PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 1K-284

FINANSŲ MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(tūkst. litų)

01.02 programa. FINANSŲ POLITIKOS FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
01-01-01

Organizuoti Finansų ministerijos
veiklą

21143,0
Parengti vidutinės trukmės
makroekonominių rodiklių
projekcijas, atitinkančias
nacionalinių sąskaitų principus,
ir paskelbti Finansų
ministerijos tinklalapyje
Parengti vidutinės trukmės
nacionalinio biudžeto pajamų
projekcijas
Prisijungti prie pasaulio
sveikatos organizacijos (PSO)
Tabako pagrindų konvencijos
protokolo dėl nelegalios
prekybos tabako gaminiais

Prisijungti prie Konvencijos
dėl savitarpio administracinės
pagalbos mokesčių srityje

Parengtos vidutinės trukmės
makroekonominių rodiklių
projekcijos, atitinkančios
nacionalinių sąskaitų
principus, ir paskelbtos
Finansų ministerijos
tinklalapyje (proc.) – 100
proc.
Parengtos vidutinės trukmės
nacionalinio biudžeto pajamų
projekcijos (proc.) – 100
proc.
Parengti teisės aktų,
reikalingų prisijungti prie
PSO Tabako pagrindų
konvencijos protokolo dėl
nelegalios prekybos tabako
gaminiais, projektai (vnt.) – 5
vnt.
Parengti teisės aktų,
reikalingų prisijungti prie
Konvencijos dėl savitarpio
administracinės pagalbos
mokesčių srityje, projektai
(vnt.) – 5 vnt.

Fiskalinės politikos
departamento
Makroekonomikos skyrius

III–IV ketv.

Fiskalinės politikos
departamento Planavimo ir
analizės skyrius

III ketv.

Mokesčių departamento
Mokesčių administravimo
skyrius

IV ketv.

Mokesčių departamento
Mokesčių administravimo
skyrius

IV ketv.

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Įvertinti Lietuvos teisinės
bazės ir mokesčių
administravimo praktikos
atitiktį Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (EBPO)
standartams apmokestinimui
reikšmingos informacijos
prieinamumo, jos panaudojimo
ir mainų srityje

Atliktas Lietuvos teisinės
bazės ir mokesčių
administravimo praktikos
atitikties EBPO standartams
apmokestinimui reikšmingos
informacijos prieinamumo,
jos panaudojimo ir mainų
srityje vertinimas (vnt.) – 1
vnt.

Mokesčių departamento
Mokesčių administravimo
skyrius

IV ketv.

Mokesčių departamento
Mokesčių administravimo
skyrius

IV ketv.

Parengti, pasirašyti ir
ratifikuoti dvigubo
apmokestinimo išvengimo
sutartis

Parengti teisės aktų,
reikalingų ratifikuoti
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir Gernsio
Vyriausybės susitarimui dėl
keitimosi su mokestiniais
klausimais susijusia
informacija, projektai (vnt.)
– 5 vnt.
Parengti teisės aktų,
reikalingų pradėti deryboms
dėl dvigubo apmokestinimo
išvengimo sutarties sudarymo
su Vietnamu ir Omanu,
projektai (vnt.) – 4 vnt.
Parengti teisės aktų,
reikalingų pasirašyti dvigubo
apmokestinimo išvengimo
sutartims su Kuveitu,
Maroku, Jungtiniais Arabų
Emyratais, Kipru, projektai
(vnt.) – 8 vnt.

Mokesčių departamento
Tiesioginių mokesčių ir
tarptautinio apmokestinimo
skyrius

IV ketv.

Mokesčių departamento
Tiesioginių mokesčių ir
tarptautinio apmokestinimo
skyrius

IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)

2

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Atsižvelgiant į kompleksinės
mokesčių sistemos peržiūros
rezultatus, parengti teisės aktų,
reglamentuojančių mokesčių
apskaičiavimo ir mokėjimo
tvarką, pataisų projektus
Parengti Lietuvos Respublikos
2014 metų valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo projektą
Parengti Valstybės investicijų
2014–2016 metų programos
projektą
Patikrinti Jungtinio techninio
sekretoriato pateiktas Lietuvos
ir Lenkijos bendradarbiavimo
per sieną programos išlaidų
deklaracijas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Parengti teisės aktų,
reikalingų ratifikuoti dvigubo
apmokestinimo išvengimo
sutartims su
Kuveitu, Maroku, projektai
(vnt.) – 6 vnt.
Parengti teisės aktų,
reglamentuojančių mokesčių
apskaičiavimo ir mokėjimo
tvarką, pataisų projektai – 4
vnt.
Parengtas Lietuvos
Respublikos 2014 metų
valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo
projektas (vnt.) – 1 vnt.
Parengtas Valstybės
investicijų 2014–2016 metų
programos projektas (vnt.) –
1 vnt.
Patikrintos Jungtinio
techninio sekretoriato
pateiktos Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programos išlaidų
deklaracijos (proc.) – 100
proc.

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Mokesčių departamento
Tiesioginių mokesčių ir
tarptautinio apmokestinimo
skyrius

IV ketv.

Mokesčių departamentas

IV ketv.

Biudžeto departamento
Biudžeto planavimo ir
metodologijos skyrius

IV ketv.

Biudžeto departamento
Investicijų skyrius

IV ketv.

