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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVO
Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“ projektą
(toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į šiuos prašymus:
1.
Lietuvos statistikos departamentas (toliau – LSD) 2021 m. gruodžio 7 d. raštu Nr.
SD-942 Finansų ministerijai prašo skirti 192 824 eurus LSD valstybės tarnautojų ir pagal darbo
sutartis dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui už papildomų užduočių, susijusių su COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) operatyvių duomenų ir procesų valdymu ir informacijos
sprendimų priėmėjams bei visuomenei teikimu, atlikimą 2021 metų rugsėjo–lapkričio mėnesiais
kompensuoti.
Nutarimo projektu siūloma tenkinti LSD prašymą ir skirti jam 192 824 eurus.
2.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(toliau – VMI) 2021 m. gruodžio 8 d. raštu Nr. (8.8-29Mr) RV-550 Finansų ministerijai prašo
skirti 109 727 eurus VMI valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų
priemokoms ir vienkartinėms išmokoms už padidėjusį darbo krūvį planuojant, koordinuojant ir
įgyvendinant valstybės pagalbos priemones verslui, nukentėjusiam dėl COVID-19 pandemijos,
2021 metų lapkričio mėnesį kompensuoti.
Nutarimo projektu siūloma tenkinti VMI prašymą ir skirti jai 109 727 eurus.
3.
Į Finansų ministeriją kreipėsi savivaldybių administracijos su prašymais skirti
lėšų materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms, kurių
patyrė savivaldybės, vykdydamos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus, priimtus atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos paskelbimo“, kompensuoti.
Nutarimo projektu siūloma tenkinti savivaldybių prašymus ir skirti savivaldybėms 217
650 eurų savivaldybių administracijų ir įstaigų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto, materialinių
išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti
jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, patirtoms išlaidoms kompensuoti.
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Šioms išlaidoms priskiriamos išlaidos, susijusios su asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, ir
asmenų, neturinčių galimybės izoliuotis ar gydytis, kai jiems nustatyta lengva COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) forma, apgyvendinimu savivaldybės numatytose patalpose ir asmenų,
kuriems būtina atlikti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratorinį tyrimą, tačiau
negalinčių atvykti į mobilųjį punktą savo transportu, atvežimu į mobilųjį punktą ir parvežimu iš
jo, taip pat asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kurie išrašomi iš
stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) tęsti COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) gydymo ambulatoriškai, pervežimu į šių asmenų gyvenamąją vietą,
jeigu tokie asmenys neturi galimybės nuvykti nuosavu ar artimųjų transportu.
Nutarimo projektu nesiūloma kompensuoti asmeninės apsaugos ir medicininių priemonių
(dezinfekcinio skysčio, pirštinių, kaukių, respiratorių, termometrų ir kt.) įsigijimo išlaidų.
Finansų ministerija 2020 m. birželio 17 d. raštu Nr. ((2.2E-04)-5K-2009957)-6K-2003540 „Dėl
informacijos pateikimo“ informavo savivaldybes, kad numatyta kompensuoti patirtas išlaidas
asmeninėms apsaugos priemonėms – respiratoriams, medicininėms kaukėms, pirštinėms,
kombinezonams, rankų dezinfekavimo ir kitoms priemonėms – įsigyti tik toms įstaigoms, kurios
tiesiogiai dalyvauja valdant naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltą ekstremaliąją situaciją ir
užtikrinant karantino režimo lakimąsi ir (ar) dėl darbo pobūdžio turi kontaktų su kitais
asmenimis. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 3
straipsnis nustato, kad saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas darbuotojams privalo
sudaryti darbdaviai. Darbuotojų aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis yra viena iš
darbdavio pareigų, siekiant sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas
(Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 straipsnis). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
darbo kodekso 158 straipsnio, taip pat Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 straipsnio
nuostatomis, darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos darbdavio lėšomis. Dėl
medicininių kaukių įsigijimo išlaidų kompensavimo švietimo įstaigoms bus sprendžiama,
suderinus su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija šių išlaidų poreikius.
