PATVIRTINTA
Finansų ministerijos korupcijos prevencijos
koordinavimo ir kontrol÷s komisijos
2013 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 31P-1A
INFORMACIJA APIE FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2012 METAIS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, PATVIRTINTŲ ĮSAKYMU NR. 1K-176, VYKDYMAS
Eil.
Nr.
*

Priemon÷s

1.

Papildyti Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos darbo
reglamentą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos finansų ministro
2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr.
1K-251(Žin., 2003, Nr. 1004512), jame nuosekliau ir
išsamiau reglamentuojant teis÷s
aktų projektų rengimo, derinimo
ir vizavimo procesą Finansų
ministerijoje ir nustatant su
finansų ministro įsakymų
projektais susijusios lydimosios
medžiagos privalomo pateikimo
atvejus, tvarką ir šios medžiagos
sąrašą.
Atlikti visuomen÷s apklausą d÷l
verslo apskaitos standartų
rengimo, derinimo ir pri÷mimo
proceso vertinimo korupcijos
pasireiškimo aspektu.

2.

Vykdytojai

Įvykdy
mo
laikas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Informacija apie priemonių vykdymą

Finansų
ministerija

2012 m.
IV
ketvirtis

Išsamiai ir aiškiai nustatytos
teis÷s aktų projektų rengimo,
derinimo ir vizavimo Finansų
ministerijoje procedūros padidins
teis÷s aktų projektų rengimo ir
derinimo veiklos skaidrumą ir
sumažins korupcijos riziką.

Parengtas Lietuvos
Respublikos finansų ministro
2003 m. spalio 15 d.
įsakymo Nr. 1K-251
pakeitimo projektas ir
pateiktas tvirtinti finansų
ministrui.

Priemon÷ įvykdyta.

Audito ir
apskaitos
tarnyba

2012 m.
IV
ketvirtis

Nustatyta visuomen÷s nuomon÷
d÷l didžiausių korupcijos
prielaidų verslo apskaitos
standartų rengimo, derinimo ir
pri÷mimo procese. Įvertintos
korupcijos prevencijos priemon÷s,
kurias įgyvendina viešoji įstaiga
Audito ir apskaitos tarnyba šioje
srityje, ir, atsižvelgiant į
apklausos rezultatus, šios
priemon÷s atitinkamai
tobulinamos.

Atlikta visuomen÷s apklausa
d÷l korupcijos prielaidų
verslo apskaitos standartų
rengimo, derinimo ir
pri÷mimo procese, surinkta
informacija korupcijos
prevencijos priemon÷ms
tobulinti.

Priemon÷ įvykdyta.

Parengtas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. spalio 15
d. įsakymo Nr. 1K-251 pakeitimo projektas ir pateiktas tvirtinti
finansų ministrui.

2012 m. Audito ir apskaitos tarnybos (toliau – Tarnyba) interneto
svetain÷je atlikta visuomen÷s apklausa d÷l verslo apskaitos standartų
(toliau – VAS) rengimo, derinimo ir pri÷mimo proceso vertinimo
korupcijos pasireiškimo aspektu. Apskaustos rezultatai:
- daugiau kaip du trečdaliai (76%) Tarnybos svetain÷je
besilankančių asmenų domisi VAS rengimo ir tvirtinimo
procedūromis, 59% apklausos dalyvių mano, kad VAS rengimo ir
tvirtinimo procedūra n÷ra pakankamai skaidri, joje gali pasireikšti
korupcija.
- didžioji dali (71%) respondentų nurod÷, kad VAS derinimas ir
svarstymas Apskaitos standartų komitete (toliau – Komitetas) mažina
korupcijos pasireiškimo galimybes VAS rengimo ir tvirtinimo
procese.
- absoliuti dauguma apklaustųjų (94%) žino apie galimybę
susipažinti su VAS projektais Tarnybos interneto svetain÷je. Iš to
darytina išvada, kad Tarnyboje sudaryta informavimo apie VAS
projektų rengimą sistema veikia gerai,. Visuomen÷ turi galimybę
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susipažinti su teis÷s aktų projektais ir teikti savo pastabas. 24%
apklaustųjų nurod÷ teikę pastabų d÷l Tarnybos interneto svetain÷je
skelbtų VAS projektų.
- 53% respondentų teigiamai atsak÷ į klausimą, ar Komiteto sud÷tį
įtraukus daugiau valstyb÷s institucijų atstovų ir suvienodinus visų
Komiteto narių balsavimo teises, tai pad÷s mažinti korupcijos
pasireiškimo galimybes VAS rengimo it tvirtinimo procese.
Įvertinus apklausos rezultatus darytina išvada, kad korupcijos
pasireiškimo galimybes VAS rengimo, derinimo ir pri÷mimo procese
mažina s÷kmingai veikianti informavimo apie VAS projektų rengimą
sistema bei Komiteto dalyvavimas VAS derinime.
3.

4.

5.

Parengti Įmonių, turinčių saugiųjų
dokumentų ir saugiųjų dokumentų
blankų gamybos licencijas,
licencijuojamos veiklos sąlygų
laikymosi priežiūros taisyklių,
patvirtintų Valstyb÷s dokumentų
technologin÷s apsaugos tarnybos
prie Finansų ministerijos
direktoriaus 2005 m. spalio 14 d.
įsakymu Nr. I-315 (Žin., 2005,
Nr. 126-4526; 2009, Nr. 743048), naują redakciją, užtikrinant
licencijuojamos veiklos sąlygų
laikymosi tikrinimų
reglamentavimo atitiktį Lietuvos
Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 364
straipsnio nuostatomis, detaliau
nustatant planinių ir neplaninių
patikrinimų atlikimo pagrindus,
tvarką ir trukmę.
Parengti ir Valstyb÷s dokumentų
technologin÷s apsaugos tarnybos
prie Finansų ministerijos
direktoriaus įsakymu nustatyti
įmonių, turinčių saugiųjų
dokumentų ir saugiųjų dokumentų
blankų gamybos licencijas,
apklausų organizavimo tvarką.

Valstyb÷s
dokumentų
technologin÷s
apsaugos
tarnyba prie
Finansų
ministerijos

2012 m.
I
pusmetis

Bus užtikrinta licencijuojamos
veiklos sąlygų laikymosi
tikrinimų reglamentavimo atitiktis
Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 364
straipsnio nuostatoms ir
sumažinta korupcijos rizika
detaliau nustačius planinių ir
neplaninių patikrinimų atlikimo
pagrindus, tvarką ir trukmę.

Parengta ir patvirtinta
Įmonių, turinčių saugiųjų
dokumentų ir saugiųjų
dokumentų blankų gamybos
licencijas, licencijuojamos
veiklos sąlygų laikymosi
priežiūros taisyklių nauja
redakcija, užtikrinanti
licencijuojamos veiklos
sąlygų laikymosi tikrinimų
reglamentavimo atitiktį
Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo
įstatymo 364 straipsnio
nuostatoms.

Priemon÷ įvykdyta.

Valstyb÷s
dokumentų
technologin÷s
apsaugos
tarnyba prie
Finansų
ministerijos

2012 m.
I
pusmetis

Bus patvirtintas klausimynas ir
reglamentuota, kaip apklausų
rezultatai analizuojami ir
aptariami, kaip numatomos
priemon÷s trūkumų priežastims
šalinti, atsižvelgiant į ūkio
subjektų nuomonę. Įmonių
nuomon÷s analiz÷ leis nustatyti
prevencin÷s kontrol÷s priemones
vykdant patikrinimus.

Parengtas Valstyb÷s
dokumentų technologin÷s
apsaugos tarnybos prie
Finansų ministerijos
direktoriaus įsakymas,
nustatantis apklausų
organizavimo tvarką
įmon÷se, turinčiose saugiųjų
dokumentų ir saugiųjų
dokumentų blankų gamybos
licencijas.

Priemon÷ įvykdyta.

Parengti ir Valstyb÷s dokumentų
technologin÷s apsaugos tarnybos
prie Finansų ministerijos
direktoriaus įsakymu patvirtinti
tvarkos aprašą, reglamentuojantį:

Valstyb÷s
dokumentų
technologin÷s
apsaugos
tarnyba prie

2012 m.
II
pusmetis

Sumažinta korupcijos rizika,
reglamentuotas prevencin÷s,
lyginamosios ir grįžtamosios
kontrol÷s atlikimas, išvengiant
šališkumo ir užtikrinant

Parengtas ir patvirtintas
tvarkos aprašas, nustatantis
Valstyb÷s dokumentų
technologin÷s apsaugos
tarnybos prie Finansų

Priemon÷ įvykdyta.

Parengta ir Valstyb÷s dokumentų technologin÷s apsaugos tarnybos
prie Finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 27 d.
įsakymu Nr. 1-70 (Žin., 2012, Nr. 56-2813) patvirtinta Valstyb÷s
dokumentų technologin÷s apsaugos tarnybos prie Finansų
ministerijos atliekamų įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir
saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir
neplaninių patikrinimų taisyklių nauja redakcija, užtikrinanti
licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimų reglamentavimo
atitiktį Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364
straipsnio nuostatoms.

Parengtas ir Valstyb÷s dokumentų technologin÷s apsaugos tarnybos
prie Finansų ministerijos direktoriaus 2012-06-27 įsakymu Nr. 1-101
patvirtintas Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų
dokumentų blankų gamybos licencijas, apklausos procedūros
aprašas, nustatantis įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų
dokumentų blankų gamybos licencijas, apklausų organizavimo
tvarką.

Parengtas ir Valstyb÷s dokumentų technologin÷s apsaugos tarnybos
prie Finansų ministerijos direktoriaus 2012-09-17 įsakymu Nr. 1138 patvirtintas Valstyb÷s tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, atliekančių įmonių licencijuojamos veiklos sąlygų
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6.

7.

1) licencijuojamos veiklos sąlygų
laikymosi tikrinimus atliekančių
darbuotojų veiklos prevencinę
kontrolę, įtvirtinant darbuotojų
rotacijos principus;
2) licencijuojamos veiklos sąlygų
laikymosi tikrinimo proceso
kontrolę ir reguliavimą
(lyginamąją kontrolę);
3) licencijuojamos veiklos sąlygų
laikymosi tikrinimo rezultatų
grįžtamąją kontrolę.
Parengti ir patvirtinti Valstybin÷s
mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – VMI prie
FM) viršininko vidaus įsakymą,
kuriuo būtų išsamiai
reglamentuotos išregistravimo iš
PVM mok÷tojų registro mokesčių
administratoriaus iniciatyva
procedūros ir nustatyti jų atlikimo
terminai.

