PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-161
FINANSŲ MINISTERIJOS 2012-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemon÷s
kodas

Priemon÷s pavadinimas

01 01 01

Organizuoti Finansų
ministerijos veiklą

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) ind÷lio
Atsakingi vykdytojai
vertinimo kriterijai, mato
(padaliniai)
vienetai ir reikšm÷s
01.02 programa. FINANSŲ POLITIKOS FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
Mokesčių departamento
Įvertinti prisijungimo prie
Atlikta prisijungimo prie
Jungtin÷s Europos Tarybos Mokesčių administravimo
Jungtin÷s Europos Tarybos ir
skyrius
Ekonominio bendradarbiavimo
ir EBPO konvencijos d÷l
tarpusavio administracin÷s
ir pl÷tros organizacija (toliau
EBPO) konvencijos d÷l
pagalbos mokesčių
tarpusavio administracin÷s
klausimais galimybių
pagalbos mokesčių klausimais
analiz÷ (vnt.) – 1 vnt.
galimybes
Atstovauti Lietuvai Pasaulio
Suformuluota Lietuvos
Mokesčių departamento
sveikatos organizacijos Tabako
pozicija ir atstovauta
Mokesčių administravimo
kontrol÷s pagrindų konvencijos Lietuvai tarpvyriausybin÷je
skyrius
šalių konferencijos
derybin÷je grup÷je (vnt.) –
tarpvyriausybin÷s derybin÷s
1 vnt.
grup÷s d÷l neteis÷tos prekybos
tabako gaminiais protokolo 5
sesijoje
Parengti ir pasirašyti dvigubo
Parengti teis÷s aktų
Mokesčių departamento
apmokestinimo išvengimo
projektai, reikalingi
Tiesioginių mokesčių ir
sutartis
sutarčiai su Meksika
tarptautinio
pasirašyti ir ratifikuoti
apmokestinimo skyrius
(vnt.), – 5 vnt.
Suorganizuotos derybos d÷l
dvigubo apmokestinimo
išvengimo sutarties
sudarymo su Maroku ir
kitomis valstyb÷mis, su
kuriomis derybas bus
sutarta prad÷ti 2012 metais

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai (tūkst.
litų)

III ketv.

20974,2

I ketv.

I–IV ketv.
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Parengti Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo pakeitimo
projektą, siekiant įgyvendinti
2004 m. balandžio 29 d.
Tarybos Direktyvos
2004/74/EB, iš dalies
keičiančios Direktyvos
2003/96/EB, d÷l tam tikrų
valstybių narių teis÷s prašyti
laikinai atleisti nuo energetikos
produktams ir elektros energijai
nustatytų mokesčių ar sumažinti
apmokestinimo lygį, nuostatas.
Parengti Lietuvos Respublikos
2013 metų valstyb÷s biudžeto ir
savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo projektą

Parengti Valstyb÷s l÷šų, skirtų
valstyb÷s kapitalo
investicijoms, naudojimo 2011
metais ataskaitą ir paskelbti
Finansų ministerijos
tinklalapyje
Parengti Valstyb÷s investicijų
2013–2015 metų programos
projektą

(vnt.), – 2 vnt.
Parengtas Lietuvos
Respublikos akcizų
įstatymo pakeitimo
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Parengtas Lietuvos
Respublikos 2013 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
2011 metais ataskaita ir
paskelbta Finansų
ministerijos tinklalapyje
(vnt.) – 1 vnt.
Parengtas Valstyb÷s
investicijų 2013–2015 metų
programos projektas (vnt.)
– 1 vnt.

Mokesčių departamento
Netiesioginių mokesčių
skyrius

IV 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

IV ketv.

Biudžeto departamento
Investicijų skyrius

IV ketv.

II ketv.
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Parengti Viešųjų investicijų
projektų sąnaudų ir naudos
analiz÷s metodikos projektą

Parengti valstyb÷s biudžeto
vykdymo periodinius ir 2011 m.
ataskaitų rinkinius

Parengti suvestinius periodinius
ir 2011 m. savivaldybių
biudžetų vykdymo ataskaitų
rinkinius
Parengti Konvergencijos
programą

Parengti vidutin÷s trukm÷s
makroekonominių rodiklių
projekcijas, atitinkančias
nacionalinių sąskaitų principus,
ir paskelbti Finansų ministerijos
tinklalapyje

Parengti vidutin÷s trukm÷s
valdžios sektoriaus fiskalinių
rodiklių projekcijas,
atitinkančias Europos Sąjungos
(toliau – ES) Ekonomikos ir
finansų komitete patvirtintus
standartus

Parengtas Viešųjų
investicijų projektų sąnaudų
ir naudos analiz÷s
metodikos projektas (vnt.) –
1 vnt.
Parengti valstyb÷s biudžeto
vykdymo periodiniai ir
2011 m. ataskaitų rinkiniai
(vnt.) – 4 vnt.
Parengti suvestiniai
periodiniai ir 2011 m.
savivaldybių biudžetų
vykdymo ataskaitų rinkiniai
(vnt.) – 4 vnt.
Parengta Konvergencijos
programa (vnt.) – 1
vnt.

Parengtos vidutin÷s
trukm÷s makroekonominių
rodiklių projekcijos,
atitinkančios nacionalinių
sąskaitų principus, ir
paskelbtos Finansų
ministerijos tinklalapyje
(proc.), – 100 proc.
Parengtos vidutin÷s
trukm÷s valdžios sektoriaus
fiskalinių rodiklių
projekcijos, atitinkančios
ES Ekonomikos ir finansų
komitete patvirtintus
standartus (proc.), – 100

Biudžeto departamento
Investicijų skyrius

II ketv.

Valstyb÷s iždo
departamento
Finansavimo skyrius,
Apskaitos ir
atskaitomyb÷s skyrius
Valstyb÷s iždo
departamento Apskaitos ir
atskaitomyb÷s skyrius

I–IV ketv.

Fiskalin÷s politikos
departamentas
(koordinatoriai ir
reng÷jai), Biudžeto
departamentas, Mokesčių
departamentas ir kiti
departamentai pagal
kompetenciją
Fiskalin÷s politikos
departamento
Makroekonomikos
skyrius

II ketv.

Fiskalin÷s politikos
departamento
Makroekonomikos
skyrius

I–IV ketv.

II–III ketv.

II ketv.
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Suderinti ir pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei teis÷s
aktų projektų, įgyvendinančių
Biudžeto rengimo ir vykdymo
reformą, paketą
Parengti vidutin÷s trukm÷s
nacionalinio biudžeto pajamų
projekcijas

Patikrinti viešosios įstaigos
Centrin÷s projektų valdymo
agentūros pateiktas 2007–2013
metų Ignalinos programos
nacionalin÷s agentūros
mok÷jimo paraiškas ir jas
pateikti Energetikos ministerijai

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 akto, reikalingo

proc.
Atitinkamų teis÷s aktų
projektų paketas suderintas
ir pateiktas Lietuvos
Respublikos Vyriausybei
(vnt.) – 1 vnt.
Parengtos vidutin÷s
trukm÷s nacionalinio
biudžeto pajamų
projekcijos (proc.) – 100
proc.
Patikrintos viešosios
įstaigos 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.
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.
Asignavimų, skiriamų

Fiskalin÷s politikos
departamento
Makroekonomikos
skyrius

II ketv.

