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Į
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Susisiekimo ministerija teikia prašymą dėl valstybės biudžeto asignavimų planuojamo
perskirstymo įtraukimo į 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 (toliau –
nutarimo projektas).
Susisiekimo ministerija 2022 m. birželio 1 d. raštu Nr. 2-2477 ir 2022 m. birželio 13 d.
raštu
Nr. 2- 2659 kreipėsi į Finansų ministeriją dėl Susisiekimo ministerijos administracijos valdymui
skirtų lėšų sąmatos perskirstymo tarp ketvirčių, kadangi 2022 m. II ketvirtį pritrūkome lėšų
apmokėti pateiktoms mokėjimo paraiškoms. Papildomos išlaidos susidarė dėl padidėjusių kainų už
komunalines paslaugas (didesnė negu buvo planuota elektros energijos kaina), didesnio lėšų
poreikio komandiruočių išlaidoms (panaikinus COVID-19 ribojimus, tarptautinės institucijos
atnaujino gyvai rengiamas konferencijas, taip pat padaugėjo organizuojamų renginių) ir kitų
pabrangusių prekių (tame tarpe ir reprezentacinių) bei padidėjusių paslaugų teikimo įkainių.
Įvertinus 2022 m. I pusmečio asignavimų panaudojimą ir turimą informaciją apie
biudžeto lėšų poreikį iki 2022 metų pabaigos, numatoma, jog Susisiekimo ministerijos
administracijos valdymui 2022 m. IV ketvirtį pritrūksime lėšų minėtoms prekėms įsigyti bei
paslaugoms apmokėti. Todėl prašome Jūsų nutarimo projekte padaryti šiuos pakeitimus:
- sumažinti programai 10 001 „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ patvirtintų
asignavimų dydį 300,0 tūkst. Eur, skirtų veiklos, reikalingos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmams įgyvendinti, vykdymui;
- padidinti programai 10 002 „Susisiekimo ministerijos valdymo programa“ patvirtintų
asignavimų dydį 300,0 tūkst. Eur Susisiekimo ministerijos administracijos valdymo išlaidoms
apmokėti.
PRIDEDAMA.
1. Informacija dėl 2022 m. biudžeto asignavimų perskirstymo tarp programų, 1 lapas.
2. Pažyma apie biudžeto asignavimų pakeitimus, 1 lapas.

Ministerijos kancleris

Ramūnas Dilba

A. Lisauskienė, tel. (8 5) 239 3969, el. p. aelita.lisauskiene@sumin.lt

INFORMACIJA DĖL 2022 M. ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO TARP PROGRAMŲ
tūkst. Eur
Asignavimų
valdytojo/
programos
kodas

Valstybės institucijos ir įstaigos / programos
pavadinimas

Susisiekimo ministerija

10

10

001 Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

002 Susisiekimo ministerijos valdymo programa

Iš viso,
tūkst. Eur

0,0

-300,0

300,0

Iš jų:
išlaidoms
iš viso

0,0

-300,0

300,0

iš jų darbo turtui įsigyti
užmokesči
ui

0,0

Priežastys/Pastabos

0,0
Iš 10 001 programos iškelta 300 tūkst. Eur,
kadangi Susisiekimo ministerija planuoja
nepanaudoti dalies lėšų, skirtų veiklos, reikalingos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
nuostatų įgyvendinimo plano veiksmams
įgyvendinti, vykdymui (į 10 002 programą).

Į 10 002 programą įkelta 300 tūkst. Eur (iš 10
001 programos), siekiant nepritrūkti 2022 m. II
pusmetį Susisiekimo ministerijos administracijos
valdymui skirtų lėšų prekėms įsigyti bei
paslaugoms apmokėti.

PAŽYMA
APIE BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAKEITIMUS
2022-07(data ir numeris)

Vilnius
(sudarymo vieta)

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
(asignavimų valdytojo pavadinimas)
(asignavimų valdytojo kodas)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Pakeitimų pagrindas 2022 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl 2022 metų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“ projektas

Pakeitimų turinys

2022 m. Susisiekimo ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų perskirstymas tarp
programų, siekiant padengti dėl padidėjusių kainų prekėms ir paslaugoms išaugusias
Susisiekimo ministerijos administracijos valdymo išlaidas

2022 m.
Kodas
Programos

1

Finansavimo
šaltinio
2

10.001
10.002
10.002
10.002

1.1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1
Iš viso:

Pakeitimų sumos (+,-) (tūkst. €)
Funkcijų
klasifikacijos
3

04.05.06.01
04.05.06.09
04.05.06.09
04.05.06.09

Ekonominės
klasifikacijos
straipsnis

Viso

4

5

6

-300,0
50,0
100,0
150,0
0,0

-300,0
50,0
100,0
150,0
0,0

2.2.1.1.1.30
2.2.1.1.1.11
2.2.1.1.1.20
2.2.1.1.1.30

Išlaidos iš jų DU
7

Turtas
8

0,0

0,0

Ekonomikos ir apskaitos skyriaus vedėjas
(rengėjo skyriaus vadovas)

(parašas)

Žydrūnas Jonutis
(vardas ir pavardė)

Ekonomikos ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė
(pažymos rengėjas)

(parašas)

Aelita Lisauskienė
(vardas ir pavardė)
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