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DĖL NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO

Finansų ministerija išnagrinėjo Jūsų pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 459 „Dėl
lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“ pakeitimo“ projektą ir informuoja, kad
pagal kompetenciją esminių pastabų ir pasiūlymų neturi.
Nutarimo projekto lydraštyje pateikiama informacija apie tai, kad ligos išmokoms,
paskirtoms pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 11 1
straipsnį, mokėti 2021 m. lapkričio–gruodžio mėn. prireiks 35,1 mln. eurų. Prašome papildyti
lydraštį informacija apie tai, kiek iš viso 2021 m. numatoma išleisti minėtoms ligos išmokoms
mokėti.
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