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01.02 programa. FINANSŲ POLITIKOS FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
Nustatyti 2018–2020 metų asignavimų planavimo
bendruosius principus, įvertinus Lietuvos ekonominių
rodiklių projekcijas
Suplanuoti Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
projektų rengimą

Parengtas ir pateiktas Lietuvos
Respublikos Vyriausybei (toliau –
Vyriausybė) Vyriausybės posėdžio
protokolo projektas (vnt.) – 1 vnt.
Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
nutarimo projektas dėl Lietuvos
Respublikos 2018 m. valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių projektų
rengimo plano (vnt.) – 1 vnt.

Parengti Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
projektą

Parengtas Lietuvos Respublikos
2018 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Parengti ir paskelbti valstybės lėšų, skirtų valstybės
kapitalo investicijoms, naudojimo 2016 metais ataskaitą

Parengta ir Finansų ministerijos
tinklalapyje paskelbta valstybės
lėšų, skirtų valstybės kapitalo
investicijoms, naudojimo 2016
metais ataskaita (vnt.) – 1 vnt.

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
9264,9

Biudžeto departamento
Biudžeto metodologijos ir
planavimo skyrius

II

Biudžeto departamento
Biudžeto metodologijos ir
planavimo skyrius

II

Biudžeto departamento
Biudžeto planavimo ir
metodologijos skyrius,
Švietimo, kultūros ir
socialinių sektorių skyrius,
Ūkio sektorių skyrius,
Savivaldybių biudžetų
skyrius, Investicijų
skyrius, Valstybės
valdymo ir apsaugos
sektorių skyrius

III–IV

Biudžeto departamento
Investicijų skyrius

II
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Parengti Valstybės investicijų 2018–2020 metų
programos projektą

Patikslinti Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas)
kartu su atitinkamų metų valstybės biudžeto projektu
teikiamos informacijos formatą ir turinį, jame parodant,
kiek lėšų asignavimų valdytojai skirs Vyriausybės 2017
m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo
patvirtinimo“ patvirtintame Vyriausybės programos
įgyvendinimo plane numatytiems veiklos rezultatams
(prioritetams) pasiekti
Pakeisti valstybės kapitalo investicijų reglamentavimą,
tikslinant apibrėžimą, kas yra valstybės kapitalo
investicijos ir kokie investavimo objektai yra priskirtini
prie valstybės kapitalo investicijų, o kokie nepriskirtini
Parengti teisinį pagrindą, siekiant motyvuoti savivaldybes
pritraukti investicijas, kuriančias naujas darbo vietas, ir
didinti savivaldybių pajamas
Nustatyti Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau –
VSDF) įsiskolinimo perdavimo–priėmimo valstybės
iždui mechanizmą

Parengtas Valstybės investicijų
2018–2020 metų programos
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Biudžeto departamento
Investicijų skyrius

III–IV

Parengta informacijos teikiamos
Seimui kartu su atitinkamų metų
valstybės biudžeto projektu forma
ir detalizuotas teikiamos
informacijos, kurią turės pateikti
asignavimų valdytojai, turinys

Biudžeto departamento
Biudžeto metodologijos ir
planavimo skyrius

III–IV

Biudžeto departamento
Investicijų skyrius

III

Biudžeto departamento
Savivaldybių biudžetų
skyrius

III

Valstybės iždo
departamento Skolinimosi
ir pinigų valdymo skyrius

IV

Fiskalinės politikos
departamento
Makroekonomikos
skyrius, Fiskalinės
priežiūros ir sektorinės
analizės skyrius

II

Fiskalinės politikos
departamento
Makroekonomikos skyrius

II, III

Parengtas ir Vyriausybei pateiktas
2001 m. balandžio 26 d. nutarimo
Nr. 478 „Dėl valstybės lėšų, skirtų
valstybės kapitalo investicijoms,
planavimo, tikslinimo, naudojimo,
apskaitos ir kontrolės taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo projektas
(vnt.) – 1 vnt.
Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos savivaldybių
biudžetų pajamų nustatymo
metodikos įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas (vnt.) – 1 vnt.
Sudaryta su VSDF (ir prireikus su
kredito įstaigomis) sutartis
reikalinga VSDF susikaupusiai
skolai valstybės iždui perkelti
(vnt.) – 1 vnt.

Parengti Lietuvos stabilumo 2017 metų programą

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
nutarimo dėl Lietuvos stabilumo
2017 metų programos patvirtinimo
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Parengti ekonominės raidos scenarijus

Parengti ekonominės raidos
scenarijai, kuriuos sudaro vidutinio
laikotarpio makroekonominių
rodiklių projekcijos, atitinkančios
Europos sąskaitų sistemos (ESS
2010) reikalavimus ir jų aprašymas
(vnt.) – 2 vnt.
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Parengti ir Europos Komisijai (toliau – EK) pateikti
Lietuvos Respublikos 2018 metų valdžios sektoriaus
planiniai fiskaliniai rodikliai

Parengti vidutinės trukmės valdžios sektoriaus fiskalinių
rodiklių projekcijas

Parengti teisinį pagrindą, siekiant
lošimo automatus sujungti į
tiesioginio ryšio kontrolės sistemą

Parengti teisinį pagrindą loterijų žaidėjų apsaugai
stiprinti, sugriežtinti reikalavimus loterijų reklamai,
loterijų žaidėjų amžiui ir loterijų bilietams

Peržiūrėti draudimo paslaugų platinimo ir investicinio
gyvybės draudimo reikalavimus

Atlikti galiojančios pakeitimo vertybiniais popieriais ir
padengtųjų obligacijų srities teisinės aplinkos apžvalgą ir
suformuluoti siūlymus dėl teisinės aplinkos tobulinimo

Parengtas ir EK pateiktas
dokumentas, kuriame aprašyti
Lietuvos Respublikos 2018 metų
valdžios sektoriaus planiniai
fiskaliniai rodikliai pagal dviejų
teisės aktų rinkinio reikalavimus
(vnt.) – 1 vnt.

Parengtos vidutinės trukmės
valdžios sektoriaus fiskalinių
rodiklių projekcijos, atitinkančios
ES Ekonomikos ir finansų komiteto
patvirtintus standartus (proc.) – 100
proc.
Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos azartinių
lošimų įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas dėl
lošimo automatų sujungimo į
tiesioginio ryšio kontrolės sistemą
(vnt.) – 1 vnt.
Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos loterijų
įstatymo pakeitimo projektas dėl
loterijų žaidėjų apsaugos
stiprinimo, reikalavimų loterijų
reklamai, loterijų žaidėjų amžiui ir
loterijų bilietams griežtinimo (vnt.)
– 1 vnt.
Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos draudimo
įstatymo pakeitimo projektas dėl
draudimo paslaugų platinimo ir
investicinio gyvybės draudimo
reikalavimų (vnt.) – 1 vnt.
Parengtas dokumentas –
galiojančios pakeitimo vertybiniais
popieriais ir padengtųjų obligacijų
srities teisinės aplinkos apžvalga,
kurioje taip pat suformuluoti
siūlymai dėl teisinės aplinkos
tobulinimo (vnt.) – 1 vnt.

Fiskalinės politikos
departamento Fiskalinės
priežiūros ir sektorinės
analizės skyrius,
Makroekonomikos skyrius

IV

Fiskalinės politikos
departamento Fiskalinės
priežiūros ir sektorinės
analizės skyrius

II, IV

Finansų rinkų politikos
departamento Draudimo
veiklos skyrius

II

Finansų rinkų politikos
departamento Draudimo
veiklos skyrius

IV

Finansų rinkų politikos
departamento Draudimo
veiklos skyrius

III

Finansų rinkų politikos
departamento Kapitalo
rinkų skyrius

II
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Parengti teisinį pagrindą alternatyvių verslo ir
infrastruktūros projektų finansavimo šaltinių plėtrai

Sudaryti priemonių finansinių technologijų industrijos
plėtrai Lietuvoje skatinti planą

Padidinti neprofesionaliųjų investuotojų apsaugą

Peržiūrėti mokėjimo paslaugų reglamentavimą, siekiant
užtikrinti aukšto lygio mokėjimo paslaugų vartotojų
teisių ir interesų apsaugą naudojantis mokėjimo
paslaugomis ir skatinant mokėjimo paslaugų teikėjų
konkurenciją

Nustatyti mažmeninių investicinių produktų paketų
pagrindinės informacijos dokumentų teikimo
reikalavimus

Peržiūrėti ir konsoliduoti Lietuvos banko teises ir
pareigas atliekant finansų rinkos dalyvių priežiūrą, taip
pat grynųjų pinigų tvarkytojų priežiūrą

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos
informuotiesiems investuotojams
skirtų kolektyvinio investavimo
subjektų įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas ir susijusių
įstatymų pakeitimo projektai dėl
alternatyvių finansavimo šaltinių
plėtros (vnt.) – 4 vnt.
Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
finansinių technologijų industrijos
plėtros Lietuvoje skatinimo planas
(vnt.) – 1 vnt.
Parengti ir pateikti Vyriausybei
Lietuvos Respublikos finansinių
priemonių rinkų įstatymo ir
susijusių įstatymų projektai dėl
saugesnio finansinių priemonių
rinkų veikimo ir neprofesionaliųjų
investuotojų apsaugos padidinimo
(vnt.) – 20 vnt.
Parengti ir pateikti Vyriausybei
Lietuvos Respublikos mokėjimų
įstatymo ir susijusių įstatymų
pakeitimo projektai siekiant
peržiūrėti mokėjimo paslaugų
reglamentavimą (vnt.) – 9 vnt.
Parengti ir pateikti Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Lietuvos
banko įstatymo, Lietuvos
Respublikos bankų įstatymo,
Lietuvos Respublikos finansinių
priemonių rinkų įstatymo, Lietuvos
Respublikos draudimo įstatymo,
Lietuvos Respublikos kolektyvinio
investavimo subjektų įstatymo
pakeitimo įstatymų projektai dėl
mažmeninių investicinių produktų
paketų pagrindinės informacijos
dokumentų teikimo reikalavimų
(vnt.) – 5 vnt.
Parengti ir pateikti Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Lietuvos
banko įstatymo ir susijusių
įstatymų projektai dėl Lietuvos
banko teisių išplėtimo ir atitinkamų