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

IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)

3

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas
Parengti ir pateikti Europos
Komisijai
Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programos išlaidų ataskaitas ir
tarpinio mokėjimo paraiškas
Patikrinti VšĮ Centrinės
projektų valdymo agentūros
pateiktas 2007–2013 metų
Ignalinos programos
nacionalinės agentūros
mokėjimo paraiškas ir jas
pateikti Energetikos
ministerijai

Atlikti 2009–2014 metų
Europos ekonominės erdvės ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų audito institucijos
funkcijas

Parengti ir pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei ir
Seimo Audito komitetui metinę
vidaus audito tarnybų veikimo
viešuosiuose juridiniuose
asmenyse, kurie valdo, naudoja
valstybės ir savivaldybių turtą
ir juo disponuoja, ataskaitą

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Parengtos ir pateiktos
Europos Komisijai
Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programos išlaidų ataskaitos
ir tarpinio mokėjimo
paraiškos (vnt.) – 3 vnt.
Patikrintos VšĮ Centrinės
projektų valdymo agentūros
pateiktos 2007–2013 metų
Ignalinos programos
nacionalinės agentūros
mokėjimo paraiškos ir jos
pateiktos Energetikos
ministerijai (proc.) – 100
proc.
Atlikus Lietuvos
Respublikoje sukurtos 2009–
2014 metų EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų II
etapo (programos operatorių
lygiu) valdymo ir kontrolės
sistemos vertinimo viešąjį
pirkimą, parengta ir pateikta
vertinimo ataskaita (vnt.) – 1
vnt.
Iki 2013 m. liepos 1 d.
Lietuvos Respublikos
Vyriausybei ir Seimo Audito
komitetui pateikta metinė
vidaus audito tarnybų
veikimo 2012 metais
viešuosiuose juridiniuose
asmenyse, kurie valdo,
naudoja valstybės ir
savivaldybių turtą ir juo

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

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

IV ketv.

Nacionalinio fondo
departamento Tarptautinės
finansinės paramos išlaidų
deklaravimo skyrius

IV ketv.

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

III–IV ketv.

Vidaus audito ir finansų
kontrolės metodologijos
departamento Vidaus audito
analizės skyrius

III ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)

4

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Užtikrinti tinkamą Lietuvos
Respublikos ir Šveicarijos
Konfederacijos
bendradarbiavimo programos
įgyvendinimo valdymo ir
kontrolės sistemos veikimo
vidaus audito veiklos
koordinavimą
Vertinti ir prireikus tikrinti, ar
vidaus audito tarnybų veikla
atitinka Lietuvos Respublikos
vidaus kontrolės ir vidaus
audito įstatymo ir kitų teisės
aktų nustatytus reikalavimus
Parengti teisės aktų, susijusių
su valstybės politikos
buhalterinės apskaitos,
finansinės atskaitomybės ir
audito politikos srityse
įgyvendinimu, projektus

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Atlikta rekomendacijų,
pateiktų institucijų valdymo
ir kontrolės sistemų
vertinimo ataskaitose,
įgyvendinimo stebėsena

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

III–IV ketv.

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

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

III–IV ketv.

Parengti teisės aktų, teisės
aktų pakeitimo ir papildymo
projektai, tobulinant
buhalterinės apskaitos,
finansinių ataskaitų sudarymo
ir jų audito reglamentavimo
suderinamumą ir
pakankamumą (vnt.) – 16
vnt.

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

IV ketv.

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
disponuoja, ataskaita (vnt.) –
1 vnt.

Asignavimai
(tūkst. litų)

5

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005
m. birželio 29 d. nutarimu Nr.
718 pritartos Viešojo
sektoriaus buhalterinės
apskaitos ir finansinės
atskaitomybės sistemos
reformos antrojo etapo
priemones

Tobulinti kredito unijų veiklos
reglamentavimą užtikrinant
tvarų kredito unijų augimą ir
tinkamą jų prisiimamos rizikos
valdymą
Parengti teisės aktus,
reglamentuojančius turto arba
verslo vertintojų kvalifikacijos
suteikimo procedūras

Peržiūrėti teisės aktus,
reglamentuojančius valstybės
įmonių, kurių savininko teises
ir pareigas įgyvendina Finansų
ministerija, išlaidų planavimą

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Įgyvendintos Viešojo
sektoriaus buhalterinės
apskaitos ir finansinės
atskaitomybės sistemos
reformos antrojo etapo
priemonės (dalyvaujant
konsultacinio centro, viešojo
sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės
standartų (toliau – VSAFAS)
komiteto veikloje bei
rengiant ir tikslinant
metodologinę medžiagą,
reikalingą buhalterinei
apskaitai pagal VSAFAS
tvarkyti ir finansinėms
ataskaitoms sudaryti) (vnt.) –
4 vnt.
Parengti ir pateikti Lietuvos
Respublikos Seimui teisės
aktų pakeitimo projektai
(vnt.) – 7 vnt.
Parengti ir pateikti Lietuvos
Respublikos finansų ministro
įsakymų, reglamentuojančių
turto arba verslo vertintojų
kvalifikacijos suteikimą,
projektai (vnt.) – 2 vnt.
Pagal poreikį parengti teisės
aktų, reglamentuojančių
valstybės įmonių, kurių
savininko teises ir pareigas
įgyvendina Finansų
ministerija, išlaidų
planavimą, projektai

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Apskaitos metodologijos
departamento
Viešojo sektoriaus subjektų
apskaitos skyrius

IV ketv.