Nutarimo projektu nesiūloma kompensuoti laiptinių, viešųjų erdvių, autotransporto
dezinfekavimo išlaidų. Atsižvelgdami į tai, kad paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija
tęsiasi jau beveik 2 metus, manome, kad savivaldybės turėjo peržiūrėti finansavimo prioritetus
prisidėti prie ekstremaliosios situacijos suvaldymo ir jos pasekmių mažinimo. Taip pat
atsižvelgiant į tai, kad buto ir kitų patalpų savininkui (naudotojui) privaloma pareiga tinkamai
prižiūrėti ir valdyti bendrojo naudojimo objektus, nepažeidžiant kitų patalpų savininkų teisių ir
teisėtų interesų, vadovaujantis atsakingų institucijų nustatytais higienos ir sveikatos
reikalavimais, nustatytais tiek Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, tiek kituose teisės
aktuose, reglamentuojančiuose bendrojo naudojimo patalpų priežiūrą ir tvarkymą, išlaidas,
patiriamas dėl bendrojo naudojimo objektų (laiptinių) dezinfekcijos, turėtų apmokėti kiekvienas
daugiabučio namo bendraturtis.
Taip pat Nutarimo projektu nesiūloma kompensuoti išlaidų, susijusių su laikinai įrengtų
skiepijimo vietų veiklos užtikrinimu, nes, vadovaujantis Gyventojų skiepijimo valstybės
biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio
23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama
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COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
40 punktu, už skiepijimo paslaugas vakcinacijos centrams, skiepijančioms nacionalinei sveikatos
sistemai priklausančioms ASPĮ, paslaugas organizuojančioms ASPĮ ir atraminėms ASPĮ iš
valstybės biudžeto lėšų kompensuojama suma, kuri apskaičiuojama atitinkamos ASPĮ per
ataskaitinį laikotarpį į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros
informacinę sistemą pateiktų formų E063 skaičių padauginus iš vidutinių vienos skiepijimo
COVID-19 vakcina procedūros išlaidų sumos. Šios išlaidos vakcinavimo paslaugas teikiančioms
įstaigoms kompensuojamos iš Sveikatos apsaugos ministerijai skiriamų valstybės biudžeto lėšų.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ reglamentuota, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. iš valstybės biudžeto lėšų
kompensuojamoji suma mokama ASPĮ už ėminių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijai)
tyrimui ar greitajam testui paėmimo, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) greitojo testo ar
tyrimo atlikimo paslaugas, todėl kompensuojamos mobiliųjų punktų įrengimo ir darbo juose
organizavimo, apsaugos paslaugų įsigijimo išlaidos, patirtos iki 2021 m. liepos 1 d., o nuo liepos
1 d. šios išlaidos turi būti padengiamos pagal paslaugos įkainį.
4.
Vilniaus regiono apylinkės teismas 2021 m. gruodžio 2 d. raštu Nr. SDR-348(1.19-1) ir Marijampolės apylinkės teismas 2021 m. gruodžio 8 d. raštu Nr. 9RV-216 Finansų
ministerijai prašo skirti 21 002 eurus ekstremaliosios situacijos, paskelbtos visoje šalyje dėl
masinio užsieniečių antplūdžio, padariniams šalinti, patirtoms teismo proceso vertimo,
nagrinėjant bylas dėl užsieniečių teisinės padėties, išlaidoms padengti.
Nutarimo projektu siūloma tenkinti prašymus ir skirti Vilniaus regiono apylinkės teismui
13 268 eurus, Marijampolės apylinkės teismui – 7 734 eurus.
5.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2021 m. gruodžio 7 d.
raštu Nr. 12R-90 Finansų ministerijai prašo skirti 4 548 eurus Lietuvos partizano, politinio
kalinio, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus, Laisvės premijos laureato Juozo Jakavonio-Tigro
laidotuvių išlaidoms padengti.
