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1. Įžanga
Pagrindinis efektyvią makroekonominę politiką lemiantis veiksnys − tęstin÷ fiskalin÷
politika, orientuota į palankių sąlygų šalies ekonomikai kilti kūrimą.
Šiuo metu Lietuvos ūkis išgyvena pastaraisiais metais vykusio ūkio bumo ir suintensyv÷jusios
pasaulin÷s finansų kriz÷s poveikio realiajai ekonomikai pasekmes, kurios pasireišk÷ staigiu skolintų
pinigų paklausos ir pasiūlos l÷t÷jimu, vidaus prekybos ir gamybos sumaž÷jimu, maž÷jančiomis
investicijomis ir būsto rinkos korekcija, augančiu nedarbu.
2009 m. liepos 7 d. Lietuvai prad÷ta deficito perviršio procedūra. Vadovaujantis nauja 2010
m. vasario 16 d. Europos Sąjungos (toliau – ES) Tarybos rekomendacija, kuria pateikiami siūlymai,
kaip ištaisyti perviršinio valdžios sektoriaus deficito pad÷tį, vidutin÷ metin÷ Lietuvos fiskalin÷s
politikos pastangų vert÷ 2010–2012 m. tur÷tų sudaryti 2,25 proc. BVP. Finansų ministerijos
skaičiavimais, valdžios sektoriaus deficitas 2010 m., išankstiniais duomenimis, sumaž÷jo apytiksliai
iki 7,1 proc. BVP.
Viena iš išorinių gr÷smių – sąlygin÷ priklausomyb÷ nuo tarptautinių finansų rinkų būkl÷s,
veikianti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s skolinimosi politiką. Tarptautinių finansų rinkų
sukr÷timai 2009 metais, prasid÷ję po JAV banko „Lehman Brothers“ bankroto 2008 metų trečią
ketvirtį, iš esm÷s paveik÷ Lietuvos skolinimosi kainą. 2010 metais kilusi vadinamoji euro zonos
šalių vyriausybių skolų kriz÷ taip pat dar÷ įtaką finansų rinkų nestabilumui. Vis d÷lto pasteb÷tina,
kad Lietuvos kreditingumas 2010 metais pager÷jo investuotojų požiūriu – apsidraudimo nuo kredito
rizikos sandorių kainos rodiklio reikšm÷ 2010 metais sumaž÷jo nuo 307 bazinių punktų iki 251
bazinio punkto (penkerių metų trukm÷s), tarpbankin÷ VILIBOR palūkanų norma sumaž÷jo nuo 5,69
proc. iki 1,99 proc. (šešių m÷nesių trukm÷s).
2010 metais visos trys Lietuvai reitingus nustatančios agentūros – „Standard&Poor‘s“,
„Fitch Ratings“ ir „Moody‘s“ – pakeit÷ Lietuvos reitingų perspektyvas iš neigiamų į stabilias ir
patvirtino esamus reitingus, atitinkamai BBB/BBB/Baa1. Agentūrų teigimu, tokie sprendimai buvo
priimti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s s÷kmingai įgyvendinamą tęstinę biudžeto
konsolidavimo politiką, ankstyvesnį, nei tik÷tasi, Lietuvos ekonomikos stabilizavimąsi ir
sumaž÷jusią finansinę įtampą visame regione.
Lietuva, būdama tarptautinių finansų organizacijų nare, nuolat stiprina dalyvavimą priimant
šių organizacijų sprendimus, susijusius su tarptautin÷s finansų politikos formavimu. Be to, Lietuva
yra aktyviai įsitraukusi į tarptautinių finansų organizacijų vaidmens stiprinimo ir strategijos
formavimo veiklą taip stiprindama užsienio šalių ir finansų rinkų pasitik÷jimą Lietuva, kaip
patikima partnere šalimi, aktyviai prisidedančia prie pasaulinių finansinį ir ekonominį stabilumą ir
ūkio pl÷trą skatinančių procesų.
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2. Vykdyta veikla ir pasiekti rezultatai
2.1. Pirmasis strateginis tikslas
Strateginis tikslas (kodas – 01) – formuoti finansų politiką, stiprinančią pasitik÷jimą
makroekonominiu stabilumu, užtikrinti efektyvų ir racionalų valstyb÷s ir ES l÷šų valdymą ir
panaudojimą, finansų sektoriaus pl÷trą ir sklandų kitų finansų srities priemonių įgyvendinimą.
Efekto kriterijai:
1) Valdžios sektoriaus fiskalinis deficitas, BVP proc. (bazinis scenarijus), – valdžios
sektoriaus fiskalinio deficito 2010 m. preliminari reikšm÷ buvo numatoma -8,1 proc. BVP, kuri
sutapo su Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2010 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 173 patvirtintoje
Lietuvos konvergencijos 2009 metų programoje nustatyta užduotimi, kad valdžios sektoriaus
deficitas nebūtų didesnis nei -8,1 proc. BVP.
Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2010 m. valdžios sektoriaus fiskalinio
deficito reikšm÷ sudar÷ -7,1 proc. BVP.
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Šaltiniai: 2009–2010 metais – išankstiniai Finansų ministerijos skaičiavimai; 2011–2012 metais –
Konvergencijos 2009 m. programoje įtvirtinti tikslai.