Fiskalin÷s politikos
departamento Planavimo
ir analiz÷s skyrius

II–III ketv.

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

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

I–IV ketv.

Įstaigų veiklos priežiūros

I–IV ketv.

I ketv.
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perduoti valstyb÷s turtą pagal
panaudą, projektą

Parengti teis÷s akto, reikalingo
viešajai įstaigai Audito ir
apskaitos tarnybai ir viešajai
įstaigai Lietuvos Respublikos
audito, apskaitos ir turto
vertinimo institutui pertvarkyti,
projektą

Parengti teis÷s akto, reikalingo
Finansų ministerijai pavaldžių
biudžetinių įstaigų (pertvarkytų
viešųjų įstaigų) darbuotojų
darbo apmok÷jimui taikyti
Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 1993 m. liepos 8 d.
nutarime Nr. 511 ,,D÷l
biudžetinių įstaigų ir
organizacijų darbuotojų darbo
apmok÷jimo tobulinimo“
nustatytą darbo apmok÷jimo
sistemą, projektą

viešosios įstaigos Audito ir
apskaitos tarnybos ir
viešosios įstaigos Lietuvos
Respublikos audito,
apskaitos ir turto vertinimo
instituto komunalin÷ms
paslaugoms ir ilgalaikio
turto nuomai, palyginti su
2011 metais šiems tikslams
skirtais asignavimais,
maž÷jimas (proc.) – 7 proc.
Nuo 2012 m. geguž÷s 1 d.
viešoji įstaiga Audito ir
apskaitos tarnyba
pertvarkyta į biudžetinę
įstaigą Audito ir apskaitos
tarnybą, viešoji įstaiga
Lietuvos Respublikos
audito, apskaitos ir turto
vertinimo institutas – į
biudžetinę įstaigą Turto
vertinimo priežiūros
tarnybą – Taip
Nustatyti Finansų
ministerijai pavaldžių
biudžetinių įstaigų
(pertvarkytų viešųjų
įstaigų) darbuotojų
tarnybiniai atlyginimai,
vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s
1993 m. liepos 8 d.
nutarimu Nr. 511 ,,D÷l
biudžetinių įstaigų ir
organizacijų darbuotojų
darbo apmok÷jimo
tobulinimo“ (proc.) – 100
proc.

skyrius

I ketv.

II ketv.
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Parengti teis÷s akto, reikalingo
Lietuvos Respublikos turto ir
verslo vertinimo pagrindų
įstatymo, Lietuvos Respublikos
audito įstatymo ir Lietuvos
Respublikos buhalterin÷s
apskaitos įstatymo nuostatų
įgyvendinimui užtikrinti,
projektą

Parengti teis÷s aktų, reikalingų
Lietuvos Respublikos turto ir
verslo vertinimo pagrindų
įstatymo pakeitimo įstatymo
įgyvendinimui užtikrinti,
projektus
Suderinti Lietuvos Respublikos
statistikos įstatymą su
Reglamentu (EB) Nr. 223/2009,
Reglamentu (EB) Nr. 831/2002,
Reglamentu (EB) Nr. 2533/98,
Europos Komisijos 2005 m.
geguž÷s 25 d. rekomendacija
d÷l nacionalinių ir Bendrijos
statistikos institucijų
nepriklausomumo, vientisumo
ir atskaitomyb÷s
Suderinti Lietuvos Respublikos

Finansų ministrui pavestų
valdymo sričių įstaigos
(Audito ir apskaitos tarnyba
ir Turto vertinimo
priežiūros tarnyba) įgaliotos
atlikti auditorių ir audito
įmonių viešosios priežiūros,
verslo apskaitos standartų
rengimo, tvirtinimo,
skelbimo „Valstyb÷s
žiniose“, verslo apskaitos
standartų paaiškinimų
rengimo ir teikimo, turto
arba verslo vertintojų ir
turto arba verslo vertinimo
įmonių valstybin÷s
priežiūros funkcijas nuo
2012 m. geguž÷s 1 d. –
Taip
Parengti ir patvirtinti
Lietuvos Respublikos turto
ir verslo vertinimo pagrindų
įstatymo Finansų
ministerijos kompetencijai
priskirti tvirtinti teis÷s aktai
(proc.) – 100 proc.
Parengtas Lietuvos
Respublikos statistikos
įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas (vnt.) –
1 vnt.

Įstaigų veiklos priežiūros
skyrius

Parengtas Lietuvos

Įstaigų veiklos priežiūros

II ketv.

II–III ketv.

III ketv.

IV ketv.
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muitin÷s įstatymą su Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s ir
Lietuvos Respublikos valstyb÷s
tarnybos įstatymais
Parengti teis÷s aktų, susijusių su
valstyb÷s politikos buhalterin÷s
apskaitos srityje įgyvendinimu,
projektus

Įgyvendinti Viešojo sektoriaus
buhalterin÷s apskaitos ir
finansin÷s atskaitomyb÷s
sistemos reformos antrojo
etapo, nustatyto Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 2005
m. birželio 29 d. nutarime
Nr. 718, priemones
Parengti ir pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei ir
Seimo Audito komitetui metinę
vidaus audito tarnybų ir
centralizuotų vidaus audito
tarnybų veikimo viešuosiuose
juridiniuose asmenyse, kurie
valdo, naudoja ir disponuoja
valstyb÷s ir savivaldybių turtu,
ataskaitą

Vertinti ir prireikus tikrinti, ar
viešųjų juridinių asmenų vidaus
audito tarnybų veikla atitinka

Respublikos muitin÷s
įstatymo 16 straipsnio
pakeitimo įstatymo
projektas
(vnt.) – 1 vnt.
Parengti teis÷s aktų
pakeitimo ir papildymo
projektai, tobulinant
buhalterin÷s apskaitos,
finansinių ataskaitų
sudarymo ir jų audito
reglamentavimo
suderinamumą ir
pakankamumą (vnt.) – 17
vnt.
Įgyvendintos Viešojo
sektoriaus buhalterin÷s
apskaitos ir finansin÷s
atskaitomyb÷s sistemos
reformos antrojo etapo
priemon÷s (vnt.) – 10 vnt.

Iki 2012 m. liepos 1 d.
Lietuvos Respublikos
Vyriausybei ir Seimo
Audito komitetui pateikta
metin÷ vidaus audito
tarnybų veikimo
viešuosiuose juridiniuose
asmenyse, kurie valdo,
naudoja ir disponuoja
valstyb÷s ir savivaldybių
turtu, ataskaita (vnt.) – 1
vnt.
Atlikti viešųjų juridinių
asmenų vidaus audito
tarnybų veiklos vertinimai

skyrius

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

I–IV ketv.