Atsižvelgiant į Žymių Lietuvos visuomenės veikėjų ir pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus valstybės lėšomis laidojamų asmenų laidojimo išlaidų dengimo taisykles, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 323 „Dėl Žymių Lietuvos
visuomenės veikėjų ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus valstybės lėšomis laidojamų
asmenų laidojimo išlaidų dengimo taisyklių“, kuriose nustatyta, kokios laidojimo išlaidos
dengiamos valstybės lėšomis, siūloma skirti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centrui 4 548 eurus pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 15 straipsnio 2 dalies
4 punktą – žymių Lietuvos visuomenės veikėjų laidotuvių išlaidoms padengti.
6.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2021 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. S23575 Finansų ministerijai prašo skirti 2 759 eurus žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, kino
režisieriaus, Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureato, apdovanoto Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, Vytauto Damaševičiaus laidotuvių išlaidoms
padengti.
Atsižvelgiant į Žymių Lietuvos visuomenės veikėjų ir pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus valstybės lėšomis laidojamų asmenų laidojimo išlaidų dengimo taisykles, patvirtintas
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 323 „Dėl Žymių Lietuvos
visuomenės veikėjų ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus valstybės lėšomis laidojamų
asmenų laidojimo išlaidų dengimo taisyklių“, kuriose nustatyta, kokios laidojimo išlaidos
dengiamos valstybės lėšomis, siūloma skirti Kultūros ministerijai 2 759 eurus pagal Biudžeto
sandaros įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktą – žymių Lietuvos visuomenės veikėjų
laidotuvių išlaidoms padengti.
Nutarimo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos nuostatoms ir Europos Sąjungos teisės aktams.
Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.
Nutarimo projekte neapibrėžiama sąvokų ir jas įvardijančių terminų, kurie turėtų būti
įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta
tvarka.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje (TAIS).
Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Biudžeto departamento (direktorė
D. Kamarauskienė, tel. 239 0130, el. p. daiva.kamarauskiene@finmin.lt) Valstybės ir
savivaldybių biudžetų sudarymo skyriaus (vedėja A. Čekanavičienė, tel. 239 0255, el. p.
audrone.cekanaviciene@finmin.lt) vyriausioji specialistė D. Raudeliūnienė (tel. 239 0182, el. p.
dalia.raudeliuniene@finmin.lt)
ir
G.
Boguševičienė
(tel.
239
0042,
el.
p.
gintare.boguseviciene@finmin.lt), Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių skyriaus vedėja D.
Žibutienė (tel. 219 9334, el. p. daiva.zibutiene@finmin.lt) ir vyriausioji specialistė V. Boiko (tel.
219 4428, el. p. viktorija.boiko@finmin.lt), Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus
vedėja V. Žagūnienė (tel. 239 0027, el. p. vida.zaguniene@finmin.lt), patarėja A. Mickevičienė
(tel. 239 0124, el. p. aldona.mickeviciene@finmin.lt) ir vyriausiasis specialistas A. Šleivys (tel.
239 0046, el. p. andrius.sleivys@finmin.lt),
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 3 lapai.
2. LSD 2021 m. gruodžio 7 d. raštas Nr. SD-942.
3. VMI 2021 m. gruodžio 8 d. rašto Nr. (8.8-29Mr) RV-550 kopija, 3 lapai.
4. Savivaldybių informacija.
5. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2021 m. gruodžio 2 d. rašto Nr. SDR-348-(1.19-1)
kopija, 5 lapai.
6. Marijampolės apylinkės teismo 2021 m. gruodžio 8 d. rašto Nr. 9RV-216 kopija, 3
lapai.
7. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 2021 m. gruodžio 7 d. rašto
Nr. 12R-90 kopija, 4 lapai.
8. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2021 m. gruodžio 13 d. raštas Nr.S2-3575.
D. Raudeliūnienė, tel. (8 5) 239 0182, el. p. dalia.raudeliuniene@finmin.lt