Finansų rinkų politikos
departamento Kapitalo
rinkų skyrius

IV

Finansų rinkų politikos
departamento Draudimo
veiklos skyrius

II

Finansų rinkų politikos
departamento Kapitalo
rinkų skyrius

II

Finansų rinkų politikos
departamento Kredito ir
mokėjimų rinkų skyrius

II–III

Finansų rinkų politikos
departamento Kredito ir
mokėjimų rinkų skyrius

III

Finansų rinkų politikos
departamento Kredito ir
mokėjimų rinkų skyrius

III
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Suderinus paramos teikimo galimybę ir sąlygas su EK,
suteikti reikiamą kapitalo paramą centrinėms kredito
unijoms (įsigyjant pajų), siekiant, kad jos atitiktų teisės
aktuose nustatytus kapitalo reikalavimus
Didinti visuomenės finansinį raštingumą, numatant tam
skirtas priemones
Atlikti regionų bei savivaldos lygmens strateginių
dokumentų bei teritorinio planavimo dokumentų
peržiūrą, siekiant suderinti ir integruoti į bendrą
strateginio planavimo sistemą
Išanalizuoti socialinio draudimo įmokos dalies,
užtikrinančios bendrosios pensijos dalies finansavimą,
sujungimo su gyventojų pajamų mokesčiu galimybes bei
tikslingumą, apskaičiuoti gyventojų pajamų mokesčio
tarifą, įvertinti neapmokestinamojo dydžio (toliau –
NPD) ir papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio
toliau – PNPD keitimo scenarijus, atlikti galiojančių
gyventojų pajamų mokesčio lengvatų efektyvumo
analizę, atlikti smulkiojo verslo apmokestinimo
gyventojų pajamų mokesčiu analizę ir tikslinti gyventojų
pajamų mokesčio teisinį reglamentavimą, siekiant
optimizuoti mokesčių bazę ir tobulinti mokesčių struktūrą
perskirstant mokestinę naštą
Atlikti galiojančių pelno mokesčio lengvatų efektyvumo
analizę, įvertinti galiojančias pelno mokesčio lengvatas
investicijoms į technologinį atsinaujinimą, mokslinius
tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, atlikti smulkiojo verslo
apmokestinimo pelno mokesčiu analizę, įvertinti
mokestines kliūtis alternatyvaus finansavimo rinkos
plėtrai ir tikslinti pelno mokesčio teisinį reglamentavimą,
taip pat nustatant papildomas kovos su mokesčių
vengimu ir slėpimu susijusios priemones, atsižvelgiant į
ES ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (toliau – EBPO) rekomendacijas

pareigų nustatymo atliekant finansų
rinkos dalyvių ir grynųjų pinigų
tvarkytojų priežiūrą įstatymų
pakeitimo projektai (vnt.) – 24 vnt.
Įvertintas kapitalo paramos
centrinėms kredito unijoms
poreikis ir, prireikus, suteikta
kapitalo parama (įsigyjant centrinių
kredito unijų pajų)

Finansų rinkų politikos
departamento Kredito ir
mokėjimų rinkų skyrius

IV

Finansų rinkų politikos
departamento Kapitalo
rinkų skyrius

II

ES investicijų
departamento ES
sanglaudos politikos
skyrius

III

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo
pakeitimo projektas (vnt.) – 1 vnt.

Mokesčių politikos
departamento
Mokesčių teisės skyrius,
Planavimo ir analizės
skyrius

IV

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos pelno
mokesčio įstatymo pakeitimo
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Mokesčių politikos
departamento
Mokesčių teisės skyrius,
Planavimo ir analizės
skyrius

IV

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
visuomenės finansinio švietimo
planas (vnt.) – 1 vnt.

Parengtas koncepcijos dėl regionų
bei savivaldos lygmens strateginių
dokumentų bei teritorinio
planavimo dokumentų peržiūros
suderinimo ir integravimo į bendrą
strateginio planavimo sistemą
projektas (vnt.) – 1 vnt.
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Peržiūrėti akcizų tarifus ir išanalizuoti jų didinimo ir/ar
mokestinės bazės plėtimo galimybes, atlikti galiojančių
lengvatų efektyvumo analizę ir tikslinti akcizų teisinį
reglamentavimą, siekiant optimizuoti mokesčių bazę
Atlikti galiojančių Pridėtinės vertės mokesčio lengvatų
analizę ir tikslinti pridėtinės vertės mokesčio teisinį
reglamentavimą, siekiant įgyvendinti EBPO
rekomendacijas

Peržiūrėti administracinių sankcijų (baudų) dydžius ir
teisės pažeidimų sudėtis, įvertinti lengvinančias ir
sunkinančias aplinkybes, koreguojančias mokestinės
baudos dydį, mokestinės baudos maksimalaus dydžio
didinimą ir dvigubo baudimo panaikinimą, kai skiriama
bauda ir baudinio pobūdžio delspinigiai

Peržiūrėti galiojančias dvigubo apmokestinimo
išvengimo sutartis, keičiamas įgyvendinant Daugiašalį
instrumentą

Surinkti ir išanalizuoti informaciją apie verslo subjektų
poreikius tobulinti kasos aparatų naudojimą

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo
nuostatas dėl kasmetinės konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių peržiūros

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos akcizų
įstatymo pakeitimo projektas dėl
akcizų tarifų didinimo ir/ar
mokestinės bazės plėtimo (vnt.) – 1
vnt.
Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo
pakeitimo projektas dėl EBPO
rekomendacijų dėl pridėtinės vertės
mokesčio lengvatų įgyvendinimo
(vnt.) – 1 vnt.
Parengti Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų
kodekso pakeitimo, Lietuvos
Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo pakeitimo
ir Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės įstatymo pakeitimo
projektai (vnt.) – 3 vnt.
Parengti teisės aktų projektus,
būtinus Daugiašalės konvencijos,
kuria įgyvendinamos su mokesčių
sutartimis susijusios priemonės,
skirtos užkirsti kelią mokesčių
bazės erozijai, ratifikavimui (vnt.)
– 3 vnt.
Parengtas Vyriausybės 2002 m.
rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283
„Dėl kasos aparatų diegimo ir
naudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo projektas
(vnt.) – 1 vnt.
Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatymo nuostatos dėl kasmetinės
konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių peržiūros įgyvendinamojo
teisės akto projektas (vnt.) – 1 vnt.

Mokesčių politikos
departamento
Mokesčių teisės skyrius,
Planavimo ir analizės
skyrius

IV

Mokesčių politikos
departamento
Mokesčių teisės skyrius,
Planavimo ir analizės
skyrius

IV

Mokesčių politikos
departamento Mokesčių
administravimo politikos
skyrius

IV

Mokesčių politikos
departamento
Mokesčių teisės skyrius

IV

Mokesčių politikos
departamento Mokesčių
administravimo politikos
skyrius

IV

Mokesčių politikos
departamento
Mokesčių teisės skyrius

II
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Įgyvendinti EBPO ir Europos Sąjungos Jungtinio
sandorių kainodaros forumo rekomendacijas

Parengtas Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2004 m. balandžio
9 d. įsakymo Nr. 1K-123 „Dėl
Lietuvos Respublikos pelno
mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2
dalies ir Lietuvos Respublikos
gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo 15 straipsnio 2 dalies
įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Įgyvendinti veiksmus, siekiant Lietuvos narystės EBPO

Pagal kompetenciją dalyvauta
EBPO komitetų, jų darbo grupių,
forumų ir kitų EBPO struktūrų
veikloje ir įgyvendintos
rekomendacijos (proc.) – 100 proc.

Atlikti buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės,
audito ir asmenų nemokumo valdymo sričių teisinio
reguliavimo peržiūrą

Parengti Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymo pakeitimo, finansų
ministro įsakymo „Dėl 17-ojo
verslo apskaitos standarto „Žemės
ūkio veikloje naudojamas
biologinis turtas“, finansų ministro
2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr.
1K-233 „Dėl viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 16-ojo standarto
patvirtinimo“ pakeitimo, finansų
ministro 2008 m. sausio 9 d.
įsakymo Nr. 1K-011 „Dėl viešojo

Mokesčių politikos
departamento
Mokesčių teisės skyrius

IV

Mokesčių politikos
departamento
Mokesčių administravimo
politikos skyrius,
Mokesčių teisės skyrius,
Planavimo ir analizės
skyrius,
ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius,
Finansų rinkų politikos
departamento
Draudimo veiklos skyrius,
Kredito ir mokėjimų rinkų
skyrius, Kapitalo rinkų
skyrius,
Fiskalinės politikos
departamento
Makroekonomikos
skyrius, Fiskalinės
priežiūros ir sektorinės
analizės skyrius

II–IV

Audito, apskaitos ir
nemokumo valdymo
departamento
Verslo subjektų apskaitos
skyrius, Pelno
nesiekiančių subjektų
apskaitos skyrius

