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Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVO
Lietuvos Respublikos finansų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl lėšų skyrimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į Druskininkų, Jonavos, Lazdijų, Raseinių,
Šalčininkų, Švenčionių, Vilkaviškio ir Vilniaus rajonų savivaldybių administracijų pateiktus
prašymus skirti lėšų savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo esant ekstremaliajai
situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio išlaidoms kompensuoti.
Nutarimo projektu siūloma tenkinti savivaldybių administracijų pateiktus prašymus ir
skirti 83 721 eurą patirtoms materialinių išteklių teikimo esant ekstremaliajai situacijai dėl
masinio užsieniečių antplūdžio išlaidoms kompensuoti, iš jų:
1) 5 005 eurus Druskininkų savivaldybės administracijai;
2) 18 813 eurų Jonavos rajono savivaldybės administracijai;
3) 263 eurus Lazdijų rajono savivaldybės administracijai;
4) 4 226 eurus Raseinių rajono savivaldybės administracijai;
5) 21 733 eurus Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai;
6) 10 752 eurus Švenčionių rajono savivaldybės administracijai;
7) 10 266 eurus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai;
8) 12 663 eurus Vilniaus rajono savivaldybės administracijai.
Savivaldybių patirtos išlaidos kompensuojamos pagal išlaidų kategorijas, nurodytas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2021 m. liepos 9 d. rašte Nr. 1D-3987 ir 2021
m. liepos 26 d. rašte Nr. 1D-4289, ir atsižvelgiant į savivaldybių pateiktus išlaidų pagrindimo
dokumentus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu ir Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo 2021 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 10V-4 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo užsieniečiams“, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms asmens sveikatos
priežiūros paslaugas užsieniečiams, neteisėtai kirtusiems Lietuvos Respublikos valstybės sieną,
kurie yra pateikę prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje ir (arba)
nepilnamečiai, apmokamos pirminio ir antrinio lygių asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
Šioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms lėšos skiriamos už aptarnaujamos teritorijos
statistinį gyventojų skaičių. Be to, tokioms įstaigoms papildomai mokama ir už neteisėtai
Lietuvos Respublikos valstybės sieną kirtusius užsieniečius, kurie įskaičiuojami į bendrą
aptarnaujamos savivaldybės, kurioje buvo apgyvendinti migrantai, statistinį gyventojų skaičių.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūloma netenkinti Raseinių rajono savivaldybės administracijos
pateikto prašymo dėl išlaidų už viešosios įstaigos Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro
minėtiems asmenims teiktą būtinąją medicininę pagalbą, sveikatos priežiūros specialistų
konsultacijas, atliktus laboratorinius tyrimus, skiepijimą COVID-19 vakcina kompensavimo.
SyncConvContent9193778640520469616.tmp

Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius

Tel. (8 5) 239 0000
Faks. (8 5) 279 1481

El. paštas finmin@finmin.lt
http://www.finmin.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas 288601650

2
Atsižvelgiant į tai, kad valstybės rezervo lėšos išnaudotos ir Vyriausybės rezervo lėšų
nepakanka savivaldybių patirtoms išlaidoms kompensuoti, taip pat į tai, kad pagal Lietuvos
Respublikos 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, jų padarinių
šalinimu ir padarytų nuostolių padengimu iš dalies, kai nepakanka valstybės rezervo ir
Vyriausybės rezervo lėšų, apmokėti, Nutarimo projektu siūloma tenkinti minėtus prašymus ir iš
valstybės vardu pasiskolintų lėšų skirti Finansų ministerijai 83 721 eurus, kurie būtų paskirstyti
nurodytoms savivaldybėms.
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) ir Valstybės ir
savivaldybių biudžetų sudarymo skyriaus (vedėja Audronė Čekanavičienė, tel. 239 0255, el. p.
audrone.cekanaviciene@finmin.lt) patarėjas Artūras Kriūka (tel. 239 0054, el. p.
arturas.kriuka@finmin.lt).
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