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DĖL VYRIAUSYBĖS 2022 M. VASARIO 9 D. NUTARIMO NR. 98 PAKEITIMO
PROJEKTO
Lietuvos Respublikos finansų ministerija patikslino ir teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 9 d. nutarimo
Nr. 98 „Dėl 2022 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų
paskirstymo pagal programas“ pakeitimo projektą Nr. 22-10533 (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projektas patikslintas, atsižvelgiant į tai, kad į Finansų ministeriją kreipėsi
Lietuvos Respublikos susisiekimo ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos prašydamos:
1) padidinti Teisingumo ministerijos programos „Teisingumo ministerijos valdymo
programa“ asignavimus 79 tūkst. eurų ir atitinkama suma sumažinti programos „Teisės sistema“
asignavimus, atsižvelgiant į tai, kad Teisingumo ministerijai reikia lėšų vykdant Vyriausybės
2022 m. gegužės 25 d. rezoliuciją (atstovauti valstybei Tarptautiniame Teisingumo Teisme), Šiaurės
Baltijos šalių teisingumo ministrams priimti, naujai paskirtų atašė avansams išmokėti ir pritrūkus
lėšų sumokėti Turto bankui už Teisingumo ministerijos pastato priežiūrą;
2) padidinti Susisiekimo ministerijos programos „Susisiekimo ministerijos valdymo
programa“ asignavimus 300 tūkst. eurų ir atitinkama suma sumažinti programos „Transporto ir
ryšių politikos įgyvendinimas“ asignavimus, atsižvelgiant į tai, kad papildomų sumų trūksta
padidėjus komunalinių paslaugų kainoms, taip pat komandiruočių išlaidoms (panaikinus su
COVID-19 pandemija susijusius ribojimus, tarptautinės institucijos atnaujino gyvai rengiamas
konferencijas, taip pat padaugėjo organizuojamų renginių) ir dėl kitų pabrangusių prekių (tarp jų
reprezentacinių) bei padidėjusių paslaugų teikimo įkainių.
Priimti kitų teisės aktų, siekiant įgyvendinti Nutarimo projekte numatytą teisinį reguliavimą,
taip pat neigiamų pasekmių priėmus Nutarimo projektą nenumatoma.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje.
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 D. Žibutienė, tel. 219 9334, el. p. daiva.zibutiene@finmin.lt)
vyriausioji specialistė A. Grigėnienė, tel. 239 0172, el. p. arune.grigeniene@finmin.lt ir vyriausioji
specialistė V. Boiko, tel. 219 4428, el. p. viktorija.boiko@finmin.lt.
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 7 lapai.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 8 lapai.
3. Institucijų raštų kopijos, 9 lapai.
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