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FINANSŲ MINISTERIJOS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemon÷s
kodas

Priemon÷s
pavadinimas

01 01 01

Organizuoti Finansų
ministerijos veiklą

Atsakingi vykdytojai
Proceso ir(ar) ind÷lio
vertinimo kriterijai ir jų
(padaliniai)
reikšm÷s
FINANSŲ POLITIKOS FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS (kodas – 01.02)
Išanalizuoti direktyvos d÷l
Parengta Lietuvos
Mokesčių departamento
bendros konsoliduotos pelno
pozicija (vnt.) – 1 vnt.
Tiesioginių mokesčių ir
mokesčio baz÷s projektą
tarptautinio apmokestinimo
skyrius
Peržiūr÷ti kolektyvinio
Parengti Pelno mokesčio
Mokesčių departamento
investavimo subjektų
įstatymo pakeitimo ir
Tiesioginių mokesčių ir
apmokestinimo sąlygas,
Gyventojų pajamų
tarptautinio apmokestinimo
sudarant palankias sąlygas
mokesčio įstatymo
skyrius
šių subjektų veiklos pl÷trai
pakeitimo įstatymų
projektai (vnt.) – 2 vnt.

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(tūkst. litų)

2011 m. II
ketv.

21655

Atlikti Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2002 m.
lapkričio 19 d. nutarimu Nr.
1797 patvirtinto
Individualios veiklos, kuria
gali būti verčiamasi turint
verslo liudijimą, rūšių sąrašo
analizę ir sudaryti prielaidas
kompleksinei fiksuoto
pajamų mokesčio sistemos
peržiūrai

Parengtas Vyriausyb÷s
2002 m. lapkričio 19 d.
nutarimo Nr. 1797 „D÷l
Verslo liudijimų išdavimo
gyventojams taisyklių“
projektas (vnt.) − 1 vnt.

Mokesčių departamento
Tiesioginių mokesčių ir
tarptautinio apmokestinimo
skyrius

2011 m. III
ketv.

Tobulinti žem÷s
apmokestinimo tvarką,
pereinant prie masiniu būdu

Parengtas Žem÷s
mokesčio įstatymo
pakeitimo įstatymo

Mokesčių departamento
Tiesioginių mokesčių ir
tarptautinio apmokestinimo

2011 m. III
ketv.

Veiksmo pavadinimas

2011 m. III
ketv.
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nustatytos vidutin÷s rinkos
vert÷s, tuo prisidedant ir prie
efektyvesnio apleistų žemių
naudojimo skatinimo
Didinti dvigubo
apmokestinimo išvengimo
sutarčių skaičių
Išanalizuoti direktyvos, kuria
iš dalies keičiama Direktyva
2003/96/EB, pakeičianti
Bendrijos energetikos
produktų ir elektros
energijos mokesčių
struktūrą, projektą
Įvertinti Europos Komisijos
Žaliąją knygą „PVM ateitis.
Paprastesn÷s, stabilesn÷s ir
veiksmingesn÷s PVM
sistemos kūrimas“
Įgyvendinti prid÷tin÷s vert÷s
mokesčių srityje priimtus ES
teis÷s aktus, kurių nuostatos
turi įsigalioti nuo 2013 m., ir
naujausius Europos
Teisingumo Teismo bylose
suformuotus principus
nacionalin÷je teis÷je
Rengti priemones,
sudarančias prielaidas
stiprinti mokesčių
administratorių geb÷jimus,
mažinant šeš÷lin÷s
ekonomikos mastą
(efektyvesnis pajamų
legalumą pagrindžiančių
šaltinių kontrol÷s
mechanizmas, tobulesn÷s

projektas (vnt.) – 1 vnt.

skyrius

Parafuotos (pasirašytos)
dvigubo apmokestinimo
išvengimo sutartys (vnt.)
– 2 vnt.
Parengta Lietuvos
pozicija (vnt.) – 1 vnt.

Mokesčių departamento
Tiesioginių mokesčių ir
tarptautinio apmokestinimo
skyrius
Mokesčių departamento
Netiesioginių mokesčių skyrius

2011 m. IV
ketv.

Parengta Lietuvos
pozicija (vnt.) – 1 vnt.

Mokesčių departamento
Netiesioginių mokesčių skyrius

2011 m. II
ketv.

Parengtas PVM įstatymo
pakeitimo projektas (vnt.)
– 1 vnt.

Mokesčių departamento
Netiesioginių mokesčių skyrius

2011 m. III
ketv.

Parengtas Mokesčių
administravimo įstatymo
pakeitimo įstatymo
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Mokesčių departamento
Mokesčių administravimo
skyrius

2011 m. IV
ketv.

2011 m. II
ketv.
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mokestin÷s nepriemokos
išieškojimo procedūros)
Mažinti administracinę naštą
verslui, atsisakant
administravimo požiūriu
neefektyvių prievolių

Parengti efektyvesnes
mokesčių administravimo
procedūras tarpvalstybiniu
mastu nustatantį Lietuvos
Respublikos savitarpio
pagalbos išieškant
mokesčius įstatymą,
įgyvendinantį atitinkamus
ES teis÷s aktus
Lietuvos Respublikos 2012
metų valstyb÷s biudžeto ir
savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo
projektas

Parengti valstyb÷s l÷šų,
skirtų valstyb÷s kapitalo
investicijoms, naudojimo
2010 metais ataskaitą ir
paskelbti ministerijos
tinklapyje
Parengti Valstyb÷s
investicijų 2012–2014 metų
programos projektą

Atlikta verslo subjektams
nustatytos administracin÷s
naštos akcizinių prekių
ženklinimo, kasos aparatų
eksploatavimo ir kitose
papildomų sąnaudų
reikalaujančiose srityse
sumažinimo galimybių
analiz÷ (vnt.) – 1 vnt.
Parengtas Savitarpio
pagalbos išieškant
mokesčius įstatymo
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Parengtas Lietuvos
Respublikos 2012 metų
valstyb÷s biudžeto ir
savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Parengta valstyb÷s l÷šų,
skirtų valstyb÷s kapitalo
investicijoms, naudojimo
2010 metais ataskaita
(vnt.) – 1 vnt.
Parengtas Valstyb÷s
investicijų 2012–2014
metų programos projektas

Mokesčių departamento
Mokesčių administravimo
skyrius

2011 m. IV
ketv.

Mokesčių departamento
Mokesčių administravimo
skyrius

2011 m. II
ketv.

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

2011 m. IV
ketv.

Biudžeto departamento
Investicijų skyrius

2011 m. IV
ketv.

2011 m. II
ketv.
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Parengti Konvergencijos
programą, apibr÷žiančią
vidutinio laikotarpio
ekonomin÷s politikos tikslus
– sumažinti valdžios
sektoriaus deficitą iki 3
procentų BVP ir po to siekti
0,5 procento BVP
struktūrinio pertekliaus
Parengti vidutin÷s trukm÷s
makroekonominių rodiklių
projekcijas, atitinkančias
nacionalinių sąskaitų
principus, ir paskelbti
ministerijos interneto
tinklalapyje
Parengti vidutin÷s trukm÷s
valdžios sektoriaus fiskalinių
rodiklių projekcijas,
atitinkančias ES
Ekonomikos ir finansų
komitete patvirtintus
standartus

Parengti teis÷s aktų
projektus, įgyvendinančius
Biudžeto rengimo ir
vykdymo reformą
Parengti vidutin÷s trukm÷s
nacionalinio biudžeto
pajamų projekcijas

Parengti Finansų ministerijos
kompetencijai tenkančią
nacionalin÷s reformų

(vnt.) – 1 vnt.
Parengta Konvergencijos
programa (vnt.) – 1
vnt.

Fiskalin÷s politikos
departamentas (koordinatoriai
ir reng÷jai) bei kiti
departamentai pagal
kompetenciją

2011 II ketv.

Parengtos vidutin÷s
trukm÷s
makroekonominių
rodiklių projekcijos,
atitinkančios nacionalinių
sąskaitų principus (proc.),
– 100 proc.
Parengtos vidutin÷s
trukm÷s valdžios
sektoriaus fiskalinių
rodiklių projekcijos,
atitinkančios ES
Ekonomikos ir finansų
komitete patvirtintus
standartus (proc.) – 100
proc.
Parengti atitinkamų teis÷s
aktų projektai (vnt.) – 8
vnt.

Fiskalin÷s politikos
departamento
Makroekonomikos skyrius

2011 m. I, III
ketv.

Fiskalin÷s politikos
departamento
Makroekonomikos skyrius

2011 m. II
ketv.

Fiskalin÷s politikos
departamento
Makroekonomikos skyrius

2011 m. III
ketv.

Parengtos vidutin÷s
trukm÷s nacionalinio
biudžeto pajamų
projekcijos (proc.) – 100
proc.
Parengta nacionalin÷s
reformų darbotvark÷s
Finansų ministerijos

Fiskalin÷s politikos
departamento Planavimo ir
analiz÷s skyrius

2011 m. II, III
ketv.

Fiskalin÷s politikos
departamento Ekonomin÷s
politikos koordinavimo skyrius

2011 m. II
ketv.
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darbotvark÷s dalį
Perkelti direktyvą d÷l
draudimo ir perdraudimo
veiklos prad÷jimo ir jos
vykdymo (Mokumas II) į
Lietuvos nacionalinę teisę
Išanalizuoti Prekinio kredito
draudimo agentūros steigimo
galimybių studiją, parengtą
pagal Ūkio ministerijos
įgyvendinamą projektą
„Konsultacijų d÷l prekinio
kredito draudimo
dalyvaujant valstybei
sistemos sukūrimo ir
pl÷tojimo paslaugos“
Išanalizuoti direktyvos d÷l
draudimo ir perdraudimo
veiklos prad÷jimo ir jos
vykdymo (Mokumas II)
antro lygio įgyvendinimo
priemonių projekto vertimą į
lietuvių kalbą
Išanalizuoti
pirmininkaujančiosios
valstyb÷s pasiūlymus d÷l
Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos, kuria iš
dalies keičiamos nuostatos
d÷l Europos draudimo ir
profesinių pensijų
institucijos ir Europos
vertybinių popierių ir rinkų
institucijos įgaliojimų
(Omnibus II) projekto
Įvertinti Europos Komisijos
Žaliąją knygą „Internetiniai

kompetencijai tenkanti
dalis (proc.) – 100 proc.
Parengtas Draudimo
įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas (vnt.) –
1 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Draudimo ir
specialios finansin÷s veiklos
skyrius

2011 m. IV
ketv.