Apskaitos metodologijos
departamento
Viešojo sektoriaus
subjektų apskaitos skyrius

I–IV ketv.

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

II ketv.

Vidaus audito ir finansų
kontrol÷s metodologijos
departamento Vidaus
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Lietuvos Respublikos vidaus
kontrol÷s ir vidaus audito
įstatymo ir kitų teis÷s aktų
nustatytus reikalavimus
Įvertinti Europos Ekonomin÷s
erdv÷s (toliau – EEE) ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų valdymo ir
kontrol÷s sistemą ir pateikti
išvadą d÷l jos atitikties EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų įgyvendinimo
reglamentams ir visuotinai
pripažintiems apskaitos
principams
Perkelti 2009 m. lapkričio 25 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2009/138/EB d÷l
draudimo ir perdraudimo
veiklos prad÷jimo ir jos
vykdymo (Mokumas II) į
Lietuvos nacionalinę teisę

Finansų ministerijos ir jos
reguliavimo srities įstaigų
korupcijos prevencijos tvarkos
aprašo, patvirtinto finansų
ministro 2007 m. rugs÷jo 20 d.
įsakymu Nr. 1K-261 (Žin.,
2007, Nr. 101-4130; 2010, Nr.
148-7602), nustatyta tvarka
organizuoti ir dalyvauti
atliekant 2012 metų Finansų
ministerijos veiklos sričių
antikorupcinę analizę ir
vertinimą
Organizuoti Finansų

(vnt.) – 10 vnt.

audito ir finansų kontrol÷s
metodologijos ir
priežiūros skyrius

Pateikta ataskaita
Norvegijos Karalyst÷s
užsienio reikalų ministerijai
ir EEE finansinio
mechanizmo komitetui
(vnt.) – 1 vnt.

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

I–IV ketv.

Parengtas Lietuvos
Respublikos draudimo
įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas,
nustatant rizikos vertinimu
paremtą draudimo ir
perdraudimo įmonių
mokumo ir priežiūros
sistemą, (vnt.) – 1 vnt.
Atlikta Finansų ministerijos
veiklos sričių antikorupcin÷
analiz÷ ir vertinimas (vnt.)
– 1 vnt.
Pagal analiz÷s rezultatus
parengtos korupcijos
prevencijos priemon÷s
(vnt.) – 1 vnt.

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

I–II ketv.

Personalo skyrius

II–IV ketv.

Suorganizuotas Finansų

Personalo skyrius

III–IV ketv.
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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

Sudaryti 2011 metų mokymo ir
kvalifikacijos tobulinimo
ataskaitą, parengti 2012 metų
mokymo planą

01 01 02

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

01 01 03

Apmok÷ti valstyb÷s l÷šų
valdymo išlaidas

01 01 04

Stiprinti ES reikalų
koordinavimo funkcijų
įgyvendinimą

Prad÷ti naudoti Finansų
ministerijos naudojamos AIS
elektroninio parašo funkcines
galimybes elektroniniams
dokumentams Finansų
ministerijoje tvarkyti
Atnaujinti Finansų ministerijos
kompiuterinių darbo vietų
techninę ir programinę įrangą
Įvesti duomenis apie Lietuvos
banko nurašytas išlaidas į
apskaitos sistemas
Susipažinti su ES institucijų
veikla bei jų tarpusavio sąveika;
gerinti Lietuvos interesų
atstovavimą ES

ministerijos darbuotojų
mokymas d÷l teis÷s aktų
projektų vertinimo
korupcijos, socialiniu,
ekonomikos, finansų ir
kitais požiūriais ir
mokymas asmenims,
įgaliotiems vykdyti
korupcijos prevenciją ir
kontrolę Finansų
ministerijoje ir jos
reguliavimo srities įstaigose
mokymai (vnt.) – 2 vnt.
Parengta 2011 metų
mokymo ir kvalifikacijos
tobulinimo ataskaita;
parengtas 2012 metų
mokymo planas (vnt.) – 2
vnt.
Prad÷ta naudoti įdiegta el.
parašo funkcin÷ galimyb÷
Finansų ministerijoje – taip

I ketv.

Informacinių technologijų
departamento
Informacinių technologijų
infrastruktūros skyrius

Atnaujintų darbo vietų
skaičius (vnt.) – 100 vnt.
Duomenys įrašomi į
apskaitos sistemas (proc.) –
100 proc.
Susitikimų skaičius su ES
institucijų ir/arba ES
valstybių narių atstovais
(vnt.) – 1 vnt.

II ketv.

1762,8

IV ketv.

Valstyb÷s iždo
departamento Apskaitos ir
atskaitomyb÷s skyrius
ES ir tarptautinių santykių
departamento ES reikalų
koordinavimo ir analiz÷s
skyrius

I–IV ketv.

144

II–IV ketv.

20
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01 01 05

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

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

01 01 06

Įgyvendinti finansų, mokesčių
ir struktūrin÷s politikos ataš÷
veiklą Lietuvos nuolatin÷je
atstovyb÷je ES

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

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

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

Rengti pranešimus spaudai,
komentarus, organizuoti
spaudos konferencijas,
pasisakymus per radiją ir TV,
diskusijas, susitikimus su
visuomene Finansų ministerijos
vykdomos politikos klausimais,
nuolat atnaujinti interneto
svetain÷s informaciją, rengti
informaciją apie ministerijos

Padidinta Lietuvos
Respublikos teikiama
parama neturtingų šalių
vystymuisi (administracin÷s
išlaidos, susijusios su
pagalbos neturtingų šalių
vystymuisi teikimu per
tarptautines finansų
organizacijas) (tūkst. Lt) –
34 tūkst. Lt
Dalyvauta Tarybos ES ir
Europos Komisijos darbo
grupių, svarstančių finansų,
mokesčių ir struktūrin÷s
politikos klausimus,
pos÷džiuose finansų,
mokesčių ir struktūrin÷s
politikos klausimais (vnt.)
– 280 vnt.
Dalyvauta neformaliuose
susitikimuose su valstybių
narių arba Europos
Komisijos atstovais
sprendžiant aktualius
finansų, mokesčių ir
struktūrin÷s politikos
klausimus (vnt.)
– 68 vnt.
Finansų ministerijos
teikiamos informacijos
visuomenei aktualiais
klausimais sklaida
(publikacijų žiniasklaidoje
panaudojant ministerijos
pateiktą informaciją dalis)
(proc.) – 77 proc. Interneto
svetain÷s lankytojų
skaičiaus did÷jimas,

ES ir tarptautinių santykių
departamento
Tarptautinių santykių
skyrius

I–IV ketv.

34

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

I–IV ketv.

600

I–IV ketv.

Viešųjų ryšių skyrius

I–IV ketv.