Finansų
ministerijos

Siekiant projektų patikrų vietose
vykdymo proceso skaidrumo,
įvertinti tikrintinų patikros vietose
metu objektų ir elementų atrankos
metodikos taikymo praktiką
administruojant ES struktūrinę
paramą ir išanalizuoti galimybę
pritaikyti atrankos metodiką,
atliekant projektų patikras vietose,
įgyvendinant kitas viešosios
įstaigos Centrin÷s projektų
valdymo agentūros (toliau –
CPVA) administruojamas
programas.

CPVA

VMI prie FM

2012 m.
I
pusmetis

2012 m.
II
pusmetis

licencijuojamos veiklos sąlygų
laikymosi tikrinimų skaidrumą.

ministerijos darbuotojų,
atliekančių licencijuojamos
veiklos sąlygų laikymosi
tikrinimus, veiklos
prevencinę, lyginamąją ir
grįžtamąją kontrolę.

laikymosi priežiūros funkcijas, veiklos kontrol÷s tvarkos aprašas,
reglamentuojantis licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi
tikrinimus atliekančių darbuotojų veiklos prevencin÷s, lyginamosios
ir grįžtamosios kontrol÷s atlikimą.

Išregistravimo iš PVM mok÷tojų
registro mokesčių
administratoriaus iniciatyva
išsamus reglamentavimas
sumažins galimų korupcijos
apraiškų riziką – aiškiai ir
išsamiai reglamentavus
procedūras ir jų atlikimo
terminus, bus apribota galimyb÷
veiklą vykdantiems darbuotojams
šias procedūras atlikti savo
nuožiūra, piktnaudžiauti
oficialiais įgaliojimais, teikti
viešąsias paslaugas siekiant sau ar
kitiems asmenims naudos. Bus
sudarytos realios prielaidos taikyti
vienodą praktiką visoje VMI
sistemoje ir įgyvendinti lygias
mokesčių mok÷tojų teises.
Nustatytos CPVA
administruojamos programos,
kurias įgyvendinant tikslinga
taikyti tikrintinų patikros vietose
metu objektų ir elementų atrankos
metodiką, siekiant nustatyti
minimalią tikrintinų objektų
apimtį, kuri būtų pakankama
spręsti klausimams d÷l projekto
tikslų įgyvendinimo.

Parengtas ir patvirtintas VMI
prie FM viršininko įsakymas,
kuriame reglamentuotos
išregistravimo iš PVM
mok÷tojų registro mokesčių
administratoriaus iniciatyva
procedūros ir nustatyti jų
atlikimo terminai.

Priemon÷ įvykdyta.

Atlikta analiz÷ ir esant
poreikiui pakeista (-os)
CPVA Veiklos vadovo
Projektų patikrų vietose
atlikimo procedūra (-os) tų
CPVA administruojamų
programų, kurias
įgyvendinant tikslinga taikyti
atrankos metodiką.

Priemon÷ įvykdyta.

VMI prie FM viršininko 2011 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-384
(2012 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-127 redakcija) sudaryta darbo
grup÷ pareng÷ Išregistravimo iš PVM mok÷tojų registro mokesčių
administratoriaus iniciatyva kriterijus (toliau – išregistravimo
kriterijai), kurie buvo suderinti su VMI prie FM padaliniais. Šiuo
metu vyksta galutinis teis÷s akto projekto derinimo etapas.
Išregistravimo kriterijai bus naudojami veikloje, kai tik bus patvirtinti
VMI prie FM viršininko įsakymu.

Siekiant vienodinti patikrų atlikimo praktiką skirtingose CPVA
administruojamose programose ir tobulinti šį procesą, 2012 m.
vasario 13 d. CPVA direktoriaus įsakymu Nr.2012/8-28 buvo
sudaryta Projektų patikrų vietoje vykdymo proceso tobulinimo
grup÷, kurią sudaro CPVA darbuotojai, atsakingi už patikrų proceso
įgyvendinimo priežiūrą ir tobulinimą skirtingose CPVA
administruojamose programose. 2012 m. balandžio 12 d. Projektų
patikrų vietoje vykdymo proceso tobulinimo grup÷s nariams ir
CPVA struktūrinių padalinių vadovams buvo pristatyta tikrintinų
patikros vietoje metu objektų ir elementų atrankos metodika (toliau –
metodika), taikoma administruojant ES struktūrinę paramą.
Atlikus sisteminę projektų patikrų vietoje vykdymo proceso analizę
konstatuota: 1 – metodika gal÷tų būti taikoma tik 2009-2014 m.
Europos ekonomin÷s erdv÷s ir Norvegijos finansinio mechanizmo
l÷šomis finansuojamuose projektuose. D÷l faktinio metodikos
taikymo bus sprendžiama, kai bus patvirtintos šių mechanizmų
administravimo Lietuvoje taisykl÷s ir prasid÷s projektų
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įgyvendinimas; 2 – kitose CPVA administruojamose programose
metodikos taikymas negalimas, tačiau kai kuriose programose
galimas metodikoje nustatytų patikros vietoje metu tikrintinų objektų
atrankos principų pritaikymas. CPVA direktoriaus 2012 m. rugs÷jo
20 d. įsakymu Nr. 2012/8-209 buvo pakeista Ignalinos programos
Projektų patikrų vietoje atlikimo procedūra, nustatant patikros
vietoje metu tikrintų objektų atrankos principus (patikros lapo 1 d.
1.2 p., 2 d. 3 p).
8.

9.

10.

Pakeisti CPVA Veiklos vadovo
Projektų patikrų vietose atlikimo
procedūrų Patikrų vietose lapus.

CPVA

2012 m.
I
pusmetis

Kiekvieno patikras vietose
atlikusio darbuotojo konkrečios
tikrintos objekto dalies
nustatymas užtikrins aiškų ir
skaidrų darbo pasidalijimą bei
atsakomybę už konkrečių
užduočių įgyvendinimą ir
sumažins korupcijos pasireiškimo
rizikos veiksnius.

CPVA direktoriaus įsakymu
pakeisti CPVA Veiklos
vadovo Projektų patikrų
vietose atlikimo procedūrų
Patikrų vietose lapai.

Priemon÷ įvykdyta.

Parengti Turto vertintojo asistentų
kvalifikacijos egzamino
individualių užduočių
kompiuterin÷je duomenų
sistemoje esančios informacijos
keitimo ir papildymo taisykles.

Turto
vertinimo
priežiūros
tarnyba

2012 m.
II
pusmetis

Užtikrinti skaidrias duomenų
atnaujinimo proceso
administravimo procedūras.

Parengtas teis÷s aktas.

Priemon÷ įvykdyta.

Papildyti Turto ir verslo vertintojų
kvalifikacijos egzamino komisijos
darbo reglamentą, patvirtintą
viešosios įstaigos Lietuvos
Respublikos audito, apskaitos ir
turto vertinimo instituto
direktoriaus 2008 m. vasario 22 d.
įsakymu Nr. 4 „D÷l Turto ir
verslo vertintojų kvalifikacijos
egzamino komisijos darbo
reglamento patvirtinimo“,
reglamentuojant Turto vertintojų
kvalifikacijos egzamino komisijos

Turto
vertinimo
priežiūros
tarnyba

2012 m.
II
pusmetis

Užkirsti kelią galimiems
bandymams daryti poveikį
kvalifikacijos egzamino komisijos
narių priimamiems sprendimams.

Parengtas teis÷s aktas.

ES struktūrin÷ paramos 2007-2013 m. veiklos vadovo Projektų
patikrų vietoje atlikimo procedūra pakeista CPVA direktoriaus 2012
m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 2012/8-124 ir joje (dalies „Veiksmai
po patikros 2.3 punktas) bei projekto patikros vietoje lapo formoje
(III dalies „Projekto patikros vietoje ataskaita“ 1 punkto 6 papunktis)
numatyta patikroje vietoje dalyvavusių asmenų atsakomyb÷s sritis.
Parengtas Ignalinos programos Projektų patikrų vietoje atlikimo
procedūros patikros vietoje lapo formos projektas, kuris šiuo metu
derinamas ir bus tvirtinamas CPVA nustatyta tvarka.
Išor÷s sienų ir Europos grąžinimo fondų veiklos vadovo Projektų
patikrų vietoje atlikimo procedūros patikros vietoje lapo forma nebus
keičiame, nes patikroje vietoje dalyvaujantys asmenys kartu tikrina
visus objektus ir jų atsakomyb÷ d÷l tikrintinų sričių yra aiški, t. y.
tikrinta objekto dalis sutampa.
Lietuvos ir Šveicarijos programos veiklos vadovo ir EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų Projektų patikrų vietoje atlikimo
procedūrų patikros vietoje lapų formos šiuo metu nekeičiamos, nes
šiose programose patikros vietoje dar n÷ra atliekamos. Šios
procedūros bus peržiūr÷tos kompleksiškai, atsižvelgiant į
apibendrintus patikrų vietoje praktikos analiz÷s rezultatus.
Parengtas Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino
individualių užduočių kompiuterin÷s duomenų sistemoje esančios
informacijos keitimo bei papildymo taisyklių projektas.
Finansų ministrui patvirtinus Turto arba verslo vertintojo
kvalifikacijos egzaminų organizavimo taisykles, aukščiau min÷tas
taisyklių projektas bus patvirtintas.

Priemon÷ įvykdyta.
Parengtas ir pateiktas Finansų ministerijai derinti Turto arba verslo
vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijos darbo reglamento, kuris
bus tvirtinamas finansų ministro įsakymu, projektas, kuriame,
numatyta galimyb÷ Priežiūros įstaigai teikti finansų ministrui
siūlymą d÷l Egzamino komisijos nario atstatydinimo. Siūlymas gali
būti teikiamas paaišk÷jus aplinkyb÷ms, jog Egzamino komisijos
nario pateikta Egzamino komisijos nario sąžiningumo deklaracija,
nustatyta Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų
organizavimo taisykl÷se, yra melaginga.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

narių nusišalinimo galimybę.
Nustatyti, kad atsakingi
darbuotojai būtų pasirašę
konfidencialumo (slaptumo)
pasižad÷jimą d÷l egzamino
komisijos sud÷ties ir turto
vertinimo ataskaitos recenzento
parengtų klausimų pretendentui
neviešinimo.