II–IV

8

sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 5-ojo standarto
patvirtinimo“ pakeitimo, finansų
ministro 2008 m. rugpjūčio 18 d.
įsakymo Nr. 1K-247 „Dėl viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 6-ojo standarto
patvirtinimo“ pakeitimo, finansų
ministro 2008 m. gruodžio 9 d.
įsakymo Nr. 1K-432 „Dėl viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 24-ojo standarto
patvirtinimo“ pakeitimo, finansų
ministro 2004 m. lapkričio 22 d.
įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl pelno
nesiekiančių ribotos civilinės
atsakomybės juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir
politinės kampanijos dalyvių
neatlygintinai gauto turto ir
paslaugų įvertinimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo projektai
(vnt.) – 7 vnt.
Parengti finansų ministro 2016 m.
sausio 25 d. įsakymo Nr. 1K-24
„Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo
administratorių atestavimo
komisijos nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo įsakymo projektas,
finansų ministro 2016 m. sausio 19
d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl
bankroto administratoriaus,
bankroto administratoriaus
padėjėjo, restruktūrizavimo
administratoriaus pažymėjimų
išdavimo ir įmonių bankroto,
įmonių restruktūrizavimo
administravimo paslaugas
teikiančių asmenų sąrašų“
pakeitimo įsakymo projektas,
finansų ministro 2016 m. gegužės
13 d. įsakymo Nr. 1K-175 „ Dėl
asmenų, siekiančių teikti įmonių
bankroto ir įmonių
restruktūrizavimo administravimo

Audito, apskaitos ir
nemokumo valdymo
departamento
Audito ir nemokumo
valdymo skyrius

II–IV

9

Teikti apibendrintus viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartų paaiškinimus
Peržiūrėti Audito, apskaitos, vertinimo ir nemokumo
valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos parengtus apibendrintus verslo apskaitos
standartų paaiškinimų (metodinių rekomendacijų)
projektus ir pateikti pritarimą jiems
Atsakyti žodžiu ir raštu į viešojo sektoriaus subjektų
klausimus dėl viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės
apskaitos ir finansinės atskaitomybės

paslaugas laikinai ir kartais ar
įsisteigus Lietuvos Respublikoje,
profesinės kvalifikacijos
pripažinimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo įsakymo projektas,
Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15
d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl
Konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių sąrašo ir Valstybės
rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
nutarimo projektas,
finansų ministro 2017 m. kovo 10
d. įsakymo Nr. 1K-95 „Dėl audito
priežiūros komiteto sudarymo ir jo
nuostatų patvirtinimo“ projektas
(vnt.) – 5 vnt.
Parengti ir pateikti suinteresuotų
institucijų išvadoms gauti Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų
nemokumo įstatymo projektas ir jo
lydimieji įstatymų projektai (vnt.) –
7 vnt.
Parengti ir Finansų ministerijos
interneto svetainėje paskelbti
apibendrinti viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų
paaiškinimai (vnt.) – 5 vnt.
Peržiūrėti ir pateikti pritarimai
Audito, apskaitos, vertinimo ir
nemokumo valdymo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos apibendrintų verslo
apskaitos standartų paaiškinimų
projektams (vnt.) – 2 vnt.
Parengti atsakymai į viešojo
sektoriaus subjektų paklausimus
žodžiu ir raštu (vnt.) – raštu – 400
vnt., žodžiu – 500 vnt.

Audito, apskaitos ir
nemokumo valdymo
departamento
Audito ir nemokumo
valdymo skyrius

III–IV

Audito, apskaitos ir
nemokumo valdymo
departamento Pelno
nesiekiančių subjektų
apskaitos skyrius

II–IV

Audito, apskaitos ir
nemokumo valdymo
departamento
Verslo subjektų apskaitos
skyrius

II–IV

Audito, apskaitos ir
nemokumo valdymo
departamento
Pelno nesiekiančių
subjektų apskaitos skyrius

II–IV
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Parengti medžiagą Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartų komiteto posėdžiams,
jiems pirmininkauti ir techniškai komitetą aptarnauti
Parengti medžiagą Verslo apskaitos standartų komiteto
posėdžiams, jiems pirmininkauti ir techniškai komitetą
aptarnauti

Parengta medžiaga Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų komiteto
posėdžiams, jiems pirmininkauta ir
posėdžius techniškai aptarnauta
(vnt.) – 2 vnt.
Parengta medžiaga Verslo
apskaitos standartų komiteto
posėdžiams, jiems pirmininkauta ir
posėdžius techniškai aptarnauta
(vnt.) – 4 vnt.

Dalyvauti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių
atestavimo komisijos posėdžiuose atliekant komisijos
nariui pavestas funkcijas

Dalyvauta bankroto ir
restruktūrizavimo administratorių
atestavimo komisijos posėdžiuose
atliekant komisijos nariui pavestas
funkcijas (vnt.) – 6 vnt.

Dalyvauti Lietuvos auditorių rūmų Garbės teismo
posėdžiuose teikiant nuomonę svarstomais klausimais

Teikta nuomonė Garbės teismo
posėdžiuose svarstomais
klausimais (vnt.) – 3 vnt.

Dalyvauti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir
nemokumo valdymo tarnybos kolegialaus organo –
Audito priežiūros komiteto – posėdžiuose teikiant
nuomonę auditorių ir audito įmonių finansinių ataskaitų
audito viešosios priežiūros klausimais

Teikta nuomonė auditorių ir audito
įmonių finansinių ataskaitų audito
viešosios priežiūros klausimais
Audito priežiūros komiteto
posėdžiuose (vnt.) – 7 vnt.

Papildyti oficialiosios statistikos teisinį reguliavimą,
nustatant nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų
nepriklausomumą, vientisumą ir atskaitomybę,
reglamentuojant dviejų sistemų – Europos statistikos
sistemos ir Europos centrinių bankų sistemos – institucijų
bendradarbiavimo apimtį, taip pat išplėsti oficialiąją
statistiką tvarkančių įstaigų funkcijas, oficialiosios
statistikos duomenų šaltinių sąrašą, reglamentuoti
visuotinio surašymo organizavimo tvarkos bei statistinės
informacijos ir nekonfidencialių duomenų sklaidos
reikalavimus
Nustatyti dokumentų ir dokumentų blankų priskyrimo
prie saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų
kriterijus ir procedūras, siekiant užtikrinti Lietuvos ir ES
valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių

Audito, apskaitos ir
nemokumo valdymo
departamento direktorius,
Pelno nesiekiančių
subjektų apskaitos skyrius
Audito, apskaitos ir
nemokumo valdymo
departamento direktorius,
Verslo subjektų apskaitos
skyrius
Audito, apskaitos ir
nemokumo valdymo
departamento direktoriaus
pavaduotojas,
Audito ir nemokumo
valdymo skyrius
Audito, apskaitos ir
nemokumo valdymo
departamento Audito ir
nemokumo valdymo
skyrius
Audito, apskaitos ir
nemokymo valdymo
departamento direktoriaus
pavaduotojas, Audito ir
nemokumo valdymo
skyrius

II–IV

II–IV

II–IV

II–IV

II–IV

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos statistikos
įstatymo pakeitimo projektas (vnt.)
– 1 vnt.

Įstaigų veiklos priežiūros
skyrius

III

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos saugiųjų
dokumentų ir saugiųjų dokumentų
blankų gamybos

Įstaigų veiklos priežiūros
skyrius

III
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įmonėms vienodas verslo sąlygas saugiųjų dokumentų ar
saugiųjų dokumentų blankų gamybos procesuose
Įgyvendinti Finansų ministerijos reguliavimo srities
įstaigų ir įmonių veiklos organizavimo pokyčius

Parengti derybines gaires dėl kitos ES daugiametės
finansinės programos
Parengti Lietuvos poziciją dėl kitos ES daugiametės
finansinės programos
Koordinuoti ir pagal ministerijos kompetenciją rengti
informaciją Euro grupės ir Ekonomikos ir finansų reikalų
tarybos (toliau – ECOFIN) posėdžiams

Parengti vidaus audito tarnybų veikimo 2016 metais
viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kurie valdo, naudoja
valstybės ir savivaldybių turtą ir juo disponuoja, ataskaitą

Vertinti ir, prireikus, tikrinti ar vidaus audito tarnybų
veikla atitinka Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir
vidaus audito įstatymą ir jo įgyvendinamuosius teisės
aktus

įstatymo pakeitimo projektas (vnt.)
– 1 vnt.
Atlikti Finansų ministerijos
reguliavimo srities įstaigų ir įmonių
pertvarkymo, reorganizavimo ar
likvidavimo veiksmai pagal
įsigaliojusius teisės aktus (vnt.) – 5
vnt.
Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
gairių dėl kitos ES daugiametės
finansinės programos projektas
(vnt.) – 1 vnt.
Parengta ir pateikta Vyriausybei
Lietuvos pozicijos dėl kitos ES
daugiametės finansinės programos
projektas (vnt.) – 1 vnt.
Sukoordinuota ir pagal
kompetenciją parengta informacija
Euro grupės ir ECOFIN
posėdžiams (vnt.) – 16 vnt.
Iki 2017 m. liepos 1 d. pateikta
Vyriausybei ir Seimo Audito
komitetui metinė vidaus audito
tarnybų veikimo 2016 metais
viešuosiuose juridiniuose
asmenyse, kurie valdo, naudoja
valstybės ir savivaldybių turtą ir
juo disponuoja, ataskaita (vnt.) – 1
vnt.
Atlikti vidaus audito tarnybų
veiklos vertinimai (vnt.) – 10 vnt.