Finansų rinkų politikos
departamento Finansinių
paslaugų skyrus

IV ketv.

Įstaigų veiklos priežiūros
skyrius

III ketv.

Įstaigų veiklos priežiūros
skyrius

IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)

6

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Atlikti tauriųjų metalų ir
brangakmenių bei jų gaminių
valstybinės priežiūros sistemos
tobulinimo poreikio vertinimą

01-01-02

Užtikrinti Finansų ministerijos
valdomų informacinių sistemų ir
informacinių technologijų
infrastruktūros palaikymą, veiklos
tęstinumą ir įgyvendinti kitas
priemones, susijusias su informacinės
visuomenės plėtra

Atlikti darbus, reikalingus
Finansų ministerijos
informacinių technologijų
infrastruktūros ir Finansų
ministerijos duomenų centro
funkcionavimui užtikrinti

Atlikti darbus, reikalingus
informacinių technologijų
infrastruktūrai ir informacinių
sistemų saugai užtikrinti

01-01-03

Apmokėti valstybės lėšų valdymo
išlaidas

Įvesti duomenis apie Lietuvos
banko nurašytas išlaidas į
apskaitos sistemas

01-01-05

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

Atstovauti Lietuvos
Respublikai Pasaulio banko
plėtros komiteto ir metiniuose
valdytojų tarybos posėdžiuose,

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Parengta ir pateikta išvada
dėl Lietuvos Respublikos
tauriųjų metalų ir
brangakmenių valstybinės
priežiūros įstatymo pakeitimo
poreikio (vnt.) – 1 vnt.
Užtikrintas informacinių
technologijų infastruktūros
Finansų ministerijos
duomenų centro palaikymas,
veiklos tęstinumas ne mažiau
kaip 99 proc. per metus – 99
proc.
Įsigytas techninės ir
programinės įrangos
komplektas informacinių
technologijų saugai stiprinti
(vnt.) – 1 vnt.
Atliktas informacinių
technologijų atitikties ir
rizikos vertinimas – 100 proc.
Lietuvos banko nurašytų
išlaidų duomenys įrašyti į
apskaitos sistemas (proc.) –
100 proc.
Įvykusios komandiruotės,
susijusios su pagalbos
neturtingų šalių vystymuisi
teikimu (vnt.) – 11 vnt.

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Įstaigų veiklos priežiūros
skyrius

IV ketv.

Informacinių technologijų
departamento Infrastruktūros
skyrius

nuolat

Asignavimai
(tūkst. litų)

788,0
III–IV ketv.
Informacinių technologijų
departamentas
IV ketv.
Valstybės iždo departamento
Apskaitos ir atskaitomybės
skyrius

IV ketv.

144,0

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

III–IV ketv.

45,0

7

Priemonės
kodas

01-01-06

01-01-07

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

teikiamą per tarptautines finansų
organizacijas

dalyvauti Tarptautinės plėtros
asociacijos išteklių papildymo
bei atstovų, koordinuojančių
Pasaulio banko klausimus,
susitikimuose

Įgyvendinti finansų, mokesčių ir
struktūrinės politikos atašė veiklą
Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES

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

Dalyvauti ES Tarybos ir
Europos Komisijos darbo
grupių, svarstančių finansų,
mokesčių ir struktūrinės
politikos klausimus,
posėdžiuose ir atstovauti
Lietuvos pozicijai
Organizuoti ir dalyvauti
neformaliuose susitikimuose su
valstybių narių ir Europos
Komisijos atstovais
sprendžiant aktualius finansų,
mokesčių ir struktūrinės
politikos klausimus
Rengti pranešimus spaudai,
komentarus, organizuoti
spaudos konferencijas,
pasisakymus per radiją ir
televiziją, diskusijas,
susitikimus su visuomene
Finansų ministerijos vykdomos
politikos klausimais, nuolat
atnaujinti interneto svetainės
informaciją, rengti informaciją
apie ministerijos vykdomą

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Padidinta Lietuvos
Respublikos teikiama parama
neturtingų šalių vystymuisi
(administracinės išlaidos,
susijusios su pagalbos
neturtingų šalių vystymuisi
teikimu per tarptautines
finansų organizacijas) (tūkst.
Lt) – 45 tūkst. Lt
Dalyvauta ES Tarybos ir
Europos Komisijos darbo
grupių, svarstančių finansų,
mokesčių ir struktūrinės
politikos klausimus,
posėdžiuose finansų,
mokesčių ir struktūrinės
politikos klausimais (vnt.) –
300 vnt.
Dalyvauta neformaliuose
susitikimuose su valstybių
narių arba Europos Komisijos
atstovais sprendžiant
aktualius finansų, mokesčių ir
struktūrinės politikos
klausimus (vnt.) – 70 vnt.
Paskelbta Finansų
ministerijos informacija
visuomenei aktualiais
klausimais (publikacijų
žiniasklaidoje panaudojant
Finansų ministerijos pateiktą
informaciją dalis) (proc.) –
79 proc.
Padidėjo interneto svetainės
lankytojų skaičiaus, palyginti
su 2012 m. (proc.), – 2 proc.

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

IV ketv.

Finansų atašė, mokesčių
atašė, struktūrinės politikos
atašė, biudžeto atašė

IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)

1311,0

Finansų atašė, mokesčių
atašė, struktūrinės politikos
atašė, biudžeto atašė

IV ketv.