Turto
vertinimo
priežiūros
tarnyba

2012 m.
I
pusmetis

Išvengta darbuotojų
piktnaudžiavimo tarnyba.

Parengtas teis÷s aktas.

Parengti Vertintojo eksperto
kvalifikacijos egzamino komisijos
darbo reglamentą.

Turto
vertinimo
priežiūros
tarnyba

2012 m.
III
ketvirtis

Reglamentuoti Vertintojo
eksperto kvalifikacijos egzamino
komisijos uždaviniai, funkcijos,
teis÷s, pareigos ir darbo tvarka
sumažins korupcijos tikimybę.

Parengtas teis÷s aktas.

Papildyti Finansų ministerijos
mokymo centro (toliau – FMMC)
Ūkio technikos aptarnavimo ir
regioninių skyrių nuostatus
funkcijomis,
reglamentuojančiomis FMMC
nuosavyb÷s ir l÷šų jai išlaikyti
naudojimo priežiūrą ir kontrolę, ir
nuostatomis d÷l atsakomyb÷s.
Papildyti FMMC Ūkio technikos
aptarnavimo ir regioninių skyrių
viršininkų pareigybių aprašymus
FMMC nuosavyb÷s ir l÷šų jai
išlaikyti naudojimo priežiūros ir
kontrol÷s funkcijomis ir
nuostatomis d÷l atsakomyb÷s.

FMMC

2012 m.
I
pusmetis

Sumaž÷s korupcijos tikimyb÷
naudojant FMMC nuosavybę ir
l÷šas jai išlaikyti.

2012 m.
I
pusmetis

Aiškiai reglamentuotos FMMC
darbuotojų funkcijos ir
atsakomyb÷ sumažins korupcijos
tikimybę jiems atliekant FMMC
nuosavyb÷s ir l÷šų jai išlaikyti
naudojimo priežiūros funkcijas.

Organizuoti FMMC darbuotojų
mokymus antikorupcine tematika.

FMMC

Nuolat

Darbuotojų mokymai
antikorupcine tematika sustiprins
jų antikorupcin÷s elgsenos
paskatas, pagal kompetenciją
atliekant pavestas funkcijas.

FMMC Ūkio technikos
aptarnavimo ir regioninių
skyrių nuostatai papildyti
funkcijomis d÷l FMMC
nuosavyb÷s ir l÷šų jai
išlaikyti naudojimo
priežiūros ir kontrol÷s ir
nuostatomis d÷l
atsakomyb÷s.
FMMC Ūkio technikos
aptarnavimo ir regioninių
skyrių viršininkų pareigybių
aprašymai papildyti FMMC
nuosavyb÷s ir l÷šų jai
išlaikyti naudojimo
priežiūros ir kontrol÷s
funkcijomis ir nuostatomis
d÷l atsakomyb÷s.
Organizuotų mokymo
renginių ir juose dalyvavusių
FMMC darbuotojų skaičius.

Tobulinti muitin÷s teikiamas
paslaugas, pl÷tojant elektroninių
muitin÷s paslaugų apimtis, gerinti
jų prieinamumą ir kokybę,
sukuriant teisines, technines ir

Muitin÷s
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
finansų

FMMC

Priemon÷ įvykdyta.
Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto
vertinimo instituto (reorganizuoto į Turto vertinimo priežiūros
tarnybą) direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. B1-7 „D÷l
viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto
vertinimo instituto darbuotojų, atsakingų už turto arba verslo
vertintojo kvalifikacijos egzamino organizavimą, konfidencialumo
(slaptumo) pasižad÷jimo pasirašymo“, patvirtinta konfidencialumo
(slaptumo) pasižad÷jimo forma ir darbuotojai, atsakingi už turto arba
verslo vertintojų kvalifikacijos egzaminų organizavimą, įpareigoti
pasirašyti konfidencialumo (slaptumo) pasižad÷jimą d÷l egzamino
komisijos sud÷ties ir Turto vertinimo ataskaitos recenzento parengtų
klausimų pretendentui neviešinimo.

Priemon÷ įvykdyta.
Parengtas ir pateiktas Finansų ministerijai derinti Turto arba verslo
vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijos darbo reglamento
(toliau – Reglamentas) projektas. Reglamentas nustato
nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto arba verslo srities vertintojo
asistento, vertintojo arba vertintojo eksperto kvalifikacijos egzamino
komisijos funkcijas, darbo organizavimo ir atstatydinimo tvarką.

Priemon÷ įvykdyta.
2012 m. birželio 25 d. FMMC direktoriaus įsakymu Nr. 33
patvirtinti aktualizuoti FMMC Ūkio ir technikos aptarnavimo ir
regioninių skyrių nuostatai (aktualizuoti keturių skyrių nuostatai).

Priemon÷ įvykdyta.
2012 m. birželio 25 d. FMMC direktoriaus įsakymu Nr. 34
patvirtinti aktualizuoti FMMC Ūkio ir technikos aptarnavimo ir
regioninių skyrių viršininkų pareigybių aprašymai (aktualizuoti
keturių skyrių viršininkų pareigybių aprašymai).

Priemon÷ įvykdyta.
2012 m. FMMC darbuotojai dalyvavo dešimtyje mokymo renginių
korupcijos prevencijos tema. Šiuos mokymus išklaus÷ 20 FMMC
darbuotojų.

Priemon÷ vykdoma.
1) Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komiteto prie Susisiekimo
ministerijos (toliau – IVPK) direktoriaus 2012 m. geguž÷s 31 d.
įsakymu Nr. T-92 buvo skirtas finansavimas Muitin÷s departamento
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organizacines prielaidas tam, kad
suinteresuoti asmenys gal÷tų
atlikti visus muitin÷s formalumus,
gauti muitin÷s teikiamas viešąsias
ir
administracines paslaugas bei
atlikti administracines procedūras
naudodamiesi elektroninio
duomenų apdorojimo
priemon÷mis:
1) Lietuvos Respublikos muitin÷s
išduodamus dokumentus
(leidimus, sertifikatus,
pažym÷jimus ir kt.) perkelti į
elektroninę erdvę ir sudaryti
sąlygas jų duomenų mainams;
2) suderinti Muitin÷s deklaracijų
apdorojimo sistemos (toliau –
MDAS) funkcijas laikinojo
saugojimo pranešimams apdoroti
su nauja Bendrosios deklaracijos
laikinajam saugojimui pildymo ir
muitinio įforminimo instrukcijos
redakcija;
3) suderinti MDAS funkcijas
supaprastintoms muitin÷s
deklaracijoms apdoroti su
supaprastintų procedūrų taikymo
tvarka;

17.

4) pasirengti keistis elektroniniais
duomenimis su Valstybine
mokesčių
inspekcija, kai importuojamos
akcizais apmokestinamos prek÷s
gabenamos į akcizais
apmokestinamų prekių sand÷lį.
Siekiant sumažinti korupcijos
pasireiškimo tikimybę atliekant
muitinį tikrinimą rizikos valdymo
apimtimi, rizikos profilius, kurių
duomenų negalima įkelti į rizikos
valdymo informacines sistemas,
naudoti tik išimtiniais atvejais, kai
neįmanoma taikyti kitų rizikos
mažinimo priemonių.

ministerijos

2014 m.
IV
ketvirtis

2012 m.
III
ketvirtis

Išpl÷tota elektroninių muitin÷s
paslaugų apimtis.

Dokumentai perkelti į
elektroninę erdvę.

Laikinojo saugojimo muitin÷s
formalumai atliekami naudojantis
elektroninių duomenų apdorojimo
priemon÷mis.

Atlikti MDAS pakeitimai.

Išpl÷stos MDAS funkcin÷s
galimyb÷s elektronin÷ms
supaprastintoms muitin÷s
deklaracijoms apdoroti.
2012 m.
IV
ketvirtis

2013 m.
IV
ketvirtis

Muitin÷s
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos

2012 m.
IV
ketvirtis

Keičiamasi elektroniniais
pranešimais apie importuotas
akcizais apmokestinamas prekes,
kurių gabenimo kontrolę iki
akcizų sand÷lio per÷m÷
Valstybin÷ mokesčių
inspekcija.

Sumaž÷jusi galimyb÷ muitin÷s
pareigūnams neteis÷tais tikslais
panaudoti rizikos profilyje,
neįkeltame į informacines
sistemas, esančius reikalavimus.

Atlikti MDAS pakeitimai.

Sukurta ir įdiegta MDAS ir
Valstybin÷s mokesčių
inspekcijos Akcizų
informacin÷s sistemos
sąsaja.

Muitin÷s kriminalin÷s
tarnybos ryšių valdymo
centro sukurtų rizikos
profilių, neįkeltų į
informacines sistemas,
skaičius per metus ne
didesnis nei 1 proc.

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – MD)
projektui „Muitin÷s deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant
„vieno langelio“ principą elektronin÷ paslauga“ įgyvendinti. IVPK
pavedimu Centrin÷ projektų valdymo agentūra pareng÷ finansavimo
ir administravimo sutartį Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-027/11B-787,
kuri buvo pasirašyta 2012 m. rugs÷jo 6 d. Parengta Techninių ir
projekto vykdymo priežiūros paslaugų technin÷ specifikacija.
Parengtas ir IVPK pateiktas keistinų teis÷s aktų sąrašas. Derinami
pirmojo projekto pirkimo dokumentai, kurie pagal pirkimų planą
2012-12-07 pateikti derinti Centrinei projektų valdymo agentūrai.
Numatoma projekto pabaigos data – 2015-02-28;
2) Muitin÷s deklaracijų apdorojimo sistemoje (MDAS) tikslinamas
funkcionalumas –pateiktos paraiškos rangovui pakeitimams atlikti,
rengiami teis÷s aktų projektai. Funkcionalumas įdiegtas į MDAS
testinę aplinką;
3) vykdomi darbai su rangovu siekiant parengti MDAS
funkcionalumą supaprastintoms muitin÷s deklaracijoms apdoroti –
pateikti poreikiai;
4) Nuo 2012 m. balandžio 2 d. atnaujinta Muitin÷s deklaracijų
apdorojimo sistemos (MDAS) sąsaja su Valstybin÷s mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
administruojama Akcizų informacine sistema, kurios paskirtis –
efektyvesnis tarpžinybinis bendradarbiavimas užtikrinant akcizais
apmokestinamų prekių kontrolę bei palankesnių sąlygų verslui
sudarymas – nereikia pateikti VMI rašytin÷s pažymos apie prekių
pristatymą į akcizais apmokestinamų prekių sand÷lį. Priemon÷
įvykdyta.

