2016 m. Lietuvos viešųjų pajamų ir išlaidų duomenų pateikimo
metodologija
•

Atsižvelgiant į tai, kad viešajame sektoriuje iš viso veikia virš 3800 subjektų, egzistuoja duomenų tarp subjektų konsolidacija, dėl to
apibendrintų duomenų sumos gali nesutapti su atskirais planiniais rodikliais pagal kitus informacijos šaltinius. Pateikiama viešųjų
pajamų ir išlaidų informacija yra sudaryta pagal planuojamus rodiklius, preliminari, siekiant nešališkai atskleisti viešųjų išlaidų
paskirstymą, tačiau nenaudotina kaip statistikos šaltinis.

•

Pateikiamos Lietuvos viešosios pajamos ir išlaidos apima valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo
fondo biudžeto (SODROS) ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto pajamas ir išlaidas. PSDF išlaidos apima
mokėjimus vietos ir centrinės valdžios gydymo įstaigoms. Biudžetų išlaidos pateikiamos pagal pinigų srautus ir apibendrintai
(konsoliduotai, t. y. išlaidų duomenyse eliminuoti tarpsektoriniai pervedimai).

•

Skliaustuose pateikiamas 2016 metų planuojamų išlaidų (ar pajamų) pokytis milijonais eurų, palyginti su 2015 metams
planuotomis išlaidomis (planuotomis pajamomis).

•

Pradinėse skaidrėse pateikiamos visos viešosios pajamos pagal jų tipą ir visos išlaidos pagal funkcinės klasifikacijos požymius. Kitose
skaidrėse – tik didžiausiųjų funkcinių sričių išlaidų iš valstybės biudžeto išsamesnė informacija.

•

Institucijų išlaidos apima visų jų valdymo srityje esančių institucijų išlaidas be savivaldybių išlaidų savarankiškoms funkcijoms
vykdyti, kurios atspindėtos bendroje pradinėje išlaidų skaidrėje. Savivaldybių išlaidos savarankiškoms funkcijoms vykdyti
papildomai detalizuotos 13 skaidrėje.

•

Informacija visose skaidrėse pateikiama be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų. Investicijos iš ES lėšų detalizuotos 14
skaidrėje.

•

Atskiros valstybės funkcijos (pavyzdžiui, gynyba, sveikatos apsauga ir kt.) apima kelių institucijų išlaidas, o institucijos gali veikti
keliose funkcinėse srityse, dėl to kitose (nei pradinėje) skaidrėse atskleistų tam tikroje funkcinėje srityje veikiančių pagrindinių
institucijų išlaidų sumos gali nesutapti su lėšų paskirstymu pradinėje skaidrėje (pastarojoje papildomai įtrauktos ir savivaldybių
išlaidos savarankiškoms funkcijoms vykdyti).

•

Išlaidos (ir pajamos) pateikiamos milijonais eurų sveikų skaičių tikslumu.

•

Informaciją parengė Finansų ministerija, apibendrinusi iš kitų institucijų surinktus duomenis. Nuorodos į informacijos šaltinius
(institucijas) pateikiamos skaidrių apačioje.

