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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO
„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2022 M. KOVO 2 D.
NUTARIMO NR. 170 „DĖL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2022–2024 METŲ
PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOMS
SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO
Rengėjas

Įstatymo
įgyvendinamasis teisės
aktas

Pasirenkama
☐ Taip
☒ Ne
Priėmimo
terminas
.

Finansų ministerija

Svarstyta
Pasirenkama
☒ TAP
☐ LRV pasitarimas
☐ LRV posėdis

2022-07-26

Siūloma
Svarstyti
Pasirenkama
☒ TAP
☐ LRV pasitarimas
☒ LRV posėdis (A dalis)
☐ LRV posėdis (B dalis)
☐ Grąžinti tobulinti

SPRENDIMO ESMĖ

Siūloma patikslinti 2022 ir 2023 metams investicijoms numatytų lėšų paskirstymą tarp investicijų projektų
ir investicijų projektų įgyvendinimo terminus, atsižvelgiant į Energetikos ministerijos, Finansų ministerijos,
Krašto apsaugos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Užsienio
reikalų ministerijos prašymus. Siekiama sudaryti sąlygas asignavimų valdytojams optimaliai panaudoti
valstybės lėšas ir įgyvendinti investicijų projektus.
Nutarimo projekte 2022 metams numatytas investicijas, palyginti su šiuo metu paskirstytomis, iš viso
siūloma padidinti 446 tūkst. eurų (iš jų: 2 152 tūkst. eurų didėja Europos Sąjungos lėšos Energetikos
ministerijai, 1 670 tūkst. eurų mažėja valstybės biudžeto lėšos Finansų ministerijai, 36 tūkst. eurų mažėja
Europos Sąjungos lėšos Susisiekimo ministerijai); 2023 metams numatytų investicijų suma nesikeičia; 2024
metams iš viso siūloma sumažinti 3 104 tūkst. eurų, – šia suma sumažėja valstybės biudžeto lėšos
Susisiekimo ministerijai.
Krašto apsaugos ministerijai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Užsienio reikalų ministerijai
investicijų sumos nekeičiamos.
Prie projekto pridedama informacija apie Valstybės investicijų 2022–2024 metų programoje numatytų
valstybės kapitalo investicijų perskirstymo konkrečias priežastis.
Projektas parengtas pagal asignavimų valdytojų prašymus ir su jais darbo tvarka suderintas.
PASTABOS, PASIŪLYMAI

Projektas patikslintas įvertinus 2022 m. liepos 26 d. tarpinstitucinio pasitarimo metu pateiktus
Susisiekimo ministerijos pasiūlymus.
Siūloma svarstyti tarpinstituciniame pasitarime ir Vyriausybės posėdžio A dalyje.
TEISINIS VERTINIMAS –
TEISĖS GRUPĖS
PASTABOS

Pasirenkama
☐ Esminės
☐ Vertinamojo / tikslinamojo pobūdžio
☐ Redakcinio pobūdžio ir (ar) teisės technikos
☒ Pastabų nėra

PAŽYMĄ PARENGĖ

Vaclovas Medišauskas
Ekonomikos politikos grupė , patarėjas