Priemon÷ įvykdyta.
Siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę atliekant
muitinį tikrinimą rizikos valdymo apimtimi, per 2012 m. Muitin÷s
kriminalin÷s tarnybos Rizikos valdymo skyrius sukūr÷ 1 056 rizikos
profilius, iš jų 2 popierinius (pašto postui, kadangi pašto siuntos n÷ra
deklaruojamos elektroniniu būdu). Rizikos profilių, neįkeltų į
informacines sistemas, skaičius 2012 m. sudaro 0,2 procento.
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18.

19.

20.

21.

22.

Vykdant rizikos profilių
efektyvumo vertinimą, apie
nustatytus nekokybiško muitinio
tikrinimo atlikimo ir rezultatų
fiksavimo muitin÷s postuose
atvejus informuoti
kompetentingus muitin÷s
struktūrinius padalinius.

Muitin÷s
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos

2012 m.
IV
ketvirtis

Muitinio tikrinimo atlikimo ir
rezultatų fiksavimo muitin÷s
postuose kokyb÷s pager÷jimas.

Nustačius nekokybiško
muitinio tikrinimo atlikimo
ir rezultatų fiksavimo
atvejus, informacija pateikta
100 proc.

Priemon÷ įvykdyta.

Patobulinti Muitin÷s kriminalin÷s
tarnybos vidinio tinklalapio ir per
jį pasiekiamų išorinių ir vidinių
duomenų bazių duomenų
naudojimo taisykles, patvirtintas
Muitin÷s kriminalin÷s tarnybos
direktoriaus 2005 m. spalio 17 d.
įsakymu Nr. 1R-73.

Muitin÷s
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos

2012 m.
IV
ketvirtis

Užtikrintas Muitin÷s kriminalin÷s
tarnybos vidinio tinklalapio ir per
jį pasiekiamų išorinių ir vidinių
duomenų bazių duomenų
naudojimo teis÷tumas.

Priemon÷ įvykdyta.

Parengti Muitin÷s pareigūnų
Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybin÷je tarnyboje
įstatymo nuostatų laikymosi ir
kontrol÷s vykdymo tvarkos
aprašą.

Muitin÷s
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos

2012 m.
II
pusmetis

Užtikrintas tinkamas viešųjų ir
privačių interesų konfliktų
prevencijos sistemos
funkcionavimas Lietuvos
Respublikos muitin÷je.

Priimtas Muitin÷s
kriminalin÷s tarnybos vidinio
tinklalapio ir per jį
pasiekiamų išorinių ir
vidinių duomenų bazių
duomenų naudojimo
taisyklių, patvirtintų
Muitin÷s kriminalin÷s
tarnybos direktoriaus 2005
m. spalio 17 d. įsakymu Nr.
1R-73, pakeitimas.
Parengtas ir patvirtintas
Muitin÷s pareigūnų Viešųjų
ir privačių interesų derinimo
valstybin÷je tarnyboje
įstatymo nuostatų laikymosi
ir kontrol÷s vykdymo
tvarkos aprašas.

Papildyti Lietuvos statistikos
departamento viešųjų pirkimų
komisijos (toliau – viešųjų
pirkimų komisija) darbo
reglamentą nuostatomis d÷l
viešųjų pirkimų komisijos
sud÷ties ir jos narių rotacijos.
Stiprinti viešųjų pirkimų
komisijos narių specialiuosius
geb÷jimus, reikalingus komisijos
funkcijoms atlikti, kasmet
organizuojant jų mokymus
viešųjų pirkimų teisinio
reglamentavimo ir vykdymo
veiklos srityse.

Lietuvos
statistikos
departamentas

2012 m.
II
pusmetis

Viešųjų pirkimų komisijos narių
rotacija sumažins korupcijos
tikimybę atliekant viešųjų
pirkimų procedūras ir užtikrins
viešųjų pirkimų skaidrumą.

Priemon÷ įvykdyta.

Lietuvos
statistikos
departamentas

Kasmet

Sustiprinus viešųjų pirkimų
komisijos narių kompetenciją, bus
užtikrintas didesnis viešųjų
pirkimų skaidrumas ir
sumažintos korupcijos atsiradimo
prielaidos.

Lietuvos statistikos
departamento viešųjų
pirkimų komisijos darbo
reglamentas papildytas
nuostatomis d÷l komisijos
sud÷ties ir komisijos narių
rotacijos.
Mokymų viešųjų pirkimų
vykdymo veiklos srityje
trukm÷ (akad. val.) ir
mokymus išklausiusių
viešųjų pirkimų komisijos
narių skaičius.

Siekiant muitinio tikrinimo atlikimo ir rezultatų fiksavimo muitin÷s
postuose kokyb÷s pager÷jimo, 2012 m. IV ketvirtį teritorin÷ms
muitin÷ms pateikti raštiški išaiškinimai d÷l tam tikrų muitinio
tikrinimo būdų ir rezultatų, patvirtintų Muitin÷s departamento
generalinio direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-473
„D÷l Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus ir Muitinio tikrinimo
rezultatų ir kitų tikrinimo metu atliktų veiksmų klasifikatoriaus
patvirtinimo“, naudojimo ir fiksavimo RIKS3-CLE-RATIS
sistemoje. Vilniaus teritorinei muitinei raštu pateikta informacija d÷l
galimai neteisingo muitinio tikrinimo būdų ir rezultatų fiksavimo ir
įforminimo Vaidotų geležinkelio poste.
Siekiant užtikrinti Muitin÷s kriminalin÷s tarnybos vidinio tinklalapio
ir per jį pasiekiamų išorinių ir vidinių duomenų bazių naudojimo
teis÷tumą, Muitin÷s departamento prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos generalinio direktoriaus 2013 m. sausio 3 d. įsakymu Nr.
1B-5 patvirtintos Muitin÷s kriminalin÷s tarnybos vidinio tinklalapio
naudojimo ir per jį pasiekiamų duomenų bazių duomenų tvarkymo
taisykl÷s.

Priemon÷ įvykdyta.
Siekiant užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų konfliktų
prevencijos funkcionavimą Lietuvos Respublikos muitin÷je,
vadovaujantis 2012 m. birželio 27 d. įsigaliojusiais esminiais Viešųjų
ir privačių interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatymo
pakeitimais, Muitin÷s departamento generalinio direktoriaus 2012 m.
rugs÷jo 12 d. įsakymu Nr. 1B-695 patvirtintas Viešųjų ir privačių
interesų derinimo Lietuvos Respublikos muitin÷je tvarkos aprašas.
Lietuvos statistikos departamento viešųjų pirkimų komisijos darbo
reglamento, patvirtinto Lietuvos statistikos departamento generalinio
direktoriaus 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-220 „D÷l
Lietuvos statistikos departamento viešųjų pirkimų komisijos darbo
reglamento patvirtinimo“, 26 punkte nustatyta, kad 30 procentų
komisijos narių rotuojami penkerių metų laikotarpiu.

Priemon÷ įvykdyta.
Viešųjų pirkimų komisija sudaryta iš 9 narių, iš kurių 7 2012 metais
išklaus÷ 24 akad. val. trukm÷s viešųjų pirkimų vykdymo veiklos
mokymus, 2 nariai 2012 metais išklaus÷ 40 akad. val. trukm÷s
viešųjų pirkimų vykdymo veiklos mokymus.
2013 metais Viešųjų pirkimų komisijos nariams mokymai bus
organizuojami, atsižvelgiant į nurodytą poreikį ir asignavimus.
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23.

24.

Atnaujinti Lietuvos statistikos
departamento kokyb÷s vadybos
sistemos vadovą, įtvirtinant jame
viešuosius pirkimus inicijavusių
Lietuvos statistikos departamento
administracijos padalinių vadovų
atsakomybę už perkamų paslaugų
vykdymo kontrolę ir rezultatą,
atitinkantį viešųjų pirkimų
dokumentuose nustatytas sąlygas
ir reikalavimus.
Lietuvos statistikos departamento
interneto svetain÷je skelbti
informaciją apie planuojamus,
vykdomus viešuosius pirkimus ir
atliktų viešųjų pirkimų ataskaitas.

Lietuvos
statistikos
departamentas

2012 m.
II
pusmetis

Asmenin÷s viešuosius pirkimus
inicijavusių darbuotojų
atsakomyb÷s nustatymas užtikrins
skaidrų vykdomų viešųjų pirkimų
procesą.

Lietuvos
statistikos
departamentas

Nuolat

Viešai skelbiama informacija apie
viešuosius pirkimus mažins
korupcijos riziką naudojant
valstyb÷s biudžeto l÷šas.

Lietuvos statistikos
departamento kokyb÷s
vadybos sistemos vadovas
papildytas nuostatomis d÷l
viešuosius pirkimus
inicijavusių Lietuvos
statistikos departamento
administracijos padalinių
vadovų atsakomyb÷s už
perkamų paslaugų vykdymo
kontrolę ir rezultatą.
Lietuvos statistikos
departamento interneto
svetain÷je nuolat skelbiama
informacija apie
planuojamus, vykdomus ir
atliktus viešuosius pirkimus.

Priemon÷ įvykdyta.
Lietuvos statistikos departamento veiklos kokyb÷s vadovo,
patvirtinto Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2012 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. DĮ-5 „D÷l Lietuvos statistikos
departamento veiklos kokyb÷s vadovo patvirtinimo“, 97 punkte
nustatyta, kad nupirktų prekių kiekio ir kokyb÷s patikrą atlieka Ūkio
skyriaus ved÷jas, jo nesant, jį pavaduojantis Ūkio skyriaus
darbuotojas, o suteiktų paslaugų patikrą atlieka Lietuvos statistikos
departamento administracinio padalinio (paslaugos vartotojo)
ved÷jas, jo nesant, jį pavaduojantis padalinio darbuotojas, kuris
pasirašo paslaugų perdavimo-pri÷mimo aktą.

Priemon÷ įvykdyta.
Lietuvos statistikos departamento interneto svetain÷s skyriaus
„Veikla“ srityje „Viešieji pirkimai“ nuolat skelbiama ir atnaujinama
tokia informacija: planuojami pirkimai, techninių specifikacijų
projektai, informacija apie pradedamus pirkimus, informacija apie
nustatytus laim÷tojus ir ketinimus sudaryti sutartis, informacija apie
sudarytas sutartis, vykdomi pirkimai ir įvykę pirkimai.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, PATVIRTINTŲ ĮSAKYMU NR. 1K-404, VYKDYMAS
Eil.
Nr.**

Priemon÷s

1.