2) Valdžios sektoriaus skola (proc. nuo BVP) – valdžios sektoriaus skola 2010 m. sudar÷ 38,2
proc. nuo BVP. Buvo planuojama, kad valdžios sektoriaus skolos lygis 2010 m. sudarys 36,6 proc. nuo
BVP. Didesnį nei buvo prognozuota skolos lygį (grynajam skolinių įsipareigojimų pokyčiui neviršijant
patvirtinto limito) 2010 metais nul÷m÷ poreikis suformuoti didesnį finansinių išteklių likutį metų
pabaigoje esant ženkliam neapibr÷žtumui finansų rinkose ir tokiu būdu sumažinti su valstyb÷s
skolinimosi poreikio finansavimu susijusią riziką 2011 metų pirmąjį ketvirtį.
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3) Efektyvus 2007–2013 metų ES fondų l÷šų administravimas – panaudota l÷šų dalis (proc.
visų Lietuvai 2007–2013 metams skirtų ES fondų l÷šų) – pasiekta didesn÷ nei planuota rodiklio
reikšm÷ – 29 proc. (planuota – 27 proc.). 2007–2013 m. ES fondų l÷šos yra skirtos įvairiems
Lietuvos ūkio sektoriams finansuoti: socialin÷s apsaugos, švietimo, sveikatos apsaugos, verslo,
transporto, turizmo, aplinkosaugos, kultūros paveldo ir pan. Naudojant 2007–2013 m. ES fondų
l÷šas prisidedama prie Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijos
konvergencijos tikslui įgyvendinti pagrindinio tikslo įgyvendinimo: sparčiai gerinti sąlygas
investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje. Ekonominio sunkmečio sąlygomis 2007–2013 m. ES fondų
l÷šos yra svarbiausios finansin÷s priemon÷s ekonomikos nuosmukio padariniams sušvelninti ir
ekonomikai skatinti. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. finansuota beveik 4000 bendrai finansuojamų iš ES
fondų l÷šų projektų (toliau – projektas), kuriems paskirstyta daugiau kaip 15 mlrd. litų ES fondų
l÷šų (64 proc.), projektų vykdytojams ir rangovams išmok÷tos ES l÷šos projektams įgyvendinti
siek÷ 6,8 mlrd. litų (29,1 proc.). 2010 m. didžioji dalis ES fondų l÷šų išmok÷ta projektams,
įgyvendinamiems verslo aplinkos gerinimo, informacin÷s visuomen÷s pl÷tros, sveikatos apsaugos,
transporto, energijos naudojimo efektyvumo didinimo, turizmo, užimtumo, aplinkos tvarkymo
sektoriuose – 2,7 mlrd. litų. Pažym÷tina, kad ES fondų l÷šų panaudojimo tempai nuolat spart÷ja:
per 2009 m. projektų vykdytojams ir rangovams (prekių ir paslaugų tiek÷jams) projektams
įgyvendinti išmok÷ta 12,3 proc. 2007–2013 m. ES fondų l÷šų, o per 2010 m.– 14,4 proc. t.y.
palyginus 2010 m. su 2009 m. ES l÷šų panaudojimas 2010 m. 1,2 karto intensyvesnis.
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Pirmajam strateginiam tikslui įgyvendinti 2010 m. buvo vykdomos 2 programos.
2.1.1. Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas
Siekiant programos tikslo – siekti efektyvios Finansų ministerijos ir jos valdymo sričiai
priklausančių įstaigų veiklos – ir tobulinant mokesčių sistemą, 2010 m. iki 5 procentų sumažintas
gyventojų pajamų mokesčio tarifas pajamoms iš individualios veiklos, išskyrus pajamas iš laisvų
profesijų, taip papildomai siekiant motyvuoti gyventojus prad÷ti savo verslą bei skatinti legalų
verslą. Sumažintas gyventojų pajamų mokesčio tarifas taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2010
m. ir v÷lesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas. Be to, pratęstas lengvatinių Prid÷tin÷s vert÷s
mokesčio tarifų taikymas šilumos energijai, knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams,
vaistams ir medicinos priemon÷ms. Mažinant administracinę naštą įtvirtintas mokesčių
administratoriaus išankstinio įsipareigojimo d÷l mokesčių teis÷s aktų nuostatų taikymo (ang.
binding ruling) institutas ir mokesčių mok÷tojui sudaryta galimyb÷ užtikrinti, kad jis vienodai su
mokesčių administratoriumi interpretuoja būsimas konkrečių sandorių, ūkinių operacijų mokestines
pasekmes. Taip pat nuo 2010 m. geguž÷s 1 d. avansinių Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio mok÷jimų riba
padidinta iki 10 mln. litų. Siekiant kovoti su neapskaityta ekonomika bei mokesčių vengimu,
papildytas privalančių deklaruoti turtą gyventojų sąrašas. Skatinant užsienio valstybių rezidentus
investuoti į Lietuvos Respublikos ūkį ir kartu užkirsti kelią mokesčių sl÷pimui, 2010 m. buvo
didinamas dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių skaičius.
Siekiant užtikrinti gyventojų ir ūkio subjektų pasitik÷jimą šalies finansų sistema ir tinkamų
stabilumo stiprinimo priemonių panaudojimo galimybes suderinus su Europos Komisija, 2010
metais buvo patvirtintos bankų sektoriaus stabilumo stiprinimo priemonių, tokių, kaip valstyb÷s
garantijos, subordinuotos paskolos bankams bei bankų turto išpirkimas, taikymo taisykl÷s. Siekiant
nustatyti privalomųjų draudimų sistemos veiklos principus, kurių laikantis būtų kuriama ir
palaikoma vieninga Lietuvos Respublikoje galiojančių privalomųjų draudimų sistemą, parengta
Privalomųjų draudimų koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2010 m. gruodžio
15 d. nutarimu Nr. 1789. Taip pat 2010 m. parengtas ir Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas
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Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo projektas, kuriuo sumažinami Lietuvos banko
valdybos atlyginimai.
Siekiant optimizuoti vidaus auditorių atestavimo sistemą, finansų ministro 2010 m.
rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 1K-252 buvo patikslintos atestavimo nuostatos.
Siekiant racionaliau ir efektyviau valdyti valstyb÷s turtą, tobulinant teisinę ir administracinę
sistemas, kurios sudarytų sąlygas įgyvendinti Centralizuoto turto valdymo strategijoje, patvirtintoje
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1597, numatytus
centralizuoto valstyb÷s turto valdymo tikslus ir uždavinius, finansų ministro 2010 m. vasario 23 d.
įsakymu Nr. 1K-041 buvo patvirtintas Centralizuoto valstyb÷s turto valdymo 2009–2016 metų
strategijos įgyvendinimo 2009–2012 metų priemonių planas. Siekiant sukurti valstyb÷s
nekilnojamojo turto valdymo institucinę struktūrą, pagal kurią būtų įgyvendinama valstyb÷s politika
nekilnojamojo turto valdymo srityje, 2010 m. buvo įgyvendintas pirmasis Strategijos etapas parengti ir priimti Lietuvos Respublikos akcin÷s bendrov÷s Turto banko pertvarkymo į valstyb÷s
įmonę Turto banką įstatymas bei Lietuvos Respublikos valstyb÷s įmon÷s Turto banko įstatymas.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojo viešojo ir privataus sektorių partneryst÷s teisin÷ bei
administravimo sistema, o 2010 m. balandžio m÷n. buvo patvirtinta Viešojo ir privataus sektorių
partneryst÷s skatinimo 2010–2012 metų programa. Įgyvendinant šią programą parengtos 6 pilotinių
projektų galimybių studijos ir partneryst÷s projektai, d÷l kurių pateiktos Finansų ministerijos
išvados, priimtas Vyriausyb÷s sprendimas d÷l pirmojo pilotinio partneryst÷s projekto susisiekimo
srityje įgyvendinimo. 2010 m. gruodžio 23 d. buvo priimtas Valstyb÷s ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 2 ir 19 straipsnių papildymo įstatymas, kuriame
reglamentuotas dar vienas viešojo ir privataus sektorių partneryst÷s būdas – institucin÷ viešojo ir
privataus sektorių partneryst÷. Svarbi viešojo ir privataus sektorių partneryst÷s skatinamo priemon÷
yra Finansų ministerijos bei Viešosios įstaigos Centrin÷s projektų valdymo agentūros (toliau –
CPVA) įgyvendinamas projektas „Viešojo ir privataus sektorių partneryst÷s skatinimas“
(finansuojamas ES fondų l÷šomis), pagal kurį CPVA įkurtas kompetencijos centras, sukurta viešojo
ir privataus sektorių partneryst÷s Lietuvoje internetin÷ svetain÷, parengta metodin÷ medžiaga
partneryst÷s projektų reng÷jams, surengti mokymai valstyb÷s ir savivaldybių institucijų atstovams.
Siekiant programos tikslo – optimizuoti valstyb÷s l÷šų planavimą, naudojimą ir valdymą
panaudojant informacines technologijas – 2010 m. toliau tęsiama viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansin÷s atskaitomyb÷s reforma.
Vadovaujantis viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartų
(toliau – VSAFAS) reikalavimais, tobulinama valstyb÷s iždo apskaita ir atskaitomyb÷, siekiant
buhalterinę apskaitą tvarkyti taikant kaupimo principą. Valstyb÷s iždo apskaitai tvarkyti pagal
VSAFAS reikalavimus 2010 m. sukurta valstyb÷s iždo finansų valdymo ir apskaitos informacin÷
sistema (toliau – FVIS), aprašyti ir optimizuoti Valstyb÷s iždo veiklos procesai, susiję su finansų
valdymu ir apskaita. Pilnas sistemos įdiegimas bus baigtas 2011 m.
2009 m. prad÷tas vykdyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo
informacin÷s sistemos (toliau – VSAKIS) kūrimo ir diegimo projektas, kuris apims visą Lietuvos
viešąjį sektorių. 2010 m. baigti šio projekto analiz÷s ir projektavimo etapai, įsigyta reikalinga
technin÷ įranga, prad÷tas VSAKIS konfigūravimas.
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2010 m. buvo baigtas Finansų valdymo ir apskaitos informacin÷s sistemos (toliau – FVAIS)
konfigūravimas ir testavimas, prad÷tas bandomasis naudojimas. Ši sistema kaip tipinis sprendimas
apskaitai tvarkyti prad÷ta diegti ir 12 įstaigų, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai. Diegimas
taip pat apima ir pavaldžias įstaigas (iš viso apie 150 įstaigų). Per 2010 m. apmokyta 250 šios
sistemos naudotojų.
Siekiant optimizuoti mok÷jimo paraiškų teikimo procesus, 2010 m. toliau buvo palaikoma ir
pl÷tojama Valstyb÷s biudžeto, apskaitos ir mok÷jimų sistema (toliau VBAMS). Ši sistema
integruojama su FVIS ir FVAIS. VBAMS pritaikoma prie naujų viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansin÷s atskaitomyb÷s standartų, įgyvendinami Viešojo sektoriaus apskaitos informacin÷s
sistemos galimumo studijoje pateikti pasiūlymai d÷l sistemos integracijos su viešojo sektoriaus
subjektų informacin÷mis sistemomis.
Siekiant programos tikslo – užtikrinti tinkamą ES ir kitos technin÷s paramos planavimą ir
panaudojimą – 2010 m. toliau buvo įgyvendinamos 2004–2009 m. Europos ekonomin÷s erdv÷s
(toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų Technin÷s paramos projekto veiklos. 2010 m.
liepos 26 d. Tarybos sprendimu Nr. 2010/674/ES pritarus naujo laikotarpio (2009–2014 m.) EEE ir
Norvegijos finansiniams mechanizmams, buvo prad÷tos derybos su donorais d÷l paramos
administravimo sistemos Lietuvoje kūrimo ir konkrečių finansuotinų programų. Taip pat buvo
prad÷ti rengti susitarimo memorandumų d÷l 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje projektai.
Siekiant tinkamai koordinuoti Šveicarijos finansinę paramą, 2010 m. patvirtintos Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius
skirtumus išsipl÷tusioje Europos Sąjungoje, viešinimo taisykl÷s, patvirtinta administravimo
Lietuvoje taisyklių nauja redakcija, taip pat prad÷tos rengti Lietuvos ir Šveicarijos programos
finansavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje taisykl÷s.
Iki 2010 m. pabaigos su donorais jau pasirašytos 4 paramos sutartys d÷l: Technin÷s paramos
fondo, Projektų rengimo fondo, Stipendijų fondo, Mokslinių tyrimų ir pl÷tros programos. Taip pat
per 2010 m. parengtos ir donorams pateiktos Nacionalin÷s teismų administracijos pavienio projekto,
Nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos ir dviejų sveikatos srities programų galutin÷s
paraiškos. Kaip numatyta pagrindų susitarime d÷l Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programos, visos paramos sutartys su donorais turi būti pasirašytos iki 2012 m. birželio 14 d.
2010 m. iš Projektų rengimo fondo, kurį administruoja Finansų ministerija, l÷šų buvo
finansuota NVO fondo galimybių studija. Ši studija pad÷jo Finansų ministerijai įvardyti
svarbiausias problemas, kurias NVO fondas tur÷tų pad÷ti spręsti, suformulavo šiam tikslui pasiekti
reikalingas priemones ir veiklas bei sudar÷ galimybes parengti kokybišką galutinę NVO fondo
paraišką donorams.
2010 m. baig÷si Specialiosios pereinamojo laikotarpio institucijų pl÷tros priemon÷s
programų įgyvendinimas ir l÷šų išmok÷jimas. Įgyvendinti 63 projektai, rangovams, tiek÷jams ar
paslaugų teik÷jams už atliktus darbus įgyvendinant projektus išmok÷ta 105 mln. litų iš Europos
Sąjungos gautų l÷šų. Parengta ir išsiųsta Europos Komisijai (toliau – EK) Pereinamojo laikotarpio
institucijų pl÷tros priemon÷s programos Nr. 2006/018-183 galutin÷ išlaidų deklaracija. Taip pat
2010 m. parengti ir išsiųsti Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL ir ES struktūrinių fondų l÷šų,
skirtų pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą (BPD), galutiniai išlaidų
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sertifikatai, galutin÷s išlaidų ataskaitos ir galutinio mok÷jimo paraiškos, baigus įgyvendinti min÷tas
programas. Pagal Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL programą panaudota 39 mln. litų Europos
Sąjungos l÷šų. 2010 m. rugs÷jo 30 d. EK išsiųstos 4 ES struktūrinių fondų (ERPF, ESF, EŽŪOGF,
ŽOPF) galutinio mok÷jimo paraiškos, kurias įvertinusi EK 2011 m. tur÷tų pervesti Lietuvai 43,86
mln. eurų.
Atliekant 2000–2006 metų Sanglaudos fondo (toliau – Sanglaudos fondas)
vadovaujančiosios institucijos funkcijas. 2010 m. gruodžio 31 d. iš 53 projektų, kuriems skirta
Sanglaudos fondo l÷šų 27 projektai baigti įgyvendinti, iš jų – 13 projektų išmok÷tos visos l÷šos iš
EK, 14 projektų pateikti EK galutin÷ms l÷šoms iš EK gauti būtini dokumentai: galutinio mok÷jimo
paraiškos, įgyvendinimo ataskaitos ir baigiamojo audito išvados. 15 projektų galutin÷ms l÷šoms iš
EK gauti būtini dokumentai turi būti pateikti iki 2011 m. birželio 30 d. D÷l 11 projektų pateiktas
prašymas pakeisti EK sprendimus ir pratęsti min÷tų projektų galutinę išlaidų tinkamumo finansuoti
datą iki 2011 m. gruodžio 31 d.
Siekiant prapl÷sti ES 2007–2013 m. technin÷s paramos veiksmų programoms administruoti
panaudojimo galimybes, 2010 m. pakeistas vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s
paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir
finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių priedas. Pakeista Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos patiriamų išlaidų priskyrimo apmok÷tinoms iš Europos Sąjungos technin÷s paramos
l÷šų metodika, patvirtinta finansų ministro 2010 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1K-314 „D÷l finansų
ministro 2009 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1K-256 „D÷l Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
patiriamų išlaidų priskyrimo apmok÷tinoms iš Europos Sąjungos technin÷s paramos l÷šų metodikos
patvirtinimo“ pakeitimo“. Tokiu būdu prapl÷stas subjektų, kurių padaromos išlaidos (pavyzdžiui,
darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos, tarnybinių komandiruočių, komunalinių paslaugų
išlaidos ir kt.) yra finansuotinos ES 2007–2013 m. technin÷s paramos l÷šomis, skaičius, t. y.
prapl÷stos ES 2007–2013 m. technin÷s paramos panaudojimo galimyb÷s.
Siekiant, kad išlaidos būtų laiku deklaruotos EK, 2010 m. ES 2007–2013 m. technin÷s
paramos gav÷jai buvo skatinami griežtai laikytis mok÷jimo prašymų teikimo įgyvendinančiajai
institucijai terminų. Finansų ministerija kaip vadovaujančioji institucija glaudžiai bendradarbiavo su
ES 2007–2013 m. technin÷s paramos gav÷jais spręsdama ES 2007–2013 m. technin÷s paramos l÷šų
panaudojimo problemas bei technin÷s paramos l÷šų panaudojimo galimybes.
Administruojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą, atsižvelgiant į Europos Audito
Rūmų, Europos Komisijos, Valstyb÷s kontrol÷s auditų išvadas ir pateiktas rekomendacijas, ES
struktūrin÷s paramos vertinimų rezultatus, Lietuvos ir kitų ES šalių geros praktikos pavyzdžius,
buvo tobulinama ES struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s sistema: tobulinami ES struktūrin÷s
paramos naudojimą reglamentuojantys teis÷s aktai ir kiti dokumentai, pl÷tojamos elektronin÷s ES
struktūrin÷s paramos administravimo priemon÷s, skirtos projektų vykdytojams ir paramą
administruojančioms institucijoms. 2010 m. Europos Komisijai pateiktos 4 veiksmų programų
įgyvendinimo ataskaitos, kurias Europos Komisija patvirtino. Siekiant užtikrinti ES fondų l÷šų
panaudojimo efektyvumą ir išvengti ES fondų l÷šų panaudojimo pažeidimų, 2010 m. Finansų
ministerija tikrino, kaip tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijos yra pasirengusios vykdyti joms
vadovaujančiosios institucijos deleguotas funkcijas. Taip pat kiekvieną 2010 m. ketvirtį buvo
atliekami rizikų valdymo planuose numatyti patikrinimai, siekiant įsitikinti tinkamu
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vadovaujančiosios institucijos pavestų užduočių vykdymu. Buvo atliekama nuolatin÷ 2007–2013 m.
ES fondų l÷šų panaudojimo steb÷sena ir kas ketvirtį teikiamos ataskaitos Vyriausybei kartu su
pasiūlymais d÷l ES fondų l÷šų panaudojimo paspartinimo.
Tobulinant ES struktūrin÷s paramos naudojimą reglamentuojančius teis÷s aktus ir kitus
dokumentus, užtikrinant skaidrų ir efektyvų ES struktūrin÷s paramos naudojimą įgyvendinant
2007–2013 metų veiksmų programas ir tinkamai rengiantis 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiui, 2010 m. buvo įgyvendinamos skirtingos ES struktūrin÷s paramos vertinimo veiklos:
nustatytos prioritetines vertinimo kryptys 2011 m., parengtas ir patvirtintas 2011 m. Europos
Sąjungos struktūrin÷s paramos vertinimo planas, per 2010 metus pabaigta 15 vertinimų, kuriuose
pateiktos 102 rekomendacijos d÷l ES struktūrin÷s paramos įgyvendinimo tobulinimo, iš jų priimtos
įgyvendinti 98 rekomendacijos.
Siekiant užtikrinti sklandų ES fondų l÷šų susigrąžinimą finansų ministro 2010 m. birželio 4
d. įsakymu Nr. 1K-184 patvirtintos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos
grąžintinų ir grąžintų l÷šų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų l÷šų ataskaitos rengimo taisykl÷s.
Pagal 2007–2013 metų veiksmų programas per 2010 metus EK pateiktos 24 tarpinio
mok÷jimo paraiškos, kuriose iš EK prašyta 635,57 mln. eurų (2194,51 mln. litų). Per 2010 m. pagal
šias programas gauta 812,14 mln. eurų (2804,17 mln. litų). Pagal Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną programą per 2010 metus EK pateiktos 3 tarpinio mok÷jimo paraiškos,
kuriose iš EK prašyta 2,11 mln. eurų (7,29 mln. litų), gauta 2,57 mln. eurų (8,88 mln. litų).
Siekiant tiesiogiai informuoti visuomen÷s narius apie ministerijos veiklą ir vykdomą finansų
politiką nuolat atnaujinama informacija ministerijos interneto svetain÷je. 2010 m. Finansų
ministerijos interneto svetain÷s lankomumas išaugo 5 proc. Viena iš populiariausių priemonių buvo
2011 m. biudžetui skirtas interneto svetain÷s skyrius. Ypač didelio atgarsio sulauk÷ Finansų
ministerijos ir interneto vartų bendras projektas „Sudaryk savo 2011 m. biudžeto projektą“.
Įgyvendinant šį projektą interneto skaitytojai tur÷jo galimybę pam÷ginti patys sudaryti 2011 metų
valstyb÷s biudžetą, remdamiesi Vyriausyb÷s parengtu 2011 metų biudžeto projektu. Projekto
užduoties tikslas buvo ne tik pasiūlyti skaitytojams pam÷ginti patiems sudaryti kitų metų valstyb÷s
biudžeto išlaidų planą, bet ir siekti, kad biudžeto deficitas, o kartu ir valstyb÷s skolinimosi poreikis,
būtų kuo mažesnis. Tą buvo galima daryti mažinant biudžeto išlaidas pateiktoje biudžeto lentel÷je,
sudarytoje pagal finansuojamas sritis, arba didinti pajamas iš mokesčių. Kartu su biudžeto projektu
skaitytojams buvo pateikta ir apklausa, kuria siekta išsiaiškinti, kokios priemon÷s pad÷tų geriau
spręsti viešųjų piniginių išteklių problemas, siekiant mažinti neatitikimą tarp viešųjų finansų
pajamų ir išlaidų. Apklausoje dalyvavo daugiau nei 16,9 tūkst. skaitytojų, iš kurių 36,2 proc. man÷,
kad geriausias būdas pasiekti tokį tikslą – efektyviau valdyti valstyb÷s įmones.
Siekiant efektyvios Finansų ministerijos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklos
Finansų ministerija 2010 metais reng÷ finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą
reglamentuojančių teis÷s aktų projektus. Parengti teis÷s aktų projektai d÷l ministerijai pavaldžių
įstaigų ilgalaikio turto perleidimo, siekiant užtikrinti racionalų šių įstaigų patik÷jimo teise valdomo
turto mastą ir l÷šų, reikalingų jo valdymui, ekonomiją, d÷l Konvencijos d÷l muitin÷s administracijų
tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3
straipsniu, įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje, siekiant užtikrinti min÷tos Konvencijos nuostatų,
numatančių valstyb÷s nar÷s pareigą nustatyti vieną instituciją, kuri atlieka centrinio koordinavimo
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padalinio funkcijas, įgyvendinimą, d÷l viešųjų įstaigų, kurių savinink÷ yra valstyb÷ arba kai
valstyb÷ turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovaujančiųjų darbuotojų darbo
apmok÷jimo, siekiant išspręsti šių darbuotojų dalyvavimo teikiamos paramos projektuose
apmok÷jimo problemas, d÷l Statistikos departamento nuostatų pakeitimo d÷l Statistikos
departamento administracijos struktūros patvirtinimo, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s įstatymo nuostatų pakeitimus, taip pat kiti teis÷s aktų projektai, pavyzdžiui, d÷l
Oficialiosios statistikos 2009 metų darbų programos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo ir pan.
Tarp Finansų ministerijos asignavimų yra numatyti asignavimai Valstyb÷s dokumentų
technologin÷s apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos, Finansų ministerijos mokymo centrui,
viešajai įstaigai Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutui, viešajai įstaigai
Audito ir apskaitos tarnybai ir viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai.
Valstyb÷s dokumentų technologin÷s apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos 2010 metais
pareng÷ ir patvirtino 117 saugiųjų dokumentų blankų ir saugiųjų dokumentų blankų grafinių
projektų, 103 kartus vyko atlikti saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų etalonų
gamybos priežiūros, teis÷s aktų nustatytais terminais 92 saugiesiems dokumentams ir saugiesiems
dokumentų blankams pareng÷ technologin÷s apsaugos priemonių aprašus (trimis lygiais –
visuomenei, specialistams, ekspertams), įmon÷se atliko saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų
blankų kokyb÷s tikrinimus, patikrino visą teis÷s aktų nustatytą patikrinti saugiųjų dokumentų ir
saugiųjų dokumentų blankų kiekį – 249537 vienetus, Europos dokumentų archyvavimo sistemai
pateik÷ duomenis apie 11 išleistų į apyvartą ir galiojančių saugiųjų dokumentų ir apie dokumentų
technologines apsaugos priemones, atliko 19 licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimų,
atliko 49 saugiųjų dokumentų blankų formas tvirtinančių įstaigų teis÷s aktų, reglamentuojančių
saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų leidybą, technologinę apsaugą ir gamybą,
tikrinimus. Finansų ministerijos mokymo centras 2010 metais organizavo mokymus pagal 91
Valstyb÷s tarnybos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos patvirtintą programą. Viešoji
įstaiga Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas, įgyvendindama jai
keliamus uždavinius ir siekdama tvarios turto vertinimo pl÷tros Lietuvoje, tobulino turto ir verslo
vertinimą reglamentuojančią teisinę bazę. 2010 metais daug d÷mesio buvo skiriama turto ir verslo
vertintojų veiklos kontrolei. Viešoji įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba 2010 metais, siekdama
tenkinti viešuosius interesus ir užtikrinti finansinių ataskaitų informacijos vartotojų pasitik÷jimą
audituotomis finansin÷mis ataskaitomis bei sudaryti ūkio subjektams galimybę parengti finansines
ataskaitas, kuriose rodoma pagrįsta ir teisinga jų finansin÷ būkl÷, o finansinių ataskaitų informacijos
vartotojams priimti teisingus sprendimus, atliko auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, reng÷
verslo apskaitos standartus ir jų metodines rekomendacijas, aiškino verslo apskaitos standartų
praktinį taikymą. Viešoji įstaiga Centrin÷ projektų valdymo agentūra 2010 metais atliko Lietuvos
2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) priemonių projektų ex-post
kontrolę; įgyvendindama 2007–2013 m. ES fondų įgyvendinimo prioritetus, atliko paraiškų d÷l
projektų finansavimo vertinimą, sudar÷ projektų finansavimo ir administravimo sutartis, atliko
projektų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimą, projektų
patikras vietose, pažeidimų tyrimą, nustatymą ir šalinimą ir pan.
Taip pat siekiant tobulinti Finansų ministerijos ir jai pavaldžių institucijų ir įstaigų valdymą,
didinti jų veiklos efektyvumą, racionaliai naudoti valstyb÷s l÷šas ir mažinti išlaidas 2010 m. toliau
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veiklą tęs÷ Finansų ministerijos valdymo tobulinimo darbo grup÷ (toliau – VTDG). Įgyvendindama
2010 m. veiklos plano priemones VTDG pritar÷ Finansų ministerijos valdymo struktūros
pertvarkymo schemai: nuo 2010 m. rugs÷jo 1 d. Finansų rinkos departamentas ir jo struktūroje
esantys Draudimo paslaugų reglamentavimo, Finansinių paslaugų reglamentavimo ir Specialios
finansin÷s veiklos reguliavimo skyriais reorganizuotas į Finansų rinkų politikos departamentą ir jo
struktūroje esančius Finansinių paslaugų ir Draudimo ir specialios finansin÷s veiklos skyrius,
sumažintas iki reorganizacijos departamentui patvirtintas pareigybių skaičius.