Viešųjų ryšių skyrius

IV ketv.
115,0

Viešųjų ryšių skyrius

IV ketv.

8

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(tūkst. litų)

Personalo skyrius

IV ketv.

293,0

ES ir tarptautinių santykių
departamento ES reikalų
koordinavimo ir analizės
skyrius

IV ketv.

2585,0

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

IV ketv.

86,0

veiklą, plėsti veiklą
ekonominio švietimo srityje

01-01-08

Tobulinti Finansų ministerijos
dirbančiųjų kvalifikaciją

01-03-01

Parengti ir įgyvendinti pirmininkavimo
ES Tarybai programas, pirmininkauti
ES Tarybai ir jai atstovauti
santykiuose su kitomis ES
institucijomis pagal Finansų
ministerijos kompetenciją

01-03-02

Atstovauti pirmininkaujančiai
valstybei tarptautinėse organizacijose
ir santykiuose su trečiosiomis
valstybėmis pagal Finansų ministerijos
kompetenciją

Organizuoti Finansų
ministerijos valstybės
tarnautojams ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo
sutartis, mokymus, susijusius
su Finansų ministerijos
įgyvendinamais uždaviniais ir
atliekamomis funkcijomis,
vadovavimo, vadybos ir
valdymo kompetencijos
ugdymu
Dalyvauti darbo grupėse
susijusiose su pasirengimu ir
pirmininkavimu ES Tarybai

Suorganizuoti mokymai,
Finansų ministerijos
valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems
pagal darbo sutartis, susiję su
Finansų ministerijos
įgyvendinamais uždaviniais ir
atliekamomis funkcijomis,
vadovavimo, vadybos ir
valdymo kompetencijos
ugdymu, – ne mažiau kaip 50
darbuotojų
Įvykusios komandiruotės,
susijusios su pasirengimu ir
pirmininkavimu ES Tarybai
(vnt.) – 334 vnt.

Įsteigti ir išlaikyti Lietuvos
nuolatinėje atstovybėje ES
Finansinių paslaugų, Biudžeto,
Mokesčių, Finansinių reikalų
specialiųjų atašė pareigybes

Išlaikomos įsteigtos
specialiųjų atašė pareigybės
Lietuvos nuolatinėje
atstovybėje ES (vnt.) – 7 vnt.

Atstovauti pirmininkaujančiai
valstybei tarptautinėse
organizacijose ir santykiuose
su trečiosiomis valstybėmis
pasirengimo Lietuvos
pirmininkavimui ES Tarybai ir
jo metu

Įvykusios komandiruotės,
susijusios su
pirmininkaujančios valstybės
atstovavimu tarptautinėse
organizacijose ir santykiuose
su trečiosiomis valstybėmis
pasirengimo Lietuvos
pirmininkavimui ES Tarybai
ir jo metu – 23 vnt.
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

01-03-05

Organizuoti A ir B lygių susitikimus
pagal Finansų ministerijos
kompetenciją

Įgyvendinti A ir B susitikimų
kalendorių pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
patvirtintą sąrašą

Pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintą
sąrašą suorganizuoti
susitikimai (vnt.) – 6 vnt.

02-01-01

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

Parengti konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinius
naudojant VSAKIS

Naudojant VSAKIS
parengtas valstybės
konsoliduotųjų ir nacionalinis
finansinių ataskaitų rinkiniai
(vnt.) – 2 vnt.

02-01-02

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

02-01-03

Palaikyti Valstybės iždo finansų
valdymo ir apskaitos informacinę
sistemą (FVIS)

Atlikti FVAIS funkcinių
galimybių pakeitimus
atsižvelgiant į teisės aktų
pakeitimus
Atlikti FVIS funkcinių
galimybių pakeitimus
atsižvelgiant į teisės aktų
pakeitimus

02-01-04

Palaikyti viešojo sektoriaus subjektų
buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės bei informacinių
technologijų sistemų diegimo
konsultacinį centrą

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

02-02-01

Modernizuoti ir plėsti Valstybės
biudžeto, apskaitos ir mokėjimų
sistemos (VBAMS) funkcines
galimybes, naujinti jos versijas,
optimizuoti veiklos procesus ir kaupti

Atlikti VBAMS funkcinių
galimybių pakeitimus,
atsižvelgiant į teisės aktų,
reglamentuojančių biudžeto
planavimą ir vykdymą,

Išspręsta registruotų
incidentų (poreikių) FVAIS
(proc.) – ne mažiau kaip 95
proc.
Išspręsta registruotų
incidentų (poreikių) FVIS
(proc.) – ne mažiau kaip 95
proc.
Suteikta tikslinių konsultacijų
ir seminarų viešojo sektoriaus
subjektų metinių ir
konsoliduotųjų metinių
finansinių ataskaitų sudarymo
klausimais (vnt.)s – 106 vnt.
Parengta atsakymų į viešojo
sektoriaus subjektų
paklausimus (vnt.) – 927 vnt.
Išspręsta registruotų
incidentų (poreikių) VBAMS
(proc.) – ne mažiau kaip 95
proc.

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(tūkst. litų)

III–IV ketv.

56,0

III ketv.

2619,4

Informacinių technologijų
departamento VBAMS
skyrius

IV ketv.