Finansų ministerijos ir jos
reguliavimo srities įstaigų
korupcijos prevencijos tvarkos
aprašo nustatyta tvarka atlikti
Finansų ministerijos veiklos
sričių antikorupcinę analizę ir
vertinimą ir parengti
priemones didelei korupcijos
pasireiškimo tikimybei šiose
veiklos srityse šalinti.

Apsvarstyti Finansų
ministerijos ir jos reguliavimo
srities įstaigų veiklos sričių
antikorupcin÷s analiz÷s ir
vertinimo rezultatus ir
pasiūlymus d÷l būtinų
korupcijos prevencijos
priemonių ir priimti
sprendimus d÷l jų pateikimo
finansų ministrui.

2.

Vykdytojai

Įvykdymo
laikas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Informacija apie priemonių vykdymą

Finansų
ministerijoje
sudaryta
darbo grup÷

Kiekvienų
metų III ketv.

Esamos situacijos ir veiklą
reglamentuojančių teis÷s aktų
nuostatų analiz÷ pad÷s nustatyti
korupcijos rizikos veiksnius
(teis÷s aktų spragas, tobulintinas
administracines procedūras,
sprendimus ar kt.) ir juos tinkamai
valdyti, parengiant prevencijos
priemones, kurių būtina imtis
nustatytoms korupcijos gr÷sm÷ms
mažinti ir šalinti.

Priemon÷ įvykdyta.

Finansų
ministerijos
korupcijos
prevencijos
koordinavimo
ir kontrol÷s
komisija

Kiekvienų
metų IV ketv.

Pagal veiklos sričių
antikorupcin÷s analiz÷s ir
vertinimo rezultatus nustačius
pagrindines korupcijos prielaidas,
bus priimti sprendimai teikti
ministrui tvirtinti būtinas
korupcijos prevencijos priemones,
galinčias sumažinti korupcijos
riziką.

Parengta ir pateikta
Finansų ministerijos
korupcijos prevencijos
koordinavimo ir
kontrol÷s komisijai
darbo grup÷s išvada d÷l
korupcijos tikimyb÷s
Finansų ministerijos
veiklos srityse ir
pasiūlymai d÷l
korupcijos tikimybę
mažinančių prevencijos
priemonių.
Priimti Finansų
ministerijos korupcijos
prevencijos
koordinavimo ir
kontrol÷s komisijos
sprendimai d÷l veiklos
analiz÷s ir vertinimo
rezultatų ir būtinų
prevencijos priemonių
teikimo finansų
ministrui.

Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir
kontrol÷s komisijai pateikti, 2012 m. gruodžio 19 d. pos÷dyje
apsvarstyti ir patvirtinti Finansų ministerijoje sudarytų 4 darbo
grupių parengti veiklos sričių – finansų rinkos funkcionavimo
reglamentavimas, valstyb÷s politikos šioje srityje formavimas ir
įgyvendinimas, ministerijos reguliavimo srities įstaigų veiklos
priežiūra, Finansų ministerijos nuosavyb÷s ir l÷šų jai išlaikyti
naudojimo priežiūra ir kontrol÷ ir atstovavimas Finansų ministerijai
teismuose ir kitose ginčų nagrin÷jimo institucijose – vertinimo
aprašymai ir pasiūlymai d÷l korupcijos prevencijos priemonių.

Priemon÷ įvykdyta.
Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir
kontrol÷s komisija 2012 m. gruodžio 13 d. ir 2012 m. gruodžio 19 d.
pos÷džiuose pritar÷ veiklos sričių, nustatytų finansų ministro 2012
m. geguž÷s 8 d. įsakymu Nr. 1K-178 „D÷l Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų veiklos sričių,
kuriose 2012 metais tikslinga atlikti analizę ir vertinimą, nustatymo“
(Žin., 2012, Nr. 55-2735), analiz÷s ir vertinimo rezultatams ir
korupcijos prevencijos priemon÷ms ir nusprend÷ teikti juos finansų
ministrui.
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Parengti ir pateikti Specialiųjų
tyrimų tarnybai (STT) finansų
ministro pasirašytą išvadą d÷l
Finansų ministerijos ir jos
reguliavimo srities įstaigų
veiklos sričių, kuriose yra
didel÷ korupcijos pasireiškimo
tikimyb÷, vertinimo ir
prevencijos priemonių, kurių
būtina imtis nustatytiems
korupcijos rizikos veiksniams
valdyti ir pašalinti.

Asmuo,
įgaliotas
atlikti
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę
Finansų
ministerijoje

Kiekvienų
metų IV ketv.

Teis÷s aktų nustatyta tvarka STT
teikiama informacija, kurios
reikia
sprendimui d÷l korupcijos rizikos
analiz÷s atlikimo priimti arba
korupcijos rizikos analizei atlikti.

Parengta ir pateikta
STT motyvuota išvada
d÷l Finansų ministerijos
ir jos reguliavimo srities
įstaigų veiklos sričių,
kuriose yra didel÷
korupcijos pasireiškimo
tikimyb÷.

Įvertinti Finansų ministerijos
administracijos padalinių ir jos
reguliavimo srities įstaigų
pagal veiklos antikorupcinio
vertinimo rezultatus parengtas
korupcijos prevencijos
priemones, įtrauktinas į
antikorupcinių programų ir jų
įgyvendinimo priemonių planų
projektus, ir teikti tvirtinti
finansų ministrui.

Finansų
ministerijos
korupcijos
prevencijos
koordinavimo
ir kontrol÷s
komisija

Kiekvienų
metų IV ketv.

Rengiamų korupcijos prevencijos
priemonių vertinimas Finansų
ministerijos korupcijos
prevencijos koordinavimo ir
kontrol÷s komisijoje užtikrina,
kad finansų ministrui teikiamos
tvirtinti priemon÷s parengtos
kompleksiškai įvertinus veiklos
sričių antikorupcin÷s analiz÷s
procese nustatytus korupcijos
rizikos veiksnius ir jų atitiktį
Finansų ministerijos ir jos
reguliavimo srities įstaigų
antikorupcinių programų tikslams
ir uždaviniams.

Parengtas ir pateiktas
finansų ministrui
įsakymo d÷l korupcijos
prevencijos priemonių,
įtrauktinų į Finansų
ministerijos ir jos
reguliavimo srities
įstaigų antikorupcines
programas ir jų
įgyvendinimo
priemonių planus,
projektas.

Korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnyje
nurodytais pagrindais ir tvarka
kreiptis į STT d÷l informacijos
apie asmenį, siekiantį eiti arba
einantį pareigas Finansų
ministerijoje.
Teikti informaciją valstyb÷s
tarnautojų ir juridinių asmenų
registrams apie asmenis,
dirbančius Finansų
ministerijoje, kurie įsiteis÷jusiu
galutiniu teismo nuosprendžiu
yra pripažinti padarę
korupcinio pobūdžio

Finansų
ministerijos
Personalo
skyrius

Finansų
ministerijos
vadovyb÷s
pavedimu

Gauta informacija pad÷s
užtikrinti, kad Finansų
ministerijoje dirbtų tik
nepriekaištingos reputacijos
asmenys.

Pateiktų prašymų ir
gautų atsakymų iš STT
skaičius.

Finansų
ministerijos
Personalo
skyrius

Nuolat

Laiku pateikta informacija pad÷s
kitoms institucijoms pagal jų
poreikius gauti fizinių ar
juridinių asmenų patikimumą
apibūdinančius duomenis.

Asmenų, d÷l kurių
Valstyb÷s tarnautojų ir
Juridinių asmenų
registrams privaloma
pateikti informaciją,
skaičius.
Pateiktų pranešimų
skaičius.

Priemon÷ įvykdyta iš dalies.
Nuo 2012 m. rugs÷jo 6 d. pakeista šios priemon÷s vykdymo tvarka ir
įvykdymo terminas (apie 1 m÷n. v÷lesnis_, atsižvelgiant į STT
direktoriaus 2011 m. geguž÷s 13 d. įsakymu Nr. 2-170 (Žin., 2011,
Nr. 60-2877) patvirtintas rekomendacijas ir pagal jas pakeisto
Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų
įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašas, patvirtintas
finansų ministro 2007 m. rugs÷jo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 (Žin.,
2007, Nr.101-4130; 2012, Nr.106-5395), 11.3.4 punktą, pagal kurį
motyvuota išvada d÷l Finansų ministerijos ir finansų ministro
valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių 2012 metų analiz÷s ir
vertinimo rezultatų teikiama STT per vieną m÷nesį nuo jos
pasirašymo ir finansų ministro sprendimo teikti šią išvadą STT
dienos. Išvados projektas parengtas pagal Finansų ministerijos
korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrol÷s komisijos 2012 m.
gruodžio 13 d. ir 2012 m. gruodžio 19 d. pos÷džiuose priimtus
sprendimus d÷l veiklos sričių analiz÷s ir vertinimo 2012 m.
rezultatų.

Priemon÷ įvykdyta iš dalies.
Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų
įstaigų veiklos sričių 2012 metų analiz÷s ir vertinimo rezultatai ir
siūlomos korupcijos prevencijos priemon÷s įvertintos Finansų
ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrol÷s
komisijos 2012 m. gruodžio 13 d. ir 2012 m. gruodžio 19 d.
pos÷džiuose.
Vadovaujantis Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo
sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos
aprašo, patvirtinto finansų ministro 2007 m. rugs÷jo 20 d. įsakymu
Nr. 1K-261 (Žin., 2007, Nr.101-4130; 2012, Nr.106-5395), 11.3.4
punktu, projektas d÷l korupcijos prevencijos priemonių tvirtinimo
bus rengiamas finansų ministrui pasirašius motyvuotą išvadą d÷l
Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų
įstaigų veiklos sričių 2012 metų analiz÷s ir vertinimo rezultatų ir
pri÷mus sprendimą d÷l siūlomų priemonių įgyvendinimo.

Priemon÷ įvykdyta.
Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nurodytais pagrindais
ir tvarka 2012 metais buvo priimti finansų ministro sprendimai
kreiptis į STT d÷l informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba
einančius pareigas Finansų ministerijoje ir pateikti prašymai STT
pateikti tokią informaciją.

Priemon÷ įvykdyta.
2012 m. Finansų ministerijoje nebuvo asmenų, d÷l kurių Valstyb÷s
tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams privaloma pateikti
informaciją, tod÷l tokių pranešimų nepateikta.