115

11

vykdomą veiklą, pl÷sti veiklą
ekonominio švietimo srityje
Organizuoti Finansų
ministerijos valstyb÷s
tarnautojams ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo
sutartis, mokymus, susijusius su
Finansų ministerijos
įgyvendinamais uždaviniais ir
atliekamomis funkcijomis,
vadovavimo, vadybos ir
valdymo kompetencijos
ugdymu

01 01 08

Tobulinti Finansų ministerijos
dirbančiųjų kvalifikaciją

01 01 09

Įgyvendinti finansų rinkos
priežiūros sistemos pertvarką

Organizuoti ir koordinuoti
atsiskaitymą su likviduojamos
Lietuvos Respublikos
vertybinių popierių komisijos ir
likviduojamos Lietuvos
Respublikos draudimo
priežiūros komisijos
darbuotojais

01 03 02

Pirmininkauti ir atstovauti ES
Tarybai santykiuose su kitomis
ES institucijomis finansų srityje

Vykti į komandiruotes,
susijusias su pasirengimu
pirmininkauti ES Tarybai

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

Išlaikyti 2012 metais įsteigtą
specialaus ataš÷ etatą ir 2011
metais įsteigtus specialius ataš÷
etatus Lietuvos nuolatin÷je
atstovyb÷je ES
Užtikrinti, kad naudojant
VSAKIS, būtų rengiami
konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkiniai

02 01 01

lyginant su 2011 m. (proc.)
– 5 proc.
Suorganizuoti mokymai,
Finansų ministerijos
valstyb÷s tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems
pagal darbo sutartis, susiję
su Finansų ministerijos
įgyvendinamais uždaviniais
ir atliekamomis
funkcijomis, vadovavimo,
vadybin÷s ir valdymo
kompetencijos ugdymu, ne
mažiau kaip 50 darbuotojų
Atsiskaityta su
likviduojamos Lietuvos
Respublikos vertybinių
popierių komisijos ir
likviduojamos Lietuvos
Respublikos draudimo
priežiūros komisijos
darbuotojais (proc.) – 100
proc.
Komandiruočių, susijusių
su pasirengimu
pirmininkauti ES Tarybai,
skaičius (vnt.) – 139 vnt.
Išlaikomi 2011–2012 m.
įsteigti specialūs ataš÷
etatai Lietuvos nuolatin÷je
atstovyb÷je ES
Naudojant VSAKIS
parengtas valstyb÷s
konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinys (vnt.) – 1
vnt.

Personalo skyrius

IV ketv.

667

Finansų rinkų politikos
departamento Finansinių
paslaugų skyrius

I–IV ketv.

1925

ES ir tarptautinių santykių
departamento ES reikalų
koordinavimo ir analiz÷s
skyrius (koordinatorius),
kiti departamentai
(vykdytojai) pagal
kompetenciją

I–IV ketv.

995

Turto valdymo
departamento Viešojo
sektoriaus finansinių
ataskaitų konsolidavimo
skyrius,
Informacinių technologijų

I–IV ketv.

I–II ketv.

2269
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departamentas
Informacinių technologijų
departamento VBAMS
skyrius

02 01 02

Sukurti, įdiegti ir prižiūr÷ti
Finansų ministerijos finansų
valdymo ir apskaitos
informacinę sistemą (FVAIS)

Užtikrinti FVAIS
funkcionavimą

Užtikrinamas
incidentų
FVAIS sprendimas (proc.)
– ne mažiau 95 proc.
registruotų incidentų

02 01 03

Sukurti, įdiegti ir prižiūr÷ti
Valstyb÷s iždo finansų
valdymo ir apskaitos
informacinę sistemą (FVIS)

Užtikrinamas incidentų
FVIS sprendimas (proc.) –
ne mažiau 95 proc.
registruotų incidentų

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

I–IV ketv.

811

02 01 04

Sukurti ir palaikyti viešojo
sektoriaus subjektų buhalterin÷s
apskaitos ir finansin÷s
atskaitomyb÷s bei informacinių
sistemų diegimo konsultacinį
centrą

Užtikrinti FVIS funkcionavimą,
vykdyti integraciją su kitomis
iždo valdymo, apskaitos
informacin÷mis sistemomis,
vykdyti pl÷trą ir atlikti
funkcinių galimybių pakeitimus
atsižvelgiant į teis÷s aktų
pakeitimus
Teikti tikslines konsultacijas ir
seminarus viešojo sektoriaus
subjektų metinių finansinių
ataskaitų sudarymo klausimais
ir atsakyti į viešojo sektoriaus
subjektų paklausimus

Apskaitos metodologijos
departamento
Viešojo sektoriaus
subjektų apskaitos skyrius

I–IV ketv.

468

02 02 01

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

Suteiktos tikslin÷s
konsultacijos ir surengti
seminarai viešojo
sektoriaus subjektų metinių
finansinių ataskaitų
sudarymo klausimais (vnt.)
– 105 vnt.
Parengti atsakymai į
viešojo sektoriaus subjektų
paklausimus (vnt.) – 4100
vnt.
Užtikrinamas sistemos
vartotojų poreikių
įgyvendinimas (registruotų
poreikių, kuriuos nutarta
įgyvendinti, proc.) – ne
mažiau kaip 95 proc.
Įsigytas technin÷s įrangos
komplektas (vnt.) – 1 vnt.

Informacinių technologijų
departamento VBAMS
skyrius

I–IV ketv.

1370

Informacinių technologijų
departamento VBAMS
skyrius, Informacinių
technologijų
infrastruktūros skyrius
Informacinių technologijų
departamento

III ketv.

02 02 02

Įdiegti Vyriausybei pavaldžių
institucijų veiklos rezultatų

Atlikti VBAMS funkcinių
galimybių pakeitimus,
atsižvelgiant į teis÷s aktų,
reglamentuojančių biudžeto
planavimą ir vykdymą,
strateginį planavimą, apskaitą,
pokyčius

Atlikti SIS pritaikymą
atsižvelgiant į SIS valdytojo

Užtikrinamas sistemos
vartotojų poreikių

I–IV ketv.

I–IV ketv

738

190

13

Steb÷senos informacinę sistemą
(SIS) Finansų ministerijoje
(MPT VORT projekto dalis)

priimtus sprendimus

02 03 01

Sukurti, įdiegti ir naudoti
Valstyb÷s turto informacin÷s
paieškos sistemos (toliau –
VTIPS) naudojimas turtui
valdyti

Įsigyti VTIPS sukūrimo ir jos
panaudojimo metodines
rekomendacijas ir šių
rekomendacijų įgyvendinimo
priežiūros paslaugas

03 01 02

Administruoti Šveicarijos
finansinę paramą

Parengti ir (arba) patvirtinti
tarpines ir metines ataskaitas,
susijusias su iš Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo
programos finansuojamų
programų ir projektų
įgyvendinimu Lietuvoje
Organizuoti metinį
atsiskaitymą Šveicarijai už
paramos panaudojimo Lietuvoje
pažangą

Organizuoti sveikatos srities
programų įgyvendinimo
sutarčių parengimą ir
pasirašymą.
03 01 03

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

Organizuoti metinį
atsiskaitymą šalims donor÷ms
už EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų įgyvendinimo
Lietuvoje pažangą

įgyvendinimas (registruotų
poreikių, kuriuos nutarta
įgyvendinti, proc.) – ne
mažiau kaip 95 proc.
Įsigytos VTIPS sukūrimo ir
jos panaudojimo metodin÷s
rekomendacijos ir šių
rekomendacijų
įgyvendinimo priežiūros
paslaugos (vnt.) – 1 vnt.
Parengtos ir (arba)
patvirtintos tarpin÷s ir
metin÷s ataskaitos (vnt.) –
12 vnt.