280,0

Informacinių technologijų
departamento VBAMS ir
Informacinių sistemų skyriai

IV ketv.

816,1

IV ketv.

600,0

IV ketv.

1871,0

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)
ES ir tarptautinių santykių
departamento ES reikalų
koordinavimo ir analizės
skyrius, ES struktūrinės
paramos valdymo
departamentas, Finansų rinkų
politikos departamentas
Turto valdymo departamento
Viešojo sektoriaus finansinių
ataskaitų konsolidavimo
skyrius, Informacinių
technologijų departamento
Informacinių sistemų skyrius

Apskaitos metodologijos
departamento
Viešojo sektoriaus subjektų
apskaitos skyrius

Informacinių technologijų
departamento VBAMS
skyrius, Informacinių
technologijų
infrastruktūros skyrius
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

duomenis

strateginį planavimą, apskaitą,
pokyčius

02-02-02

Palaikyti Stebėsenos informacinę
sistemą (SIS)

02-02-03

Sukurti elektroninę paslaugą „E.
sąskaita“

02-03-01

Sukurti, įdiegti ir naudoti turtui valdyti
Valstybės turto informacinę paieškos
sistemą (VTIPS)

03-01-02

Administruoti Šveicarijos finansinę
paramą

Atlikti funkcinių galimybių
pakeitimus SIS atsižvelgiant į
SIS valdytojo
priimtus sprendimus

Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo dėl
Valstybės turto informacinės
paieškos sistemos nuostatų
pakeitimą
Parengti ir (arba) patvirtinti
tarpines ir metines Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo
programos finansuojamų
programų ir projektų
įgyvendinimo Lietuvoje
ataskaitas

Tobulinti Šveicarijos
finansinės paramos
įgyvendinimo Lietuvoje
valdymo ir kontrolės sistemą

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Įsigytas techninės įrangos
komplektas (vnt.) – 1 vnt.
Įgyvendinta registruotų SIS
vartotojų poreikių (proc.) –
ne mažiau kaip 95 proc.
Įsigytos informacinės
sistemos kūrimo ir diegimo
paslaugos
Parengtas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
nutarimo dėl Valstybės turto
informacinės paieškos
sistemos nuostatų pakeitimas
(vnt.) – 1 vnt.
Parengtos ir (arba)
patvirtintos tarpinės ir
metinės Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo
programos finansuojamų
programų ir projektų
įgyvendinimo Lietuvoje
ataskaitos (vnt.) – 16 vnt.
Parengti ir patvirtinti
Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos
administravimo Lietuvoje ir
šios programnos finansavimo
ir įgyvendinimo Lietuvoje
taisyklių pakeitimai (vnt.) – 2
vnt.

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)
Informacinių technologijų
departamento Informacinių
technologijų infrastruktūros
skyrius
Informacinių technologijų
departamento Informacinių
sistemų skyrius,
VBAMS skyrius
Informacinių technologijų
departamento vadovybė,
VBAMS skyrius

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(tūkst. litų)

I ketv.

IV ketv

190,0

III ketv.

3438,0

Turto valdymo departamento
Turto valdymo ir atnaujinimo
koordinavimo skyrius

III ketv.

0,0

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

III–IV ketv.

223,0

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas
Organizuoti 2009–2014 metų
EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų programų bei
techninės paramos ir
nacionalinio dvišalio
bendradarbiavimo fondo
paramos ir įgyvendinimo
sutarčių parengimą ir
pasirašymą

03-01-03

Administruoti EEE ir Norvegijos
finansinius mechanizmus

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

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

03-01-04

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

Parengti Lietuvos 2014–2020
metų ES struktūrinės paramos
valdymo ir kontrolės sistemos
modelio projektą

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Parengtos ir(arba) suderintos
bei pasirašytos 2009–2014
metų EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų
programų bei techninės
paramos ir nacionalinio
dvišalio bendradarbiavimo
fondo sutartys (vnt.) – 25
vnt.
Parengtas ir patvirtintas
techninės programos
finansavimo ir įgyvendinimo
taisyklių pakeitimas,
nustatant Nacionalinio
dvišalio bendradarbiavimo
fondo įgyvendinimo tvarką
Parengtas 2009–2014 metų
EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų II etapo
valdymo ir kontrolės
sistemos aprašas
Patikrintos VšĮ Centrinės
projektų valdymo agentūros
ir nacionalinės koordinavimo
institucijos parengtos 2009–
2014 metų EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų
programų tarpinės finansinės
ataskaitos ir pateiktos
Finansinių mechanizmų
valdybai (proc.) – 100 proc.
Parengtas 2014–2020 metų
ES struktūrinės paramos
valdymo ir kontrolės
sistemos modelio projektas
(vnt.) – 1 vnt.

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

IV ketv.

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

III ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)

1069,0
Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

III ketv.

Nacionalinio fondo
departamento Tarptautinės
finansinės paramos išlaidų
deklaravimo skyrius

III–IV ketv.

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Valdymo ir kontrolės
sistemos priežiūros skyrius

IV ketv.

