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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl lėšų skyrimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 5
punktu ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimą Nr. 517
„Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovo paskyrimo“, iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų kompensuoti išlaidas,
patirtas ekstremaliosios situacijos, paskelbtos visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio,
padariniams šalinti.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2021 m. gruodžio 10 d. raštu Nr. 7R-6659
Finansų ministerijai prašo skirti 133,7 tūkst. eurų bausmių sistemos pareigūnų ir kitų darbuotojų,
tiesiogiai dalyvavusių valdant ekstremaliąją situaciją dėl masinio užsieniečių antplūdžio, atlygiui už
darbą poilsio ir švenčių dienomis, budėjimą, nakties ir viršvalandinį darbą 2021 metų lapkričio
mėnesį kompensuoti. Minėtu laikotarpiu Vilniaus pataisos namų, Marijampolės pataisos namų,
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos, Alytaus pataisos namų ir Kauno tardymo
izoliatoriaus pareigūnai, vykdydami Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašymą
(Vidaus reikalų ministerijos 2021 m rugpjūčio 5 d. raštas Nr. 1D-4494 Teisingumo ministerijai),
teikė pagalbą Viešojo saugumo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos valdant ekstremaliąją
situaciją dėl masinio užsieniečių antplūdžio.
Atsižvelgiant į tai, kad valstybės rezervo lėšos išnaudotos ir Vyriausybės rezervo lėšų
nepakanka Teisingumo ministerijos patirtoms išlaidoms kompensuoti, taip pat į tai, kad pagal
2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14
straipsnio 3 dalies 1 punktą Finansų ministerijai suteikta teisė skolintis valstybės vardu išlaidoms,
susijusioms su ekstremaliųjų situacijų likvidavimu, kai nepakanka valstybės rezervo ir Vyriausybės
rezervo lėšų, apmokėti, Nutarimo projektu siūloma tenkinti minėtą prašymą ir iš valstybės vardu
pasiskolintų lėšų skirti Teisingumo ministerijai 133,7 tūkst. eurų.
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 valdymo ir
apsaugos sektorių skyriaus vedėja D. Žibutienė (tel. 219 9334, el. p. daiva.zibutiene@finmin.lt) ir
vyriausioji specialistė J. Ramanauskaitė (tel. 239 0195, el. p. jurgita.ramanauskaite@finmin.lt).
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