Parengtos ir su kitais
ministerijos
departamentais suderintos
išvados d÷l Prekinio
kredito draudimo
agentūros steigimo
galimybių studijos (vnt.) –
1 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Draudimo ir
specialios finansin÷s veiklos
skyrius (koordinatoriai ir
reng÷jai)

2011 m. III
ketv.

Pateikta išvada (pastabos)
d÷l direktyvos vertimo
(vnt.) – 1vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Draudimo ir
specialios finansin÷s veiklos
skyrius

2011 m. IV
ketv.

Parengta Lietuvos
pozicija (vnt.) – 1 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Draudimo ir
specialios finansin÷s veiklos
skyrius

2011 m. IV
ketv.

Parengta Lietuvos
pozicija (vnt.) – 1 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Draudimo ir

2011 m. II
ketv.
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lošimai vidaus rinkoje“
Įgyvendinti Valstyb÷s
kontrol÷s rekomendacijas,
Seimo Biudžeto ir finansų
komiteto siūlymą
įgyvendinant kovos su
šeš÷line ekonomika
priemones parengti ir
pateikti Vyriausybei bei
Seimui įstatymų,
reglamentuojančių lošimus
internete, nelegalių
finansinių operacijų
vykdymo per bankų
sąskaitas prevenciją ir
numatančių griežtesnę
atsakomybę už šias veikas,
projektus
Parengti Elektroninių pinigų
ir elektroninių pinigų įstaigų
įstatymo projektą, kuriuo į
Lietuvos teisę būtų
perkeliama Europos
Parlamento ir Tarybos
direktyva d÷l elektroninių
pinigų įstaigų steigimosi,
veiklos ir riziką ribojančios
priežiūros
Parengti Finansų rinkos
priežiūros sistemos
pertvarkos įstatymo projektą
ir susijusių teis÷s aktų
pakeitimus, kuriais
įgyvendinama Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s
patvirtinta Finansų rinkos
priežiūros institucijų
sujungimo koncepcija

Parengti atitinkamų teis÷s
aktų projektai (vnt.) – 11
vnt.

specialios finansin÷s veiklos
skyrius

2011 m. III
ketv.

Parengti atitinkamų teis÷s
aktų projektai (vnt.) – 13
vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Finansinių
paslaugų skyrius

2011 m. II
ketv.

Parengti atitinkamų teis÷s
aktų projektai (vnt.) – 40
vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Finansinių
paslaugų skyrius

2011 m. III
ketv.
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Parengti Administracinių
teis÷s pažeidimų kodekso
pakeitimo projektą,
užtikrinantį Tarybos
reglamentų, nustatančių
priemones, būtinas euro
apsaugai nuo padirbin÷jimo,
ir priemones, būtinas euro
apsaugai nuo padirbin÷jimo,
veikimą toms valstyb÷ms
nar÷ms, kurios n÷ra
pri÷musios euro kaip savo
bendros valiutos, nuostatų
įgyvendinimą
Parengti teis÷s aktų projektų
pakeitimus, kuriais į
Lietuvos teisę būtų
perkeliama Europos
Parlamento ir Tarybos
direktyva d÷l įstatymų ir kitų
teis÷s aktų, susijusių su
kolektyvinio investavimo į
perleidžiamuosius
vertybinius popierius
subjektais, derinimo (UCITS
IV)
Parengti teis÷s aktų
projektus, kuriais į Lietuvos
teisę būtų perkeliamos
Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos,
reglamentuojančios
bendradarbiavimą ir
keitimąsi informacija su
Europos priežiūros
institucijomis, nuostatos
Parengti teis÷s akto,
susijusio su PHARE

Parengtas Administracinių
teis÷s pažeidimų kodekso
pakeitimo projektas (vnt.)
– 1 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Finansinių
paslaugų skyrius

2011 m. II
ketv.

Parengti atitinkamų teis÷s
aktų projektai (vnt.) – 4
vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Finansinių
paslaugų skyrius

2011 m. III
ketv.

Parengti atitinkamų teis÷s
aktų projektai (vnt.) – 7
vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Finansinių
paslaugų skyrius

2011 m. III
ketv.

Parengtas teis÷s akto
pakeitimo projektas (vnt.)

Nacionalinio fondo
departamento Tarptautin÷s

2011 m. II
ketv.
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programos, Pereinamojo
laikotarpio institucijų pl÷tros
priemon÷s, Specialiosios
žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros
paramos programos
(SAPARD) administravimu,
pakeitimą
Patikrinti Centrin÷s projektų
valdymo agentūros pateiktas
2007–2013 metų Ignalinos
programos nacionalin÷s
agentūros mok÷jimo
paraiškas ir jas pateikti
Energetikos ministerijai

Parengti 2006 m. Ignalinos
programos galutinę išlaidų
deklaraciją Europos
Komisijai ir pateikti
Energetikos ministerijai

Patikrinti Vidaus reikalų
ministerijos pateiktą
INTERREG IIIA Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos
Federacijos (Kaliningrado
srities) kaimynyst÷s
programos galutinę išlaidų
deklaraciją
Parengti INTERREG IIIA
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
Federacijos (Kaliningrado
srities) kaimynyst÷s
programos išlaidų ataskaitą
ir galutinio mok÷jimo

– 1 vnt.

finansin÷s paramos išlaidų
deklaravimo skyrius

Patikrintos Centrin÷s
projektų valdymo
agentūros pateiktos 2007–
2013 metų Ignalinos
programos nacionalin÷s
agentūros mok÷jimo
paraiškos ir jos pateiktos
Energetikos ministerijai
(proc.) – 100 proc.
Parengta 2006 m.
Ignalinos programos
galutin÷ išlaidų
deklaracija Europos
Komisijai ir pateikta
Energetikos ministerijai
(vnt.) – 1 vnt.
Patikrinta Vidaus reikalų
ministerijos pateikta
INTERREG IIIA
Lietuvos, Lenkijos ir
Rusijos Federacijos
(Kaliningrado srities)
kaimynyst÷s programos
galutin÷ išlaidų
deklaracija (vnt.) – 1 vnt.
Parengta INTERREG
IIIA Lietuvos, Lenkijos ir
Rusijos Federacijos
(Kaliningrado srities)
kaimynyst÷s programos
išlaidų ataskaita ir

Nacionalinio fondo
departamento Tarptautin÷s
finansin÷s paramos išlaidų
deklaravimo skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

Nacionalinio fondo
departamento Tarptautin÷s
finansin÷s paramos išlaidų
deklaravimo skyrius

2011 m. II
ketv.

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų ir Sanglaudos fondo
išlaidų deklaravimo Europos
Komisijai skyrius

2011 m. I ketv.

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų ir Sanglaudos fondo
išlaidų deklaravimo Europos
Komisijai skyrius

2011 m. I ketv.
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paraišką Europos Komisijai
ir pateikti Vidaus reikalų
ministerijai

Parengti teis÷s akto,
susijusio su Lietuvos ir
Lenkijos bendradarbiavimo
per sieną programa,
pakeitimą
Patikrinti Jungtinio techninio
sekretoriato pateiktas
Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programos išlaidų
deklaracijas

Parengti ir pateikti Europos
Komisijai Lietuvos ir
Lenkijos bendradarbiavimo
per sieną programos išlaidų
ataskaitas ir tarpinio
mok÷jimo paraiškas

Parengti teis÷s aktų
pakeitimus, susijusius su
grąžintinomis ES finansin÷s
paramos ir bendrojo
finansavimo l÷šomis
Parengti sprendimų,
numatytų Biudžetinių įstaigų
įstatyme ir reikalingų

galutinio mok÷jimo
paraiška Europos
Komisijai ir pateikta
Vidaus reikalų
ministerijai (vnt.) – 1 vnt.
Parengtas teis÷s akto,
susijusio su Lietuvos ir
Lenkijos
bendradarbiavimo per
sieną programa, pakeitimo
projektas (vnt.) – 1 vnt.
Patikrinta Jungtinio
techninio sekretoriato
pateiktų Lietuvos ir
Lenkijos
bendradarbiavimo per
sieną programos išlaidų
deklaracijų (proc.) – 100
proc.
Parengtos ir pateiktos
Europos Komisijai
Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per
sieną programos išlaidų
ataskaitos ir tarpinio
mok÷jimo paraiškos (vnt.)
– 3 vnt.

Parengti teis÷s aktų
pakeitimai, susiję su
grąžintinomis ES
finansin÷s paramos ir
bendrojo finansavimo
l÷šomis (vnt.) – 4 vnt.
Parengti atitinkamų teis÷s
aktų projektai (vnt.) – 5
vnt.

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų ir Sanglaudos fondo
išlaidų deklaravimo Europos
Komisijai skyrius

2011 m. IV
ketv.

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų ir Sanglaudos fondo
išlaidų deklaravimo Europos
Komisijai skyrius ir ES l÷šų
apskaitos ir atskaitomyb÷s
skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų ir Sanglaudos fondo
išlaidų deklaravimo Europos
Komisijai skyrius

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų ir Sanglaudos fondo
išlaidų deklaravimo Europos
Komisijai skyrius
Ministerijai pavaldžių įstaigų
priežiūros skyrius

2011 m. I–II
ketv.
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Lietuvos statistikos
departamentui ir teritorin÷ms
statistikos įstaigoms
reorganizuoti, projektus
Įvertinti ir suderinti su
finansų ministru Valstybin÷s
mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos ir
Muitin÷s departamento prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
struktūras, optimizuojančias
šių įstaigų veiklą ir
užtikrinančias racionalų
išteklių panaudojimą
Supaprastinti pretendentų į
Apskaitos standartų komiteto
narius atrankos ir pri÷mimo
procedūras ir reglamentuoti
nuolatin÷s atrankos į
Apskaitos standartų komiteto
narius komisijos darbo
tvarką
Suderinti viešosios įstaigos
Audito ir apskaitos tarnybos
įstatus su Audito įstatymo
nuostatomis, pakeitusiomis
Audito priežiūros komiteto
sud÷tį bei komiteto narių
skyrimo tvarką
Tobulinti Lietuvos
Respublikos muitin÷s
valdymą centralizuojant
personalo ir finansų valdymo
funkcijas ir užtikrinant
efektyvesnį ir ekonomiškesnį
jų valdymą

Suderinti įstaigų prie
ministerijų struktūras
(vnt.) – 2 vnt.

Ministerijai pavaldžių įstaigų
priežiūros skyrius

2011 m. II–III
ketv.