01.002 programos įgyvendinimo rezultatai
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijus

Rezultato:
01-ajam programos
tikslui
Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2008–
2012 metų programos
įgyvendinimo
priemonių, numatytų
R-302-01- vykdyti 2010 m.,
įvykdymas (proc.)
1

Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2010 m.
veiklos prioritetų
R-302-01- vertinimo rodiklių
įgyvendinimas (proc.)
2

Įsteigta institucija,
įgyvendinanti valstyb÷s
R-302-01- politiką nekilnojamojo
turto valdymo srityje
3

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

100

100

100

100

93

93

1

0

0

Pastabos

Vyriausyb÷s prioritetų 3.4
tikslo rodiklis buvo iš dalies
įgyvendintas. Teis÷s aktų
pakeitimų projektų rengimo
metu buvo nuspręsta keisti
ne teis÷s aktų paketą
(Rezervinio (stabilizavimo)
fondo nuostatus ir susijusius
teis÷s aktus), bet vieną
dokumentą – Valstyb÷s
skolos įstatymą, kuriame
numatyta galimyb÷ skolintis
finansiniams
ištekliams,
naudojamiems
valstyb÷s
skolai dengti, sukaupti. Tai
2010
metais
buvo
įgyvendinta.
Akcin÷s bendrov÷s Turto
banko
pertvarkymą
reglamentuojantys įstatymai
d÷l visus metus užtrukusio
jų svarstymo ir pri÷mimo
proceso Seime buvo priimti
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tik 2010 m. lapkričio m÷n.
D÷l šios priežasties persik÷l÷
ir 2010 m. planuotų kitų
įstatymų,
reikalingų
institucijai
įsteigti
ir
centralizuotam
valstyb÷s
nekilnojamojo
turto
valdymui
įgyvendinti
parengimo terminai.
Pasiekta Finansų
ministerijos valdymo
sričiai priklausančių
įstaigų strateginiuose
veiklos planuose
numatytų programų
tikslams įgyvendinti
nustatytų rezultato
R-302-01- kriterijų reikšmių dalis
(proc.)
4
Įgyvendinant Lietuvos
pasirengimo
pirmininkauti ES
programą dalyvavusių
asmenų, kurie taiko
įgytas žinias darbe,
dalis pra÷jus 6 m÷n. po
R-302-01- kvalifikacijos
tobulinimo (proc.)
5
02-ajam programos
tikslui
Ministerijos veikloje
taikomų pažangių IT
sprendimų, kuriuos
diegiant ar
modifikuojant
R-302-02- optimizuojami veiklos
procesai, skaičius
1
03-iajam programos
tikslui