14200,0
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas
Parengti Lietuvos 2014–2020
metų ES struktūrinės paramos
programavimo dokumentų
projektus
Atlikti ES 2007–2013 metų
techninės paramos planavimą
ir panaudojimo priežiūrą ir
parengti 2014–2020 metų ES
techninės paramos
administravimo dokumentų
projektus

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Parengti Lietuvos
Respublikos 2014–2020 metų
ES struktūrinės paramos
programavimo dokumentų
projektai (vnt.) – 2 vnt.
Parengtos ES 2007– 2013
metų techninės paramos lėšų
panaudojimo ataskaitos (vnt.)
– 4 vnt.
Parengti 2014–2020 metų ES
techninės paramos
administravimo dokumentų
projektai (vnt.) – 2 vnt.

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento ES
sanglaudos politikos skyrius

IV ketv.

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Techninės paramos
administravimo skyrius

IV ketv.

IV ketv.

IV ketv.

Įgyvendinti 2013 metų rizikų
plane atitinkamoms
institucijoms numatytas rizikos
valdymo priemones

Įgyvendintos 2013 metų
rizikų plane atitinkamoms
institucijoms numatytos
rizikos valdymo
priemonės (proc.) – 90 proc.

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos valdymo,
Ekonomikos augimo veiksmų
programos valdymo,
Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos valdymo,
Techninės paramos
administravimo ir Stebėsenos
ir analizės skyriai

Patikrinti įgyvendinančiųjų
institucijų, vadovaujančiosios
institucijos, kai tai susiję su
finansų inžinerijos
priemonėmis, ir visuotinių
dotacijų valdytojų pateiktas
2007–2013 metų ES
struktūrinės paramos išlaidų
deklaracijas

Patikrintos įgyvendinančiųjų
institucijų, vadovaujančiosios
institucijos, kai tai susiję su
finansų inžinerijos
priemonėmis, ir visuotinių
dotacijų valdytojų pateiktos
išlaidų deklaracijos (proc.) –
100 proc.

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų ir Sanglaudos fondo
išlaidų deklaravimo Europos
Komisijai skyrius, ES lėšų
apskaitos ir atskaitomybės
skyrius

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas
Parengti ir pateikti Europos
Komisijai 2007–2013 metų ES
struktūrinės paramos išlaidų
ataskaitas ir tarpinio mokėjimo
paraiškas

03-01-05

Užtikrinti nuoseklų ir efektyvų ES
struktūrinės paramos vertinimą

03-01-06

Planuoti ir įgyvendinti 2007–2013
metų veiksmų programų viešinimo ir
informavimo veiksmus

04-01-01

Įgyvendinti projektą „Viešojo ir
privataus sektorių partnerystė“

Koordinuoti, organizuoti ir
įgyvendinti strateginius
vertinimus, susijusius su
Lietuvos 2007–2013 metų ES
struktūrinės paramos
panaudojimo strategijos
įgyvendinimu bei pasirengimu
2014–2020 metų
programavimo laikotarpiui, ir
veiklos vertinimus veiksmų
programos (arba veiksmų
programos prioriteto) lygiu
Įgyvendinti 2013 metų
informavimo apie ES paramą
plane numatytas informavimo
ir
viešinimo priemones
Kaupti tarptautinę ir
nacionalinę viešojo ir privataus
sektorių partnerystės projektų
rengimo ir įgyvendinimo
patirtį, keistis ja, dalyvaujant
su tuo susijusiuose mokymuose
ir renginiuose

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

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

IV ketv.

2013 metais atlikti vertinimai
(metiniuose vertinimo
planuose suplanuotų
vertinimų proc.) – 100 proc.

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Vertinimo skyrius

IV ketv.

4000,0

Įgyvendinta informavimo
kampanija, kuria pristatoma
įgyvendintų projektų nauda ir
rezulatai (vnt.), – 1 vnt.

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Veiksmų programų
viešinimo skyrius

IV ketv.

6120,0

Dalyvauta tiksliniuose
renginiuose ir mokymuose
viešojo ir privataus sektorių
partnerystės projektų rengimo
ir įgyvendinimo temomis
(vnt.) – 10 vnt.

Turto valdymo departamento
Turto valdymo ir atnaujinimo
koordinavimo skyrius

IV ketv.

1288,0

Nuolat

2275980,0

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Parengtos ir pateiktos
Europos Komisijai 2007–
2013 metų ES struktūrinės
paramos išlaidų ataskaitos ir
tarpinio mokėjimo paraiškos
(vnt.) – 25 vnt.

Asignavimai
(tūkst. litų)

01.04 programa. SKOLOS VALSTYBĖS VARDU VALDYMAS

01-01-01

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

Sudaryti 2013 metų valstybės
piniginių srautų prognozes

Finansų ministerijos
sumokėti delspinigiai, susiję
su skolinių įsipareigojimų

Valstybės iždo departamento
Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyrius
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Priemonės
kodas

01-01-02

01-01-03

01-02-01

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

įsipareigojimais

Vykdyti skolinių
įsipareigojimų mokėjimų
pervedimus

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

Finansuoti didžiąją skolinimosi
poreikio dalį išleidžiant Vyriausybės
vertybinius popierius; platinant
ilgalaikius Vyriausybės vertybinius
popierius – orientuotis į likvidžių
emisijų sukūrimą

Investuoti laikinai laisvas lėšas ir gauti
investicijų grąžą, administruoti ir
susigrąžinti valstybės vardu
perskolintas lėšas

Sudaryti išvestinių finansinių
priemonių sandorius,
draudžiantis nuo valiutos kursų
pokyčių rizikos
Esant poreikiui organizuoti
skolinimąsi ir koordinuoti su
juo susijusių mokesčių
sumokėjimą
Pasirašyti sutartis su reitingų
agentūromis dėl kredito
reitingo nustatymo
Išleisti leidinį apie 2012 metų
valstybės skolą
Administruoti perskolintas
lėšas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
vykdymu (Lt), – 0 Lt