Parengtas finansų
ministro įsakymo
pakeitimo projektas (vnt.)
– 1 vnt.

Ministerijai pavaldžių įstaigų
priežiūros skyrius

2011 m. III
ketv.

Parengtas finansų
ministro įsakymo
pakeitimo projektas (vnt.)
– 1 vnt.

Ministerijai pavaldžių įstaigų
priežiūros skyrius

2011 m. III
ketv.

Parengtas Tarnybos
Lietuvos Respublikos
muitin÷je statuto
pakeitimo įstatymo
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Ministerijai pavaldžių įstaigų
priežiūros skyrius

2011 m. III
ketv.
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Optimizuoti Lietuvos
Respublikos muitin÷s
valdymą ir sumažinti jam
reikalingų valstyb÷s biudžeto
l÷šų poreikį pertvarkant
Lietuvos Respublikos
muitin÷s sistemą
Parengti sprendimų,
numatytų Viešųjų įstaigų
įstatyme, reikalingų finansų
ministro valdymo srities
viešųjų įstaigų – Lietuvos
Respublikos audito,
apskaitos ir turto vertinimo
instituto ir Audito ir
apskaitos tarnybos –
pertvarkymui į biudžetines
įstaigas užtikrinti, projektus
Formuojant ir įgyvendinant
valstyb÷s politiką
buhalterin÷s apskaitos srityje
numatoma tobulinti
buhalterinę apskaitą,
finansinių ataskaitų
sudarymą ir jų auditą
reglamentuojančius teis÷s
aktus: parengti Viešojo
sektoriaus atskaitomyb÷s
įstatymo pakeitimo įstatymo,
Audito įstatymo pakeitimo
įstatymo, Buhalterin÷s
apskaitos įstatymo pakeitimo
įstatymo ir Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s
nutarimo „D÷l Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s
2005 m. birželio 29 d.
nutarimo Nr. 718 „D÷l

Parengtas Muitin÷s
įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas (vnt.) –
1 vnt.

Ministerijai pavaldžių įstaigų
priežiūros skyrius

2011 m. III–IV
ketv.

Parengti finansų ministro
įsakymo projektai (vnt.) –
2 vnt.

Ministerijai pavaldžių įstaigų
priežiūros skyrius

2011 m. IV
ketv.

Parengti teis÷s aktų,
susijusių su valstyb÷s
politikos buhalterin÷s
apskaitos srityje
įgyvendinimu, projektai
(vnt.) – 4 vnt.

Apskaitos metodologijos
departamento
Viešojo sektoriaus subjektų
apskaitos ir Apskaitos ir audito
skyrius skyriai

2011 m. I–III
ketv.
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Viešojo sektoriaus
buhalterin÷s apskaitos ir
finansin÷s atskaitomyb÷s
sistemos reformos
koncepcijos ir koordinavimo
ir priežiūros komisijos
sudarymo“ pakeitimo“
projektus
Įgyvendinti Viešojo
sektoriaus buhalterin÷s
apskaitos ir finansin÷s
atskaitomyb÷s sistemos
reformos antrojo etapo
priemones, kurioms buvo
pritarta Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s
2005 m. birželio 29 d.
nutarimu Nr. 718

Atlikti ES paramos, skirtos
Sanglaudos fondo
projektams finansuoti, auditą
koordinuojančios institucijos
funkcijas, nustatytas
Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2001 m.
rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr.
1026
Parengti ir pateikti
Vyriausybei ir Seimo Audito

Įgyvendintos Viešojo
sektoriaus buhalterin÷s
apskaitos ir finansin÷s
atskaitomyb÷s sistemos
reformos antrojo etapo
priemon÷s (dalyvaujant
konsultacinio centro,
Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansin÷s
atskaitomyb÷s standartų
(toliau – VSAFAS)
komiteto veikloje bei
rengiant ir tikslinant
metodologinę medžiagą,
reikalingą buhalterinei
apskaitai pagal VSAFAS
tvarkyti ir finansin÷ms
ataskaitoms sudaryti)
(vnt.) – 5 vnt.
Iki 2011 m. birželio 30 d.
Europos Komisijai
pateikta ES paramos l÷šų
atliktų atrankinių
patikrinimų pagal
Sanglaudos fondą metin÷
ataskaita (vnt.) – 1 vnt.

Iki 2011 m. liepos 1 d.
Vyriausybei ir Seimo

Apskaitos metodologijos
departamento
Viešojo sektoriaus subjektų
apskaitos skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

Vidaus audito ir finansų
kontrol÷s metodologijos
departamento Vidaus audito ir
finansų kontrol÷s
metodologijos ir priežiūros
skyrius

2011 m. II
ketv.

Vidaus audito ir finansų
kontrol÷s metodologijos

2011 m. III
ketv.
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komitetui metinę vidaus
audito tarnybų ir
centralizuotų vidaus audito
tarnybų veikimo
viešuosiuose juridiniuose
asmenyse, kurie valdo,
naudoja valstyb÷s ir
savivaldybių turtą ir juo
disponuoja, ataskaitą
Koordinuoti vidaus auditorių
mokymą, kvalifikacijos
k÷limą ir atestavimą

Užtikrinti tinkamą Lietuvos
Respublikos ir Šveicarijos
Konfederacijos
bendradarbiavimo
programos įgyvendinimo
valdymo ir kontrol÷s
sistemos veikimo vidaus
audito veiklos koordinavimą
Vertinti ir prireikus tikrinti,
ar vidaus audito tarnybų
veikla atitinka Vidaus
kontrol÷s ir vidaus audito
įstatymo ir kitų teis÷s aktų
nustatytus reikalavimus
Organizuoti ir dalyvauti
atliekant 2011 metų veiklos
sričių, nustatytų finansų
ministro 2011 m. kovo 23 d.

Audito komitetui pateikta
metin÷ vidaus audito
tarnybų veikimo
viešuosiuose juridiniuose
asmenyse ataskaita (vnt.)
– 1 vnt.

departamento Vidaus audito
analiz÷s skyrius

Atlikta papildomų
mokymų poreikio
įvertinimo analiz÷. Pagal
jos rezultatus
suorganizuoti
kvalifikacijos k÷limo
mokymai (vnt.) – 2 vnt.
Atlikta 15 rekomendacijų,
pateiktų institucijų
valdymo ir kontrol÷s
sistemų vertinimo
ataskaitose, įgyvendinimo
steb÷sena

Vidaus audito ir finansų
kontrol÷s metodologijos
departamento Vidaus audito ir
finansų kontrol÷s
metodologijos ir priežiūros
skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

Vidaus audito ir finansų
kontrol÷s metodologijos
departamento Vidaus audito ir
finansų kontrol÷s
metodologijos ir priežiūros
skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

Atlikti vidaus audito
tarnybų veiklos vertinimai
(vnt.) – 10 vnt.

Vidaus audito ir finansų
kontrol÷s metodologijos
departamento Vidaus audito ir
finansų kontrol÷s
metodologijos ir priežiūros
skyrius
Personalo skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

Suorganizuoti Finansų
ministerijos korupcijos
prevencijos koordinavimo
ir kontrol÷s komisijos
pos÷džiai (vnt.) – 2 vnt.

2011 m. IV
ketv.
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įsakymu Nr. 1K-102 „D÷l
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos ir jos
reguliavimo srities įstaigų
veiklos sričių, kuriose 2011
metais tikslinga atlikti
analizę ir vertinimą,
nustatymo“ (Žin., 2011, Nr.
37-1778), antikorupcinę
analizę, parengti Finansų
ministerijos korupcijos
prevencijos koordinavimo ir
kontrol÷s komisijos
sprendimų ir finansų
ministro įsakymų d÷l būtinų
korupcijos prevencijos
priemonių nustatymo
projektus
Parengti finansų ministro
įsakymo „D÷l Viešųjų ir
privačių interesų derinimo
valstybin÷je tarnyboje
įstatymo nuostatų
įgyvendinimo ir kontrol÷s
Finansų ministerijoje“
projektą
Sudaryti pra÷jusių metų
mokymo ir kvalifikacijos
tobulinimo ataskaitą ir
parengti einamųjų metų
mokymo planą bei
ateinančių metų mokymo
plano projektą

Suorganizuota darbo
grup÷ Finansų
ministerijos veiklos srities
analizei ir vertinimui
atlikti (vnt.) – 1 vnt.

Finansų ministerijos
interneto svetain÷je įdiegti
informavimo priemonę, kuri
sudarytų prielaidas

Finansų ministerijos
interneto svetain÷je
įdiegta informavimo
priemon÷ (vnt.) – 1 vnt.

Parengti teis÷s aktų,
susijusių su korupcijos
prevencija ir kontrole,
projektai (vnt.) – 1 vnt.

Parengtas finansų
ministro įsakymo
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Personalo skyrius

Parengta 2010 m.
mokymo ir kvalifikacijos
tobulinimo ataskaita;
parengtas 2011 m.
mokymo planas bei 2012
m. mokymo plano
projektas (vnt.) – 3 vnt.

2011 m. IV
ketv.

2011 m. I ketv.

Personalo skyrius
Viešųjų ryšių skyrius

2011 m. III
ketv.
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01 01 02

01 01 03

Užtikrinti Finansų
ministerijos valdomų
informacinių sistemų ir
informacinių
technologijų
infrastruktūros
palaikymą, veiklos
tęstinumą ir įgyvendinti
kitas priemones,
susijusias su
informacin÷s
visuomen÷s pl÷tra

Apmok÷ti valstyb÷s l÷šų
valdymo išlaidas

asmenims žinoti, į kokią
instituciją ir kokia tvarka
kreiptis d÷l korupcijos
apraiškų
Organizuoti Finansų
ministerijos darbuotojų
mokymus d÷l teis÷s aktų
projektų vertinimo
korupcijos, socialiniu,
ekonomikos, finansų ir kitais
požiūriais ir mokymus
asmenims, įgaliotiems
vykdyti korupcijos
prevenciją ir kontrolę
Finansų ministerijoje ir jos
reguliavimo srities įstaigose
Išpl÷sti Finansų ministerijos
naudojamos administracin÷s
informacin÷s sistemos (AIS)
funkcines galimybes
elektroniniam parašui
naudoti

Suorganizuoti mokymai
(vnt.) – 2 vnt.

Personalo skyrius

2011 m. III–IV
ketv.

Įsigytos paslaugos išpl÷sti
AIS funkcines galimybes
elektroniniam parašui
naudoti (vnt.) – 1 vnt.