Išmok÷ta tiek÷jams ar
rangovams 2000–2006
m. Sanglaudos fondo
R-160-03- l÷šų dalis (proc. nuo
skirtos paramos)
1

100

100

100

75

80

107

4

4

100

100

99

99

Finansų ministerija gavo EK
komunikatą d÷l Sanglaudos
fondo ir buvusios ISPA
priemon÷s projektų 2000–
2006 m. uždarymo gairių
pakeitimo,
pagal
kurį
projektų,
kuriems
Sanglaudos fondo parama
buvo skirta po 2004 m.
sausio 1 d. ir kurie
įgyvendinimo metu patyr÷
finansin÷s
kriz÷s
įtaką,
galutin÷ išlaidų tinkamumo
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Šveicarijos finansin÷s
paramos (technin÷s
paramos fondo,
Projekto rengimo fondo
ir NVO fondo) l÷šų
panaudojimas
(išmok÷tos paramos
R-113-03- sumos proc. nuo skirtos
pagal paramos sutartis)
2
EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų
(technin÷s paramos ir
NVO fondo valdymo)
l÷šų panaudojimas
(išmok÷tos paramos
R-152-03- proc. nuo skirtos pagal
paramos sutartis)
3
Einamaisiais metais
Finansų ministerijai
skirtos 2007–2013 m.
R-502-03- ES technin÷s paramos
veiksmų programoms
4

30

5

17

91

83

91

100

73

73

finansuoti data, pateikus EK
tinkamai pagrįstą prašymą,
gali būti atid÷ta iki 2011 m.
gruodžio
31
d.
Atsižvelgdama į tai bei
įvertindama
rizikingų
projektų galutin÷s išlaidų
tinkamumo finansuoti datos
atid÷jimo būtinybę ir laiką,
būtiną šiems projektams
įgyvendinti,
Finansų
ministerija
pateik÷
EK
prašymą
pakeisti
EK
sprendimus d÷l 11 projektų,
kurių
įgyvendinimui
neigiamą
įtaką
padar÷
finansin÷ kriz÷, atidedant
išlaidų tinkamumo finansuoti
datą iki 2011 m. gruodžio
31 d.
Per 2010 m. neįvyko
planuoti Finansų ministerijos
darbuotojų mokymai, nes
keit÷si
Tarptautin÷s
finansin÷s
paramos
koordinavimo
skyriaus
personalin÷ sud÷tis; nebuvo
įsigyta viešinimo atributika,
nes gamintojų pasiūlytos
kainos buvo didesn÷s nei
Finansų ministerijos planuota
pirkimo vert÷. Taip pat d÷l
užtrukusio
NVO
fondo
galutin÷s paraiškos derinimo
su donorais, paramos sutartis
nebuvo pasirašyta ir NVO
įgyvendinimas
fondo
nusik÷l÷ į 2011 metus.
Donorams
patvirtinus
Technin÷s pagalbos projekto
pratęsimą iki 2011 m. spalio
31 d., min÷to projekto
veiklos
ir
atitinkamai
biudžetas buvo perskirstytas
atsižvelgiant į pailg÷jusį
projekto
įgyvendinimo
laikotarpį.
ES 2007–2013 m. technin÷s
paramos
veiksmų
programoms administruoti
panaudojimas yra l÷tesnis nei
planuota d÷l šių pagrindinių
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administruoti
panaudojimas (proc.
nuo einamaisiais metais
Finansų ministerijai
skirtos ES 2007–2013
m. ES technin÷s
paramos veiksmų
programoms
administruoti)
ES struktūrin÷s
paramos vertinimo
rekomendacijos,
priimtos įgyvendinti
(gautų ir priimtų
įgyvendinti
R-502-03- rekomendacijų santykis
(proc.)
5
2007–2013 m. ES
struktūrinių fondų l÷šų
panaudojimo
intensyvumo
padid÷jimas, palyginus
R-502-03- su ankstesniais metais
(proc.)
6
Produkto:
01-ojo programos
tikslui
01-ajam uždaviniui
Parengta
Konvergencijos
programa, apibr÷žianti
vidutinio laikotarpio
ekonomin÷s politikos
tikslus – pasiekti tvarų
Mastrichto
konvergencijos kriterijų
P-302-01- vykdymą ir pasirengti
euro įvedimui
01-1
Atitinkamų mokesčių
įstatymų ir jų
įgyvendinamųjų teis÷s
aktų pakeitimų ir kitų
sprendimų projektų,
kuriems pritar÷
P-302-01- Vyriausyb÷, dalis
(proc.)
01-2
Pasirašytų dvigubo
apmokestinimo
P-302-01- išvengimo sutarčių
skaičius
01-3

priežasčių: siekiant mažinti
valdymo
išlaidas,
buvo
išleista
mažiau
l÷šų
komandiruot÷ms
bei
kvalifikacijai
kelti;
d÷l
užsitęsusių viešųjų pirkimų
procedūrų v÷lavo projektų
įgyvendinimas, kartu ir l÷šų
išmok÷jimas.
Pateiktos
102
rekomendacijos
d÷l
ES
struktūrin÷s
paramos
įgyvendinimo tobulinimo, iš
jų priimtos įgyvendinti 98
rekomendacijos
70

96

137

12,3

14,4

117

1

1

100

95

100

105

1

1

100
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P-302-0101-4

P-302-0101-5

P-302-0101-6

P-302-0101-7

Parengta teis÷s aktų
projektų, susijusių su
finansinių paslaugų ir
draudimo paslaugų
reglamentavimu,
palyginti su planuotais
parengti (proc.)

Parengti teis÷s aktai,
reglamentuojantys
centralizuotą valstyb÷s
turto valdymą

Parengta teis÷s aktų
pakeitimo projektų,
reglamentuojančių
Rezervinio
(stabilizavimo) fondo
sudarymą ir naudojimą
(proc. nuo numatytų
parengti)
Finansų ministerijos
valstyb÷s tarnautojų,
tobulinusių
kvalifikaciją rengiantis
Lietuvos
pirmininkavimui ES,
skaičius (vnt.)

100

100

100

9

2

22

3

1

33

40

42

105

Įgyvendinant Centralizuoto
turto valdymo strategiją,
patvirtintą
Lietuvos
Respublikos
Vyriausyb÷s
2009 m. lapkričio 25 d.
nutarimu Nr. 1597, buvo
parengti ir priimti šie teis÷s
aktai:
1. 2010 m. lapkričio 12 d.
Lietuvos
Respublikos
akcin÷s bendrov÷s Turto
banko
pertvarkymo
į
valstyb÷s įmonę Turto banką
įstatymas Nr. XI-1107,
2. 2010 m. lapkričio 12 d.
Lietuvos
Respublikos
valstyb÷s
įmon÷s
Turto
banko įstatymas Nr. X-1108.
Kiti teis÷s aktai šiuo metu
yra
rengiami,
juos
planuojama patvirtinti 2011
metais.
Rengiant
teis÷s
aktų
pakeitimo projektus buvo
nuspręsta keisti ne teis÷s aktų
paketą
(Rezervinio
(stabilizavimo)
fondo
nuostatus ir susijusius teis÷s
aktus), bet vieną dokumentą
– Valstyb÷s skolos įstatymą,
kuriame būtų numatoma
galimyb÷
skolintis
finansiniams
ištekliams,
naudojamiems
valstyb÷s
skolai dengti, sukaupti. Tai
2010
metais
buvo
įgyvendinta.
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P-302-0101-8
P-302-0101-9
P-302-0101-10
P-302-0101-11

P-302-0102-1

Finansų ministerijos
parengtos Lietuvos
pozicijos ES
Ekonomikos ir
finansinių reikalų
tarybos (ECOFIN)
pos÷džiams (vnt.)
Straipsnių, susijusių su
ministerijos veikla,
skaičius
Paskelbtų ataskaitų
apie valstyb÷s biudžeto
išlaidas skaičius
Finansų ministerijos
interneto svetain÷s
vartotojų skaičiaus
did÷jimas (proc.)
01-ojo programos
tikslui
02-ajam uždaviniui

Pripažintos tinkamomis
finansuoti CPVA
administruojamų
Finansų ministerijos
2010–2012 metų
strateginiame veiklos
plane numatytų
programų l÷šos mln.
litų

100

106

106

200

245

118

3

3

100

5

5

100

1,62

0,99

67

Mažesnę CPVA patvirtintų
tinkamų finansuoti išlaidų
sumą l÷m÷ šios priežastys: 1)
pagal 2007–2013 m. veiksmų
programą sutaupytos l÷šos
įvykdžius
viešuosius
pirkimus;
tiriami
72
pažeidimai,
d÷l
kurių
sustabdytas su pažeidimu
susijusių sumų mok÷jimas;
užsitęsusios
pirkimų
procedūros d÷l skundų; 2)
pagal 2004–2009 m. EEE ir
Norvegijos
finansinių
mechanizmų
programą
Vidaus reikalų ministerijos
pasirašytų subsidijų schemų
paprojekčių
įgyvendinimo
sutarčių
įgyvendinimo
termino pratęsimas; 3) pagal
Lietuvos
ir
Šveicarijos
bendradarbiavimo programą
Finansų
ministerijos
atsisakymas pirkti NVO
fondo sekretoriato paslaugas,
d÷l to
nebuvo patirtos
numatytos išlaidos; 4) pagal
2007–2013 m. Ignalinos
programą per 2010 m.
Ignalinos atomin÷s elektrin÷s
nepateikti tinkamai parengti
mok÷jimo
prašymai
ir
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susijusios deklaracijos pagal
UTS.11 projektą.

P-302-0102-2

P-302-0102-3

P-302-0102-4

P-302-0102-5

P-302-0102-6

Priimtų sprendimų d÷l
atliktų auditorių ir
audito įmonių atlikto
audito kokyb÷s
peržiūrų įvertinimo,
Audito ir apskaitos
tarnybai atliekant
viešąją auditorių ir
audito įmonių
priežiūrą, skaičius
Parengtų (naujų ir
pakeistų galiojančių) ir
patvirtintų verslo
apskaitos standartų
skaičius
Turto vertintojų ir turtą
vertinančių įmonių
veiklos ataskaitų
patikrinimų, Audito,
apskaitos ir turto
vertinimo institutui
atliekant turto
vertintojų ir turtą
vertinančių įmonių
veiklos valstybinę
priežiūrą, skaičius
Parengtų išleisti į
apyvartą saugiųjų
dokumentų ir saugiųjų
dokumentų blankų
procentas nuo teis÷s
aktų nustatytais
terminais privalomų
parengti
Kvalifikaciją
tobulinusių Finansų
ministerijos, jos
reguliavimo sričiai
priklausančių
organizacijų ir kitų
institucijų ir
organizacijų valstyb÷s
tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis,
skaičius
02-ojo programos
tikslui
01-ajam uždaviniui

40

157

392

9

25

312

300

300

100

100

100

100
2010 m. planas neįvykdytas
d÷l ekonominiu sunkmečiu
sumaž÷jusių kvalifikacijos
tobulinimo
renginių
skaičiaus.