Vertybinių popierių emisijos,
denominuotos kita nei eurais
ir litais valiuta, apdraustos
nuo valiutos kursų kitimo
rizikos (proc.) – 100 proc.
Pasiskolinta pakankamai
lėšų. Skolinamasi ne mažiau
kaip 100 proc. skolinimosi
poreikiui patenkinti
Pasirašytos sutartys dėl
kredito reitingo nustatymo su
reitingų agentūromis – 3 vnt.
Išleistas leidinys apie 2012
metų valstybės skolą (vnt.) –
1 vnt.
Įvykdytas perskolintų lėšų
susigrąžinimo 2013 metais
planas (proc.) – 100 proc.

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(tūkst. litų)

Valstybės iždo departamento
Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyrius

nuolat

13757,0

Valstybės iždo departamento
Skolinimosi ir pinigų
valdymo skyrius

IV ketv.

Valstybės iždo departamento
Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyrius

Nuolat

Valstybės iždo departamento
Finansų statistikos skyrius

III–IV ketv.

Valstybės iždo departamento
Skolinių įsipareigojimų
administravimo skyrius

IV ketv.

4262,0

Nuolat

194007,00

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)
Valstybės iždo departamento
Skolinių įsipareigojimų
administravimo skyrius

8653,0

02.01 programa. TEISĖS AKTUOSE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ FINANSAVIMAS SAVIVALDYBĖSE

01-01-03

Planuoti ir pervesti savivaldybėms
lėšas, numatytas bendrosios dotacijos
kompensacijai mokėti

Suplanuoti ir pervesti lėšas
savivaldybėms bendrosios
dotacijos kompensacijai
mokėti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos savivaldybių
biudžetų pajamų nustatymo
metodikos įstatymu

Lietuvos Respublikos
savivaldybių biudžetų pajamų
nustatymo metodikos
įstatyme nustatytais terminais
savivaldybėms pervestos
teisės aktuose numatytos
valstybės biudžeto lėšos
(šiam tikslui patvirtintos
bendros sumos proc.) – 100
proc.

Biudžeto departamento
Savivaldybių biudžetų
skyrius
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(tūkst. litų)

01-01-04

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

Parengti Lietuvos Respublikos
finansų ministro įsakymą dėl
lėšų paskirstymo
savivaldybėms

Parengtas Lietuvos
Respublikos finansų ministro
įsakymas dėl lėšų
paskirstymo savivaldybėms
(vnt.) – 1 vnt.

Biudžeto departamento Ūkio
sektorių skyrius

Nuolat

9450,00

Išnagrinėti ir kompensuoti
savivaldybėms išmokėtas
sumas už paramą parvežant į
Lietuvą užsienyje mirusių
(žuvusių) Lietuvos
Respublikos piliečių palaikus

Išnagrinėtos ir kompensuotos
visos savivaldybių pagrįstos
sumos pagal tinkamai
parengtas savivaldybių
paraiškas dėl savivaldybių
išmokėtų lėšų, suteikiant
valstybės finansinę paramą
užsienyje mirusių (žuvusių)
Lietuvos Respublikos piliečių
palaikams parvežti į Lietuvos
Respubliką (tinkamai
parengtų paraiškų proc.) –
100 proc.

Biudžeto departamento
Savivaldybių biudžetų
skyrius

Nuolat

900,00

01-01-05

Teikti valstybės finansinę paramą
parvežant į Lietuvą užsienyje mirusių
(žuvusių) Lietuvos Respublikos
piliečių palaikus, t. y. kompensuoti
savivaldybėms išmokėtas sumas

02.02 programa. EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMAS

01-01-01

Laiku pervesti Šveicarijos finansinės
paramos (NVO) ir bendrojo
finansavimo lėšas NVO gaunančioms
Lietuvos institucijoms ir
organizacijoms

Patikrinti ir apmokėti
mokėjimo paraiškas pagal
NVO subsidijų schemą
paprojekčių vykdytojams

NVO subsidijų schemos
finansavimo ir įgyvendinimo
Lietuvoje taisyklėse
nustatytais terminais
apmokėta pagrįstų ir tinkamai
parengtuose mokėjimų
prašymuose deklaruojamų
išlaidų dalis (proc.) – 100
proc.

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo
skyrius

IV ketv.

5639,0
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Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų techninių
programų finansavimo
taisyklėse nustatytais
terminais apmokėta pagrįstų
ir tinkamai parengtuose
mokėjimų prašymuose
deklaruojamų išlaidų dalis
(proc.) – 100 proc.

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

01-02-01

Laiku pervesti 2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
nacionalinio dvišalio
bendradarbiavimo fondo lėšas šio
fondo paramos gavėjams

Patikrinti ir apmokėti
mokėjimo paraiškas iš
Nacionalinio dvišalio
bendradarbiavimo fondo

01-03-01

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

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

Parengti sprendimų dėl lėšų
skyrimo projektai per 30
kalendorinių dienų nuo
prašymo gavimo dienos
(proc.) – 100 proc.