Informacinių technologijų
departamento
Informacinių technologijų
infrastruktūros skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

323

Valstyb÷s iždo departamento
Apskaitos ir atskaitomyb÷s

2011 m. I–IV
ketv.

150

Įsigyti programinę ir
techninę įranga, kuri skirta
pakeisti Finansų
ministerijoje naudojamai
pasenusiai įrangai

Įsigyti programin÷s ir
technin÷s įrangos
komplektai (vnt.) – 2 vnt.

Užtikrinti Finansų
ministerijos duomenų centro
įrangos priežiūrą ir veikimą

Finansų ministerijos
Informacin÷s sistemos
veiklos sutrikimai d÷l
duomenų centro įrangos
neviršija 20 val. per metus

Atlikti Lietuvos banko
nurašytų išlaidų įvedimą į

Duomenys įrašomi į
apskaitos sistemas (proc.)
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01 01 04

Parengti Finansų
ministerijos darbuotojus
pirmininkauti ES

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

Įgyvendinti finansų,
finansinių paslaugų,
mokesčių, biudžeto ir
struktūrin÷s politikos
ataš÷ Lietuvos
Respublikos misijoje
prie Europos Bendrijų
veiklą

apskaitos sistemas
Perimti pasirengimo
pirmininkauti patirtį iš jau
ES pirmininkavusių šalių;
susipažinti su ES institucijų
veikla bei jų tarpusavio
sąveika; prisid÷ti prie
Finansų ministerijos
tarnautojų kvalifikacijos
k÷limo rengiantis
pirmininkauti ES
Užtikrinti atstovavimą
Lietuvos Respublikai
Pasaulio banko pl÷tros
komiteto ir metiniuose
valdytojų tarybos
pos÷džiuose; dalyvauti
Tarptautin÷s pl÷tros
asociacijos išteklių
papildymo bei atstovų,
koordinuojančių Pasaulio
banko klausimus,
susitikimuose

Dalyvauti Tarybos ir
Komisijos darbo grupių,
svarstančių finansų,
finansinių paslaugų,
mokesčių, biudžeto ir
struktūrin÷s politikos
klausimus, pos÷džiuose ir
atstovauti Lietuvos pozicijai

– 100 proc.
Finansų ministerijos
valstyb÷s tarnautojų,
tobulinusių kvalifikaciją
rengiantis Lietuvos
pirmininkavimui ES,
skaičius (vnt.) – 7 vnt.

skyrius
ES ir Tarptautinių santykių
departamento ES reikalų
koordinavimo ir analiz÷s
skyrius

Dalyvauta pos÷džiuose,
susijusiuose su pagalbos
neturtingų šalių
vystymuisi teikimu (vnt.)
– 6 vnt.
Padidinta Lietuvos
Respublikos teikiama
oficiali parama neturtingų
šalių vystymuisi
(administracin÷s išlaidos,
susijusios su pagalbos
neturtingų šalių
vystymuisi teikimu per
tarptautines finansų
organizacijas) (tūkst. Lt) –
26 tūkst. Lt
Dalyvauta pos÷džiuose
finansų, finansinių
paslaugų, mokesčių,
biudžeto ir struktūrin÷s
politikos klausimais (vnt.)
– 300 vnt.

2011 m. I–IV
ketv.

20

ES ir Tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

26

Finansų ataš÷, mokesčių ataš÷,
struktūrin÷s politikos ataš÷

2011 m. I–IV
ketv.

1225,8
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01 01 07

Informuoti visuomenę
apie vykdomą finansų
politiką, jos prioritetus ir
Finansų ministerijos
veiklą, skatinti tikslinių
grupių ekonominį
švietimą ir informuoti
visuomenę apie bendrą
ES valiutą – eurą

01 01 08

Tobulinti Finansų
ministerijos dirbančiųjų
kvalifikaciją

Organizuoti ir dalyvauti
neformaliuose susitikimuose
su valstybių narių ir Europos
Komisijos atstovais
sprendžiant aktualius
finansų, finansinių paslaugų,
mokesčių, biudžeto ir
struktūrin÷s politikos
klausimus

Dalyvauta neformaliuose
susitikimuose su valstybių
narių arba Europos
Komisijos atstovais
sprendžiant aktualius
finansų, finansinių
paslaugų, mokesčių,
biudžeto ir struktūrin÷s
politikos klausimus (vnt.)
–50 vnt.

Rengti pranešimus spaudai,
komentarus, organizuoti
spaudos konferencijas,
mokymus, seminarus,
diskusijas, taip pat
organizuoti susitikimus su
visuomene ministerijos
vykdomos politikos
klausimais, nuolat atnaujinti
interneto svetain÷s
informaciją, rengti
informaciją apie ministerijos
vykdomą veiklą
Organizuoti Finansų
ministerijos valstyb÷s
tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems
pagal darbo sutartis,
mokymus, susijusius su
Finansų ministerijos
įgyvendinamais uždaviniais
ir atliekamomis funkcijomis
bei bendros ir specialios
dalykin÷s (ekonomin÷s
finansin÷s) krypties anglų ir
prancūzų kalbų mokymus

Finansų ministerijos
teikiamos informacijos
visuomenei aktualiais
klausimais sklaida
(publikacijų žiniasklaidoje
panaudojant ministerijos
pateiktą informaciją dalis
(proc.) – 76 proc.
ir interneto svetain÷s
lankytojų skaičiaus
did÷jimas 5 proc.

Viešųjų ryšių skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

115

Suorganizuoti mokymai
ne mažiau kaip 180
darbuotojų

Personalo skyrius

2011 m. IV
ketv.

748
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02 01 01

Sukurti ir įdiegti viešojo
sektoriaus apskaitos ir
ataskaitų konsolidavimo
informacinę sistemą
(VSAKIS)

Prad÷ti VSAKIS, apimančios
viešojo sektoriaus subjektus,
naudojimą

Įdiegta VSAKIS (projekto
darbų įvykdymo
procentas) – 100 proc.

Atliktas VSAKIS
atsparumo įsilaužimui
testavimas (vnt.) – 1 vnt.
02 01 02

02 01 03

02 01 04

Sukurti, įdiegti ir
prižiūr÷ti Finansų
ministerijos finansų
valdymo ir apskaitos
informacinę sistemą
(FVAIS)
Sukurti, įdiegti ir
prižiūr÷ti Valstyb÷s iždo
finansų valdymo ir
apskaitos informacinę
sistemą (FVIS)
Sukurti ir palaikyti
viešojo sektoriaus
subjektų buhalterin÷s
apskaitos ir finansin÷s
atskaitomyb÷s bei
informacinių sistemų
diegimo konsultacinį
centrą

Turto valdymo departamento
Viešojo sektoriaus finansinių
ataskaitų konsolidavimo
skyrius,
Informacinių technologijų
departamento Informacinių
sistemų ir Informacinių
technologijų infrastruktūros
skyriai
Informacinių technologijų
departamento Informacinių
technologijų infrastruktūros ir
Informacinių sistemų skyriai
Informacinių technologijų
departamento VBAMS skyrius

2011 m. III
ketv.

10356

2011 m. I–III
ketv.

5266

Pabaigti FVAIS diegimą
Finansų ministerijoje ir 151
biudžetin÷je įstaigoje

FVAIS įdiegta 152
biudžetin÷se įstaigose

Pabaigti FVIS diegimą

Įdiegta FVIS (diegimo
projekto darbų įvykdymo
procentas) – 100 proc.

Valstyb÷s iždo departamentas,
Informacinių technologijų
departamento VBAMS ir
Informacinių sistemų skyriai

2011 m. III
ketv.

2445

Teikti tikslines konsultacijas
ir rengti seminarus viešojo
sektoriaus subjektų metinių
ir konsoliduotųjų metinių
finansinių ataskaitų
sudarymo klausimais bei
atsakyti į viešojo sektoriaus
subjektų paklausimus

Suteiktos tikslin÷s
konsultacijos ir surengti
seminarai viešojo
sektoriaus subjektų
metinių ir konsoliduotųjų
metinių finansinių
ataskaitų sudarymo
klausimais (vnt.) – 130
vnt.
Parengti atsakymai į
viešojo sektoriaus
subjektų paklausimus
(vnt.) – 4500 vnt.
Įvykdytas diegimo

Apskaitos metodologijos
departamento
Viešojo sektoriaus subjektų
apskaitos skyrius,
Turto valdymo departamento
Viešojo sektoriaus finansinių
ataskaitų konsolidavimo
skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

825

Įdiegti konsultacinio centro

Informacinių technologijų
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02 02 01

02 02 02

duomenų bazei publikuoti
skirtą programinę įrangą

projektas (proc.) – 100
proc.

Modernizuoti ir pl÷sti
valstyb÷s biudžeto,
apskaitos ir mok÷jimų
sistemos (VBAMS)
funkcines galimybes,
naujinti jos versijas,
optimizuoti veiklos
procesus bei kaupiamus
duomenis

Atlikti VBAMS funkcinių
galimybių pakeitimus,
atsižvelgiant į teis÷s aktų,
reglamentuojančių biudžeto
planavimą ir vykdymą,
strateginį planavimą,
apskaitą, pokyčius
Įsigyti MS Dynamic NAV,
kurio pagrindu veikia
VBAMS, licencijų
naujinimo paketą

Atlikti VBAMS
pakeitimai (vnt.) – 4 vnt.

Įdiegti Vyriausybei
pavaldžių institucijų
veiklos rezultatų
steb÷senos informacinę
sistemą Finansų
ministerijoje (nauja
priemon÷, vykdomas su
MPT VORT projektas)

Įdiegti Steb÷senos
informacinę sistemą (toliau –
SIS), atlikti SIS pritaikymą
atsižvelgiant į naujausius
strateginio planavimo
pokyčius

02 03 01 Sukurti, įdiegti ir naudoti
turtui valdyti valstyb÷s
turto informacin÷s
paieškos sistemą (toliau
– VTIPS)

Įsigytas valdomų ir
Finansų ministerijos
reikm÷ms naudojamų MS
Dynamic NAV licencijų
naujinimas (proc.) – 100
proc.
Įdiegta SIS
(diegimo projekto darbų
įvykdymo procentas) –
100 proc.