Parengta Lietuvos ir
Šveicarijos
bendradarbiavimo
programos įgyvendinimo
Lietuvoje metin÷ ataskaita
(vnt.) – 1 vnt.
Suorganizuotas metinis
susitikimas su Šveicarijos
atstovais (vnt.) – 1 vnt.
Parengtos ir pasirašytos
sveikatos srities programų
įgyvendinimo sutartys
(vnt.) – 2 vnt.
Parengtos EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų Lietuvoje
įgyvendinimo metin÷s
ataskaitos (vnt.) – 4 vnt.
Suorganizuotas metinis
susitikimas su šalimis
donor÷mis (vnt.) – 1 vnt.

Informacinių sistemų ir
VBAMS skyriai

Turto valdymo
departamento Turto
valdymo ir atnaujinimo
koordinavimo skyrius

II ketv.

757

Tarptautin÷s finansin÷s
paramos koordinavimo
skyrius

III–IV ketv.
I–III ketv.

105

I ketv.

II ketv.
I ketv.

Tarptautin÷s finansin÷s
paramos koordinavimo
skyrius

II ketv.
I ketv.

II ketv.

1024
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Sukurti 2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų administravimo ir
įgyvendinimo Lietuvoje sistemą

Organizuoti 2009–2014 metų
EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų programų paramos
ir įgyvendinimo, Technin÷s
paramos ir Dvišalių santykių
fondų sutarčių parengimą ir
pasirašymą
Organizuoti ES struktūrin÷s
paramos kompiuterin÷s
informacin÷s valdymo ir
priežiūros sistemos posistemio,
skirto 2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų paramai,
sukūrimo, įdiegimo ir priežiūros
paslaugų įsigijimą

Patikrinti CPVA parengtas
2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų tarpines finansines
ataskaitas ir jas pateikti
Norvegijos Karalyst÷s užsienio
reikalų ministerijai ir EEE
finansinio mechanizmo

Parengti ir patvirtinti teis÷s
aktai, reglamentuojantys
institucijų, atsakingų už
2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų valdymą ir
kontrolę Lietuvoje,
funkcijas, teises ir veiklos
procedūras (vnt.)
3 vnt.
Parengtos ir pasirašytos
2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų programų
paramos ir įgyvendinimo
bei Technin÷s paramos ir
Dvišalių santykių fondų
sutartys (vnt.) – 25 vnt.
Parengti viešojo pirkimo
dokumentai ir paskelbtas
ES struktūrin÷s paramos
kompiuterin÷s informacin÷s
valdymo ir priežiūros
sistemos posistemio, skirto
2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų paramai,
sukūrimo, įdiegimo ir
priežiūros paslaugų viešasis
pirkimas (vnt.) – 1 vnt.
Patikrintos CPVA
parengtos 2009–2014 metų
EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų
tarpin÷s finansin÷s
ataskaitos ir pateiktos
Norvegijos Karalyst÷s
užsienio reikalų ministerijai

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

II–IVketv.

Tarptautin÷s finansin÷s
paramos koordinavimo
skyrius

II–IV ketv.

Tarptautin÷s finansin÷s
paramos koordinavimo
skyrius, Informacinių
technologijų
departamento
Informacinių sistemų
skyrius

IV ketv.

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

IV ketv.

15

komitetui

03 01 04

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

ir EEE finansinio
mechanizmo komitetui
(proc.) – 100 proc.
Parengti Lietuvos 2014–2020
Parengtas 2014–2020 metų
metų ES struktūrin÷s paramos
ES struktūrin÷s paramos
valdymo ir kontrol÷s sistemos
valdymo ir kontrol÷s
modelio projektą
sistemos modelio projektas
(vnt.) – 1 vnt.
Parengti pasiūlymus d÷l
Parengti pasiūlymai d÷l
Lietuvos Respublikos 2014–
Lietuvos Respublikos
2020 metų ES struktūrin÷s
2014–2020 metų ES
paramos panaudojimo valstyb÷s
struktūrin÷s paramos
ilgalaikiams ir vidutin÷s
panaudojimo valstyb÷s
trukm÷s prioritetams finansuoti
ilgalaikiams ir vidutin÷s
trukm÷s prioritetams
finansuoti (vnt.) – 1 vnt.
Parengti Lietuvos
Parengti Lietuvos
Respublikos 2014–2020
Respublikos 2014–2020 metų
ES struktūrin÷s paramos
metų ES struktūrin÷s
programavimo dokumentų
paramos programavimo
dokumentų projektai
projektus
(vnt.) – 2 vnt.
Vykdyti ES 2007–2013 metų
Parengtos ES 2007–2013
technin÷s paramos planavimą ir
metų technin÷s paramos
panaudojimo priežiūrą
l÷šų panaudojimo ataskaitos
(vnt.) – 4 vnt.
Išpl÷sti Duomenų mainų
Sudarytos papildomos
svetain÷s galimybes sumažinant
galimyb÷s naudojant
administracinę naštą projektų
Duomenų mainų svetainę
vykdytojams
elektroniniu būdu teikti
dokumentus (vnt.) – 3 vnt.
Europos Komisijos nustatytu
Iki 2012 metų birželio 30 d.
terminu pateikti veiksmų
parengtos ir pateiktos
programų metines
Europos Komisijai metin÷s
įgyvendinimo ataskaitas
veiksmų programų
įgyvendinimo ataskaitos
(vnt.) – 4 vnt.

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

IV ketv.

IV ketv.

ES struktūrin÷s paramos
valdymo departamento ES
sanglaudos politikos
skyrius

IV ketv.

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

I–IV ketv.

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

II ketv.

IV ketv.

13308,6
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Įgyvendinti 2012 metų rizikų
plane atitinkamoms
institucijoms numatytas rizikos
valdymo priemones

2012 metų rizikų plane
atitinkamoms institucijoms
numatytų rizikos valdymo
priemonių įgyvendinimas
(proc.) – 100 proc.