28500

12347

43

19

P-302-0201-1

P-302-0201-2
P-302-0201-3

P-302-0202-1

P-302-0202-2

P-160-0301-1

P-113-0301-2
P-113-03-

FVIS sukūrimas
(projekto užduočių
įvykdymas, proc.)

VSAKIS sukūrimas
(projekto užduočių
įvykdymas, proc.)
FVAIS sukūrimas
(projekto užduočių
įvykdymas, proc.)
02-ojo programos
tikslui
02-ajam uždaviniui
Sukurtų naujų
optimizuotų ir
modernizuotų sistemos
funkcijų skaičius
Užtikrintas
technologinių
komponenčių
gamintojo palaikymas
(proc.)
03-ojo programos
tikslui
01-ajam uždaviniui
Išmok÷ta tiek÷jams ar
rangovams Sanglaudos
fondo technin÷s
paramos projekto Nr.
2005/LT/16/C/PA/001
l÷šų dalis (proc. nuo
suplanuotų)
Parengta Šveicarijos
finansin÷s paramos
l÷šomis finansuojama
NVO fondo galimybių
studija (vnt.)
Nupirktos Šveicarijos
finansin÷s paramos

100

100

100

65

50

77

100

100

100

5

5

100

100

100

100

D÷l 2009 m. užsitęsusio
pirkimo konkurso, 2010 m.
projekto įgyvendinimo etapų
terminai
buvo
gerokai
sutrump÷ję,
nes
teis÷s
aktuose
numatyti
finansinių
konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinių parengimo
terminai nekito.
Tačiau d÷l didel÷s apimties
informacijos, reikalaujamos
atskleisti
konsoliduotųjų
finansinių
ataskaitų
rinkiniuose pagal VSAFAS
nuostatas, buvo priimtas
sprendimas
prailginti
VSAKIS projektavimo etapą.

D÷l gautų pretenzijų ir
pateikto ieškinio teismui
vykdant atvirą konkursą
paslaugoms
pirkti,
nepasirašytos
planuotos
paslaugų pirkimo sutartys.
100

58

58

1

1

100

1

0

0

Buvo nuspręsta atsisakyti
NVO techninio sekretoriato
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01-3

l÷šomis finansuojamo
NVO fondo valdymo
(techninio sekretoriato)
paslaugos (vnt.)

P-113-0301-4

Įvykdyti Šveicarijos
finansin÷s paramos
viešinimo, mokymų,
susitikimų ir ataskaitų
donorams planai (vnt.)

11

9

82

P-152-0301-5

Įgyvendintos EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų viešinimo
priemon÷s (vnt.)

3

0

0

1

0

0

3

14

466,7

100

100

100

100

100

100

P-152-0301-6

P-502-0301-7

P-502-0301-8

P-502-0301-9

Atliktas EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų
administravimo
vertinimas (vnt.)
Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s nutarimų
d÷l veiksmų programų
priedų keitimo projektų
teikimas Vyriausybei
(skaičius)
Peržiūr÷tų derinti
pateiktų nacionalinių
strateginių dokumentų
dalis (proc. nuo
pateiktų derinti)
Parengti Lietuvos
Respublikos pozicijų,
susijusių su ES
sanglaudos politikos
planavimu ir
įgyvendinimu,
projektai (proc. nuo
pateiktų derinti ES

paslaugų viešojo pirkimo.
NVO fondo administravimo
funkcijas
vadovaujantis
finansų ministro 2010 m.
spalio 29 d. Nr. 1K-337
įsakymu pavesti atlikti VšĮ
Centrinei projektų valdymo
agentūrai.
Planuotas
viešinimo
renginys, skirtas paramos
sutartims pasirašyti, neįvyko,
nes v÷lavo projektų paraiškų
rengimas ir derinimas su
donorais.
Tarptautin÷s
finansin÷s
paramos
koordinavimo
skyriaus
darbuotojai
neišvyko
į
mokymus, nes pasikeit÷
skyriaus personalin÷ sud÷tis.
Donorams
patvirtinus
Technin÷s pagalbos projekto
pratęsimą iki 2011 m. spalio
31 d., viešinimo veiklos,
skirtos
finansinių
mechanizmų naudai atskleisti
visuomenei, perkeltos į kitus
metus.
Donorams
pratęsus
Technin÷s pagalbos projektą
EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų administravimo
vertinimas perkeltas į 2011
m.
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dokumentų)

P-502-0301-10

P-502-0301-11

P-502-0301-12

P-502-0301-13

P-502-0301-14
P-502-0301-15

Einamaisiais metais
Finansų ministerijai
skirta 2007–2013 m.
ES technin÷ parama
veiksmų programoms
administruoti (proc.
nuo visos einamaisiais
metais paskirstytos
2007–2013 m. ES
technin÷s paramos
veiksmų programoms
administruoti)

Atlikti ES struktūrin÷s
paramos vertinimai
(proc. nuo suplanuotų
vertinimų)
Parengtų metinių
kiekvienos veiksmų
programos
įgyvendinimo ataskaitų
skaičius
Atliktų patikrinimų
institucijose, kurioms
vadovaujančiosios
institucijos atsakomybe
pavestos vykdyti
užduotys, susijusios su
reglamento Nr.
1083/2006 60
straipsnyje numatytų
vadovaujančiosios
institucijos funkcijų
atlikimu, skaičius
Parengtas metinis
informavimo ir
viešinimo priemonių
planas informavimo
apie ES struktūrinę
paramą planui
įgyvendinti
Įgyvendintos
informavimo ir
viešinimo priemon÷s

21

21

100

100

88

88

4

4

100

6

14

233,3

1

1

100

10

10

100

2010 m. buvo planuota
pabaigti 17 ES struktūrin÷s
paramos vertinimų, numatytų
2009 ir 2010 m. ES
paramos
struktūrin÷s
vertinimo planuose. Atlikta
(dvi
15
vertinimų
finansavimo
sutartys
nutrauktos d÷l netinkamai
teikiamų
vertinimo
paslaugų).
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01.002 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo l÷šos
1.2. ES ir kitos tarptautin÷s paramos
l÷šos
1.3. specialiųjų programų l÷šos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
110355,7

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
75306,1

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
68,2

110355,7

75315,1

68,2

6982,2

4926,5

70,6

65655

38044

57,9

2071,5

712,1

34,4

Siekiant taupiai naudoti Finansų ministerijos išlaikymui valstyb÷s biudžete skirtas l÷šas,
buvo nepanaudota dalis suplanuotų asignavimų.
2.1.2. Skolos valstyb÷s vardu valdymas
Siekiant programos tikslo – užtikrinti Vyriausyb÷s skolinimosi poreikio finansavimą ir
gerinti skolos valstyb÷s vardu valdymą – 2010 metų gruodžio 31 d. valdžios sektoriaus skola sudar÷
36,1 mlrd. litų, arba 38,2 proc. BVP1. Palyginti su 2009 metais (27 mlrd. litų, arba 29,5 proc. BVP),
ši skola išaugo 8,7 proc. BVP, tačiau santykine išraiška išlieka viena mažiausių ES. Remiantis
EUROSTAT duomenimis, ES skolos vidurkis 2009 metais buvo 74 proc. BVP.
Išlaidos palūkanoms už valstyb÷s vardu paimtas paskolas, išleistus Vyriausyb÷s vertybinius
popierius (toliau – VVP) ir kitus valstyb÷s vardu prisiimtus skolinius įsipareigojimus 2010 metais
sudar÷ 11,9 proc. į Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžetą surinktų mokesčių metin÷s sumos, t. y.,
palyginti su 2009 m. (6,8 proc.), išaugo 5,1 procentinio punkto. Šį pokytį nul÷m÷ auganti valstyb÷s
skola nominalia išraiška ir d÷l ekonomikos sunkmečio sumaž÷jusios valstyb÷s biudžeto pajamos.
2010 m. už investuotas į ind÷lius ir VVP valstyb÷s biudžeto ir skolintas l÷šas buvo gauta
apie 40,3 mln. litų palūkanų.
Įgyvendinant Valstyb÷s skolos valdymo programą ir siekiant gerinti valstyb÷s suteiktų
paskolų ūkio subjektams administravimą, per 2010 m. iš skolininkų išieškota 650 mln. litų įplaukų,
iš kurių 322,2 mln. litų sudaro sugrąžintos paskolos ir 327,9 mln. litų – sumok÷tos palūkanos ir
delspinigiai. Per 2010 m. buvo planuota gauti 322,3 mln. litų sugrąžintų paskolų ir 320 mln. litų
palūkanų.
Valstyb÷s vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų dalis, denominuota eurais ir litais, 2010
metais, įvertinus išvestinių finansinių priemonių panaudojimą, sudar÷ 100 proc. valstyb÷s vardu
1

Įvertinus finansines draudimo priemones.
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prisiimtų įsipareigojimų. Tai rodo eliminuotą valiutų kursų kitimo riziką, su kuria susiduria
valstyb÷, vykdydama skolinius įsipareigojimus.
Valstyb÷s vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų dalis už fiksuotąją palūkanų normą 2010
metais padid÷jo 1,5 procentinio punkto, lyginant su 2009 metų pabaiga (95,7 procento), ir 2010
metų pabaigoje sudar÷ apie 97,2 procento. Palūkanų normų kitimo rizika skolos valstyb÷s vardu
portfelyje šiek tiek sumaž÷jo – faktiškai skola už kintamąją palūkanų normą metų pabaigoje sudar÷
2,8 procento nuo viso skolos portfelio. Skolindama Vyriausyb÷ atsižvelgia į numatomas rinkos
palūkanų normų kitimo tendencijas.
2010 metais, įgyvendinant Vyriausyb÷s vidutin÷s trukm÷s skolinimosi ir skolos valdymo
strategijos nuostatas, trumpalaikiai valstyb÷s vardu prisiimti skoliniai įsipareigojimai sumaž÷jo nuo
13,4 proc. 2009 m. iki 5,6 proc. Mažesn÷ trumpalaik÷s skolos dalis, palyginti su visa skola, rodo
mažesnę perfinansavimo riziką ir mažesnę palūkanų perfiksavimo riziką atsižvelgiant į tai, kaip
2010 metais keit÷si situacija rinkoje – rinkos palūkanų normos buvo žemos, Lietuvos kreditingumas
2010 metais pager÷jo investuotojų požiūriu – apsidraudimo nuo kredito rizikos sandorių kainos
indikatoriaus (angl. credit default swap) reikšm÷ 2010 metais sumaž÷jo nuo 307 bazinio punkto iki
251 bazinio punkto (penkių metų trukm÷s), tarpbankin÷ VILIBOR palūkanų norma sumaž÷jo nuo
5,69 proc. iki 1,99 proc. (šešių m÷nesių trukm÷s). Nuo 2011 metų prognozuojamas rinkos palūkanų
normų augimas. Taip pat pasteb÷tina, kad skolinimosi priemonių pasirinkimą 2010 metais l÷m÷ ir
nestabili situacija finansų rinkose, taip pat vadinamoji Euro zonos šalių vyriausybių skolų kriz÷.
Centrin÷s valdžios sektoriaus skola skaičiuojama ir skelbiama Finansų ministerijos interneto
svetain÷je www.finmin.lt kas m÷nesį, o valdžios sektoriaus skola – kas ketvirtį, Seimui teikiama
metin÷ valstyb÷s skolos ataskaita. Taupant l÷šas 2010 m. buvo išleista tik elektronin÷ metinio
leidinio „Valstyb÷s skola 2009“ versija. Informacija yra teikiama Lietuvos Statistikos
departamentui, Lietuvos bankui, Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui ir EK
Ekonominių ir finansinių reikalų generaliniam direktoratui.
Taip pat ministerijos interneto svetain÷je nuolat pateikiama Vyriausyb÷s skolinimosi
statistika, atnaujinama informacija apie VVP aukcionų tvarkaraštį, VVP aukcionų rezultatus,
pateikiama VVP rinkos apžvalga ir kiti informaciniai pranešimai, susiję su VVP emisijomis.
Finansų ministerija kiekvieną kartą, prieš išleisdama euroobligacijų emisiją, rengia išsamų
informacinį prospektą investuotojams, kuriame nurodoma pagrindin÷ informacija apie leidžiamas
euroobligacijas ir pateikiama detali informacija apie Lietuvos Respublikos ekonominę, politinę,
socialinę pad÷tį ir pan. Taip pat kas m÷nesį yra rengiama Lietuvos ekonomikos ir skolinimosi
apžvalga, kuri išsiunčiama suinteresuotiems subjektams.
01.004 programos įgyvendinimo rezultatai
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijus

Rezultato:
01-ajam programos
tikslui

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

Pastabos
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R-004-011

Trumpalaikiai valstyb÷s
vardu prisiimti skoliniai
įsipareigojimai, t. y.
įsipareigojimai,
kurių
likutin÷ trukm÷ nesiekia
vienų metų (proc. dalis
nuo
visų
skolinių
įsipareigojimų valstyb÷s
vardu)

11

5,6

100

R-004-01- Vyriausyb÷s skolinimosi
2
poreikio
finansavimo
laiku užtikrinimas (proc.
nuo viso poreikio), t. y.
kokia
Vyriausyb÷s
skolinimosi
poreikio
dalis, įskaitant skolos
grąžinimą ir valstyb÷s
biudžeto išlaidas, buvo
finansuota nepažeidžiant
Vyriausyb÷s
įsipareigojimų įvykdymo
terminų
Produkto:
01-ojo programos tikslui
01-ajam uždaviniui
P-004-01- Santykinai
likvidžių
01-1
(400–600
mln.
litų
apimties)
Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s
obligacijų,
išplatintų
litais, emisijų skaičius,
vienetais

100

100

100

2

2

100

8

9

112

100

101,2

101,2

P-004-0101-2

P-004-0102-1

Santykinai
likvidžių
(0,5–1
mlrd.
eurų
apimties)
Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s
obligacijų,
išplatintų
užsienio rinkose, emisijų
skaičius, vienetais
01-ojo programos tikslui
02-ajam uždaviniui
Faktiškai surinktų ir
išieškotų l÷šų santykis su
planuojamomis surinkti
paskolų l÷šomis (proc.)

Kriterijus
laikomas
geriau įgyvendintu negu
matematiškai įvertintas
įvykdymo proc., nes
mažesn÷
trumpalaik÷s
skolos
dalis
visoje
skoloje rodo mažesnę
perfinansavimo riziką ir
mažesnę
palūkanų
perfiksavimo
riziką
atsižvelgiant į tai, kaip
2010
metais
keit÷si
situacija rinkoje.
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01.004 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo l÷šos
1.2. ES ir kitos tarptautin÷s
paramos l÷šos
1.3. specialiųjų programų l÷šos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

1533397

1530210,9

99,8

1533397

1530210,9

99,8

2.2. Antrasis strateginis tikslas
Strateginis tikslas (kodas – 02) – siekti, kad valstyb÷s finansiniai ištekliai, ES ir kita
finansin÷ parama būtų paskirstomi racionaliai ir pagal paskirtį, užtikrinti svarbiausių valstyb÷s
reikmių ir įsipareigojimų finansavimą.
Efekto kriterijai:
1) Valdymo išlaidų dydis, palyginti su ankstesniais metais, proc., – siekiant mažinti
valstyb÷s valdymo išlaidas ir įgyvendinant priemones, kurios leistų išlaikyti valdžios sektoriaus
deficito kontrolę vidutiniu laikotarpiu, bei vykdant Vyriausyb÷s programos nuostatas 2009 m. buvo
priimti teis÷s aktų pakeitimai, kurie tur÷jo įtakos ir 2010 m. valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansiniams rodikliams. 2010 m. darbo užmokesčio fondas, įskaitant įmokas socialiniam
draudimui, viešajame sektoriuje – valstyb÷s ir savivaldybių biudžetuose – palyginti su 2009 m.,
sumaž÷jo beveik 1 mlrd. litų (politikams, valstyb÷s pareigūnams, valstyb÷s tarnautojams sumažintas
10 proc., statutiniams valstyb÷s tarnautojams (policininkams, ugniagesiams, pasieniečiams,
kariams) – 2 proc., pedagogams, kultūros, socialiniams darbuotojams – 5 proc.). Taip pat valstyb÷s
biudžeto asignavimai, susiję su institucijų išlaikymu bei jų programų vykdymu (neįskaitant ES ir
specialiųjų programų l÷šų), palyginti su 2009 m., buvo sumažinti daugiau kaip 30 procentų.
Atsižvelgiant į tai, 2010 m. asignavimai valdymo išlaidoms, palyginti su 2009 m., sumaž÷jo 20,2
procento ir gerokai viršijo valstyb÷s institucijoms nustatytą efektyvumo didinimo užduotį.
2) Savivaldybių biudžetų kreditinis įsiskolinimas, palyginti su ankstesniais metais, proc., –
Vyriausyb÷s 2010 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo priemonių planuose, kad savivaldybių
biudžetų kreditinis įsiskolinimas 2010 metais sumaž÷s ne mažiau kaip 30 procentų, palyginti su
2009 metais. 2010 metais savivaldybių kreditinis įsiskolinimas sumaž÷jo 6,9 procento. Kriterijaus
nevykdymą l÷m÷ išaugęs Vilniaus miesto biudžeto kreditinis įsiskolinimas.
3) Antrajam strateginiam tikslui „Siekti, kad valstyb÷s finansiniai ištekliai, ES ir kita
finansin÷ parama būtų paskirstomi racionaliai ir pagal paskirtį, užtikrinti svarbiausių valstyb÷s
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reikmių ir įsipareigojimų finansavimą“ įgyvendinti numatytoms programoms pervestų laiku l÷šų
pagal atitinkamų institucijų sprendimus ir pateiktas paraiškas dalis, proc., – 2010 m. laiku pervestos
visos l÷šos pagal atitinkamų institucijų sprendimus ir pateiktas paraiškas.
Antrajam strateginiam tikslui įgyvendinti 2010 m. buvo vykdomos 7 programos.
2.2.1. Valstyb÷s priskirtų funkcijų ir kitų teis÷s aktais numatytų priemonių finansavimas
savivaldyb÷se
Programa vykdoma įgyvendinant Biudžeto sandaros įstatymą. Vykdant programą,
vadovaujamasi Finansų ministerijos strateginiu tikslu, pagal kurį siekiama užtikrinti, kad valstyb÷s
finansiniai ištekliai būtų planuojami ir naudojami racionaliai ir pagal paskirtį. Programos priemon÷s
įgyvendinamos planuojant ir pervedant savivaldyb÷ms valstyb÷s biudžeto l÷šas.
Siekiant programos tikslo – užtikrinti valstyb÷s priskirtų funkcijų ir programų įgyvendinimą
savivaldyb÷se, skiriant joms valstyb÷s biudžeto asignavimus – 2010 metais buvo įgyvendinamas
vykdant penkias priemones:
1) l÷šų, numatytų vienkartin÷ms kompensacijoms asmenims, patyrusiems žalą likviduojant
Černobylio atomin÷s elektrin÷s avarijos padarinius, mok÷ti, pervedimas savivaldyb÷ms;
2) l÷šų, numatytų specialioms tikslin÷ms dotacijoms, pervedimas savivaldyb÷ms;
3) l÷šų, numatytų bendrosios dotacijos kompensacijai mok÷ti, pervedimas savivaldyb÷ms;
4) asignavimų kompensacijoms, susijusioms su piliečių ir religinių bendrijų nuosavybių
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu, paskirstymas ir pervedimas savivaldyb÷ms;
5) valstyb÷s finansin÷s paramos teikimas parvežant į Lietuvą užsienyje mirusių (žuvusių)
Lietuvos Respublikos piliečių palaikus, t. y. išmok÷tų sumų kompensavimas savivaldyb÷ms.
Vienkartin÷ms kompensacijoms asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio
atomin÷s elektrin÷s avarijos padarinius, mok÷ti 2010 metų valstyb÷s biudžete numatyta 533,4 tūkst.
litų. 2010 metais iš savivaldybių buvo gautos 64 paraiškos. Savivaldyb÷ms iš valstyb÷s biudžeto
pervesta 533,3 tūkst. litų, arba 100 proc. metinio plano.
L÷šų pervedimas savivaldyb÷ms min÷toms antrajai ir trečiajai priemon÷ms reglamentuotas
Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatyme. Šiame įstatyme
nustatyta, kad atitinkamų metų valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatyme savivaldyb÷ms patvirtintas valstyb÷s biudžeto specialių tikslinių dotacijų ir
bendrosios dotacijos kompensacijų sumas Finansų ministerija perveda kas ketvirtį lygiomis dalimis
(išskyrus specialią tikslinę dotaciją moksleivio krepšeliui finansuoti ir specialią tikslinę dotaciją
valstyb÷s investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, pastaroji buvo pervedama
atsižvelgiant į faktiškai atliktus darbus, nurodytus Finansų ministerijai savivaldybių teikiamose
paraiškose). Be to, 2010 metų valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatyme nustatyta, kad specialioji tikslin÷ dotacija socialin÷ms išmokoms ir
kompensacijoms skaičiuoti ir mok÷ti ir socialinei paramai mokiniams teikti pervedama atsižvelgiant
į l÷šų poreikį socialin÷ms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mok÷ti ir socialinei paramai
mokiniams teikti. Tuo vadovaudamasi Finansų ministerija 2010 metais savivaldyb÷ms perved÷
min÷tas l÷šas.
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2010 metais savivaldyb÷ms iš valstyb÷s biudžeto buvo skirtos šios specialios tikslin÷s
dotacijos: valstybin÷ms (valstyb÷s perduotoms savivaldyb÷ms) funkcijoms atlikti, mokinio
krepšeliui finansuoti, specialiųjų poreikių moksleiviams išlaikyti, valstyb÷s investicijų programoje
numatytiems projektams finansuoti, aglomeracijų strateginiams triukšmo žem÷lapiams parengti ir
kitoms reikm÷ms.
2010 metais šiems poreikiams savivaldyb÷ms įstatymu buvo patvirtinta 2703438 tūkst. litų
specialių tikslinių dotacijų. Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimais (2010 m. birželio 2
d. Nr. 667, 2010 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1254 ir 2010 m. lapkričio 22 d. Nr. 1651) savivaldybių
biudžetams buvo skirta papildomai 323913 tūkst. litų socialin÷ms išmokoms ir kompensacijoms
skaičiuoti ir mok÷ti ir socialinei paramai mokiniams teikti. Savivaldyb÷ms buvo pervestos visos
įstatyme numatytos ir nutarimais skirtos l÷šos. Kaip nepanaudotus pagal tikslinę paskirtį
savivaldyb÷s grąžino į valstyb÷s biudžetą 35770,7 tūkst. litų.
Pagal Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymą savivaldyb÷ms buvo
pervedamos bendrosios dotacijos kompensacijos pajamų maž÷jimui kompensuoti, želdiniams ir
želdynams inventorizuoti, jiems į nekilnojamojo turto kadastrą įrašyti ir kt. reikm÷ms. Atsižvelgiant
į tai, 2010 metų valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatyme savivaldyb÷ms min÷tam tikslui patvirtinta bendrosios dotacijos kompensacija – 198106
tūkst. litų, faktiškai panaudota 197860,2 tūkst. litų. 245,8 tūkst. litų savivaldyb÷s grąžino kaip
nepanaudotas pagal tikslinę paskirtį l÷šas.
Vadovaujantis finansų ministro 2010 m. geguž÷s 11 d. įsakymu Nr. 1K-155 „D÷l l÷šų
paskirstymo savivaldyb÷ms 2010 metams piliečių nuosavyb÷s teis÷ms į išlikusius gyvenamuosius
namus, jų dalis, butus atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religin÷ms
bendrijoms išmok÷ti“, savivaldyb÷ms buvo skirta 29251 tūkst. litų, panaudota – 17426,6 tūkst. litų.
Panaudota l÷šų mažiau d÷l gyvenamųjų namų vert÷s sumaž÷jimo ir d÷l nesibaigusių teisminių bylų.
Pagal gautas paraiškas savivaldyb÷ms buvo kompensuojamos jų išmok÷tos sumos –
teikiama valstyb÷s finansin÷ parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių
palaikams pervežti į Lietuvą. 2010 metų valstyb÷s biudžete numatyta 765,6 tūkst. litų, pagal
savivaldybių pateiktas paraiškas pervesta 760,8 tūkst. litų, t. y. liko nepanaudota 4,9 tūkst. litų,
kurie grąžinti į valstyb÷s biudžetą.
02.001 programos įgyvendinimo rezultatai
Verti-nimo
kriteri-jaus
kodas