Parengti reikalavimai SIS
funkcionalumo pokyčiams
ir vadovaujantis pokyčių
įgyvendinimo planu
atliktas reikalingas
modifikavimas (proc.) –
100 proc.
Įsigyti VTIPS sukūrimo ir
Pasirašyta VTIPS
jos panaudojimo metodines
sukūrimo ir jos
rekomendacijas ir šių
panaudojimo metodinių
rekomendacijų įgyvendinimo
rekomendacijų ir šių
priežiūros paslaugas
rekomendacijų
įgyvendinimo priežiūros
paslaugų sutartis (vnt.) – 1
vnt.

departamento Informacinių
technologijų infrastruktūros ir
Informacinių sistemų skyriai
Informacinių technologijų
departamento VBAMS skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

940

Biudžeto departamentas,
Informacinių technologijų
departamento Informacinių
sistemų, VBAMS ir
Informacinių technologijų
infrastruktūros skyriai

2011 m. IV
ketv.

260

Turto valdymo departamento
Turto valdymo ir atnaujinimo
koordinavimo skyrius

2011 m. IV
ketv.

817

20

03 01 01

Administruoti
Sanglaudos fondo
paramą Lietuvoje (ES
l÷šos)

Peržiūr÷ti ir suderinti 2000–
2006 metų Sanglaudos fondo
įgyvendinančiųjų institucijų
parengtas projektų, kuriems
skirta 2000–2006 m.
Sanglaudos fondo l÷šų,
galutines įgyvendinimo
ataskaitas
Patikrinti įgyvendinančiųjų
institucijų pateiktas
Sanglaudos fondo projektų
tarpinio mok÷jimo paraiškas
Europos Komisijai ir
galutinio mok÷jimo
paraiškas Europos Komisijai
kartu su galutin÷mis projektų
įgyvendinimo ataskaitomis
Pateikti Europos Komisijai
patvirtintas mok÷jimo
paraiškas

03 01 02

Administruoti
Šveicarijos finansinę
paramą

Organizuoti Informacijos,
susijusios su Lietuvos ir
Šveicarijos
bendradarbiavimo programa,
vertimo paslaugų ir
viešinimo atributikos
gamybos viešuosius
pirkimus
Parengti ir pasirašyti
programų, subsidijų schemos
ir pavienio projekto paramos
sutartis su Šveicarija
Parengti ir patvirtinti
Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo

Suderintos 2000–2006 m.
Sanglaudos fondo
įgyvendinančiųjų
institucijų parengtos
projektų, kuriems skirta
2000–2006 m. Sanglaudos
fondo l÷šų, galutin÷s
įgyvendinimo ataskaitos
(vnt.) – 15 vnt.
Patikrintos
įgyvendinančiųjų
institucijų pateiktos
mok÷jimo paraiškos ir
galutin÷s įgyvendinimo
ataskaitos (proc.) – 100
proc.

Europos Komisijai
pateiktos patvirtintos
mok÷jimo paraiškos (vnt.)
– 26 vnt.
Pasirašytos Lietuvos ir
Šveicarijos
bendradarbiavimo
programos vertimo
paslaugų teikimo ir
viešinimo atributikos
gamybos sutartys (vnt.) –
2 vnt.
Parengtos ir pasirašytos
programų, subsidijų
schemos ir pavienio
projekto paramos sutartys
(vnt.) – 4 vnt.
Parengtos ir patvirtintos
Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo

ES struktūrin÷s paramos
valdymo departamento
Valdymo ir kontrol÷s sistemos
priežiūros skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

1035

2011 m. III–IV
ketv.

163

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų ir Sanglaudos fondo
išlaidų deklaravimo Europos
Komisijai skyrius

Tarptautin÷s finansin÷s
paramos koordinavimo skyrius

2011 m. II–IV
ketv.

2011 m. I–II
ketv.
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programos įgyvendinimo
Lietuvoje bei Technin÷s
paramos fondo metines
ataskaitas
Organizuoti renginį, skirtą
Šveicarijos finansin÷s
paramos sveikatos srities
programų, sutarčių
pasirašymui

Organizuoti metinį
susitikimą su Šveicarijos
atstovais
Organizuoti Priežiūros
komiteto pos÷džius
Parengti ir patvirtinti
Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo
programos finansavimo ir
įgyvendinimo Lietuvoje
taisykles
Parengti ir patvirtinti
Nevyriausybinių
organizacijų subsidijų
schemos finansavimo ir
įgyvendinimo Lietuvoje
taisykles
Parengti ir patvirtinti Gaires
pareišk÷jams Lietuvos ir
Šveicarijos
bendradarbiavimo
programos paramai gauti
pagal Nevyriausybinių
organizacijų subsidijų
schemą
Tobulinti darbuotojų,

programos įgyvendinimo
Lietuvoje bei Technin÷s
paramos fondo metin÷s
ataskaitos (vnt.) – 2 vnt.
Suorganizuotas
Šveicarijos finansin÷s
paramos sveikatos srities
programų sutarčių
pasirašymui skirtas
viešinimo renginys (vnt.)
– 1 vnt.
Suorganizuotas metinis
susitikimas su Šveicarijos
atstovais (vnt.) – 1 vnt.
Suorganizuoti Priežiūros
komiteto pos÷džiai (vnt.)
– 3 vnt.
Parengtos ir patvirtintos
Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo
programos finansavimo ir
įgyvendinimo Lietuvoje
taisykl÷s (vnt.) – 1 vnt.
Parengtos ir patvirtintos
Nevyriausybinių
organizacijų subsidijų
schemos finansavimo ir
įgyvendinimo Lietuvoje
taisykl÷s (vnt.) – 1 vnt.
Parengtos ir patvirtintos
Gair÷s pareišk÷jams
Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo
programos paramai gauti
pagal Nevyriausybinių
organizacijų subsidijų
schemą (vnt.) – 1 vnt.
Skirtinguose mokymuose

Tarptautin÷s finansin÷s
paramos koordinavimo skyrius

2011 m. III–IV
ketv.

2011 m. II
ketv.
2011 m. II–IV
ketv.
2011 m. II
ketv.

2011 m. III
ketv.

2011 m. II–III
ketv.

2011 m. III
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03 01 03

Administruoti Europos
ekonomin÷s erdv÷s
(EEE) ir Norvegijos
finansinius
mechanizmus

administruojančių
Šveicarijos finansinę
paramą, kvalifikaciją
Organizuoti EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų paramos
poveikio vertinimo paslaugų
teikimo ir viešinimo
paslaugų viešuosius
pirkimus
Organizuoti baigiamąjį
renginį, skirtą EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų naudai
pademonstruoti
Organizuoti metinį
susitikimą su valstybių
donorių atstovais

Parengti Susitarimo
memorandumus d÷l naujojo
laikotarpio 2009–2014 m.
EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų įgyvendinimo
Lietuvoje

Kurti 2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų administravimo
ir įgyvendinimo Lietuvoje

dalyvavusių darbuotojų
skaičius (vnt.) – 2 vnt.
Pasirašytos Finansinių
mechanizmų
administravimo vertinimo
paslaugų teikimo ir
viešinimo priemonių
sutartys (vnt.) – 3 vnt.
Suorganizuotas
baigiamasis renginys,
skirtas EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų
naudai pademonstruoti
(vnt.), – 1 vnt.
Parengtos EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų
įgyvendinimo Lietuvoje
metin÷s ataskaitos (vnt.) –
2 vnt.
Suorganizuotas metinis
susitikimas su valstybių
donorių atstovais (vnt.) –
1 vnt.
Parengti ir pasirašyti
Susitarimo
memorandumai d÷l 2009–
2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų
įgyvendinimo Lietuvoje
(vnt.) – 2 vnt.
Parengtas Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s
nutarimo „D÷l atsakingų

ketv.

Tarptautin÷s finansin÷s
paramos koordinavimo skyrius

2011 m. II–III
ketv.

2011 m. II
ketv.

2011 m. III–IV
ketv.

2011 m. I ketv.

2011 m. II–IV
ketv.

448
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sistemą

institucijų už 2009–2014
m. EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų
administravimą
paskyrimo“ projektas
(vnt.) – 1 vnt.
Parengtos 2009–2014 m.
EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų
įgyvendinimo taisykl÷s
(vnt.) – 1 vnt.

03 01 04

Administruoti 2007–
2013 metų ES
struktūrinę paramą ir
nuosekliai pasirengti
2014–2020 m. ES
struktūrin÷s paramos
panaudojimo laikotarpiui

Peržiūr÷ti ir pakeisti
atsakomybę ir funkcijas už
2007–2013 metų ES
struktūrin÷s paramos
administravimą ir
netinkamai panaudotų
paramos l÷šų grąžinimą
reglamentuojančius Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s su
tuo susijusį funkcijų ir
nutarimus

Atlikti teis÷s aktų,
reglamentuojančių ES 2007–
2013 m. technin÷s paramos
administravimą, analizę ir
parengti pasiūlymus d÷l šių
teis÷s aktų pakeitimo
Vykdyti ES 2007–2013 m.
technin÷s paramos
planavimą ir panaudojimo
priežiūrą
Parengti Lietuvos
Respublikos pozicijų,
susijusių su ES sanglaudos

Peržiūr÷ti ir pakeisti
2007–2013 metų ES
struktūrin÷s paramos
administravimą, su tuo
susijusį funkcijų ir
atsakomyb÷s paskirstymą
tarp institucijų ir
netinkamai panaudotų
paramos l÷šų grąžinimą
reglamentuojantys
Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s nutarimai
(vnt.) – 3 vnt.
Parengti teis÷s aktų
pakeitimo projektai (vnt.)
– 3 vnt.

Parengtos ES 2007–2013
m. technin÷s paramos l÷šų
panaudojimo ataskaitos
(vnt.) – 4 vnt.
Parengtos Lietuvos
Respublikos pozicijos,
susijusios su ES

Tarptautin÷s finansin÷s
paramos koordinavimo skyrius,
Nacionalinio fondo
departamento Tarptautin÷s
finansin÷s paramos išlaidų
deklaravimo skyrius
ES struktūrin÷s paramos
valdymo departamento
Valdymo ir kontrol÷s sistemos
priežiūros skyrius

2011 m. II–IV
ketv.