Įstaigų veiklos priežiūros
skyrius

IV

ES ir tarptautinių santykių
departamento ES biudžeto
skyrius

III

ES ir tarptautinių santykių
departamento ES biudžeto
skyrius

IV

ES ir tarptautinių santykių
departamento ES reikalų
koordinavimo ir analizės
skyrius

II–IV

Vidaus audito ir finansų
kontrolės metodologijos
departamento Vidaus
audito analizės skyrius

II

Vidaus audito ir finansų
kontrolės metodologijos
departamento Vidaus
audito ir finansų kontrolės
metodologijos ir
priežiūros skyrius

II–IV

12

Atnaujinti Viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja
valstybės ir (arba) savivaldybės turtą ir juo disponuoja,
vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo tvarkos aprašą,
nustatant vidaus audito tarnybų veiklos efektyvumo
vertinimo kriterijus ir atliekamų vidaus audito tarnybų
veiklos vertinimų periodiškumą

Parengtas Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2008 m. spalio 31
d. įsakymo Nr. 1K-353 ,,Dėl
viešųjų juridinių asmenų, kurie
valdo, naudoja valstybės ir (arba)
savivaldybės turtą ir juo
disponuoja, vidaus audito tarnybų
veiklos vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo projektas
(vnt.) – 1 vnt.

Patikrinti Jungtinio techninio sekretoriato pateiktą
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną
programos išlaidų deklaraciją

Patikrinta Jungtinio techninio
sekretoriato pateikta Lietuvos ir
Lenkijos bendradarbiavimo per
sieną programos išlaidų deklaracija
(vnt.) – 1 vnt.

Parengti ir pateikti EK Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną programos išlaidų ataskaitą ir
galutinio mokėjimo paraišką
Parengti ir pateikti audito institucijai Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną programos išlaidų ataskaitos
ir galutinio mokėjimo paraiškos projektą
Patikrinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros
parengtas 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Ignalinos
programų (toliau kartu – Ignalinos programa)
nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškas ir jas pateikti
Energetikos ministerijai
Didinti perduodamo centralizuotai valdyti
administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto
apimtis

Parengtos ir pateiktos EK Lietuvos
ir Lenkijos bendradarbiavimo per
sieną programos išlaidų ataskaita ir
galutinio mokėjimo paraiška (vnt.)
– 1 vnt.
Parengtas ir pateiktas audito
institucijai Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programos išlaidų ataskaitos ir
galutinio mokėjimo paraiškos
projektas (vnt.) – 1 vnt.
Patikrintos VšĮ Centrinės projektų
valdymo agentūros parengtos
Ignalinos programos nacionalinės
agentūros mokėjimo paraiškos ir
pateiktos Energetikos ministerijai
(proc.) – 100 proc.
Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
nutarimo dėl administracinės
paskirties valstybės nekilnojamojo
turto perdavimo valdyti
centralizuotai projektas (vnt.) – 1
vnt.

Vidaus audito ir finansų
kontrolės metodologijos
departamento Vidaus
audito ir finansų kontrolės
metodologijos ir
priežiūros skyrius

IV

Nacionalinio fondo
departamento ES
struktūrinių fondų išlaidų
deklaravimo skyrius ir ES
struktūrinių fondų
grąžinamų lėšų apskaitos
skyrius

I*

Nacionalinio fondo
departamento ES
struktūrinių fondų išlaidų
deklaravimo skyrius

I*

Nacionalinio fondo
departamento ES
struktūrinių fondų išlaidų
deklaravimo skyrius

I*

Nacionalinio fondo
departamento Tarptautinės
finansinės paramos išlaidų
deklaravimo skyrius

II–IV

Valstybės turto valdymo
departamento
Valstybės turto valdymo
politikos skyrius

II
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Koordinuoti Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu
Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos įgyvendinimo patvirtinimo“ patvirtintame
Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyto
veiksmo „Atitinkamų turto rūšių valdymo efektyvumo
rodiklių ir jų panaudojimo nustatymas, remiantis
valstybės turto (žemės, miškų, kelių, mineralinių išteklių,
kultūros kilnojamųjų ir nekilnojamųjų vertybių) valdymo
analize“ įgyvendinimą
Nustatyti naujus valstybės nekilnojamojo turto
centralizuoto įsigijimo būdus ir pakeisti valstybės
nekilnojamojo turto panaudos teisinį reguliavimą,
siekiant mažinti neatlygintinai naudojamo valstybės
nekilnojamojo turto apimtis
Suvienodinti valstybės ir savivaldybių įmonių mokamų
pelno įmokų ir valstybės valdomų bendrovių mokamų
dividendų teisinį reguliavimą, siekiant užtikrinti
efektyvesnį įmonių valdymą
Informuoti visus suinteresuotus asmenis, apie Valstybei
nuosavybės teise priklausančio turto apimtis, turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo rezultatus

01-01-02

01-01-03

Užtikrinti Finansų
ministerijos valdomų
informacinių sistemų
(toliau – IS) ir
informacinių technologijų
(toliau – IT)
infrastruktūros palaikymą,
veiklos tęstinumą ir
įgyvendinti kitas
priemones, susijusias su
informacinės visuomenės
plėtra
Apmokėti valstybės lėšų
valdymo išlaidas

Atlikti Finansų ministerijos informacinių sistemų
atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą ir rizikos
vertinimą

Parengti trūkumų, pastebėtų atliekant Finansų
ministerijos informacinių technologijų saugos atitikties ir
rizikos 2017 metais vertinimą, šalinimo planą
Užtikrinti Finansų ministerijos IT infrastruktūros ir
Finansų ministerijos duomenų centro funkcionavimą
Valstybės iždo sąskaitos išrašo pagrindu įrašyti į
apskaitos sistemas Lietuvos banko nurašytus paslaugų
mokesčius

Sukoordinuotas Vyriausybės
programos įgyvendinimo plane
numatyto veiksmo dėl tam tikrų
turto rūšių valdymo efektyvumo
rodiklių ir jų panaudojimo
nustatymo įgyvendinimas (proc.) –
100 proc.
Parengtas ir Vyriausybei pateiktas
Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas ir susijusių įstatymų
pakeitimo projektai (proc.) – 100
proc.
Parengtas ir Vyriausybei pateiktas
Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybės įmonių įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas (vnt.)
– 1 vnt.
Pateikta Vyriausybei Valstybei
nuosavybės teise priklausančio
turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo ataskaita (vnt.) –
1 vnt.
Parengta vertinimo ataskaita (vnt.)
– 1 vnt.

Parengtas finansų ministro įsakymo
dėl trūkumų šalinimo plano
patvirtinimo projektas (vnt.) – 1
vnt.
Užtikrintas IT infrastruktūros ir
duomenų centro palaikymas ir
veiklos tęstinumas (darbo laiko per
metus proc.) – 99 proc.
Lietuvos banko nurašytų paslaugų
mokesčių duomenys įrašyti į
apskaitos sistemas (proc.) – 100
proc.

Valstybės turto valdymo
departamento
Valstybės turto valdymo
politikos skyrius

IV

Valstybės turto valdymo
departamento
Valstybės turto valdymo
politikos skyrius

IV

Valstybės turto valdymo
departamento
Valstybės turto valdymo
politikos skyrius

II

Valstybės turto valdymo
departamento
Valstybės turto valdymo
politikos skyrius

II

Informacinių technologijų
departamento direktoriaus
pavaduotojas
Informacinių technologijų
departamento saugos
įgaliotinis

II
III

Informacinių technologijų
departamento
Informacinių technologijų
infrastruktūros skyrius

II–IV

Valstybės iždo
departamento Apskaitos ir
atskaitomybės skyrius

II–IV

271,0

2 681,0
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Padengti Lietuvos banko neigiamas palūkanas

01-01-05

Dalyvauti ES ir
tarptautinių finansų
organizacijų veikloje,
atstovaujant Lietuvos
Respublikos interesams,
bei administruoti pagalbą
vystymuisi, teikiamą per
tarptautines finansų
organizacijas

01-01-06

Organizuoti Finansų
ministerijos atašė veiklą
Lietuvos nuolatinėje
atstovybėje ES

01-01-07

Informuoti visuomenę
apie vykdomą finansų
politiką, jos prioritetus ir
Finansų ministerijos
veiklą, Europos Sąjungos
ir euro zonos valdymo
institucijų sprendimus,
skatinti tikslinių grupių
ekonominį ir finansinį
švietimą

01-01-08

Planuoti ir pervesti lėšas į
Rezervinį (stabilizavimo)
fondą

Atstovauti Lietuvos Respublikai Pasaulio banko Plėtros
komiteto ir metiniuose valdytojų tarybos posėdžiuose,
dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių atstovų,
koordinuojančių Pasaulio banko klausimus, susitikimuose

Dalyvauti ES Tarybos ir EK darbo grupių, svarstančių
biudžeto, finansų, finansinių paslaugų, mokesčių ir
struktūrinės politikos klausimus, posėdžiuose ir atstovauti
Lietuvos pozicijai
Organizuoti neformalius susitikimus su valstybių narių ir
EK atstovais sprendžiant aktualius finansų, finansinių
paslaugų, mokesčių ir struktūrinės politikos klausimus ir
dalyvauti juose
Rengti pranešimus spaudai, komentarus, organizuoti
spaudos konferencijas, pasisakymus per radiją ir
televiziją, diskusijas, susitikimus su visuomene Finansų
ministerijos kompetencijos klausimais, nuolat atnaujinti
interneto svetainės informaciją, rengti informaciją apie
Finansų ministerijos veiklą, plėsti Finansų ministerijos
veiklą finansinio švietimo srityje, prisidedant prie
ekonominio švietimo projektų įgyvendinimo
Parengti 2018 m. Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų
sąmatos projektą

Lietuvos banko nurašytų neigiamų
palūkanų duomenys įrašyti į
apskaitos sistemas (proc.) – 100
proc.
Įvykusios komandiruotės,
susijusios su pagalbos neturtingų
šalių vystymuisi teikimu (vnt.), –
11
Padidinta Lietuvos Respublikos
teikiama parama neturtingų šalių
vystymuisi (administracinės
išlaidos, susijusios su pagalbos
neturtingų šalių vystymuisi teikimu
per tarptautines finansų
organizacijas) (eurais) – 26 000
eurų
Dalyvauta ES Tarybos ir EK darbo
grupių, svarstančių biudžeto,
finansų, finansinių paslaugų,
mokesčių ir struktūrinės politikos
klausimus, posėdžiuose (vnt.) –
200 vnt.
Dalyvauta neformaliuose
susitikimuose su valstybių narių
arba EK atstovais sprendžiant
aktualius finansų, mokesčių ir
struktūrinės politikos klausimus
(vnt.) – 40 vnt.