10

7.

9.

10.

nusikalstamas veikas, patraukti
administracin÷n ar drausmin÷n
atsakomyb÷n už sunkius
tarnybinius nusižengimus,
susijusius su Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybin÷je
tarnyboje įstatymo reikalavimų
pažeidimu, padarytus siekiant
gauti neteis÷tų pajamų ar
privilegijų sau ar kitiems
asmenims.
Finansų ministerijos interneto
svetain÷je skelbti ministerijos
parengtų norminių teis÷s aktų
projektus.

Parengti Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2007 m.
rugs÷jo 20 d. įsakymo Nr. 1K261 „D÷l Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos ir jos
reguliavimo srities įstaigų
korupcijos prevencijos tvarkos
aprašo patvirtinimo ir Finansų
ministerijos korupcijos
prevencijos koordinavimo ir
kontrol÷s komisijos sudarymo“
(kartu su 2008 m. geguž÷s 30 d.
įsakymu Nr. 1K-201, 2009 m.
spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-361
ir 2010 m. gruodžio 14 d.
įsakymu Nr. 1K-378)
pakeitimo projektą, papildant
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos ir jos reguliavimo
srities įstaigų korupcijos
prevencijos tvarkos aprašą
nuostatomis,
reglamentuojančiomis veiklos
sričių, kuriose yra korupcijos
pasireiškimo tikimyb÷, analiz÷s
ir vertinimo procedūras, ir
pateikti jį tvirtinti finansų
ministrui.
Parengti ir patvirtinti viešųjų
investicijų projektų sąnaudų ir
naudos analiz÷s metodiką ir

Norminių
teis÷s aktų
projektus
rengiantys
ministerijos
administracijo
s padaliniai
Finansų
ministerijos
Personalo
skyrius

Nuolat

Finansų
ministerijos
Biudžeto

2012
ketv.

2012 m. II
ketv.

m.

II

Sustipr÷s visuomen÷s
pasitik÷jimas Finansų ministerijos
veiklos skaidrumu.

Interneto svetain÷je
paskelbti ministerijos
parengtų norminių
teis÷s aktų projektai.

Veiklos sričių, kuriose yra
korupcijos pasireiškimo tikimyb÷,
analiz÷s ir vertinimo procedūros
bus papildytos, labiau pritaikytos
praktiniams poreikiams, pad÷s
racionaliau surinkti informaciją
apie analizuojamą ir vertinamą
veiklą, išsiaiškinti korupcijos
rizikos veiksnius, galinčius
sudaryti prielaidas korupcijai, ir
parengti reikiamas antikorupcines
priemones.

Parengtas finansų
ministro 2007 m.
rugs÷jo 20 d. įsakymo
Nr. 1K-261 „D÷l
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos ir
jos reguliavimo srities
įstaigų korupcijos
prevencijos tvarkos
aprašo patvirtinimo ir
Finansų ministerijos
korupcijos prevencijos
koordinavimo ir
kontrol÷s komisijos
sudarymo“ pakeitimo
projektas ir pateiktas
tvirtinti finansų
ministrui.

Rengiant investicijų projektus,
bus realiai vertinamas valstyb÷s
išlaidų ir pajamų santykis.

Parengta ir patvirtinta
viešųjų
investicijų
projektų sąnaudų ir

Priemon÷ įvykdyta.
Finansų ministerijos interneto svetain÷je Teisin÷s informacijos
skiltyje http://www.finmin.lt/web/finmin/teises_aktai/rengiami
nuolat skelbiami ministerijos parengtų norminių teis÷s aktų projektai.

Priemon÷ įvykdyta.
Parengtas finansų ministro 2007 m. rugs÷jo 20 d. įsakymo Nr. 1K261 „D÷l Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos
reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo
patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos
koordinavimo ir kontrol÷s komisijos sudarymo“ pakeitimo projektas,
patvirtintas finansų ministro. 2012 m. rugs÷jo 6 d. įsakymu Nr. 1K300 (Žin., 2012, Nr.106-5395).

Priemon÷ įvykdyta.
Finansų ministerija, įgyvendindama šią Programos priemonę,
pareng÷ Valstyb÷s l÷šų, skirtų valstyb÷s kapitalo investicijoms,
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12.

nustatyti, kad ji privalomai
naudojama investicijų
projektams, kurie siūlomi
traukti į valstyb÷s investicijų
programą ir kurių vert÷ didesn÷
kaip 50 mln. litų, vertinti.

departamentas

Organizuoti Finansų
ministerijos darbuotojų
mokymus d÷l teis÷s aktų
projektų vertinimo valstyb÷s
korupcijos, socialiniu,
ekonomikos, finansų ir kitais
požiūriais.
Atlikti galiojančių teis÷s aktų,
reglamentuojančių
muitin÷s
postų pareigūnų darbą, analizę,
prireikus parengti ir priimti
atitinkamų
teis÷s
aktų
pakeitimus.

Finansų
ministerijos
Personalo
skyrius

Kiekvienais
metais

Finansų
ministerijos
Įstaigų
veiklos
priežiūros
skyrius

2012
ketv.

Muitin÷s
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos

naudos
analiz÷s
metodika, užtikrinanti
efektyvesnį
viešąjį
administravimą,
atliekant
reikšmingą
poveikį
valstyb÷s
finansams
turinčių
investicijų
projektų
analizę.

m.

II

Darbuotojai įgis reikiamų žinių ir
profesionaliau vertins teis÷s aktų
projektus valstyb÷s korupcijos,
socialiniu, ekonomikos, finansų ir
kitais požiūriais.

Kursus išklausiusių
darbuotojų skaičius.
Kursų valandų skaičius,
tenkantis vienam kursus
išklausiusiam valstyb÷s
tarnautojui.

Atlikus analizę ir pagal poreikį
parengus ir pri÷mus teis÷s aktus,
sumaž÷s
piktnaudžiavimo
galimyb÷s
ir
poveikis
priimamiems sprendimams, taip
pat
galimyb÷s
išvengti
atsakomyb÷s
už
padarytus
pažeidimus.

Esant būtinybei parengti
ir priimti atitinkamų
teis÷s
aktų,
reglamentuojančių
muitin÷s
postų
pareigūnų
darbą,
pakeitimai.

planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrol÷s taisyklių
(toliau – Taisykl÷s) pakeitimus, kurie patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 715
„D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m. balandžio 26 d.
nutarimo Nr. 478 „D÷l Valstyb÷s l÷šų, skirtų valstyb÷s kapitalo
investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir
kontrol÷s taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 703605).
Taisyklių 5 punktas nustato, kad teikiamas įtraukti į tam tikrų
metų Valstyb÷s investicijų programą naujas investicijų projektas,
kurio planuojama vert÷ viršija 50 000 tūkst. litų, turi būti parengtas
pagal viešųjų investicijų projektų sąnaudų ir naudos analiz÷s
metodines rekomendacijas (dokumentas skelbiamas Finansų
ministerijos
interneto
svetain÷je
http://www.finmin.lt/finmin.lt/failai/valstybes_kapitalo_investicijos/
Metodika(2).pdf ), kurios leidžia nustatyti investicijų projekto
sąnaudas ir naudą. Taisyklių 13 punkte nurodytų valstyb÷s institucijų
ir įstaigų vadovų pavedimu viešųjų investicijų projektų sąnaudų ir
naudos analiz÷s metodin÷s rekomendacijos gali būti taikomos ir
mažesn÷s, nei nurodyta, vert÷s investicijų projektams pagrįsti.
Taisyklių 28 punktas nustato, kad valstyb÷s kapitalo investicijoms
numatytos skirti l÷šos negali būti skiriamos investavimo objektams,
d÷l kurių n÷ra pateikti pagal finansų ministro nustatytus investicijų
projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų), kurie gali
būti įtraukti į tam tikrų metų Valstyb÷s investicijų programą,
reikalavimus ir viešųjų investicijų projektų sąnaudų ir naudos
analiz÷s metodines rekomendacijas parengti investicijų projektai.

Priemon÷ įvykdyta.
2012 m. mokymus d÷l teis÷s aktų projektų vertinimo valstyb÷s
korupcijos, socialiniu, ekonomikos, finansų ir kitais požiūriais
išklaus÷ 4 Finansų ministerijos valstyb÷s tarnautojai. Vienam kursus
išklausiusiam valstyb÷s tarnautojui tenka 8 akademin÷s valandos.

Priemon÷ įvykdyta.
Muitin÷s departamente prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – MD), atlikus galiojančių teis÷s aktų,
reglamentuojančių muitin÷s postų pareigūnų darbą, analizę, parengti
šie teis÷s aktai:
1. MD generalinio direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymas Nr.
1B-473 „D÷l Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus ir Muitinio
tikrinimo rezultatų ir kitų tikrinimo metu atliktų veiksmų
klasifikatorius patvirtinimo“;
2. MD generalinio direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymas Nr.
1B-474 „D÷l Eksportuojamų žem÷s ūkio produktų, už kuriuos
skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, kontrolinių kodų sąrašo,
Sprendimų d÷l muitinio įforminimo pabaigos klasifikatoriaus,
Garantijų tikrinimo Naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje
(NCTS) rezultatų klasifikatoriaus ir Sprendimų d÷l saugumo ir
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saugos tikrinimų klasifikatoriaus patvirtinimo“;
3. MD generalinio direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymas Nr.
1B-475 „D÷l kai kurių Muitin÷s departamento prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymų
pripažinimo netekusiais galios“.
13.

Atlikti teis÷s aktų, susijusių su
priežiūros institucijų
funkcijomis ir sankcijų sistema,
analizę ir prireikus parengti
(priimti) atitinkamų teis÷s aktų
pakeitimų ar naujų teis÷s aktų,
kurie mažintų ūkio subjektų
patiriamą didelę priežiūros
naštą, stiprintų pasitik÷jimą
priežiūros institucijomis,
tobulintų sankcijų sistemą,
veiklą orientuotų į metodin÷s
pagalbos d÷l teis÷s aktų
laikymosi teikimą, projektus.

Finansų
ministerijos
Įstaigų
veiklos
priežiūros
skyrius
VMI prie FM
Muitin÷s
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos
Valstyb÷s
dokumentų
technologin÷s
apsaugos
tarnyba prie
Finansų
ministerijos
Valstyb÷s
įmon÷
„Lietuvos
prabavimo
rūmai“
Valstybin÷
lošimų
priežiūros
komisija

2012
ketv.

m.