01-03-02

Sumokėti į ES biudžetą nenumatytas
įmokas, susijusias su Finansų
ministerijos administruojamais bendrai
iš ES paramos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšų
finansuojamais projektais (valstybės
biudžeto lėšos)

Skirti lėšas į ES biudžetą
nenumatytoms įmokoms,
susijusioms su Finansų
ministerijos administruojamais
bendrai iš ES paramos lėšų
finansuojamais projektais,
pervesti Europos Komisijos
nustatytu terminu

Europos Komisijos nustatytu
terminu pervestos į ES
biudžetą nenumatytos
įmokos, susijusios su Finansų
ministerijos
administruojamais bendrai iš
ES paramos lėšų
finansuojamais projektais
(proc.) – 100 proc.

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(tūkst. litų)

III–IV ketv.

591,0

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Stebėsenos ir analizės skyrius

Pagal
poreikį

67983,0

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Stebėsenos ir analizės
skyrius, Nacionalinio fondo
departamento Tarptautinės
finansinės paramos išlaidų
deklaravimo skyrius,
Valstybės iždo departamentas

III–IV ketv.

15000,0

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)
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Priemonės
kodas

01-03-03

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(tūkst. litų)

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

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

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

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Stebėsenos ir analizės skyrius

Pagal
poreikį

122602,0

Pagal
poreikį

3897

02.03 programa. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVAS

01-01-01

Teikti Lietuvos Respublikos
Vyriausybei siūlymus dėl lėšų skyrimo
ir užtikrinti paskirtų lėšų pervedimą
laiku

Atlikus prašymų skirti lėšų iš
Vyriausybės rezervo atitikties
Vyriausybės rezervo lėšų
naudojimo paskirčiai analizę,
rengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų dėl lėšų
skyrimo iš Vyriausybės
rezervo projektus

Į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų dėl lėšų
skyrimo iš Vyriausybės
rezervo projektus įtrauktos
Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatyme nustatytos ir
Vyriausybės rezervo lėšų
paskirtį atitinkančios reikmės,
palyginti su visomis
reikmėmis, atitinkančiomis
Vyriausybės rezervo lėšų
naudojimo paskirtį, dėl kurių
buvo kreiptasi (proc.), – 100
proc.

Biudžeto departamento
Biudžeto metodologijos ir
planavimo skyrius, kiti
departamento skyriai pagal
poreikį
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(tūkst. litų)

02.04 programa. EUROPOS SĄJUNGOS NUOSAVI IŠTEKLIAI IR NARYSTĖS MOKESČIAI BEI ĮNAŠAI EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINĖMS FINANSŲ
ORGANIZACIJOMS

01-01-01

01-01-02

Pervesti ES nuosavus išteklius

Sumokėti narystės mokesčius ir įnašus
ES ir tarptautinėms finansų
organizacijoms

Pervesti nuosavus išteklius į
Europos Komisijos sąskaitą

Į Europos Komisijos sąskaitą
pervesta 100 proc. nustatytos
sumos, vadovaujantis
Europos Komisijos, Muitinės
departamento ir Žemės ūkio
ministerijos duomenimis –
100 proc.

ES ir tarptautinių santykių
departamento ES biudžeto
skyrius

IV ketv.

Sumokėti Lietuvos
Respublikos įnašą į Europos
investicijų banko Rytų
partnerystės techninės
pagalbos patikos fondą

Europos investicijų banko
Rytų partnerystės techninės
pagalbos patikos fondui
pervestos lėšos (tūkst. Lt) –
180 tūkst. Lt

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

III ketv.

Sumokėti padidintą Lietuvos
Respublikos kvotos dalį
Tarptautiniam valiutos fondui

Pervestos padidintos Lietuvos
kvotos dalies Tarptautiniame
valiutos fonde lėšos (tūkst.
Lt) – 2 580 tūkst. Lt

1237800,0

6945,0
ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

III–IV ketv.

02.05 programa. LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVŲ KELIONIŲ Į EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS DARBO STRUKTŪRŲ SUSITIKIMUS IŠLAIDŲ
MPENSAVIMAS

01-01-01

Pervesti lėšas asignavimų valdytojams
kelionių į susitikimus išlaidoms
padengti

Teisės aktų nustatyta tvarka
atlikti asignavimų valdytojų
pateiktų paraiškų ir dokumentų
patikrą, rengti mokėjimo
paraiškas

Įvykdyta mokėjimo paraiškų
kompensuoti atstovo kelionės
išlaidas (visų teisės aktų
nustatyta tvarka pateiktų
paraiškų proc.) – 100 proc.

Ekonomikos departamento
Programų apskaitos skyrius

IV ketv.

3500,0
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(tūkst. litų)

02.07 programa. TRADICINIŲ LIETUVOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ, BENDRIJŲ IR CENTRŲ MALDOS NAMŲ ATSTATYMAS IR KITOS REIKMĖS

01-01-01

Paskirstyti ir pasirašius lėšų
panaudojimo sutartis pervesti
asignavimus tradicinėms Lietuvos
bažnyčioms ir religinių organizacijų
vadovybėms

Pasirašyti biudžeto lėšų
naudojimo sutartis su jame
nurodytais subjektais priėmus
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimą dėl lėšų
paskirstymo tradicinėms
Lietuvos religinėms
bendruomenėms, bendrijoms ir
centrams

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

Biudžeto departamento
Švietimo, kultūros ir
socialinių sektorių skyrius

III–IV ketv.

1687,0

_______________________________________
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