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

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.
Patikrintos, patvirtintos ir
pateiktos Europos
Komisijai 2000–2006 m.
ES Sanglaudos fondo
projektų galutinio
mok÷jimo paraiškos kartu
su galutin÷mis projektų
įgyvendinimo ataskaitomis
(vnt.) – 15 vnt.
Atlikti 2012 metų
vertinimai (proc. nuo
suplanuotų metiniuose

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

Patikrinti, patvirtinti ir pateikti
Europos Komisijai
įgyvendinančiųjų institucijų
pateiktas 2000–2006 m. ES
sanglaudos fondo projektų
galutinio mok÷jimo paraiškas
Europos Komisijai kartu su
galutin÷mis projektų
įgyvendinimo atskaitomis
Koordinuoti, organizuoti ir
įgyvendinti strateginius
vertinimus, susijusius su

Ekonomikos augimo
veiksmų programos
valdymo skyrius,
Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos
valdymo skyrius,
Technin÷s paramos
administravimo skyrius,
Steb÷senos ir analiz÷s
skyrius
Nacionalinio fondo
departamento ES
struktūrinių fondų ir
Sanglaudos fondo išlaidų
deklaravimo Europos
Komisijai skyrius ir ES
l÷šų apskaitos ir
atskaitomyb÷s skyrius

I–IV ketv.

I–IV ketv.

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

I–IV ketv.

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

I–IV ketv.

ES struktūrin÷s paramos
valdymo departamento
Vertinimo skyrius

I–IV ketv.

4683
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03 01 06

Planuoti ir įgyvendinti 2012
metų 2007–2013 metų veiksmų
programų viešinimą ir
informavimą veiksmus

03 01 07

Įvertinti Kultūros ministerijos
pateiktus 2014–2020 metų ES
struktūrin÷s paramos
panaudojimo kultūros srities
prioritetus (ir priemones)
rengiant 2014–2020 metų ES
struktūrin÷s paramos
panaudojimo strateginių
dokumentų projektus
Įgyvendinti projektą „Viešojo ir
privataus sektorių partneryst÷“

04 01 01

Lietuvos 2007–2013 metų ES
struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategijos
įgyvendinimu, ir veiklos
vertinimus veiksmų programos
(arba veiksmų programos
prioriteto) lygiu
Įgyvendinti 2012 m.
informavimo apie ES paramą
plane numatytas informavimo ir
viešinimo priemones

Atlikti Kultūros ministerijos
pateiktų 2014–2020 metų ES
struktūrin÷s paramos
panaudojimo kultūros srities
prioritetų analizę

Organizuoti „Projekto „Viešojo
ir privataus sektorių
partneryst÷s skatinimas“
dalyvių kvalifikacijos k÷limo
renginių viešojo ir privataus
sektorių partneryst÷s temomis
organizavimo paslaugų
įsigijimą

Kaupti tarptautinę ir nacionalinę
viešojo ir privataus sektorių
partneryst÷s projektų rengimo ir
įgyvendinimo patirtį, keistis ja,
dalyvaujant su tuo susijusiuose
mokymuose ir renginiuose

vertinimo planuose) – 100
proc.

Įgyvendintos informavimo
ir viešinimo priemon÷s,
numatytos 2012 metų
informavimo apie ES
paramą plane (proc.), – 100
proc.
Parengti pasiūlymai d÷l
kultūros srities prioritetų
įtraukimo į 2014–2020
metų ES struktūrin÷s
paramos panaudojimo
strateginių dokumentų
projektus (vnt.) – 1 vnt.

Sudaryta sutartis d÷l
projekto „Viešojo ir
privataus sektorių
partneryst÷s skatinimas“
dalyvių kvalifikacijos
k÷limo renginių viešojo ir
privataus sektorių
partneryst÷s temomis
organizavimo paslaugų
(vnt.) – 1 vnt.
Dalyvauta tiksliniuose
renginiuose ir mokymuose
viešojo ir privataus sektorių
partneryst÷s projektų
rengimo ir įgyvendinimo
temomis (vnt.) – 5 vnt.

ES struktūrin÷s paramos
valdymo departamento
Veiksmų programų
viešinimo skyrius

IV ketv

6000

ES struktūrin÷s paramos
valdymo departamento ES
sanglaudos politikos
skyrius

III ketv.

2,4

Turto valdymo
departamento
Turto valdymo ir
atnaujinimo
koordinavimo skyrius

IV ketv.

1714

Turto valdymo
departamento
Turto valdymo ir
atnaujinimo
koordinavimo skyrius
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01 01 01

Valdyti perfinansavimo riziką
ir vykdyti mok÷jimus,
susijusius su valstyb÷s vardu
prisiimtais skoliniais
įsipareigojimais

01 01 02

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

01 01 03

Finansuoti didžiąją skolinimosi
poreikio dalį organizuojant
Vyriausyb÷s vertybinių
popierių (toliau – VVP)
išleidimus; platinant ilgalaikius
VVP, orientuotis į likvidžių
emisijų sukūrimą

01.04 programa. SKOLOS VALSTYBöS VARDU VALDYMAS
Valstyb÷s iždo
Sudaryti valstyb÷s pinigų srautų
Finansų ministerijos
departamento
prognozes 12 m÷nesių
sumok÷tų delspinigių,
Prognozavimo ir rizikos
laikotarpiui
susijusių su skolinių
valdymo skyrius
įsipareigojimų vykdymu,
Pervesti valstyb÷s l÷šas į
suma (Lt) – 0 Lt
atitinkamas Lietuvos banko
sąskaitas mok÷jimams atlikti
Vykdyti skolinių įsipareigojimų
Valstyb÷s iždo
mok÷jimo pervedimus
departamento Skolinių
įsipareigojimų
administravimo skyrius
Sudaryti išvestinių finansinių
Vertybinių popierių
Valstyb÷s iždo
priemonių sandorius,
emisijų, denominuotų kita
departamento
draudžiantis nuo valiutos kursų
nei eurais ir litais valiuta,
Prognozavimo ir rizikos
pokyčių rizikos
apdraudimas nuo valiutos
valdymo skyrius (už
kursų kitimo rizikos (proc.)
priemonių pasiūlymą)
– 100 proc.
Valstyb÷s iždo
departamento Skolinimosi
ir pinigų valdymo skyrius
(už sutarčių sudarymą)
Pasiskolintų l÷šų
Valstyb÷s iždo
Esant poreikiui organizuoti
pakankamumas.
Vykdymas
departamento
Skolinimosi
skolinimąsi ir koordinuoti su
–
kai
skolinamasi
ne
ir
pinigų
valdymo
skyrius
juo susijusių mokesčių
mažiau
kaip
100
proc.
sumok÷jimą
padengia skolinimosi
poreikiui padengti
Parengti 2012 metų skolos
Parengta 2012 metų skolos
Valstyb÷s iždo
valstyb÷s vardu valdymo
valstyb÷s vardu valdymo
departamento
programos išlaidų sąmatą
programos išlaidų sąmatą
Prognozavimo ir rizikos
(vnt.) – 1vnt.
valdymo skyrius
2012 metų skolos valstyb÷s
vardu valdymo programos
sąmatos įvykdymas.
Sąmata yra įvykdyta, jei
programai panaudotos l÷šos
sudaro 90–100 proc.
sąmatos
Pasirašytos sutartys d÷l
Pasirašyti sutartis su reitingų
Valstyb÷s iždo

I–IV ketv.

2132456

I–IV ketv.

27

I–IV ketv.

18138

I–IV ketv.