ES struktūrin÷s paramos
valdymo departamento
Technin÷s paramos
administravimo skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

ES struktūrin÷s paramos
valdymo departamento ES
sanglaudos politikos skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

12638
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politikos planavimu ir
įgyvendinimu, projektus

Peržiūr÷ti derinti pateiktas
Lietuvos Respublikos
pozicijas, susijusias su ES
sanglaudos politikos
planavimu ir įgyvendinimu

Pakeisti 2007–2013 m. ES
struktūrin÷s paramos l÷šomis
finansuojamų projektų
administravimo procedūras

Sukurti teisinę bazę
supaprastintų išlaidų
taikymui vykdant 2007–
2013 m. ES struktūrin÷s
paramos l÷šomis
finansuojamus projektus

sanglaudos politikos
planavimu ir
įgyvendinimu (proc. nuo
pateiktų derinti), – 100
proc.
Peržiūr÷tų derinti pateiktų
Lietuvos Respublikos
pozicijų, susijusių su ES
sanglaudos politikos
planavimu ir
įgyvendinimu, dalis (proc.
nuo pateiktų derinti) –
100 proc.
Parengtas 2007–2013 m.
ES struktūrin÷s paramos
l÷šomis finansuojamų
projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių
pakeitimo projektas (vnt.)
– 1 vnt.
Parengtas Vykdomų pagal
Lietuvos 2007–2013 metų
Europos Sąjungos
struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategiją ir
ją įgyvendinančias
veiksmų programas
projektų išlaidų ir
finansavimo reikalavimų
atitikties taisyklių
projektas bei parengtos ir
pateiktos tvirtinti finansų
ministrui taisykl÷s d÷l
supaprastintų išlaidų
taikymo (vnt.) – 2 vnt.

2011 m. I–IV
ketv.

ES struktūrin÷s paramos
valdymo departamento
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros
veiksmų programos valdymo
skyrius

2011 m. I–IV
ketv.
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Pakeisti pažeidimų
administravimą
reglamentuojančius teis÷s
aktus ir SFMIS funkcines
galimybes, skirtas
pažeidimams administruoti

Pakeisti pajamų skaičiavimo
ir priežiūros metodiką

Laiku pateikti Europos
Komisijai veiksmų programų
metines įgyvendinimo
ataskaitas

Įgyvendinti rizikų metiniame
plane (2011 m.)
atitinkamoms institucijoms
numatytas patikrinti rizikos
valdymo priemones

Parengti finansų ministro
įsakymų,
reglamentuojančių
pažeidimų
administravimą,
pakeitimo projektai (vnt.)
– 2 vnt.
Išpl÷totos SFMIS
funkcin÷s galimyb÷s,
skirtos pažeidimams
administruoti (vnt.), – 1
vnt.
Parengtas Pajamų
skaičiavimo ir priežiūros
metodikos pakeitimo
projektas (vnt.) – 1 vnt.
Iki 2011 m. birželio 30 d.
parengtos ir pateiktos
Europos Komisijai
metin÷s veiksmų
programų įgyvendinimo
ataskaitos (vnt.) – 4 vnt.

Rizikų metiniame plane
(2011 m.) atitinkamoms
institucijoms numatytų
rizikos valdymo
priemonių įgyvendinimas
(proc.) – 100 proc.

ES struktūrin÷s paramos
valdymo departamento
Ekonomikos augimo veiksmų
programos valdymo skyrius

2011 m. IV
ketv.

ES struktūrin÷s paramos
valdymo departamento
Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos valdymo skyrius
ES struktūrin÷s paramos
valdymo departamento
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros
veiksmų programos valdymo
skyrius, Ekonomikos augimo
veiksmų programos valdymo
skyrius, Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos valdymo
skyrius, Technin÷s paramos
administravimo skyrius,
Steb÷senos ir analiz÷s skyrius
ES struktūrin÷s paramos
valdymo departamento
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros
veiksmų programos valdymo
skyrius, Ekonomikos augimo
veiksmų programos valdymo
skyrius, Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos valdymo
skyrius, Technin÷s paramos
administravimo skyrius,

2011 m. IV
ketv.

2011 m. II
ketv.

2011 m. II–IV
ketv.
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Steb÷senos ir analiz÷s skyrius
Pakeisti teis÷s aktus,
susijusius su 2007–2013
metų ES struktūrin÷s
paramos administravimu

Patikrinti įgyvendinančiųjų
institucijų,
vadovaujančiosios
institucijos, kai tai susiję su
finansų inžinerijos
priemon÷mis, ir visuotinių
dotacijų valdytojų pateiktas
2007–2013 metų ES
struktūrin÷s paramos išlaidų
deklaracijas
Parengti ir pateikti Europos
Komisijai 2007–2013 metų
ES struktūrin÷s paramos
išlaidų ataskaitas ir tarpinio
mok÷jimo paraiškas
03 01 05

Užtikrinti nuoseklų ir
efektyvų ES struktūrin÷s
paramos vertinimą

Parengti 2012 m. ES
struktūrin÷s paramos
vertinimo planą
Koordinuoti, organizuoti ir
įgyvendinti strateginius
vertinimus, susijusius su
Lietuvos 2007–2013 metų
Europos Sąjungos
struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategijos
įgyvendinimu, ir veiklos
vertinimus veiksmų

Parengti teis÷s aktų
pakeitimų, susijusių su
2007–2013 metų ES
struktūrin÷s paramos
administravimu, projektai
(vnt.) – 2 vnt.
Patikrintos
įgyvendinančiųjų
institucijų,
vadovaujančiosios
institucijos, kai tai susiję
su finansų inžinerijos
priemon÷mis, ir visuotinių
dotacijų valdytojų
pateiktos išlaidų
deklaracijos (proc.) – 100
proc.
Parengtos ir pateiktos
Europos Komisijai 2007–
2013 metų ES struktūrin÷s
paramos išlaidų ataskaitos
ir tarpinio mok÷jimo
paraiškos (vnt.) –18 vnt.
Parengtas 2012 m. ES
struktūrin÷s paramos
vertinimo planas (vnt.) – 1
vnt.
Atlikti vertinimai (proc.
nuo suplanuotų
metiniuose vertinimo
planuose pabaigti 2011
m.) – 100 proc.

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų ir Sanglaudos fondo
išlaidų deklaravimo Europos
Komisijai skyrius

2011 m. IV
ketv.

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų ir Sanglaudos fondo
išlaidų deklaravimo Europos
Komisijai skyrius ir ES l÷šų
apskaitos ir atskaitomyb÷s
skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų ir Sanglaudos fondo
išlaidų deklaravimo Europos
Komisijai skyrius
ES struktūrin÷s paramos
valdymo departamento
Vertinimo skyrius

2011 m. IV
ketv.

2011 m. I–IV
ketv.

4265
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programos (arba veiksmų
programos prioriteto) lygiu

03 01 06

Planuoti ir įgyvendinti
2007–2013 m. veiksmų
programų viešinimo ir
informavimo veiksmus

04 01 01

Įgyvendinti projektą
„Viešojo ir privataus
sektorių partneryst÷“
(toliau – VPSP)

Įgyvendinta priemonių
(proc. nuo suplanuotų
2011m.) – 100 proc.

Atlikti vertinimo ataskaitose
pateiktų vertinimo
rekomendacijų įgyvendinimo
priežiūrą

Priimtos įgyvendinti
rekomendacijos (proc.
nuo pateiktų) – 70 proc.

Įgyvendinti 2011 m.
informavimo ir viešinimo
priemonių plane
Informavimo apie ES
paramą planui įgyvendinti,
patvirtintame finansų
ministro 2011 m. vasario 22
d. įsakymu Nr. 1K-071,
numatytas priemones
Atlikti viešąjį pirkimą,
kuriuo bus įsigyjamos VPSP
proceso skatinimo ir projekto
tęstinumo galimybių studijos
rengimo paslaugos

Įgyvendintos
informavimo ir viešinimo
priemon÷s, numatytos
metiniame (2011 m.)
plane (proc.), – 100 proc.

ES struktūrin÷s paramos
valdymo departamento
Veiksmų programų viešinimo
skyrius

2011 m. IV
ketv.

7400

Paskelbtas skelbimas apie
viešąjį pirkimą d÷l VPSP
proceso skatinimo ir
projekto tęstinumo
galimybių studijos
rengimo paslaugų (vnt.) –
1 vnt.

Turto valdymo departamento
Turto valdymo ir atnaujinimo
koordinavimo skyrius

2011 m. IV
ketv.

1676,4

Dalyvauta tiksliniuose
renginiuose VPSP
projektų rengimo ir
įgyvendinimo temomis
(vnt.) – 4 vnt.

Turto valdymo departamento
Turto valdymo ir atnaujinimo
koordinavimo skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

1899060

Kaupti tarptautinę ir
nacionalinę VPSP projektų
rengimo ir įgyvendinimo
patirtį, keistis ja, dalyvaujant
su tuo susijusiuose
mokymuose ir renginiuose
01 01 01

Mok÷ti palūkanas vidaus
ir užsienio kreditoriams
už skolą valstyb÷s vardu

2011 m. I–IV
ketv.

Organizuoti vertinimo
galimybių stiprinimo
priemonių įgyvendinimą

SKOLOS VALSTYBöS VARDU VALDYMAS (kodas – 01.04)
Sudaryti valstyb÷s pinigų
Finansų ministerijos
Valstyb÷s iždo departamento
srautų prognozes 12 m÷n.
sumok÷tų delspinigių,
Prognozavimo ir rizikos
laikotarpiui
susijusių su palūkanų
valdymo skyrius
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01 01 02

01 02 01

01 02 02

Vykdyti priemones,
susijusias su skolos
valstyb÷s vardu
tvarkymu (komisinių
mokesčių, reitingų
išlaidų apmok÷jimas ir
kt.), planuoti skolos
valstyb÷s vardu valdymo
išlaidas, prognozuoti
valstyb÷s skolos ir
Vyriausyb÷s skolinimosi
poreikį bei nustatyti
limitus, telkti reikiamus
finansinius išteklius,
efektyviai investuoti
laisvas l÷šas

Administruoti skolinius
įsipareigojimus
valstybei, siekiant
maksimaliai susigrąžinti
suteiktas paskolas
Valdyti skolos riziką
valstyb÷s vardu

Užtikrinti l÷šas atitinkamose
Lietuvos banko sąskaitose
mok÷jimams atlikti
Vykdyti palūkanų mok÷jimo
pervedimus

mok÷jimais, suma (Lt) – 0
Lt

Esant poreikiui organizuoti
skolinimąsi ir koordinuoti su
juo susijusių mokesčių
sumok÷jimą

Pasiskolintų l÷šų
pakankamumas.
Vykdymas – kai
vykdomas skolinimasis ne
mažiau kaip 100 proc.
padengia skolinimosi
poreikį
Metin÷s Skolos valstyb÷s
vardu valdymo programos
sąmatos įvykdymas.
Sąmata yra įvykdyta, jei
programai panaudotos
l÷šos sudaro 90–100 proc.
sąmatos

Sudaryti skolos valstyb÷s
vardu valdymo išlaidų
poreikio prognozę

Valstyb÷s iždo departamento
Skolinių įsipareigojimų
administravimo skyrius
Valstyb÷s iždo departamento
Skolinimosi ir pinigų valdymo
skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

14955

Valstyb÷s iždo departamento
Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyrius

Pasirašyti 3 kredito reitingo
nustatymo sutartis – su
„Standard&Poor’s,“ „Fitch
Ratings“ ir „Moody’s“
reitingų agentūromis
Administruoti perskolintas
l÷šas

Pasirašytos sutartys su
reitingų agentūromis
(vnt.) – 3 vnt.