Paskelbta Finansų ministerijos
informacija visuomenei aktualiais
klausimais (publikacijų
žiniasklaidoje panaudojant Finansų
ministerijos pateiktą informaciją
dalis, proc.) – 80 proc.

Valstybės iždo
departamento Apskaitos ir
atskaitomybės skyrius
ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius
ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

Biudžeto atašė, finansų
atašė, finansinių paslaugų
atašė, mokesčių atašė,
struktūrinės politikos atašė

Viešųjų ryšių skyrius

Padidėjęs interneto svetainės
lankytojų skaičius, palyginti su
2016 m. (proc.), – 3 proc.

Parengtas 2018 m. Rezervinio
(stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos
projektas (vnt.) – 1 vnt.

II-IV
26,0
II–IV

II–IV

II–IV

467,0

65,0

II–IV
Biudžeto departamento
Ūkio sektorių skyrius

III–IV

60 062,0
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Pervesti lėšas vadovaujantis Rezervinio (stabilizavimo)
fondo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais
01-01-10

Atlyginti VĮ Turto bankui
už valstybės
nekilnojamojo turto ir
akcijų pardavimą

Patikrinti VĮ Turto banko pateiktus duomenis apie
apskaičiuotą atlygį už valstybės nekilnojamojo turto ir
akcijų pardavimą

02-01-01

Palaikyti Viešojo
sektoriaus apskaitos ir
ataskaitų konsolidavimo
informacinę sistemą
(toliau – VSAKIS)

Atlikti VSAKIS funkcinių ir techninių galimybių
pakeitimus atsižvelgiant į naudotojų poreikius ir teisės
aktų reikalavimus, taip pat pasirengimo IT infrastruktūros
konsolidavimui reikalavimus

02-01-02

02-01-05

02-01-06

Palaikyti Finansų
ministerijos finansų
valdymo ir apskaitos
informacinę sistemą
(toliau – FVAIS)

Atlikti FVAIS funkcinių ir techninių galimybių
pakeitimus atsižvelgiant į naudotojų poreikius ir teisės
aktų reikalavimus, taip pat pasirengimo IT infrastruktūros
konsolidavimui reikalavimus

Modernizuoti ir plėsti
VBAMS funkcines
galimybes, naujinti jos
versijas, optimizuoti
veiklos procesų bei
kaupiamus duomenis

Atlikti VBAMS funkcinių ir techninių galimybių
pakeitimus atsižvelgiant į naudotojų poreikius ir teisės
aktų reikalavimus, taip pat pasirengimo IT infrastruktūros
konsolidavimui reikalavimus

Palaikyti Stebėsenos
informacinę sistemą
(toliau – SIS)

Atlikti SIS funkcinių ir techninių galimybių pakeitimus,
atsižvelgiant į naudotojų poreikius ir teisės aktų
reikalavimus, taip pat pasirengimo IT infrastruktūros
konsolidavimui reikalavimus

Pervestos į Rezervinį
(stabilizavimo) fondą lėšos pagal
gautas pajamas iš 2017 m. sąmatoje
numatytų šaltinių (proc.) – 100
proc.
Atlyginta VĮ Turto bankui už
valstybės nekilnojamojo turto ir
akcijų pardavimą (proc.) – 100
proc.
Išspręsta VSAKIS iki 2017 m.
gruodžio 1 d. registruotų incidentų
(poreikių) (proc.) – ne mažiau kaip
95 proc.
Parengti Valstybės biudžeto,
apskaitos ir mokėjimų sistemos
(toliau – VBAMS) nuostatų ir
specifikacijos pakeitimus,
įtraukiant FVAIS posistemę į
VBAMS struktūrą (vnt.) – 2 vnt.
Išspręsta FVAIS iki 2017 m.
gruodžio 1 d. registruotų incidentų
(poreikių) (proc.) – ne mažiau kaip
95 proc.
Atlikti VBAMS standartinio
funkcionalumo migraciją į naują
MS Dynamic versiją (įgyvendintų
migravimo užduočių skaičius vnt.)
– 2 vnt.
Išspręsta VBAMS iki 2017-12-01
registruotų incidentų (poreikių)
(proc.) – ne mažiau kaip 95 proc.
Įsigytos VBAMS MS Dynamic
NAV gamintojo palaikymo
paslaugos (sudarytų sutarčių
skaičius vnt.) – 1 vnt.
Pritaikyta SIS dėl pasikeitusios
planavimo dokumentų struktūros
(pakeitimų skaičius vnt.) – 1 vnt.

Valstybės iždo
departamento Apskaitos ir
atskaitomybės skyrius
Valstybės turto valdymo
departamento
Valstybės turto valdymo
politikos skyrius
Informacinių technologijų
departamento IS skyrius
Valstybės turto valdymo
departamento Viešojo
sektoriaus finansinių
ataskaitų konsolidavimo
skyrius

Informacinių technologijų
departamento VBAMS
skyrius

II–IV

II–IV

1 443,0

II–IV

556,0

III
52,0
II–IV

Informacinių technologijų
departamento VBAMS
skyrius,
Biudžeto departamento
skyriai

IV

II–IV

850,0

III
Informacinių technologijų
departamento IS skyrius;
Biudžeto departamento
Biudžeto metodologijos ir

II

100,0
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Pagerintas SIS patogumas
naudotojams, išvystyta pagrindinių
rodiklių stebėsenos funkcinė
galimybė (pakeitimų skaičius, vnt.)
– 2 vnt.

02-01-07

02-01-08

03-01-02

Išspręsta SIS iki 2017 m. gruodžio
1 d. registruotų incidentų (poreikių)
(proc.) – ne mažiau kaip 95 proc.

Viešinti informaciją apie
valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų
pajamas, išlaidas
elektroninėje erdvėje per
tam sukurtą informacinę
sistemą

Sukurti teisines ir metodines priemones viešai pateikti
informaciją apie viešojo sektoriaus subjektų pajamas,
išlaidas ir kitus finansinius duomenis elektroninėje
erdvėje

Sukurti elektroninę
paslaugą „E. sąskaita“

Atlikti IS „E. sąskaita“ funkcinių ir techninių galimybių
pakeitimus atsižvelgiant į naudotojų poreikius ir teisės
aktų reikalavimus

Administruoti Šveicarijos
finansinę paramą

Parengti ir (arba) patvirtinti tarpines ir metines bei
galutines Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programos finansuojamų programų ir projektų
įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitas

Organizuoti kasmetinį atsiskaitymą Šveicarijai už
finansinės paramos panaudojimo Lietuvoje pažangą

Organizuoti galutinį Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos įgyvendinimo vertinimą

Parengta viešinamų finansinių
rodiklių struktūra (vnt.) – 1 vnt.
Įsigytos IS „E. sąskaita“ plėtros
paslaugos (sudarytų sutarčių sk.
vnt.) – 1 vnt.
Atlikti IS sąsajų modifikavimai
(vnt.) – 2 vnt.

Parengtos ir (arba) patvirtintos
Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos
finansuojamų programų ir projektų
įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitos
(vnt.) – 13 vnt.

Parengta Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos
įgyvendinimo Lietuvoje metinė
ataskaita (vnt.) – 1 vnt.
Suorganizuotas metinis susitikimas
su Šveicarijos atstovais (vnt.) – 1
vnt.
Parengta Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos
įgyvendinimo Lietuvoje galutinė
ataskaita (vnt.) – 1 vnt.
Suorganizuotas galutinis Lietuvos
ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programos įgyvendinimo
vertinimas ir parengta galutinė
vertinimo ataskaita (vnt.) – 1 vnt.

planavimo skyrius
III

II–IV
Valstybės iždo
departamento Apskaitos ir
atskaitomybės skyrius,
Informacinių technologijų
departamento VBAMS
skyrius ir Informacinių
sistemų skyrius
Informacinių technologijų
departamento direktorius

IV

III
III–IV

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

II–IV

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

II

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

II

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

IV

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

II

232,0

90,0

238,0
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03-01-03

Administruoti Europos
ekonominės erdvės (EEE)
ir Norvegijos finansinius
mechanizmus

Organizuoti kasmetinį atsiskaitymą šalims donorėms už
EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo
Lietuvoje pažangą

Parengta strateginė 2009–2014
metų EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų įgyvendinimo
Lietuvoje ataskaita (vnt. ) – 2 vnt.

Suorganizuotas metinis susitikimas
su šalimis donorėmis (vnt.) – 1 vnt.
Parengtas audito rekomendacijų
įgyvendinimo planas (vnt.) – 1 vnt.