I

Ūkio subjektų veiklos priežiūros
teisinio reglamentavimo
tobulinimas realiai sumažins
priežiūros naštą ūkio subjektams,
sustiprins pasitik÷jimą priežiūros
institucijomis ir prielaidas
korupcijai atsirasti.

Esant būtinybei parengti
ir priimti arba Lietuvos
Respublikos
Vyriausybei pateikti
atitinkami teis÷s aktų
pakeitimų projektai.

Priemon÷ įvykdyta.
Atlikus teis÷s aktų, susijusių su priežiūros institucijų funkcijomis ir
sankcijų sistema, parengti teis÷s aktai ar jų projektai, kurie mažina
ūkio subjektų patiriamą didelę priežiūros naštą, stiprina pasitik÷jimą
priežiūros institucijomis, tobulina sankcijų sistemą, veiklą orientuoja
į metodin÷s pagalbos d÷l teis÷s aktų laikymosi teikimą.
Valstybin÷je mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – VMI prie FM) per 2012 m. I pusmetį parengti
šie teis÷s aktai:
1. VMI prie FM viršininko 2012-06-28 įsakymas Nr. VA-65 „D÷l
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr.VA-16 "D÷l
naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir
gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“.
2. VMI prie FM viršininko 2012-06-28 įsakymas Nr. VA-66 „D÷l
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.VA-212
"D÷l FR0803 ir FR0804 formų patvirtinimo bei Valstybin÷s
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr.V-131 "D÷l akcizais
neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) įsigijimo 200_ m.
kortel÷s išdavimo bei jos pildymo ir tokių degalų apskaitos taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo.
3. VMI prie FM viršininko 2012-03-29 įsakymu Nr. V-134 „D÷l
individualią prekybos veiklą turgaviet÷se vykdančių gyventojų
kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ patvirtintas Individualią
prekybos veiklą turgaviet÷se vykdančių gyventojų kontrolinis
klausimynas.
4. VMI prie FM viršininko 2012-06-28 įsakymu Nr. V-234 „D÷l
individualią taksi veiklą vykdančių gyventojų kontrolinio
klausimyno patvirtinimo“ patvirtintas Individualią taksi veiklą
vykdančių gyventojų kontrolinis klausimynas.
5. VMI prie FM viršininko 2012-04-13 įsakymu Nr. V-158 „D÷l
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.V-441
"D÷l mokestinių prievolių užtikrinimo procedūrų vadovo
patvirtinimo" pakeitimo“ patvirtintas Naujų prid÷tin÷s vert÷s
mokesčio mok÷tojų klausimynas.
Muitin÷s departamente prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – MD) įgyvendinant Lietuvos Respublikos
muitin÷s optimizavimo priemones buvo vykdytos šios priemon÷s:
1. Nustatytas naujas Muitin÷s departamento ir muitin÷s įstaigų darbo
laikas ir režimas, patvirtintas MD generalinio direktoriaus 2012 m.
sausio 13 d. įsakymu Nr. 1B-32.
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2. Įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2009 m. spalio
21 d. nutarimo Nr. 1345 „D÷l prekių importo, eksporto ir tranzito
formalumų atlikimo tvarkos pertvarkymo pagal „vieno langelio“
principą“ nuostatos ir šiuo nutarimu patvirtinto priemonių plano
priemon÷s.
3. Siekiant užtikrinti tinkamą muitiniam tikrinimui skirtos įrangos
naudojimą muitin÷s postuose parengtas MD generalinio direktoriaus
įsakymo „D÷l Tikrinimo įrangos naudojimo ir priežiūros muitin÷s
postuose nuostatų patvirtinimo“ projektas.
4. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos muitin÷s veiklos strategijos
kontrol÷s srityje tikslus, patvirtintus MD generalinio direktoriaus
2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1B-454, ir siekiant gerinti per
muitin÷s postą gabenamų prekių muitin÷s priežiūrą bei atskirti prekių
(transporto priemonių) tikrinimą nuo atrankos tikrinimui iki
dokumentų tikrinimo, parengtas MD generalinio direktoriaus
įsakymo „D÷l prekių tikrinimo muitin÷s kelio postuose kontrol÷s
užtikrinimo“ projektas.
5. MD generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr.
1B-675, įsigaliojusiu nuo 2012 m. sausio 1 d., patvirtintos
Pavyzdin÷s teritorinių muitinių struktūrinių padalinių funkcijos.
Teritorinių muitinių Muitin÷s kontrol÷s organizavimo skyriams
numatytos naujos funkcijos, t. y. pagal skyriaus kompetenciją teikti
informaciją asmenims, užtikrinti ir kontroliuoti tinkamą informacijos
teikimą postuose, įgyvendinti visuomen÷s informacijos priemones ir
formuoti teigiamą muitin÷s įvaizdį, nagrin÷ti fizinių ir juridinių
asmenų pasiūlymus, pareiškimus ir skundus ir teikti informaciją
asmenims apie muitin÷s veiklą. Teritorinių muitinių Muitin÷s
procedūrų priežiūros, Tarifų ir muitinio įvertinimo bei Ūkio subjektų
patikrinimų skyriams pagal kompetenciją numatytos funkcijos,
susijusios su informacijos ir konsultacijų asmenims.
Valstyb÷s dokumentų technologin÷s apsaugos tarnyboje prie Finansų
ministerijos parengta ir Valstyb÷s dokumentų technologin÷s
apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2012 m.
balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1-70 (Žin., 2012, Nr. 56-2813)
patvirtinta Valstyb÷s dokumentų technologin÷s apsaugos tarnybos
prie Finansų ministerijos atliekamų įmonių, turinčių saugiųjų
dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas,
planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių nauja redakcija (toliau –
Taisykl÷s), užtikrinanti licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi
tikrinimų reglamentavimo atitiktį Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 364 straipsnio nuostatoms. Taisykl÷s
aiškiau reglamentuoja planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo
pagrindus, tvarką, terminus ir įforminimą. Taisykl÷se įtvirtintas
metodin÷s pagalbos teikimo įmon÷ms prioritetas. Taisyklių 2
priede – Planinio patikrinimo akto formoje – yra išd÷stytas
baigtinis tikrinimo aspektų sąrašas.
Valstyb÷s įmon÷ „Lietuvos prabavimo rūmai“:
1. Pareng÷ ir Finansų ministerijai pateik÷ Ūkio subjektų, užsiimančių
komercine-ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir
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brangakmeniais, registravimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro
1999 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 146, pakeitimo projektą.
2. Pareng÷ ir įmon÷s tinklalapyje paskelb÷ kontrolinius klausimynus
pagal atskiras veiklos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais
veiklos rūšis.
3. Pasiraš÷ sutartį su VšĮ „Verslo Lietuva“ d÷l partneryst÷s,
įgyvendinant projektą „Administracinių procedūrų, susijusių su
valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais,
perk÷limo į elektroninę terpę“. Projekto įgyvendinimo metu bus
sukurtos verslo subjektams patogios, lengvai pasiekiamos ir
naudingos elektronin÷s Lietuvos prabavimo rūmų administracin÷s
paslaugos.
Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos(toliau – Priežiūros tarnyba) atlikus teis÷s aktų analizę
nustatyta, kad kai kurių Priežiūros tarnybos priimtų teis÷s aktų
nuostatos, susijusios su informacijos gavimu, tur÷tų būti keičiamos
ar naikinamos, tačiau atitinkami teis÷s aktų pakeitimų projektai
gal÷tų būti parengti ir priimti tik tokiu atveju jeigu būtų sudarytos
atitinkamos sutartys su kitomis valstyb÷s institucijomis d÷l
informacijos gavimo, t. y. sutartis su Valstybine mokesčių inspekcija
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei sutartis su
valstyb÷s įmone Registrų centras. Atsižvelgiant į tai:
1. Parengta ir šiuo metu valstyb÷s įmon÷s Registrų centras pateikta
pasirašyti sutartis d÷l informacijos gavimo iš valstyb÷s įmon÷s
Registrų centro.
2. Rengiami dokumentai, reikalingi sutarčiai d÷l informacijos
gavimo iš Valstybin÷s mokesčių inspekcijos.
15.

16.

Įdiegti informacinę sistemą
muitin÷s deklaracijoms pateikti
elektroniniu būdu taikant
elektroninę paslaugą vieno
langelio principu.

Įvertinti galimybę viešajai
įstaigai Centrinei projektų
valdymo agentūrai gauti atlygį
už naudojimosi centrin÷s
perkančiosios organizacijos
elektroniniu katalogu paslaugas
ir apie priimtus sprendimus
informuoti Ūkio ministeriją.

Finansų
ministerijos
Įstaigų
veiklos
priežiūros
skyrius
Muitin÷s
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos
Finansų
ministerijos
Įstaigų
veiklos
priežiūros
skyrius

2012 m. IV
ketv.

Sukurta elektroninių deklaracijų
pri÷mimo informacin÷ sistema
prekių importui ir eksportui
įforminti pagal vieno langelio
principą supaprastins muitin÷s
formalumų atlikimo tvarką.

Sudarytos galimyb÷s
elektronines
deklaracijas teikti
neatsižvelgiant į
muitin÷s įstaigos
aptarnaujamą teritoriją,
kurioje prek÷s buvo ar
bus patiektos, įdiegta ir
veikianti penktojo
brandos lygio
elektronin÷ paslauga.

2014 m. IV
ketv.

Priimti sprendimai užtikrins
racionalų finansinių išteklių
panaudojimą viešajai įstaigai
Centrinei projektų valdymo
agentūrai atliekant centrin÷s
perkančiosios organizacijos
funkcijas ir administruojant
centrin÷s perkančiosios
organizacijos elektroninį
katalogą.

Pateikta informacija
Ūkio ministerijai apie
Finansų ministerijoje
priimtus sprendimus d÷l
galimyb÷s viešajai
įstaigai Centrinei
projektų valdymo
agentūrai imti atlygį už
naudojimąsi centrin÷s
perkančiosios

Priemon÷ vykdoma.
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komiteto prie Susisiekimo
ministerijos (toliau – IVPK) direktoriaus 2012 m. geguž÷s 31 d.
įsakymu Nr. T-92 buvo skirtas finansavimas Muitin÷s departamento
projektui „Muitin÷s deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant
„vieno langelio“ principą elektronin÷ paslauga“ įgyvendinti. 2012 m.
rugs÷jo 6 d. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo
sutartis. Parengta Techninių ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų
technin÷ specifikacija. Parengtas ir IVPK pateiktas keistinų teis÷s
aktų sąrašas. Derinami pirmojo projekto pirkimo dokumentai, kurie
pagal pirkimų planą 2012-12-07 pateikti derinti Centrinei projektų
valdymo agentūrai. Numatoma projekto pabaigos data – 2015-02-28.