19

agentūromis d÷l kredito reitingo
nustatymo
Išleisti leidinį apie 2011 metų
valstyb÷s skolą
01 02 01

01 01 02

01 01 03

01 01 04

kredito reitingo nustatymo
su reitingų agentūromis
(vnt.) – 3 vnt.
Išleistas leidinys apie 2011
metų valstyb÷s skolą (vnt.)
– 1 vnt.
Įvykdytas perskolintų l÷šų
susigrąžinimo 2012 metais
planas (proc.) – 100 proc.

departamento
Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyrius
Valstyb÷s iždo
departamento Finansų
statistikos skyrius
Valstyb÷s iždo
departamento Skolinių
įsipareigojimų
administravimo skyrius

Investuoti laikinai laisvas l÷šas Administruoti perskolintas l÷šas
I–IV ketv.
ir gauti investicijų grąžą,
administruoti ir susigrąžinti
valstyb÷s vardu perskolintas
l÷šas
02.01 programa. TEISöS AKTUOSE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ FINANSAVIMAS SAVIVALDYBöSE
Pervesti savivaldyb÷ms l÷šas,
Pervesti l÷šas Lietuvos
Lietuvos Respublikos
Biudžeto departamento
I–IV ketv.
Savivaldybių biudžetų
numatytas specialiosioms
Respublikos savivaldybių
savivaldybių biudžetų
tikslin÷ms dotacijoms mok÷ti
biudžetų pajamų nustatymo
pajamų nustatymo
skyrius
metodikos įstatyme nustatytais
metodikos įstatyme
terminais
nustatytais terminais
savivaldyb÷ms pervestos
teis÷s aktuose numatytos
valstyb÷s biudžeto l÷šos
(šiam tikslui patvirtintos
bendros sumos proc.) – 100
proc.
Biudžeto departamento
I–IV ketv.
Planuoti ir pervesti
Vadovaujantis Lietuvos
Lietuvos Respublikos
savivaldybių biudžetų
Savivaldybių biudžetų
savivaldyb÷ms l÷šas,
Respublikos savivaldybių
numatytas bendrosios dotacijos
biudžetų pajamų nustatymo
pajamų nustatymo
skyrius
kompensacijai mok÷ti
metodikos įstatymu, suplanuoti
metodikos įstatyme
ir pervesti l÷šas savivaldyb÷ms
nustatytais terminais
bendrosios dotacijos
savivaldyb÷ms pervestos
kompensacijai mok÷ti,
teis÷s aktuose numatytos
vadovaujantis Lietuvos
valstyb÷s biudžeto l÷šos
(šiam tikslui patvirtintos
Respublikos savivaldybių
biudžetų pajamų nustatymo
bendros sumos proc.) – 100
metodikos įstatymu
proc.
Paskirstyti ir pervesti
Parengti Lietuvos Respublikos
Parengtas Lietuvos
Biudžeto departamento
I–IV
savivaldyb÷ms l÷šas, numatytas
finansų ministro įsakymą d÷l
Respublikos finansų
Savivaldybių biudžetų
ketvirčiais
piliečių nuosavyb÷s teis÷ms į
l÷šų paskirstymo savivaldyb÷ms ministro įsakymas d÷l l÷šų
skyrius
(pagal poreikį)

3712

108558

178530

12480
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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
(vnt.) – 1 vnt.

Išnagrin÷tos ir
Biudžeto departamento
Pagal iš
600
kompensuotos visos
Savivaldybių biudžetų
savivaldybių
savivaldybių pagrįstos
skyrius
gautas
sumos pagal tinkamai
paraiškas
parengtas savivaldybių
paraiškas d÷l savivaldybių
išmok÷tų l÷šų, suteikiant
valstyb÷s finansinę paramą
užsienyje mirusių (žuvusių)
Lietuvos Respublikos
piliečių palaikams pervežti
į Lietuvos Respubliką (nuo
tinkamai parengtų paraiškų
proc.) – 100 proc.
02.02 programa. EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINöS FINANSINöS PARAMOS PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO
UŽTIKRINIMAS
Tarptautin÷s finansin÷s
III–IV ketv.
01 01 01
Laiku pervesti Šveicarijos
Patikrinti ir apmok÷ti mok÷jimo
NVO subsidijų schemos
8085
paramos koordinavimo
finansin÷s paramos (NVO) ir
paraiškas
finansavimo ir
skyrius
bendrojo finansavimo l÷šas
įgyvendinimo Lietuvoje
Šveicarijos finansinę paramą
taisykl÷se nustatytais
(NVO) gaunančioms Lietuvos
terminais apmok÷ta
institucijoms ir organizacijoms
pagrįstų ir tinkamai
parengtuose mok÷jimų
prašymuose deklaruojamų
išlaidų dalis (proc.) – 100
proc.

01 01 05

01 02 01

Laiku pervesti 2009–2014 metų
EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų dvišalių santykių
skatinimo fondo l÷šas šio fondo
paramos gav÷jams

Išnagrin÷ti ir kompensuoti
savivaldyb÷ms išmok÷tas sumas
už paramą parvežant į Lietuvą
užsienyje mirusių (žuvusių)
Lietuvos Respublikos piliečių
palaikus

Patikrinti ir apmok÷ti mok÷jimo
paraiškas

2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų techninių
programų finansavimo
taisykl÷se nustatytais
terminais apmok÷ta
pagrįstų ir tinkamai

III–IV ketv.

682
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01 03 01

Skirti l÷šas projektų
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, ir projektų
netinkamo finansuoti iš ES
fondų l÷šų pirkimo ir (arba)
importo PVM išlaidoms
apmok÷ti (valstyb÷s biudžeto
l÷šos)

Įvykdyti iš atitinkamos
ministerijos ir (ar) kitos
valstyb÷s įstaigos ar / ir
institucijos gauti prašymai skirti
l÷šas projektų 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, ir projektų
netinkamo finansuoti iš ES
fondų l÷šų pirkimo ir (arba)
importo PVM išlaidoms
apmok÷ti

01 03 02

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)

Europos Komisijos nustatytu
terminu pervesti į ES biudžetą
nenumatytas įmokas, susijusias
su Finansų ministerijos
administruojamais bendrai iš ES
paramos l÷šų finansuojamais
projektais

01 03 03

Skirti l÷šas projektų išlaidoms
finansuoti, kai ministerijos ir
(arba) kitos valstyb÷s įstaigos ir
/ arba institucijos, pagal
kompetenciją atsakingos už
bendrai finansuojamus iš ES
fondų l÷šų ūkio sektorius,
viršija valstyb÷s biudžete jai

Laiku įvykdyti iš atitinkamos
ministerijos ir (ar) kitos
valstyb÷s įstaigos / institucijos
gauti prašymai skirti l÷šas
projektų, finansuojamų ES ir
kitos finansin÷s paramos,
suteikiamos Lietuvai, l÷šomis,
išlaidoms finansuoti, kai

parengtuose mok÷jimų
prašymuose deklaruojamų
išlaidų dalis (proc.) – 100
proc.
Parengti sprendimai d÷l
l÷šų skyrimo per 30
kalendorinių dienų nuo
prašymo gavimo dienos
(proc.) – 100 proc.