Tobulinti 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų administravimo ir įgyvendinimo Lietuvoje
sistemą

Parengtas finansų ministro 2012 m.
balandžio 11 d. įsakymo Nr. 1K135 „Dėl 2009–2014 m. Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos
finansinių mechanizmų
įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo
projektas (vnt.) – 1 vnt.
Parengtos 2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
techninės programos tarpinės
finansinės ataskaitos (vnt.) – 3 vnt.

Organizuoti atsiskaitymą šalims donorėms už 2009–2014
metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
techninės programos lėšų panaudojimą

Parengti kvietimo dokumentus ir įvykdyti 2009–2014
metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų
idėjų konkursą
Parengti Susitarimo memorandumus dėl 2014–2021
metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
įgyvendinimo Lietuvoje
Parengti ir pasirašyti 2014–2021 metų techninės
paramos ir Dvišalio bendradarbiavimo fondo paramos
sutartis

Parengtos 2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
techninės programos išlaidų
deklaracijos (vnt.) – 3 vnt.
Parengta 2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
metinė techninės programos
įgyvendinimo ataskaita (vnt.) – 1
vnt.
Parengti kvietimo dokumentai ir
įvykdytas Nacionalinio dvišalio
bendradarbiavimo fondo projektų
idėjų konkursas (vnt.) – 1 vnt.
Parengti ir pasirašyti Susitarimo
memorandumai dėl 2014–2021 m.
EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų įgyvendinimo
Lietuvoje (vnt.) – 2 vnt.
Parengtos ir pasirašytos Techninės
paramos bei Dvišalio
bendradarbiavimo fondo paramos
sutartys (vnt.) – 2 vnt.

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius
Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius
Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

II
II
II–IV

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

II

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

II–IV

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

II–IV

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

II

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

II–III

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

III–IV

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

III–IV

343,0
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Atlikti 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir
Norvegijos finansinių mechanizmų audito institucijos
funkcijas

Patikrinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir
nacionalinės koordinavimo institucijos parengtas 2009–
2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
programų tarpines finansines ataskaitas ir jas pateikti
Finansinių mechanizmų valdybai

Pateikti Finansinių mechanizmų valdybai pranešimus dėl
įtariamų ir nustatytų 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų programų pažeidimų už
kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį

Pateikti EK nustatytu terminu 2014–2020 metų
finansavimo laikotarpio ES fondų investicijų veiksmų
programos metinę įgyvendinimo ataskaitą
03-01-04

Administruoti 2014–2020
m. ES struktūrinių fondų
lėšas

Pateikti EK nustatytu terminu Partnerystės sutarties
įgyvendinimo pažangos ataskaitą
Įgyvendinti institucijoms vadovaujančiosios institucijos
atsakomybe pavestų vykdyti užduočių, susijusių su 2013
m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos

Atlikus finansinių mechanizmų
deklaruotų išlaidų patikrinimus ir
baigiamųjų finansinių mechanizmų
programų užbaigimo auditų viešąjį
pirkimą parengtos ir pateiktos
vertinimo ataskaitos (vnt.) – 3 vnt.
Parengta ir Finansinių mechanizmų
valdybai pateikta metinė audito
institucijos ataskaita (vnt.) – 1 vnt.
Patikrintos ir Finansinių
mechanizmų valdybai pateiktos
VšĮ Centrinės projektų valdymo
agentūros ir nacionalinės
koordinavimo institucijos
parengtos 2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
programų tarpinės finansinės
ataskaitos (proc.) – 100 proc.

Parengti ir pateikti Finansinių
mechanizmų valdybai pranešimai
dėl įtariamų ir nustatytų 2009–2014
metų EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų programų pažeidimų
už kiekvieną kalendorinių metų
ketvirtį (vnt.) – 4 vnt.
Iki 2017 m. birželio 30 d. parengta
ir EK pateikta 2014–2020 metų ES
fondų investicijų veiksmų
programos metinė įgyvendinimo
ataskaita (vnt.) – 1 vnt.
Iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.
parengta ir EK pateikta
Partnerystės sutarties įgyvendinimo
pažangos ataskaita (vnt.) – 1 vnt.
Įgyvendintos institucijoms
vadovaujančiosios institucijos
atsakomybe pavestų vykdyti
užduočių, susijusių su Reglamento

Vidaus audito ir finansų
kontrolės metodologijos
departamento Vidaus
audito ir finansų kontrolės
metodologijos ir
priežiūros skyrius

III–IV

III–IV

Nacionalinio fondo
departamento Tarptautinės
finansinės paramos išlaidų
deklaravimo skyrius

II–IV

Nacionalinio fondo
departamento Tarptautinės
finansinės paramos išlaidų
deklaravimo skyrius

II–IV

ES investicijų
departamento Europos
socialinio fondo,
Investicijų į infrastruktūrą,
inovacijas ir verslą,
Finansinių priemonių,
Išteklių valdymo ir
Stebėsenos ir analizės
skyriai
ES investicijų
departamento ES
sanglaudos politikos
skyrius
ES investicijų
departamento Valdymo ir
kontrolės sistemos
priežiūros skyrius

II

4 522,0
III

IV
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Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam
fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui
kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės
fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros
fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos
bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (toliau – Reglamentas
Nr. 1303/2013), 125 straipsnyje numatytomis
funkcijomis, rizikos valdymo priemonių planuose
numatytas priemones
Organizuoti ir koordinuoti fondų fondų (arba finansinių
priemonių, kai fondų fondas nesteigiamas) savivaldybių
viešųjų pastatų atnaujinimo ir viešojo ir privataus
kultūros paveldo pritaikymo visuomenės poreikiams
srityse, steigimą ir finansavimo sutarčių sudarymą

Parengti ir pateikti audito institucijai 2007–2013 metų ES
struktūrinės paramos išlaidų ataskaitų ir galutinio
mokėjimo paraiškų projektus
Parengti ir pateikti EK 2007–2013 metų ES struktūrinės
paramos išlaidų ataskaitas ir galutinio mokėjimo
paraiškas
Patikrinti įgyvendinančiųjų institucijų, vadovaujančiosios
institucijos, kai tai susiję su ES struktūrinių fondų
finansinėmis priemonėmis, pateiktas 2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų išlaidų deklaracijas
Parengti ir pateikti EK 2014–2020 metų ES struktūrinių
fondų tarpinio mokėjimo paraiškas

Nr. 1303/2013 125 straipsnyje
numatytomis funkcijomis, rizikos
valdymo priemonių planuose
numatytos priemonės (proc.) – 90
proc.

Įsteigti fondų fondai (arba
įgyvendinamos finansinės
priemonės, kai fondų fondas
nesteigiamas) savivaldybių viešųjų
pastatų atnaujinimo ir viešojo ir
privataus kultūros paveldo
pritaikymo visuomenės poreikiams
srityse (vnt.) – 2 vnt.
Parengti ir pateikti audito
institucijai 2007–2013 metų ES
struktūrinės paramos išlaidų
ataskaitų ir galutinio mokėjimo
paraiškų projektai (vnt.) – 8 vnt.

Parengtos ir pateiktos EK 2007–
2013 metų ES struktūrinės paramos
išlaidų ataskaitos ir galutinio
mokėjimo paraiškos (vnt.) – 6 vnt.
Patikrintos įgyvendinančiųjų
institucijų, vadovaujančiosios
institucijos, kai tai susiję su ES
struktūrinių fondų finansinėmis
priemonėmis, pateiktos ES
struktūrinių fondų išlaidų
deklaracijos (proc.) – 100 proc.

Parengtos ir pateiktos EK 2014–
2020 metų ES struktūrinių fondų
tarpinio mokėjimo paraiškos (vnt.)
– 18 vnt.

ES investicijų
departamento Finansinių
priemonių skyrius

IV

Nacionalinio fondo
departamento ES
struktūrinių fondų išlaidų
deklaravimo skyrius

I*

Nacionalinio fondo
departamento ES
struktūrinių fondų išlaidų
deklaravimo skyrius

I*

Nacionalinio fondo
departamento ES
struktūrinių fondų išlaidų
deklaravimo skyrius ir ES
struktūrinių fondų
grąžinamų lėšų apskaitos
skyrius
Nacionalinio fondo
departamento ES
struktūrinių fondų išlaidų
deklaravimo skyrius

II–IV

II–IV
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Patikrinti įgyvendinančiųjų institucijų, vadovaujančiosios
institucijos, kai tai susiję su ES struktūrinių fondų
finansinėmis priemonėmis, pateiktas 2014–2020 metų ES
struktūrinių fondų metines sąskaitas

03-01-05

Užtikrinti ES fondų
investicijų vertinimą

03-01-06

Planuoti ir įgyvendinti ES
investicijų komunikacijos
ir informavimo veiksmus

01-01-01

Valdyti perfinansavimo
riziką ir vykdyti
mokėjimus, susijusius su
valstybės vardu
prisiimtais skoliniais
įsipareigojimais

01-01-02

Valdyti valiutų kursų ir
palūkanų normų kitimo
riziką, sudaryti išvestinių
finansinių priemonių
sandorius draudžiantis
nuo rinkos rizikos

Patikrintos įgyvendinančiųjų
institucijų, vadovaujančiosios
institucijos, kai tai susiję su ES
struktūrinių fondų finansinėmis
priemonėmis, pateiktos 2014–2020
metų ES struktūrinių fondų metinės
sąskaitos (proc.) – 100 proc.

Nacionalinio fondo
departamento ES
struktūrinių fondų išlaidų
deklaravimo skyrius ir ES
struktūrinių fondų
grąžinamų lėšų apskaitos
skyrius

IV

Parengti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų sąskaitų
EK projektus ir pateikti audito institucijai

Parengti 2014–2020 metų ES
struktūrinių fondų sąskaitų EK
projektai ir pateikti audito
institucijai (vnt.) – 3 vnt.