Priemon÷ nebus vykdoma.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2012 m. spalio 31 d. nutarimu Nr.
1306 „D÷l viešosios įstaigos CPO LT įsteigimo ir valstyb÷s turto
investavimo“ įsteigta viešoji įstaiga CPO LT, o Ūkio ministerijai
pavesta atstovauti valstybei, kaip viešosios įstaigos steig÷jai, ir
įgyvendinti valstyb÷s, kaip viešosios įstaigos savinink÷s, turtines ir
neturtines teises ir pareigas.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2012 m. spalio 31 d. nutarimu Nr.
1308 viešajai įstaigai CPO LT. suteikta teis÷ atlikti centrin÷s
perkančiosios organizacijos funkcijas.
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organizacijos
elektroniniu katalogu.
17.

18.

19.

Pl÷toti nacionalinę elektroninio
prekių deklaravimo sistemą.

Didinti elektroniniu būdu
teikiamų paslaugų skaičių,
efektyviai išnaudojant esamus
ar kuriamus bendram taikymui
informacinių ir ryšių
technologijų sprendimus.

Parengti ir priimti būtinus
teis÷s aktus, numatančius
optimalius paslaugų atlikimo
terminus ir galimybę nustatyti
diferencijuotą paslaugų
atlikimo apmok÷jimą
trumpesniais terminais.

Finansų
ministerijos
Įstaigų
veiklos
priežiūros
skyrius
Muitin÷s
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos
Finansų
ministerijos
Įstaigų
veiklos
priežiūros
skyrius
Valstybin÷
mokesčių
inspekcija
prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos
Muitin÷s
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos
Finansų
ministerijos
Įstaigų
veiklos
priežiūros
skyrius
Muitin÷s
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos
Turto
vertinimo
priežiūros

2014 m. IV
ketv.

Mažiau suinteresuotų asmenų
kontaktų su muitin÷s pareigūnais,
apribota jų įtaka ir
piktnaudžiavimo galimyb÷s
priimant sprendimus.

Dokumentų, pateiktų
elektroniniu būdu,
santykinio skaičiaus
padid÷jimas, palyginti
su bendru pateiktų
dokumentų skaičiumi.

Priemon÷ vykdoma.

2011 m. IV
ketv.

Padid÷jęs elektroniniu būdu
teikiamų paslaugų skaičius
sumažins korupcijos apraiškų
tikimybę.

Iki 2012 metų IV
ketvirčio iki 50 proc.
padid÷jęs elektroniniu
būdu teikiamų paslaugų
skaičius.

Priemon÷ įvykdyta.

Optimalūs paslaugų atlikimo
terminai ir galimyb÷s nustatyti
diferencijuotą paslaugų atlikimo
apmok÷jimą
trumpesniais
terminais apribos paskatas teikti
šias paslaugas nesilaikant teis÷s
aktuose nustatytų reikalavimų ir
sumažins korupcijos apraiškas.

Parengti ir priimti
atitinkami teis÷s aktai.

2012
ketv.

m.

I

Muitin÷s departamente prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos sukurta Muitin÷s deklaracijų apdorojimo sistema ir šios
sistemos priemon÷mis pateikiama bei apdorojama 97 proc.
elektroninių importo ir eksporto deklaracijų. Sukurta ir įdiegta sąsaja
su VMI administruojama akcizų informacine sistema (AIS),
atnaujinta sąsaja su Rizikos įvertinimo ir kontrol÷s sistema (RIKS)
bei Mokesčių apskaičiavimo ir patikros sistema (MAPS).

Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
2011 metų pabaigoje 42 proc. Valstybin÷s mokesčių inspekcijos
(toliau – VMI) paslaugų buvo teikiamos elektroniniu būdu.
2012 metais 49 proc. VMI paslaugų buvo teikiamos elektroniniu
būdu (pagal VMI paslaugų klasifikatorių iš viso teikiamos 53
paslaugos, iš jų 26 el. būdu).
Muitin÷s departamente prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
2012 metais 97 proc. muitin÷s deklaracijų teikiamos ir įforminamos
elektroniniu būdu.

Priemon÷ įvykdyta.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos muitin÷ išduoda
leidimus ne įmon÷s veiklai, o muitin÷s procedūrų taikymui (leidimai
taikyti ekonominio poveikio muitin÷s procedūras, leidimai taikyti
muitin÷s procedūrų supaprastinimus), bei į tai, kad išduodamų
leidimų sąlygos bei reikalavimai yra nustatyti Bendrijos muitin÷s
kodekse ir Bendrijos muitin÷s kodekso įgyvendinimo nuostatose
(kuriose nustatyta prašymų nagrin÷jimo terminai ir tai, kad leidimai
išduodami nemokamai), teis÷s aktai nebuvo rengti.
Turto vertinimo priežiūros tarnyba, 2012 m. geguž÷s 1 d. įsigaliojus
naujai Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų
įstatymo redakcijai, pareng÷ ir pateik÷ Finansų ministerijai derinti
šiuos įstatymą įgyvendinančių teis÷s aktų projektus, kuriuose
numatyti trumpesni paslaugų atlikimo terminai:
1. Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų organizavimo
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tarnyba

23.

29.

Organizuoti kursus, susijusius
su antikorupcine veikla.

Organizuoti privalomus
mokymus asmenims,
įgaliotiems vykdyti korupcijos
prevenciją ir kontrolę Finansų
ministerijoje ir jos reguliavimo
srities įstaigose.

Finansų
ministerijos
Personalo
skyrius,
Įstaigų
veiklos
priežiūros
skyrius
Finansų
ministerijos
mokymo
centras
Finansų
ministerijos
Personalo
skyrius

taisyklių projektą - sprendimas leisti arba atsisakyti leisti asmeniui
laikyti egzaminą turi būti priimtas ne v÷liau kaip per 20 darbo dienų
nuo asmens prašymo pateikimo Priežiūros įstaigai dienos, išskyrus
atvejus kai iki artimiausio egzamino datos yra likusios mažiau nei 23
darbo dienos, tokiu atveju leidimas leisti arba atsisakyti leisti laikyti
egzaminą laikomas priimtu d÷l kito būsimo egzamino (prieš tai
galiojantys teis÷s aktai numat÷ 3 m÷nesių terminą).
2. Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažym÷jimo išdavimo ir
galiojimo taisyklių projektą – sprendimas d÷l turto arba verslo
vertintojo kvalifikacijos suteikimo ir pažym÷jimo išdavimo
priimamas per 10 darbo dienų nuo egzamino komisijos sprendimo
apskundimo termino pabaigos (prieš tai galiojantys teis÷s aktai
numat÷ 30 darbo dienų terminą); sprendimas d÷l pažym÷jimo
galiojimo sustabdymo panaikinimo, kai pažym÷jimo galiojimas buvo
sustabdytas, priimamas per 3 darbo dienas nuo šiose taisykl÷se
nurodytų aplinkybių paaišk÷jimo dienos (prieš tai galiojantys teis÷s
aktai numat÷ 30 darbo dienų terminą).
3. Išor÷s turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis
asmenų sąrašo sudarymo, tvarkymo ir skelbimo taisyklių projektą –
numatyta sprendimą d÷l įrašymo į Išor÷s vertintojų sąrašą priimti per
10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos (prieš tai galiojantys
teis÷s aktai numat÷ 30 darbo dienų terminą).
Kiekvienais
metais

Darbuotojų švietimas
antikorupcijos tema sustiprins jų
antikorupcinį imunitetą.

10 proc. padid÷jęs
mokymus
antikorupcijos tema
išklausiusių Finansų
ministerijos darbuotojų
skaičius, palyginti su
pra÷jusiais metais.

Priemon÷ įvykdyta.
2012 metais lyginant su 2011 metais 10 proc. daugiau Finansų
ministerijos ir jai pavaldžioms įstaigoms organizuota kursų, susijusių
su antikorupcine veikla. Kursus išklaus÷ daugiau kaip 390 Finansų
ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstyb÷s tarnautojų ir
darbuotojų.

Kursų valandų skaičius,
tenkantis vienam kursus
išklausiusiam
darbuotojui.
Kiekvienais
metais

Bus tobulinama už antikorupcinę
veiklą atsakingų asmenų
profesin÷ kompetencija, kuri leis
racionaliau atlikti teis÷s aktuose
nustatytas antikorupcines
procedūras, parengti efektyvesnes
korupcijos prevencijos priemones,
organizuoti ir vykdyti šių
priemonių įgyvendinimo kontrolę.

Asmenų, dalyvavusių
mokymuose, skaičius.

Priemon÷ įvykdyta.
2012 m. rugs÷jo 15 d. Personalo skyrius organizavo privalomus
mokymus asmenims, įgaliotiems vykdyti korupcijos prevenciją ir
kontrolę Finansų ministerijoje ir jos reguliavimo srities įstaigose,
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities
įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, patvirtinto finansų
ministro 2007 m. rugs÷jo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 nuostatų
įgyvendinimo klausimais. Mokymuose dalyvavo STT atstovas ir 16
asmenų vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę Finansų
ministerijoje ir jos reguliavimo srities įstaigose.

17
30.

Papildyti Finansų ministerijos
darbo tvarką reglamentuojantį
teis÷s aktą antikorupcinį elgesį
formuojančiomis nuostatomis.

Finansų
ministerijos
Personalo
skyrius

2012 m. II
pusmetis

Bus pl÷tojama antikorupcin÷
kultūra, diegiami antikorupcinio
elgesio principai.

Parengtas ir pateiktas
finansų ministrui teis÷s
akto, kuriame įrašytos
antikorupcinį elgesį
formuojančios
nuostatos, projektas.

* priemonių eil÷s numeris pagal finansų ministro 2012 m. geguž÷s 8 d. įsakymą Nr. 1K-176 (Žin., 2012, Nr. 55-2733).
** priemonių eil÷s numeris pagal finansų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1K-404 (Žin., 2011, Nr. 154-7315).
_________________________________________________________________

Priemon÷ įvykdyta iš dalies.
Rengiamas Finansų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų
finansų ministro 2006 m. geguž÷s 11 d. įsakymu Nr. 1K-187
pakeitimo projektas.