Europos Komisijos
nustatytu terminu pervesti į
ES biudžetą nenumatytas
įmokas, susijusias su
Finansų ministerijos
administruojamais bendrai
iš ES paramos l÷šų
finansuojamais projektais
(proc.) – 100 proc.
Parengti sprendimai d÷l
l÷šų skyrimo per 30
kalendorinių dienų nuo
prašymo gavimo dienos
(proc.) – 100 proc.

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

I–IV ketv.

69176

I–IV ketv.

12007

I–IV ketv.

185000
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numatytus asignavimus
projektams įgyvendinti

ministerija ir (ar) kita valstyb÷s
įstaiga / institucija, pagal
kompetenciją atsakinga už
bendrai finansuojamus iš ES
fondų l÷šų ūkio sektorius,
viršija valstyb÷s biudžete jai
numatytus asignavimus
projektams įgyvendinti
02.03 programa. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBöS REZERVAS
01 01 01
Teikti Lietuvos Respublikos
Atlikus prašymų skirti l÷šų iš
Į Lietuvos Respublikos
Biudžeto departamento
I–IV ketv.
3897
Vyriausybei siūlymus d÷l l÷šų
Vyriausyb÷s rezervo atitikimo
Vyriausyb÷s nutarimų d÷l
Biudžeto planavimo ir
skyrimo ir užtikrinti paskirtų
Vyriausyb÷s rezervo l÷šų
l÷šų skyrimo iš
metodologijos skyrius,
l÷šų pervedimą laiku
naudojimo paskirčiai analizę,
Vyriausyb÷s rezervo
kiti departamento skyriai
rengti Lietuvos Respublikos
projektus įtrauktos
pagal poreikį
Vyriausyb÷s nutarimų d÷l l÷šų
Biudžeto sandaros įstatyme
skyrimo iš Vyriausyb÷s rezervo nustatytos ir Vyriausyb÷s
projektus
rezervo l÷šų naudojimo
paskirtį atitinkančios
reikm÷s, palyginti su
visomis reikm÷mis,
atitinkančiomis
Vyriausyb÷s rezervo l÷šų
naudojimo paskirtį, d÷l
kurių buvo kreiptasi (proc.),
– 100 proc.
02.04 programa. EUROPOS SĄJUNGOS NUOSAVI IŠTEKLIAI IR NARYSTöS MOKESČIAI BEI ĮNAŠAI EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINöMS
FINANSŲ ORGANIZACIJOMS
01 01 01 Pervesti ES nuosavus išteklius
Užtikrinti nuosavų išteklių
Į Europos Komisijos
ES ir tarptautinių santykių Du kartus per
1100000
pervedimą į Europos Komisijos sąskaitą pervesta 100 proc. departamento ES biudžeto
m÷nesį (iki
sąskaitą
nustatytos sumos,
skyrius
kiekvieno
vadovaujantis Europos
m÷nesio
Komisijos, Muitin÷s
pirmos darbo
departamento ir Žem÷s ūkio
dienos ir
ministerijos duomenimis
pirmos darbo
dienos po 19os m÷nesio
dienos)
01 01 02 Sumok÷ti naryst÷s mokesčius ir Sumok÷ti Lietuvos Respublikos
Tarptautinei pl÷tros
ES ir tarptautinių santykių
II ketv.
5280
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įnašus ES ir tarptautin÷ms
finansų organizacijoms

įnašą Tarptautin÷s pl÷tros
asociacijai

asociacijai pervestos visos
departamento
nustatytos l÷šos (tūkst. Lt)
Tarptautinių santykių
– 5 277 tūkst. Lt
skyrius
Mokesčių departamento
I ketv.
Ekonominio
Sumok÷ti Lietuvos Respublikos
bendradarbiavimo ir pl÷tros Mokesčių administravimo
naryst÷s mokestį Ekonominio
skyrius
organizacijos globaliam
bendradarbiavimo ir pl÷tros
forumui skaidrumo ir
organizacijos globaliam
keitimosi informacija
forumui skaidrumo ir keitimosi
mokesčių klausimais
informacija mokesčių
pervestos visos nustatytos
klausimais
l÷šos (tūkst. Lt) – 3 tūkst.
Lt
02.05 programa. LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVŲ KELIONIŲ Į EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS DARBO STRUKTŪRŲ SUSITIKIMUS
IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
Įvykdyta mok÷jimo
Ekonomikos
I–IV ketv.
01 01 01
Pervesti l÷šas asignavimų
Teis÷s aktų nustatyta tvarka
3000
paraiškų kompensuoti
departamento
valdytojams kelionių į
atlikti asignavimų valdytojų
atstovo kelion÷s išlaidas
Programų apskaitos
susitikimus išlaidoms padengti
pateiktų paraiškų ir dokumentų
(visų
teis÷s
aktų
nustatyta
skyrius
patikrą, rengti mok÷jimo
tvarka
pateiktų
paraiškų
paraiškas
proc.) – 100 proc.
02. 07 programa. TRADICINIŲ LIETUVOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ, BENDRIJŲ IR CENTRŲ MALDOS NAMŲ ATSTATYMAS IR KITOS
REIKMöS
Biudžeto departamento
1687
01 01 01
Paskirstyti ir pervesti
Parengti Lietuvos Respublikos
Parengtas Lietuvos
II ketv.
Švietimo, kultūros ir
asignavimus tradicin÷ms
Vyriausyb÷s nutarimo d÷l l÷šų
Respublikos Vyriausyb÷s
socialinių sektorių skyrius
Lietuvos bažnyčioms ir
paskirstymo tradicin÷ms
nutarimo d÷l l÷šų
religinių organizacijų
Lietuvos religin÷ms
paskirstymo tradicin÷ms
vadovyb÷ms
bendruomen÷ms, bendrijoms ir
Lietuvos religin÷ms
centrams projektą
bendruomen÷ms,
bendrijoms ir centrams
projektas (vnt.) – 1 vnt.
II–IV ketv.
Pri÷mus Lietuvos Respublikos
Pasirašytos biudžeto l÷šų
naudojimo sutartys su
Vyriausyb÷s nutarimą d÷l l÷šų
tradicin÷mis Lietuvos
paskirstymo tradicin÷ms
Lietuvos religin÷ms
religin÷mis
bendruomen÷ms, bendrijoms ir
bendruomen÷mis,
bendrijomis ir centrais
centrams, pasirašyti biudžeto
l÷šų naudojimo sutartis su jame
(vnt.) – 11 vnt.
nurodytais subjektais
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01 01 02

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

Pasirašyti biudžeto l÷šų
naudojimo sutartį su Lietuvos
j÷zuitų provincija

Pasirašyta biudžeto l÷šų
naudojimo sutartis su
Lietuvos j÷zuitų provincija
(vnt.) – 1 vnt.

–––––––––––––––––––––––

II–IV ketv.

100

