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DEL LIETUVOS ZEMETVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INZINIERIV SAJUNGOS
VISUOTINIO SUSIRINKIMO REZOLIUCIJOS
Finansq ministerija, atsiZvelgdamai Lietuvos Respublikos Vlniausybes kanclerio 2017 m.
birZelio19 d. rezoliucij4Nr. S-13-l647,l{nagindjo LietuvosRespublikosSeimoaplinkosapsaugos
komiteto 2017 m. birZelio 7 d. rast4 Nr. 5-2017-5729 ir Lietuvos Zemetvarkosir hidrotechnikos
inZinieriq sqjungosvisuotinio susirinkimo, fvykusio 2017 m. balandZio2l d., rezoliucij4.
2017 m. valstybes biudZeto ir savivaldybiq biudZetq finansiniq rodiklirtr patvirtinimo
istatyme Zemes ukio ministerijai melioracijos ir hidrotechnikos statiniq valdlnnui ir naudojimui
numatyta 10 490 tukst. eurq. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017 m. balandZio 19 d.
pasitarimo protokol4 Nr. 15 ,,Del 2018-2020 metq strateginiq veiklos planq projektq rengimo ir
vie5qjq finansq planavimo susiejimo su Vyriausybes prioritetais (pokydio krep5elio suformavimo)"
numatyta, kad 2018 metq valstybes biudZeto asignavimai (neiskaitant ES ir kitos tarptautines
finansinesparamos leSq) planuojami ne didesni, negu Lietuvos Respublikos 2017 metq valstybes
biudZeto ir savivaldybiq biudZetq finansiniq rodikliq patvirtinimo lstatyme patvirtinti valstybes
biudZeto asignavimai, i5 jq atemus 2017 metais baigiamq vykdyti programq ir (ar) priemoniq
asignavimus ir kitas galimas sutaupyti le5as, kurios bus skiriamos Vyriausybes prioritetiniams
darbamsfinansuoti. Vyriausybes programosigyvendinimo plane numatytiems darbamsir anksdiau
istatymaisprisiimtiems fsipareigojimamsigyvendinti reikalingos le5osturi bfti planuojamos20182020 metq strateginiq veiklos planq projektuose,perskirstant leSasir ie5kant vidiniq efektyvumo
didinimo rezervq, todel i5 valstybes biudZeto papildomai skirti le5q melioracijos priemonems
finansuoti nera galimybiq.
Taip pat atkreipiame demesf, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybes programos
igyvendinimo plane numat5rto 4.5.3 uZdavinio ,,Melioracijos sistemq nuosavybes santykiq ir
atsakomybesperfvarkymas" siektina reik5me yra pasiekti, kad iki 2020 m. valstybei priklausandiq
melioracijos statiniq dalis btrtq lygi 0.
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