Įvykdytas metinis l÷šų
susigrąžinimo planas
(proc.) – 100 proc.

Valstyb÷s iždo departamento
Skolinių įsipareigojimų
administravimo skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

3395

Sudaryti finansinių išvestinių
priemonių sandorius
draudžiantis nuo valiutos
kursų pokyčių rizikos

Vertybinių popierių
emisijų, denominuotų kita
nei eurų ir litų valiuta,
apdraudimas nuo valiutos
kursų kitimo rizikos
(proc.) – 100 proc.

Valstyb÷s iždo departamento
Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyrius (už priemonių
pasiūlymą)

2011 m. I–IV
ketv.

0

Valstyb÷s iždo departamento
Skolinimosi ir pinigų valdymo
skyrius (už sutarčių sudarymą)
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01 02 03

Rengti ir teikti
Išleisti metinį (už 2010
Išleistas 2010 metų skolos
Valstyb÷s iždo departamento
2011 m. II
35
informaciją apie
metus) valstyb÷s skolos
leidinys (vnt.)– 1 vnt.
Finansų statistikos skyrius
ketv.
valstyb÷s skolą ir skolos
leidinį
ataskaitas visuomenei,
investuotojams ir
tarptautin÷ms
organizacijoms
VALSTYBöS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ IR KITŲ TEISöS AKTUOSE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ FINANSAVIMAS SAVIVALDYBöSE (kodas – 02.01)
Biudžeto departamento
Pagal iš
01 01 01 Pervesti savivaldyb÷ms
Pervesti l÷šas pagal
Patenkintos pagrįstos ir
500
Savivaldybių biudžetų skyrius
savivaldybių
l÷šas, numatytas
savivaldybių pateiktas
tinkamai parengtos
gautas
vienkartin÷ms
paraiškas
savivaldybių paraiškos
paraiškas
kompensacijoms
kompensuoti
asmenims, patyrusiems
savivaldyb÷ms sumas,
žalą likviduojant
priklausančias išmok÷ti
Černobylio atomin÷s
asmenims, patyrusiems
elektrin÷s avarijos
žalą likviduojant
padarinius, mok÷ti
Černobylio atomin÷s
elektrin÷s avarijos
padarinius (proc. nuo visų
pateiktų paraiškų) – 100
proc.
01 01 02 Pervesti savivaldyb÷ms
Pervesti l÷šas Savivaldybių
Laiku savivaldyb÷ms
Biudžeto departamento
2011 m. I–IV
3364693
Savivaldybių biudžetų skyrius
ketv.
l÷šas, numatytas
biudžetų pajamų nustatymo
pervestos įstatymuose ir
specialioms tikslin÷ms
metodikos įstatyme
kituose teis÷s aktuose
dotacijoms mok÷ti
nustatytais terminais
numatytos valstyb÷s
biudžeto l÷šos (proc. nuo
šiam tikslui patvirtintos
bendros sumos) – 100
proc.
01 01 03
Planuoti ir pervesti
Planuoti ir pervesti l÷šas,
Savivaldyb÷ms laiku
Biudžeto departamento
2011 m. I–IV
144366
savivaldyb÷ms l÷šas,
vadovaujantis Savivaldybių
pervestos įstatymų ir kitų
Savivaldybių biudžetų skyrius
ketv.
numatytas bendrosios
biudžetų pajamų nustatymo
teis÷s aktų numatytos
dotacijos kompensacijai
metodikos įstatymo
valstyb÷s biudžeto l÷šos
mok÷ti
nuostatomis
(proc. nuo šiam tikslui
patvirtintos bendros
sumos) – 100 proc.
01 01 04
Paskirstyti ir pervesti
Parengti finansų ministro
Parengtas finansų
Biudžeto departamento Ūkio
2011 m. II–IV
13000
savivaldyb÷ms l÷šas,
įsakymo projektą d÷l l÷šų
ministro įsakymo d÷l l÷šų
sektorių skyrius
ketv.
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01 01 05

01 01 01

01 02 01

numatytas piliečių
nuosavyb÷s teis÷ms į
išlikusius
gyvenamuosius namus,
jų dalis, butus atkurti ir
kompensacijoms už
išperkamą nekilnojamąjį
turtą religin÷ms
bendrijoms išmok÷ti
Teikti valstyb÷s
finansinę paramą
parvežant į Lietuvą
užsienyje mirusių
(žuvusių) Lietuvos
Respublikos piliečių
palaikus, t. y.
kompensuoti
savivaldyb÷ms
išmok÷tas sumas

paskirstymo savivaldyb÷ms

paskirstymo
savivaldyb÷ms projektas
(vnt.) – 1 vnt.

Biudžeto departamento
Pagal iš
Patenkintos visos
Savivaldybių biudžetų skyrius
savivaldybių
pagrįstos ir tinkamai
gautas
parengtos savivaldybių
paraiškas
paraiškos kompensuoti
savivaldyb÷ms jų
išmok÷tas l÷šas, suteikiant
valstyb÷s finansinę
paramą užsienyje mirusių
(žuvusių) Lietuvos
Respublikos piliečių
palaikams pervežti į
Lietuvos Respubliką
(proc. nuo šiam tikslui
patvirtintos bendros
sumos) – 100 proc.
ES IR KITOS FINANSINöS PARAMOS PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMAS (kodas – 02.02)
Laiku pervesti
Patikrinti ir apmok÷ti
Laiku apmok÷ta pagrįstų
Tarptautin÷s finansin÷s
2011 m. IV
Šveicarijos finansin÷s
mok÷jimo paraiškas
ir tinkamai parengtuose
paramos koordinavimo skyrius
ketv.
paramos (NVO) ir
mok÷jimų prašymuose
bendrojo finansavimo
deklaruojamų išlaidų
l÷šas Šveicarijos
dalis, proc. – 100 proc.
finansinę paramą (NVO)
gaunančioms Lietuvos
institucijoms ir
organizacijoms
Laiku pervesti EEE ir
Patikrinti ir apmok÷ti
Laiku apmok÷ta pagrįstų
Tarptautin÷s finansin÷s
2011 m. I-II
Norvegijos finansinių
mok÷jimo paraiškas
ir tinkamai parengtuose
paramos koordinavimo skyrius
ketv.
mechanizmų paramos ir
mok÷jimų prašymuose
bendrojo finansavimo
deklaruojamų išlaidų
Pervesti l÷šas pagal
savivaldybių pateiktas
paraiškas

600

5049

11632
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01 03 01

01 03 02

01 03 03

l÷šas pagal patvirtintus
projektus paramą
gaunančioms Lietuvos
institucijoms ir
organizacijoms
Skirti l÷šas projektų,
finansuojamų ES ir kitos
finansin÷s paramos
suteikiamos Lietuvai
l÷šomis, papildomoms
išlaidoms, kurios
atsirado d÷l objektyvių
priežasčių projektų
įgyvendinimo metu ir
kurių nebuvo įmanoma
numatyti projekto
paraiškos rengimo,
vertinimo ir paramos
projektui skyrimo metu,
apmok÷ti (valstyb÷s
biudžeto l÷šos)
Sumok÷ti į ES biudžetą
nenumatytas įmokas,
susijusias su Finansų
ministerijos
administruojamais
bendrai iš ES paramos
l÷šų finansuojamais
projektais (valstyb÷s
biudžeto l÷šos)
Skirti l÷šas projektų
netinkamo finansuoti iš
ES fondų l÷šų pirkimo ir
(arba) importo PVM
išlaidoms sumok÷ti
(valstyb÷s biudžeto
l÷šos)

dalis, proc. – 100 proc.

Laiku patenkinti iš
atitinkamos ministerijos ir
(ar) kitos valstyb÷s
institucijos gauti prašymai
skirti l÷šas projektų,
finansuojamų ES ir kitos
finansin÷s paramos
suteikiamos Lietuvai
l÷šomis, papildomoms
išlaidoms, kurios atsirado d÷l
objektyvių priežasčių
projektų įgyvendinimo metu
ir kurių nebuvo įmanoma
numatyti projekto paraiškos
rengimo, vertinimo ir
paramos projektui skyrimo
metu, apmok÷ti
Laiku pervesti į ES biudžetą
nenumatytas įmokas,
susijusias su Finansų
ministerijos
administruojamais bendrai iš
ES paramos l÷šų
finansuojamais projektais

Laiku patenkinti iš
atitinkamos ministerijos ir
(ar) kitos valstyb÷s
institucijos gauti prašymai
skirti l÷šas projektų
netinkamo finansuoti iš ES
fondų l÷šų pirkimo ir (arba)

Priimti sprendimai per 30
kalendorinių dienų nuo
prašymo gavimo dienos
(proc.) – 100 proc.

Iki EK nurodyto termino
pervestos į ES biudžetą
nenumatytos įmokos,
susijusios su Finansų
ministerijos
administruojamais bendrai
iš ES paramos l÷šų
finansuojamais projektais
(proc.), – 100 proc.
Sprendimų pri÷mimas per
30 kalendorinių dienų nuo
prašymo gavimo dienos
(proc.) – 100 proc.

ES struktūrin÷s paramos
valdymo departamento
Steb÷senos ir analiz÷s skyrius

2011 m. I–IV
ketv.