R-001-01-1

Vertinimo kriterijus
Rezultato:
01-ajam programos tikslui
Patenkintų visų pagrįstų ir
teisingų savivaldybių
paraiškų kompensuoti
savivaldyb÷ms vienkartines
kompensacijų sumas,
priklausančias išmok÷ti
asmenims, patyrusiems

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

100

100

100

Pastabos
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R-001-01-2

P-001-0101-1

žalą likviduojant
Černobylio atomin÷s
elektrin÷s avarijos
padarinius, ir kompensuoti
savivaldyb÷ms jų
išmok÷tas l÷šas, suteikiant
valstyb÷s finansinę paramą
užsienyje mirusių
(žuvusių) Lietuvos
Respublikos piliečių
palaikams parvežti į
Lietuvos Respubliką, dalis
iš visų pateiktų paraiškų
(proc.)
Savivaldyb÷ms laiku
pervestų įstatymų ir kitų
teis÷s aktų numatytų
valstyb÷s biudžeto l÷šų,
numatytų specialioms
tikslin÷ms dotacijoms,
bendrosios dotacijos
kompensacijai,
kompensacijoms,
susijusioms su piliečių ir
religinių bendrijų
nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą
atkūrimu, mok÷ti, dalis nuo
šiam tikslui patvirtintos
l÷šų sumos (proc.)
Produkto:
01-ojo programos tikslui
01-ajam uždaviniui

Savivaldyb÷ms pervestų
l÷šų, numatytų
specialiosioms tikslin÷ms
dotacijoms, suma (tūkst.
litų)

100

27029
29

109,4

29910
71,4

109,4

110,7

Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s nutarimais
(2010 m. birželio 2 d.
Nr. 667, 2010 m.
rugpjūčio 31 d. Nr.
1254 ir 2010 m.
lapkričio 22 d. Nr.
1651)
savivaldybių
biudžetams buvo skirta
papildomai
323913
tūkst. litų socialin÷ms
išmokoms
ir
kompensacijoms
skaičiuoti ir mok÷ti ir
socialinei
paramai
mokiniams
teikti.
Savivaldyb÷ms buvo
pervestos
visos
įstatyme numatytos ir
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nutarimais
skirtos
l÷šos.
Kaip
nepanaudotus
pagal
tikslinę
paskirtį
savivaldyb÷s grąžino į
valstyb÷s
biudžetą
35770,7 tūkst. litų.

P-001-0101-2

P-001-0101-3

Savivaldyb÷ms pervestų
l÷šų, numatytų bendrosios
dotacijos kompensacijai,
suma (tūkst. litų)
Savivaldyb÷ms pervestų
l÷šų, numatytų
kompensacijoms,
susijusioms su piliečių ir
religinių bendrijų
nuosavybių teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą
atkūrimu, mok÷ti, suma
(tūkst. litų)

19810
6

29251

19786
0,2

17427

99,9

60

D÷l gyvenamųjų namų
vert÷s sumaž÷jimo ir
teisminių
ginčų
panaudota
mažesn÷
planuotų l÷šų dalis.

02.001 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos biudžetas:

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
3484421,9*

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
3436608,7

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
98,6

3484421,9

3436608,7

98,6

iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo l÷šos
1.2. ES ir kitos tarptautin÷s paramos
l÷šos
1.3. specialiųjų programų l÷šos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai
iš jų:
4932,3 tūkst. litų iš Vyriausyb÷s rezervo programos savivaldyb÷ms skirta l÷šų suma;
223985,5 tūkst. litų savivaldyb÷ms skirta l÷šų suma iš 2009 metų Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto gautų
viršplaninių pajamų 2009 metais savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms kompensuoti

2.2.2. ES ir kitos finansin÷s paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas
Siekiant programos tikslo – užtikrinti sklandų ES ir kitos finansin÷s paramos panaudojimą –
2010 m. buvo tęsiamas Šveicarijos finansin÷s paramos panaudojimo koordinavimas. Iš Projektų
rengimo fondo, kurį administruoja Finansų ministerija, l÷šų buvo laiku apmok÷ta už sveikatos
srities programų galimybių studijos parengimą. Ši studija apibendrino esamą n÷ščiųjų, gimdyvių ir
naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo situaciją Lietuvoje bei įvardijo šiai sričiai
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pagerinti reikalingas veiklas, nustat÷ trūkstamos medicinos įrangos ir jai įsigyti reikalingų l÷šų
poreikį.
Siekiant tinkamai koordinuoti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos
panaudojimą toliau buvo prižiūrimas pavienių projektų ir subsidijų schemų įgyvendinimas. Iki 2010
m. pabaigos iš viso panaudota (išmok÷ta) 40,09 mln. eurų EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų paramos (64 proc. skirtos pagal paramos sutartis sumos), iš kurių 31,55 mln. eurų
išmok÷ta 1-ojo ir 2-ojo kvietimo pavienių projektų paramos gav÷jams, o 8,54 mln. eurų – paramos
gav÷jams pagal subsidijų schemų įgyvendinimo sutartis. Laiku buvo apmok÷ta 100 proc. visų
paramos gav÷jų gautų mok÷jimo paraiškų. Iki metų pabaigos s÷kmingai užbaigtas įgyvendinti 21 (iš
80) pavienis projektas bei visi subsidijų schemų paprojekčiai. Projektų įgyvendinimo metu sukurti
rezultatai sveikatos, vaikų priežiūros, kultūros paveldo apsaugos, aplinkos, teisingumo ir mokslinių
tyrimų srityse prisid÷s prie socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo šalyje.
2010 m. taip pat buvo siekiama pagerinti bendrai iš PHARE, PP, ES struktūrinių fondų ir
Sanglaudos fondo l÷šų finansuojamų projektų įgyvendinimą, užtikrinant jų finansavimą laiku, taip
pat padidinti ES paramos panaudojimo efektyvumą, mažinant l÷šų praradimo riziką.
2010 m. prašymų skirti l÷šų projektų išlaidoms finansuoti nebuvo gauta. Programoje
numatytų l÷šų neprireik÷, kadangi asignavimų valdytojai, įgyvendinantys 2007–2013 m. veiksmų
programų prioritetų įgyvendinimo priemones, 2010 m. pradžioje persik÷l÷ pakankamai nepanaudotų
2009 m. ES fondų l÷šų asignavimų likučių ir projektų įgyvendinimas nevyko taip sparčiai, kaip
buvo planuota 2009 m. pabaigoje.
2010 m. prašymus sumok÷ti projektų būtiną, bet netinkamą finansuoti iš ES fondų l÷šų PVM
ir padengti kitas išlaidas pateik÷ Švietimai ir mokslo ministerija, kuriai buvo pervesta 10 410 tūkst.
litų.
02.002 programos įgyvendinimo rezultatai
Vertinimo
kriteriaus kodas

Vertinimo kriterijus

Rezultato:
01-ajam programos
tikslui
Šveicarijos finansin÷s
paramos (PPF ir
NVO)
l÷šų
panaudojimas
(išmok÷tos paramos
sumos proc. nuo
R-113-01- skirtos pagal paramos
1
sutartis)
EEE ir Norvegijos
finansinių
R-152-01- mechanizmų
l÷šų,
2
skirtų
pavieniams

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

6

5,2

87

80

64

73

Pastabos

D÷l užtrukusio NVO fondo
projekto paraiškos rengimo ir
derinimo su donorais 2010
m.
nebuvo
pasirašyta
paramos sutartis ir prad÷ti
įgyvendinti
šio
fondo
l÷šomis
finansuojami
paprojekčiai.
Išmok÷ta mažiau paramos
l÷šų nei planuota d÷l šių
priežasčių:
1)
daliai
individualių projektų buvo
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projektams
ir
subsidijų schemoms
įgyvendinti,
panaudojimas
(išmok÷tos paramos
sumos proc. nuo
skirtos pagal paramos
sutartis)
Pagrįstų ir teisingų
prašymų
apmok÷ti
bendrai
iš
ES
paramos
l÷šų
finansuojamų
projektų
būtinas
išlaidas
(įskaitant
išlaidas, kurios negali
būti finansuojamos iš
ES paramos l÷šų) ir
prašymų
skirti
papildomų
l÷šų
projektų
įgyvendinimui
užtikrinti
patenkinimas
R-302-01- (pervestų l÷šų proc.
nuo prašomų sumų)
3
Produkto:
01-ojo programos
tikslui
01-ajam uždaviniui
Pagrįstų ir teisingų
Šveicarijos finansin÷s
paramos (PPF ir
NVO)
paramos
gav÷jų
prašymų
pervesti paramos ir
bendrojo finansavimo
l÷šas
patenkinimas
P-113-01- (proc. nuo prašomos
01-1
sumos)
01-ojo programos
tikslui
02-ajam uždaviniui
Pagrįstų ir teisingų
EEE ir Norvegijos
finansinių
mechanizmų projektų
paramos gav÷jų
prašymų pervesti
paramos ir bendrojo
P-152-01- finansavimo l÷šas
02-1
patenkinimas (proc.

projekto
pratęstas
įgyvendinimo laikotarpis; 2)
subsidijų
schemų
paprojekčių paramos gav÷jai
v÷lavo pateikti galutinius
mok÷jimo prašymus.

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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nuo prašomos sumos)

P-152-0102-2

P-302-0103-1

P-302-0103-2

Užbaigtų įgyvendinti
EEE ir Norvegijos
finansinių
mechanizmų pavienių
projektų skaičius
01-ojo programos
tikslui
03-ajam uždaviniui
Pagal įgaliotųjų
institucijų
sprendimus arba
suinteresuotų
institucijų pateiktus
prašymus skirtų l÷šų
dalis (proc.)
Pagal ministerijų ir
(ar) kitų valstyb÷s
institucijų pateiktus
prašymus skirti
papildomų l÷šų
projektų
įgyvendinimui
užtikrinti pervestų
l÷šų dalis (proc.)

17

21

124

100

100

100

100

0

0

Prašymų skirti papildomų
l÷šų projektų įgyvendinimui
užtikrinti nebuvo gauta.