Koordinuoti, organizuoti ir įgyvendinti strateginius
vertinimus, susijusius su Lietuvos 2007–2013 metų ES
struktūrinės paramos panaudojimo strategijos
įgyvendinimu, organizuoti ir įgyvendinti 2014–2020
metų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo
veiklas

Nacionalinio fondo
departamento ES
struktūrinių fondų išlaidų
deklaravimo skyrius ir ES
struktūrinių fondų
grąžinamų lėšų apskaitos
skyrius

Atlikti 2017 m. vertinimai
(metiniuose vertinimo planuose
suplanuotų vertinimų proc.) – 100
proc.

ES investicijų
departamento
Vertinimo skyrius

II–IV

534,0

Įgyvendinamos komunikacijos
kampanijos: „Veiksmų programos
įgyvendinimo eigos ir finansavimo
galimybės“, „Projektų vykdytojų
bendruomenės stiprinimas“,
„2014–2020 m. ES fondų
investicijų komunikacijos
strategijos valdymas“ (vnt.) – 3
vnt.

ES investicijų
departamento
ES investicijų
komunikacijos skyrius

II–IV

660,0

Sudaryti 2017 metų valstybės piniginių srautų prognozes

Finansų ministerijos laiku atlikti
mokėjimai, susiję su skolinių
įsipareigojimų vykdymu (mokėtinų
palūkanų ir grąžintinų sumų proc.),
– 100 proc.

Valstybės iždo
departamento
Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyrius

II–IV

539 356,0

Sudaryti išvestinių finansinių priemonių sandorius,
draudžiantis nuo valiutos kursų pokyčių rizikos

Vertybinių popierių emisijos,
denominuotos kita nei eurais
valiuta, apdraustos nuo valiutos
kursų kitimo rizikos (proc.) – 100
proc.

Valstybės iždo
departamento
Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyrius

II–IV

8 464,0

Įgyvendinti 2015–2018 metų informavimo ir viešinimo
priemonių plane numatytas informavimo ir
komunikacijos veiklas

IV

01.04 programa. SKOLOS VALSTYBĖS VARDU VALDYMAS
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01-01-03

01-02-01

Finansuoti didžiąją
Vyriausybės skolinimosi
valstybės vardu poreikio
dalį išleidžiant VVP,
platinant ilgalaikius VVP,
orientuotis į likvidžių
emisijų sukūrimą
Investuoti laikinai laisvas
lėšas ir gauti investicijų
grąžą, administruoti ir
susigrąžinti valstybės
vardu perskolintas lėšas

01-01-03

Planuoti ir pervesti
savivaldybėms lėšas,
numatytas bendrosios
dotacijos kompensacijai
mokėti

01-01-04

Paskirstyti ir pervesti
savivaldybėms lėšas,
numatytas piliečių
nuosavybės teisėms į
išlikusius gyvenamuosius
namus, jų dalis, butus
atkurti ir kompensacijoms
už išperkamą
nekilnojamąjį turtą
religinėms bendrijoms
išmokėti

01-01-06

Paskirstyti savivaldybėms
Finansų ministerijos
asignavimuose numatytas
lėšas savivaldybių
negautoms pajamoms
padengti

Esant poreikiui organizuoti skolinimąsi ir koordinuoti su
juo susijusių mokesčių sumokėjimą

Pasiskolinta pakankamai lėšų
(proc.) – ne mažiau kaip 100 proc.

Organizuoti Lietuvos kredito reitingų nustatymą

Galiojančios sutartys su reitingų
agentūromis dėl kredito reitingo
nustatymo (vnt.) – 3 vnt.

Išleisti elektroninį leidinį apie 2016 metų valstybės skolą

Išleistas leidinys apie 2016 metų
valstybės skolą (vnt.) – 1 vnt.

Administruoti perskolintas lėšas

Įvykdytas perskolintų lėšų
susigrąžinimo 2017 metais planas
(proc.) – 100 proc.

Valstybės iždo
departamento Skolinimosi
ir pinigų valdymo skyrius
Valstybės iždo
departamento
Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyrius
Valstybės iždo
departamento Skolinimosi
ir pinigų valdymo skyrius
Valstybės iždo
departamento Skolinimosi
ir pinigų valdymo skyrius

02.01 programa. TEISĖS AKTUOSE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ FINANSAVIMAS SAVIVALDYBĖSE
Lietuvos Respublikos savivaldybių
biudžetų pajamų nustatymo
Suplanuoti ir pervesti lėšas savivaldybėms bendrosios
metodikos įstatyme nustatytais
Biudžeto departamento
dotacijos kompensacijai mokėti vadovaujantis Lietuvos
terminais savivaldybėms pervestos
Savivaldybių biudžetų
Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo
teisės aktuose numatytos valstybės
skyrius
metodikos įstatymu
biudžeto lėšos (šiam tikslui
patvirtintos bendros sumos proc.) –
100 proc.

Paskirstyti 2017 m. valstybės biudžete savivaldybėms
numatytas lėšas

Ši priemonė šiais metais nebus vykdoma, nes visos
savivaldybės 2016 metais gavo joms prognozuotas
pajamas

Parengtas finansų ministro įsakymo
dėl lėšų paskirstymo
savivaldybėms projektas (vnt.) – 1
vnt.

Biudžeto departamento
Savivaldybių biudžetų
skyrius

IV
II–IV

6 018,0

III–IV
IV

618,0

II–IV

46 179,0

II–IV

2 317,0

4 344,0
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01-01-07

Pervesti savivaldybėms
kitas lėšas

01-01-08

Pervesti lėšas Vilniaus
miesto savivaldybei,
vykdant Vilniaus
apygardos administracinio
teismo 2016 m. rugsėjo 7
d. nutartį

01-02-01

Pervesti savivaldybėms 2017 metams teisės aktuose
numatytas lėšas
Pervesti lėšas Vilniaus miesto savivaldybei, vykdant
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m.
rugsėjo 7 d. nutartį

Pervestos savivaldybėms teisės
aktuose numatytos lėšos (proc.) –
100 proc.

Pervestos lėšos Vilniaus miesto
savivaldybei vykdant Vilniaus
apygardos administracinio teismo
2016 m. rugsėjo 7 d. nutartį (šiam
tikslui patvirtintos sumos proc.) –
100 proc.

Biudžeto departamento
Savivaldybių biudžetų
skyrius

II–IV

Pagal
patikslintas
sąmatas

Biudžeto departamento
Savivaldybių biudžetų
skyrius

II

18 600,0

02.02 programa. EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMAS
Laiku pervesti/
perskirstyti EEE ir
Apmokėta pagrįstų ir tinkamai
Norvegijos finansinių
Patikrinti ir apmokėti išlaidas pagal mokėjimo paraiškas,
parengtuose mokėjimų prašymuose
Tarptautinės finansinės
mechanizmų nacionalinio
parengti reikalingus dokumentus sprendimui dėl lėšų
deklaruojamų išlaidų dalis, priimti
paramos koordinavimo
II–IV
dvišalio
perskirstymo
sprendimai dėl lėšų perskirstymo
skyrius
bendradarbiavimo fondo
(proc.) – 100 proc.
lėšas šio fondo paramos
gavėjams

254,0

01-03-01

Skirti lėšų projektų
papildomoms išlaidoms,
kurios atsirado dėl
objektyvių priežasčių
projektų įgyvendinimo
metu ir kurių nebuvo
įmanoma numatyti
projekto paraiškos
rengimo, vertinimo ir
paramos projektui
skyrimo metu, ir projektų
netinkamo finansuoti iš
ES struktūrinių fondų lėšų
pirkimo ir (arba) importo
pridėtinės vertės
mokesčio išlaidoms
apmokėti (valstybės
biudžeto lėšos)

Įvertinus iš atitinkamos ministerijos ir (ar) kitos valstybės
institucijos gautus prašymus, skirti lėšas projektų
papildomoms išlaidoms, kurios atsirado dėl objektyvių
priežasčių projektų įgyvendinimo metu ir kurių nebuvo
įmanoma numatyti projekto paraiškos rengimo, vertinimo
ir paramos projektui skyrimo metu, ir projektų netinkamo
finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų pirkimo ir (arba)
importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidoms apmokėti

Priimti sprendimai dėl lėšų skyrimo
per 30 dienų nuo prašymo gavimo
dienos (proc.) – 100 proc.

ES investicijų
departamento Stebėsenos
ir analizės skyrius

II–IV

526,0

01-03-02

Sumokėti į ES biudžetą
arba atitinkamoms donorų
institucijoms nenumatytas
įmokas, arba padengti
finansinės paramos lėšų

Skirti lėšas į ES biudžetą arba donorų institucijoms
nenumatytoms įmokoms, susijusioms su Finansų
ministerijos administruojamais bendrai iš ES paramos
lėšų finansuojamais projektais, ir jas pervesti EK
nustatytu terminu

EK nustatytu terminu pervestos į
ES biudžetą nenumatytos įmokos,
susijusios su Finansų ministerijos
administruojamais bendrai iš ES
paramos lėšų finansuojamais

ES investicijų
departamento Stebėsenos
ir analizės skyrius,
Nacionalinio fondo
departamento Tarptautinės

II–IV

5 062,0
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skolas, susijusias su
Finansų ministerijos
administruojamais
bendrai iš ES arba kitos
tarptautinės finansinės
paramos lėšų
finansuojamais projektais
(valstybės biudžeto lėšos)

projektais (proc.), – 100 proc.

finansinės paramos išlaidų
deklaravimo skyrius,
Valstybės iždo
departamentas

01-03-03

Skirti lėšų projektų
išlaidoms finansuoti, kai
ministerija ir (arba) kita
valstybės institucija, pagal
kompetenciją atsakinga už
bendrai finansuojamus iš
ES struktūrinių fondų
arba kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšų
ūkio sektorius, viršija
valstybės biudžete jai
numatytus asignavimus
projektams įgyvendinti

Įvertinti iš atitinkamos ministerijos ir (ar) kitos valstybės
institucijos gautus prašymus ir skirti lėšas projektų,
finansuojamų ES ir kitos finansinės paramos, suteikiamos
Lietuvai, lėšomis, išlaidoms finansuoti, kai ministerija ir
(ar) kita valstybės institucija, pagal kompetenciją
atsakinga už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio
sektorius, viršija valstybės biudžete joms numatytus
asignavimus projektams įgyvendinti

Priimti sprendimai dėl lėšų skyrimo
per 30 dienų nuo prašymo gavimo
dienos (proc.) – 100 proc.

