam finansuoti ES lėšomis PVM apmokėti reikiamos valstybės biudžeto lėšos);
– 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.
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Atitinkamos Nutarimo projekto nuostatos buvo derintos su ministerijų ir Nacionalinės
teismų administracijos, kurios buvo pateikusios prašymus patikslinti investicijoms numatytas lėšas,
investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) įgyvendinimo terminus,
darbuotojais. Ministerijų ir Nacionalinės teismų administracijos darbuotojai pastabų dėl Nutarimo
projekto neturėjo.
Priėmus Nutarimo projektą, bus sudarytos sąlygos optimaliai panaudoti lėšas, skirtas
investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) finansuoti.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje.
Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.
Nutarimo projektas neprieštarauja šiuo metu galiojantiems teisės aktams. Priimti kitų teisės
aktų, siekiant įgyvendinti Nutarimo projekte nustatytą teisinį reguliavimą, nenumatoma. Neigiamų
pasekmių priėmus Nutarimo projektą taip pat nenumatoma.
Nutarimo projekte neapibrėžiama naujų sąvokų ir jas įvardijančių terminų, todėl jis
nevertintinas pagal Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymą.
Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Biudžeto departamento (direktorė
D. Kamarauskienė, tel. (8 5) 239 0130, el. p. daiva.kamarauskiene@finmin.lt) Trumpalaikio
investicijų planavimo skyriaus (patarėja A. Penkovskaja, tel. (8 5) 239 0026, el. p.
alicija.penkovskaja@finmin.lt) vyriausiasis specialistas V. Balčius, tel. (8 5) 239 0065, el. p.
vytautas.balcius@finmin.lt.
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 6 lapai.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 6 lapai.
3. Informacija apie Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės
kapitalo investicijų perskirstymo ir investicijų projektų įgyvendinimo terminų patikslinimo
priežastis, 3 lapai.
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