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DĖL VYRIAUSYBĖS 2022 M. KOVO 2 D. NUTARIMO NR. 170 PAKEITIMO
Finansų ministerija, įvertinusi 2022 m. liepos 26 d. tarpinstitucinio pasitarimo metu pateiktą
pasiūlymą atsižvelgti į Susisiekimo ministerijos prašymą perskirstyti valstybės kapitalo
investicijoms 2022–2024 metams skirtas lėšas, parengė ir teikia 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“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Atsižvelgus į Susisiekimo ministerijos prašymą patikslintame Nutarimo projekte, palyginti
su anksčiau teiktu Nutarimo projektu, 2022 metams numatytas investicijas siūloma sumažinti 36
tūkst. eurų, o 2024 metams – 3 104 tūkst. eurų. Be to, patikslintame Nutarimo projekte siūloma
vienais metais paankstinti iš Susisiekimo ministerijos asignavimų finansuojamų investicijų
projektų: „Aplinkosauginių priemonių diegimas TEN-T keliuose“ ir „Medininkų pasienio kontrolės
punkto modernizavimas“, įgyvendinimo pabaigos terminą ir juos baigti 2023 metais.
Nutarimo projekto tikslas – sudaryti sąlygas asignavimų valdytojams įgyvendinti investicijų
projektus.
Nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į Energetikos ministerijos, Finansų ministerijos,
Krašto apsaugos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos,
Užsienio reikalų ministerijos prašymus, kuriuose siūloma dėl pakitusių investavimo aplinkybių
patikslinti 2022–2024 metams investicijoms numatytų lėšų paskirstymą ir investicijų projektų
įgyvendinimo terminus.
Nutarimo projekte 2022 metams numatytas investicijas, palyginti su šiuo metu
paskirstytomis investicijomis, 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, t y. šia suma sumažėja valstybės biudžeto lėšos Susisiekimo ministerijai. Informacija
apie Valstybės investicijų 2022–2024 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų
perskirstymo ir investicijų projektų įgyvendinimo terminų patikslinimo priežastis pridedama.
Krašto apsaugos ministerijai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Užsienio reikalų
ministerijai investicijų sumos nekeičiamos.
Atitinkamos Nutarimo projekto nuostatos buvo derintos su ministerijų, kurios pateikė
prašymus patikslinti investicijoms numatytas lėšas, darbuotojais (pastabų ir pasiūlymų dėl Nutarimo
projekto nebuvo).
Priėmus Nutarimo projektą, bus sudarytos sąlygos optimaliai panaudoti lėšas, skirtas
investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) finansuoti. Neigiamų
pasekmių priėmus Nutarimo projektą nenumatoma.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje.
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Nutarimo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Vyriausybės programai ir Europos
Sąjungos teisės aktams.
Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.
Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie
techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie
techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“,
reikalavimus.
Nutarimo projektas neprieštarauja šiuo metu galiojantiems teisės aktams. Priimti kitų teisės
aktų, siekiant įgyvendinti Nutarimo projekte nustatytą teisinį reguliavimą, nenumatoma.
Nutarimo projekte neapibrėžiama naujų sąvokų ir jas įvardijančių terminų, todėl jis
nevertintinas pagal Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymą.
Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Biudžeto departamento (direktorė
D. Kamarauskienė, tel. (8 5) 239 0130, el. p. daiva.kamarauskiene@finmin.lt) Trumpalaikio
investicijų planavimo skyriaus vedėja A. Penkovskaja, tel. (8 5) 239 0026, el. p.
alicija.penkovskaja@finmin.lt.
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 4 lapai.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 4 lapai.
3. Informacija apie Valstybės investicijų 2022–2024 metų programoje numatytų valstybės
kapitalo investicijų perskirstymo ir investicijų projektų įgyvendinimo terminų patikslinimo
priežastis, 2 lapai.
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