ES investicijų
departamento Stebėsenos
ir analizės skyrius

II–IV

37 321,0

01-03-04

Skirti valstybės biudžeto
dotacijas savivaldybėms
pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų
programą įgyvendinamų
projektų nuosavam
indėliui užtikrinti
(valstybės biudžeto lėšos)

Vadovaujantis UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros
pateikta išvada, priimti sprendimą skirti dotaciją
savivaldybės nuosavų lėšų indėliui ar jo daliai padengti

Priimti sprendimai skirti dotaciją
per 10 dienų nuo išvados skirti
dotaciją gavimo dienos (proc.) –
100 proc.

ES investicijų
departamento Stebėsenos
ir analizės skyrius

II–IV

7 000,0

II–IV

1 448,0

02.03 programa. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVAS

01-01-01

Teikti Vyriausybei
siūlymus dėl lėšų skyrimo
ir užtikrinti skirtų lėšų
pervedimą asignavimų
valdytojams

Atlikti prašymuose skirti lėšų iš Vyriausybės rezervo
nurodytų lėšų atitikties Vyriausybės rezervo lėšų
naudojimo paskirčiai analizę

Parengti Vyriausybės nutarimų dėl
lėšų skyrimo iš Vyriausybės
rezervo projektai, kuriuose
numatyta skirti Vyriausybės
rezervo lėšas Lietuvos Respublikos
biudžeto sandaros įstatyme
nurodytoms ir Vyriausybės rezervo
lėšų paskirtį atitinkančioms
reikmėms (proc.), – 100 proc.

Biudžeto departamento
Biudžeto metodologijos ir
planavimo skyrius, kiti
departamento skyriai
pagal poreikį
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02.04 programa. EUROPOS SĄJUNGOS NUOSAVI IŠTEKLIAI IR NARYSTĖS MOKESČIAI BEI ĮNAŠAI EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINĖMS FINANSŲ ORGANIZACIJOMS
Į EK sąskaitą pervesti 100 proc.
nustatytos sumos, vadovaujantis
EK, Muitinės departamento prie
ES ir tarptautinių santykių
Pervesti ES nuosavus
01-01-01
Užtikrinti nuosavų išteklių pervedimą į EK sąskaitą
Lietuvos Respublikos finansų
departamento ES biudžeto
II–IV
394 580,0
išteklius
ministerijos ir Žemės ūkio
skyrius
ministerijos duomenimis (proc.), –
100 proc.
Bendrai finansuoti direktoriaus patarėjo, atstovaujančio
Airijai, Danijai, Kosovui ir Lietuvai, pareigybės Europos
rekonstrukcijos ir plėtros banke išlaikymo išlaidas
Sumokėti Lietuvos Respublikos įmokėtojo kapitalo įnašą
Europos stabilumo mechanizmui

01-01-02

Sumokėti narystės
mokesčius ir įnašus ES ir
tarptautinėms finansų
organizacijoms

Pervestos privalomos lėšos
direktoriaus patarėjo pareigybei
išlaikyti Europos rekonstrukcijos ir
plėtros banke (tūkst. eurų) – 84
tūkst. eurų
Sumokėtas Lietuvos Respublikos
įmokėtojo kapitalo įnašas Europos
stabilumo mechanizmui (tūkst.
eurų) – 65 440 tūkst. eurų

Sumokėti narystės mokestį už Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Fiskalinių
reikalų komitetą, Lietuvos asocijuotą narystę mokesčių
bazės irimo ir pelno perkėlimo (angl. Base Erosion and
Profit Shifting – BEPS) projekte ir administravimo
išlaidas už Konvenciją dėl savitarpio administracinės
pagalbos mokesčių srityje ir Daugiašalį susitarimą dėl
visuotinių automatinių mainų finansinių sąskaitų
informacija

Sumokėtas narystės mokestis už
Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos Fiskalinių
reikalų komitetą, Lietuvos
asocijuotą narystę mokesčių bazės
irimo ir pelno perkėlimo (angl.
Base Erosion and Profit Shifting –
BEPS) projektą bei administravimo
išlaidas už Konvenciją dėl
savitarpio administracinės pagalbos
mokesčių srityje ir Daugiašalį
susitarimą dėl visuotinių
automatinių mainų finansinių
sąskaitų informacija (tūkst. eurų) –
84 tūkst. eurų

Sumokėti Lietuvos Respublikos narystės mokestį
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
globaliajam forumui siekiant narystės šio forumo veikloje
skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių klausimais

Sumokėtas Lietuvos Respublikos
narystės mokestis Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos globaliajam forumui
(tūkst. eurų) – 19 tūkst. eurų

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

II

ES ir tarptautinių santykių
departamento ES reikalų
koordinavimo ir analizės
skyrius

II

Mokesčių politikos
departamentas
Mokesčių teisės skyrius

II–III

Mokesčių politikos
departamentas
Mokesčių administravimo
politikos skyrius

II

65 610,0
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01-01-03

Dalyvauti tarptautinių
organizacijų ir fondų
finansiniuose
instrumentuose,
įgyvendinančiuose
vystomojo
bendradarbiavimo veiklą
paramą gaunančiose
šalyse prisidedant prie 17
darnaus vystymosi tikslo
įgyvendinimo

Sumokėti įnašą Tarptautinei plėtros asociacijai

Sumokėtas įnašas Tarptautinei
plėtros asociacijai (tūkst. eurų) –
820 tūkst. eurų

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

II

Sumokėti įnašą Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonei

Sumokėtas įnašas Pabėgėlių
Turkijoje rėmimo priemonei
(eurais) – 2 279 621,61 euro

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

III–IV

Sumokėti įnašą Europos investicijų banko Rytų
partnerystės techninės pagalbos patikos fondui.

Sumokėtas Lietuvos Respublikos
įnašas į Europos investicijų banko
Rytų partnerystės techninės
pagalbos patikos fondą (tūkst.
eurų) – 100 tūkst. eurų

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

II

3 210,0

02.05 programa. LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVŲ KELIONIŲ Į EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS DARBO STRUKTŪRŲ SUSITIKIMUS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
01-01-01

Pervesti lėšas asignavimų
valdytojams kelionių į
susitikimus išlaidoms
padengti

Atlikti asignavimų valdytojų pateiktų mokėjimo paraiškų
dėl kompensavimo už Lietuvos Respublikos atstovų
kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidas
ir dokumentų patikrą, rengti mokėjimo paraiškas

Pagal mokėjimo paraiškas
kompensuotos atstovų kelionių
išlaidos (visų teisės aktų nustatyta
tvarka pateiktų paraiškų proc.) –
100 proc.

Ekonomikos departamento
Programų apskaitos
skyrius

IV

800,0

02. 07 programa. TRADICINIŲ LIETUVOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ, BENDRIJŲ IR CENTRŲ MALDOS NAMŲ ATSTATYMAS IR KITOS REIKMĖS
Paskirstyti valstybės biudžeto lėšas tradicinėms Lietuvos
religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams

01-01-01

Pasirašius lėšų
panaudojimo sutartis,
pervesti asignavimus
tradicinėms Lietuvos
bažnyčioms ir religinių
organizacijų vadovybėms

Pasirašyti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis su
Lietuvos religinėmis bendruomenėmis, bendrijomis ir
centrais

Parengtas finansų ministro įsakymo
dėl valstybės biudžeto lėšų
paskirstymo tradicinėms Lietuvos
religinėms bendruomenėms,
bendrijoms ir centrams projektas
(vnt.) – 1 vnt.

Pasirašytos valstybės biudžeto lėšų
naudojimo sutartys su tradicinėmis
Lietuvos religinėmis
bendruomenėmis, bendrijomis ir
centrais (vnt.) – 12 vnt.

II

Biudžeto departamento
Švietimo, kultūros ir
socialinių sektorių skyrius

697,0
II–IV
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01-01-01



Finansų ministro įsakymu
valstybės biudžeto
asignavimų valdytojams ir
savivaldybėms paskirstyti
ir pervesti lėšas Lietuvos
Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymo
nuostatoms laipsniškai
įgyvendinti

Įgyvendinta per I ketvirtį

02. 08 programa. TEISĖS AKTUOSE NUMATYTO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO UŽTIKRINIMAS

Paskirstyti Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės
biudžeto asignavimus Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymui laipsniškai įgyvendinti

Parengtas finansų ministro 2017 m.
kovo 30 d. įsakymas Nr. 1K-120
„Dėl Lietuvos Respublikos 2017
metų valstybės biudžeto
asignavimų Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymui laipsniškai įgyvendinti
paskirstymo“ (vnt.) – 1 vnt.

Biudžeto departamento
Švietimo, kultūros ir
socialinių sektorių skyrius
ir Savivaldybių biudžetų
skyrius

I

16 000,0