1000

6682

42011
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importo PVM išlaidoms
sumok÷ti
Per 30 kalendorinių dienų
Laiku patenkinti iš
01 03 04
Skirti l÷šas projektų,
229849
nuo prašymo gavimo
atitinkamos ministerijos ir
finansuojamų ES ir kitos
dienos atitinkama
(ar) kitos valstyb÷s
finansin÷s paramos
ministerija ir (ar)
institucijos gauti prašymai
suteikiamos Lietuvai
valstyb÷s institucija
skirti l÷šas projektų,
l÷šomis, išlaidoms
informuojama d÷l
finansuojamų ES ir kitos
finansuoti, kai
finansin÷s paramos,
papildomų asignavimų
ministerija ir (ar) kita
projektui įgyvendinti
valstyb÷s institucija,
suteikiamos Lietuvai,
l÷šomis, išlaidoms
skyrimo (neskyrimo)
pagal kompetenciją
(proc.) – 100 proc.
atsakinga už bendrai
finansuoti, kai ministerija ir
(ar) kita valstyb÷s institucija,
finansuojamus iš ES
fondų l÷šų ūkio
pagal kompetenciją
atsakinga už bendrai
sektorius, viršija
valstyb÷s biudžete jai
finansuojamus iš ES fondų
l÷šų ūkio sektorius, viršija
numatytus asignavimus
projektams įgyvendinti
valstyb÷s biudžete jai
numatytus asignavimus
projektams įgyvendinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBöS REZERVAS (kodas – 02.03)
01 01 01
Teikti Vyriausybei
Rengti Lietuvos Respublikos
Į nutarimų projektus
Biudžeto departamento
2011 m. I–IV
4500
Biudžeto planavimo ir
ketv.
siūlymus d÷l l÷šų
Vyriausyb÷s nutarimų d÷l
įtrauktos reikm÷s,
skyrimo ir užtikrinti
l÷šų skyrimo iš Vyriausyb÷s atitinkančios Vyriausyb÷s
metodologijos skyrius
paskirtų l÷šų pervedimą rezervo programos projektus
rezervo l÷šų naudojimo
laiku
paskirtį, palyginti su
visomis reikm÷mis,
atitinkančiomis
Vyriausyb÷s rezervo l÷šų
naudojimo paskirtį, d÷l
kurių buvo kreiptasi
(proc.), – 100 proc.
EUROPOS BENDRIJŲ NUOSAVI IŠTEKLIAI IR NARYSTöS MOKESČIAI BEI ĮNAŠAI EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINöMS FINANSŲ
ORGANIZACIJOMS (kodas – 02.04)
01 01 01
Pervesti Europos
Užtikrinti nuosavų išteklių
Remiantis Europos
ES ir tarptautinių santykių
Europos
1089004
Bendrijų nuosavus
pervedimą laiku į Europos
Komisijos, Muitin÷s
departamento ES biudžeto
Bendrijų
išteklius
Komisijos sąskaitą
departamento ir Žem÷s
skyrius
nuosavi
ūkio ministerijos
ištekliai
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duomenimis, į ES
biudžetą pervestos l÷šos
(tūkst. Lt) – 1 089 004
tūkst. Lt

01 01 02

Sumok÷ti naryst÷s
mokesčius ir įnašus ES ir
tarptautin÷ms finansų
organizacijoms

Parengti teis÷s aktų d÷l
Lietuvos Respublikos
įstojimo į Tarptautinę pl÷tros
asociaciją projektus
Lietuvos Respublikos
Seimui pritarus Lietuvos
Respublikos narystei
Tarptautin÷je pl÷tros
asociacijoje, sumok÷ti
pradinį stojimo įnašą ir
papildomus įnašus

Parengti teis÷s aktų d÷l
Lietuvos Respublikos
įstojimo į Tarptautinę
pl÷tros asociaciją
projektai (vnt.) – 6 vnt.
Tarptautin÷ms finansų
organizacijoms ir (ar) jų
įsteigtiems fondams
pervestos l÷šos (tūkst. Lt)
– 8 500 tūkst. Lt

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

pervedami du
kartus per
m÷nesį (iki
kiekvieno
m÷nesio pirmos
darbo dienos ir
pirmos darbo
dienos po 19-os
m÷nesio
dienos)
2011 m. I–II
ketv.

8500

2011 m. I–IV
ketv.

Prisidedant prie paramos
vystymuisi teikimo sumok÷ti
įnašus tarptautin÷ms finansų
organizacijoms ir (ar) jų
įsteigtiems fondams
LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVŲ KELIONIŲ Į ES TARYBOS DARBO ORGANŲ SUSITIKIMUS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS (kodas – 02.05)
01 01 01
Pervesti l÷šas
Teis÷s aktų nustatyta tvarka
Patenkintos paraiškos
Ekonomikos departamento
2011 m. I–IV
2900
asignavimų valdytojams
atlikti pateiktų paraiškų ir
kompensuoti asmens
Programų vykdymo skyrius
ketv.
kelionių į susitikimus,
dokumentų patikrą; formuoti
kelion÷s išlaidas (proc.
nesusijusius su Europos
mok÷jimo paraiškas
nuo visų teis÷s aktų
saugumo ir gynybos
nustatyta tvarka pateiktų
politika (toliau – ESGP),
paraiškų) – 100 proc.
išlaidoms padengti
01 01 02
Pervesti l÷šas
Teis÷s aktų nustatyta tvarka
Patenkintos paraiškos
Ekonomikos departamento
2011 m. I–IV
100
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asignavimų valdytojams
kelionių į susitikimus,
susijusius su ESGP,
išlaidoms padengti

atlikti pateiktų paraiškų ir
dokumentų patikrą; formuoti
mok÷jimo paraiškas

kompensuoti asmens
kelion÷s išlaidas (proc.
nuo visų teis÷s aktų
nustatyta tvarka pateiktų
paraiškų) – 100 proc.

Programų vykdymo skyrius

ketv.

SPECIALIOJI VALSTYBöS PARAMOS GYVENAMIESIEMS NAMAMS, BUTAMS ĮSIGYTI FINANSAVIMO PROGRAMA (kodas – 02.06)
01 01 01
Dengti valstyb÷s
Vykdyti bankų atranką
Parengtas finansų
Biudžeto departamento Ūkio
2011 m. I–IV
22000
remiamų būsto kreditų,
valstyb÷s remiamiems būsto
ministro įsakymo d÷l
sektorių skyrius
ketv.
teikiamų iš bankų
kreditams teikti
komisijos bankams
kredito išteklių,
atrinkti pakeitimo
draudimo įmokų dalį,
projektas (vnt.) –1 vnt.
teikti subsidijas būsto
Rengti kreditų teikimo
Parengtos kreditų teikimo
kredito daliai padengti,
sutartis su bankais
tvarkos sutartys su
vykdyti anksčiau
atrinktais bankais (vnt.) –
prisiimtus
2 vnt.
įsipareigojimus
Parengti finansų ministro
Parengtas finansų
įsakymą d÷l valstyb÷s
ministro įsakymo d÷l
remiamų būsto kreditų limito valstyb÷s remiamų būsto
bankams pagal savivaldybes
kreditų limito bankams
pagal savivaldybes
projektas (vnt.) –1 vnt.
Rengti mok÷jimo paraiškas
Laiku pervestos l÷šos
pagal mok÷jimo paraiškas
palūkanoms, būsto kredito
daliai ir kredito draudimo
įmokos daliai dengti
(proc.) – 100 proc.
01 02 01
Laiku pervesti
Rengti mok÷jimo paraiškas
Patenkinta paraiškų
Biudžeto departamento Ūkio
2011 m. I–IV
17000
asignavimus
Socialinio būsto fondo
(proc.) – 100 proc.
sektorių skyrius
ketv.
savivaldybių socialinio
pl÷tros programai vykdyti
būsto pl÷trai

35

TRADICINIŲ LIETUVOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ, BENDRIJŲ IR CENTRŲ MALDOS NAMŲ ATSTATYMAS IR KITOS REIKMöS (kodas –
02.07)
Biudžeto departamento
01 01 01
Paskirstyti ir pervesti
Parengti Lietuvos
Parengtas Lietuvos
2011 m. II
1800
asignavimus tradicin÷ms
Respublikos Vyriausyb÷s
Respublikos Vyriausyb÷s Švietimo, kultūros ir socialinių
ketv.
sektorių skyrius
Lietuvos bažnyčioms ir
nutarimo d÷l l÷šų
nutarimo d÷l l÷šų
religinių organizacijų
paskirstymo tradicin÷ms
paskirstymo tradicin÷ms
vadovyb÷ms
Lietuvos religin÷ms
Lietuvos religin÷ms
bendruomen÷ms, bendrijoms
bendruomen÷ms,
ir centrams projektą
bendrijoms ir centrams
projektas vnt. – 1 vnt.

01 01 02

Pervesti asignavimus
Lietuvos j÷zuitų
provincijai pastatų,
esančių Kaune,
tvarkybos darbams
vykdyti

Pri÷mus Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s
nutarimą d÷l l÷šų
paskirstymo tradicin÷ms
Lietuvos religin÷ms
bendruomen÷ms, bendrijoms
ir centrams, pervesti l÷šas
jame nurodytoms
institucijoms

Per 3 darbo dienas nuo
mok÷jimo prašymo
gavimo dienos parengta ir
pateikta paraiška
Ekonomikos
departamentui d÷l l÷šų
pervedimo nutarime
nurodytoms
organizacijoms

Atlikti l÷šų pervedimą

Per 3 darbo dienas nuo
mok÷jimo prašymo
gavimo pateikta paraiška
Ekonomikos
departamentui d÷l l÷šų
pervedimo Lietuvos
j÷zuitų provincijai

2011 m. II–IV
ketv.

2011 m. II–III
ketv.

100

VALSTYBöS PAREIGŪNŲ IR TARNAUTOJŲ, DALYVAVUSIŲ IŠAIŠKINANT (IŠTIRIANT) NUSIKALSTAMAS VEIKLAS IR KITUS TEISöS
PAŽEIDIMUS VALSTYBöS FINANSŲ SISTEMAI IR EKONOMIKAI, SKATINIMAS (KODAS – 02.08)
01 01 01
L÷šų, skirtų skatinti
Parengti Finansų ministerijos Parengta programos tikslo
Ministerijai pavaldžių įstaigų
2011 m. IV
5000
valstyb÷s pareigūnams ir
vykdomos programos
pasiekimo metin÷
priežiūros skyrius
ketv.
valstyb÷s tarnautojams,
„Valstyb÷s pareigūnų ir
ataskaita (vnt.) – 1 vnt.
dalyvavusiems
tarnautojų, dalyvavusių
išaiškinant (ištiriant)
išaiškinant (ištiriant)
nusikalstamas veikas ir
nusikalstamas veikas ir kitus
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kitus teis÷s pažeidimus
valstyb÷s finansų
sistemai ir ekonomikai,
pervedimas pagal
atitinkamą Lietuvos
Respublikos
Vyriausyb÷s nutarimą

teis÷s pažeidimus valstyb÷s
finansų sistemai ir
ekonomikai, skatinimas“
tikslo pasiekimo ataskaitą