02.002 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo l÷šos
1.2. ES ir kitos tarptautin÷s paramos
l÷šos

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
436437,7*

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
97060

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
22,24

19452,4

8933,4

45,92

263344,1

77545,7

29,45

1.3. specialiųjų programų l÷šos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai
* iš jų 194969,7 tūkst. litų 2009 m. nepanaudoti programos l÷šų likučiai, perkelti į 2010 m.
Asignavimų valdytojai, įgyvendinantys 2007–2013 m. veiksmų programų priemones, 2010
m. pradžioje persik÷l÷ pakankamai nepanaudotų 2009 m. ES l÷šų asignavimų likučių bei projektų
įgyvendinimas nevyko taip sparčiai kaip buvo planuota 2009 m. pabaigoje, tod÷l nepanaudotos
programoje 2010 m. suplanuotos ES l÷šos. Taip pat nepanaudota didžioji dalis programoje
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suplanuotų biudžeto l÷šų, skirtų projektų netinkamoms finansuoti iš ES paramos l÷šų pirkimo ir
(arba) importo PVM išlaidoms, nes d÷l projektų dydžio ir sud÷tingumo užtrukus jų įgyvendinimui,
2010 m. pabaigoje gautas tik vienas prašymas.
2.2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s rezervas
Siekiant programos tikslo – užtikrinti reikmių, nenumatytų rengiant valstyb÷s biudžetą ir
savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, tenkinimą – 2010 metais Finansų ministerija
išnagrin÷jo apie 160 prašymų skirti l÷šų iš Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s rezervo. Apie 130
prašymų (tai sudaro 81,3 proc. visų prašymų) buvo patenkinta (iš dalies arba visiškai). Vyriausyb÷
pri÷m÷ 8 nutarimus d÷l l÷šų skyrimo.
2010 metams valstyb÷s biudžete buvo patvirtintas 8823 tūkst. litų Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s rezervas. 2010 metais iš šio rezervo įvairioms reikm÷ms skirta 8800,6 tūkst. litų, arba
99,7 procento, iš jų savivaldyb÷ms – 4932,3 tūkst. litų (iš jų – 3441 tūkst. litų skirta savivaldyb÷ms
stichinių nelaimių – potvynio ir škvalo – padarinių likvidavimo išlaidoms iš dalies kompensuoti ir
padarytiems nuostoliams iš dalies padengti). Taip pat 2010 metais skirta poilsiui, kultūrai ir religijai
–1866,4 tūkst. litų, švietimui – 590,9 tūkst. litų, socialinei apsaugai – 415,0 tūkst. litų, viešajai
tvarkai ir visuomen÷s apsaugai – 137,8 tūkst. litų, gynybai – 110,0 tūkst. litų, kitoms reikm÷ms apie
8,5 proc.
02.003 programos įgyvendinimo rezultatai
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijus

Rezultato:
01-ajam programos tikslui
Ekstremalių
situacijų
padariniams
likviduoti,
įsipareigojimams,
susijusiems su dalyvavimu tarptautin÷se
operacijose, ir kitoms reikm÷ms pagal
R-003-01- Vyriausyb÷s
nustatytus
skirtų
1
Vyriausyb÷s rezervo l÷šų dalis (proc.)
Produkto:
01-ojo programos tikslui
01-ajam uždaviniui
Ekstremalių
situacijų
padariniams
likviduoti,
įsipareigojimams,
susijusiems su dalyvavimu tarptautin÷se
operacijose, ir kitoms reikm÷ms pagal
Vyriausyb÷s nustatytus prioritetus skirtų
P-003-01- Vyriausyb÷s rezervo l÷šų suma (tūkst.
01-1
litų)

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

100

99,7

99,7

8823

8800,6

99,7

Pastabos
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02.003 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo l÷šos
1.2. ES ir kitos tarptautin÷s paramos
l÷šos
1.3. specialiųjų programų l÷šos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
8823

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
8800,6

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
99,7

8823

8800,6

99,7

2.2.4. Europos Bendrijų nuosavi ištekliai ir kiti įnašai ES ir tarptautin÷ms finansų
organizacijoms
Siekiant programos tikslo – užtikrinti dalyvavimą formuojant ES biudžeto pajamas ir kitų
įsipareigojimų, susijusių su Lietuvos Respublikos naryste ES ir tarptautin÷se finansų organizacijose,
vykdymą – 2010 m. Lietuvos Respublikai privaloma sumok÷ti suma į ES biudžetą, palyginti su
2009 m. sumaž÷jo 16,9 proc. Šį sumaž÷jimą daugiausia nul÷m÷ mažesn÷ Lietuvos finansuojama ES
biudžeto dalis, kuri labai priklauso nuo Lietuvos bendrųjų nacionalinių pajamų (toliau – BNPj) ir
PVM baz÷s dalies visų ES valstybių narių BNPj ir PVM baz÷je. 2010 m. Lietuvos įmoką į ES
biudžetą taip pat sumažino ir valstyb÷ms nar÷ms grąžintas 2009 m. ES biudžeto perteklius
(remiantis Sutarties d÷l ES veikimo 310 straipsniu, ES biudžetas privalo būti subalansuotas).
2010 m. į ES biudžetą buvo pervestos visos privalomos sumok÷ti l÷šos – 899,8 mln. litų.
Didžiąją dalį 2010 m. sumok÷tų nuosavų išteklių sudaro bendrųjų nacionalinių pajamų
nuosavi ištekliai – 596 mln. litų, arba 66,2 proc. visų sumok÷tų sumų. Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio
nuosavi ištekliai sudaro 124,8 mln. litų, arba 13,9 proc., tradiciniai nuosavi ištekliai – 134,9 mln.
litų, arba 15 proc. ir Jungtin÷s Karalyst÷s biudžeto disbalanso korekcija – 44,2 mln. litų, arba 4,9
proc.
Vykdant su Lietuvos Respublikos naryste tarptautin÷se finansų organizacijose susijusius
įsipareigojimus, 2010 m. buvo pervesta 23,5 mln. eurų į Šiaur÷s investicijų banko rezervinį fondą.
Daugiau mok÷jimų šiam bankui atlikti nereik÷s.
02.004 programos įgyvendinimo rezultatai
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijus
Rezultato:
01-ajam programos

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

Pastabos
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R-004-01-1

R-004-01-2

R-004-01-3

R-004-01-4

P-004-0101-1

tikslui
L÷šų, pervestų į ES
biudžetą, santykin÷
dalis nuo privalomų
sumok÷ti l÷šų sumos
(proc.)
L÷šų, pervestų į ES
biudžetą santykin÷
dalis nuo įmokoms į
ES biudžetą
patvirtintų l÷šų sumos
(proc.)
L÷šų, sumok÷tų ES ir
tarptautin÷ms finansų
organizacijoms,
santykin÷ dalis nuo
privalomų sumok÷ti
l÷šų sumos (proc.)
L÷šų, sumok÷tų ES ir
tarptautin÷ms finansų
organizacijoms,
santykin÷ dalis nuo
mok÷jimams ES ir
tarptautin÷ms finansų
organizacijoms
patvirtintų l÷šų sumos
(proc.)
Produkto:
01-ojo programos
tikslui
01-ajam uždaviniui

L÷šų suma, kurią
reikia pervesti į ES
biudžetą (mln. litų)

100

100

100

95

87

92

100

100

100

100

100

100

1030,2
5

899,84

87

Įmokos į ES biudžetą
buvo mažesn÷s negu
planuota, tod÷l sutaupyta
dalis valstyb÷s biudžeto
l÷šų.

Lietuvos įmokos į ES
biudžetą
valstyb÷s
biudžete
suplanuotos,
remiantis EK pateiktu
2010 m. ES biudžeto
projektu.
Per
metus
Lietuvos įmokos dydis
kito d÷l šių priežasčių:
pakito
Lietuvos
finansuojama
ES
biudžeto
dalis
(patikslinus ES valstybių
narių BNPj ir PVM
rodiklius),
pasikeit÷
bendrasis ES biudžeto
dydis. Be to, įmoką į ES
biudžetą
sumažino
valstyb÷ms
grąžintas
2009 m. ES biudžeto
perteklius
(remiantis
Sutarties d÷l ES veikimo
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310
straipsniu,
biudžetas privalo
subalansuotas).

P-004-0101-2

L÷šų suma, kurią
reikia pervesti ES ir
tarptautin÷ms finansų
organizacijomis (mln.
litų)

23,5

23,5

ES
būti

100

02.004 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos biudžetas:

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
938506

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
923337,2

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
98,4

938506

923337,2

98,4

iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo l÷šos
1.2. ES ir kitos tarptautin÷s paramos
l÷šos
1.3. specialiųjų programų l÷šos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

2.2.5. Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į ES Tarybos darbo organų susitikimus išlaidų
kompensavimas

Programa skirta įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s strateginiam tikslui –
stiprinti Lietuvos įtaką formuojant ES ekonominę politiką ir sprendimus šaliai aktualiais klausimais.
Siekiant programos tikslo – suteikti galimybę Lietuvos Respublikos atstovams dalyvauti ES
Tarybos darbo organų susitikimuose – Finansų ministerija 2010 m. kompensavo Lietuvos
Respublikos valstyb÷s institucijų, įstaigų atstovų kelionių į ES Tarybos generalinio sekretoriaus
(aukštojo atstovo bendrajai užsienio ir saugumo politikai) 2008 m. vasario 8 d. sprendime Nr.
31/2008, „D÷l Tarybos narių delegatų kelionių išlaidų kompensavimo“ nustatytų susitikimų
išlaidas. Kelionių išlaidų kompensavimas į ES Tarybos susitikimus suteik÷ galimybę
kvalifikuotiems įvairių sričių specialistams geriau atstovauti Lietuvos interesams ES ir sustiprinti
šalies įtaką sprendžiant jai aktualius klausimus. 2010 m. buvo kompensuotos 998 Lietuvos atstovų
kelionių išlaidos į ES Tarybos organų susitikimus.
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02.005 programos įgyvendinimo rezultatai
Vertini
mo
kriterij
aus
kodas

R-00501-1

P-00501-01-1

Vertinimo kriterijus

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

Rezultato:
01-ajam programos tikslui
Patenkintų paraiškų
kompensuoti asmens
kelion÷s išlaidas dalis nuo
visų teis÷s aktų nustatyta
tvarka pateiktų paraiškų
(proc.).
Produkto:
01-ojo programos tikslui
01-ajam uždaviniui
Kelionių išlaidoms
kompensuoti panaudotų
l÷šų santykin÷ dalis iš visų
skirtų l÷šų (proc.)

100

100

100

100

45,7

45,7

Pastabos

ES biudžeto l÷šos
gali būti naudojamos
tik kelionių išlaidoms
dengti,
komandiruočių
išlaidos (dienpinigiai,
gyvenamojo
ploto
nuomos išlaidos ir
pan.)
turi
būti
apmokamos iš asmenį
komandiruojančiai
įstaigai
skirtų
bendrųjų
valstyb÷s
biudžeto asignavimų.
Įstaigos
siekdamos
taupiai
naudoti
turimus
išteklius,
ribojo
savo
darbuotojų siuntimą į
atitinkamus
susitikimus. Taip pat
daugelyje ES Tarybos
darbo
organų
susitikimų Lietuvai
atstovavo užsienyje
dirbantys specialieji
ataš÷
arba
kiti
pareigūnai ir šiais
atvejais l÷šų kelionių
išlaidoms
kompensuoti
neprireik÷.
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02.005 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo l÷šos
1.2. ES ir kitos tarptautin÷s paramos
l÷šos

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
4000

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
1829

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
45,7

4000

1829

45,7

4000

1829

45,7

1.3. specialiųjų programų l÷šos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai
2.2.6. Specialioji valstyb÷s paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo
programa
Siekiant programos tikslo – sudaryti palankesnes sąlygas šeimoms ir asmenims pirkti,
statyti, rekonstruoti, išsinuomoti būstą – šeimoms ir asmenims, pagal Valstyb÷s paramos būstui
įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą gavusiems
valstyb÷s remiamą būsto kreditą pirmajam tinkamam būstui įsigyti ir atitinkantiems įstatyme
nustatytas sąlygas, 2010 m. buvo teikiama jiems priklausanti valstyb÷s parama: dengiama 10 arba
20 proc. būsto kredito dalis ir būsto paskolų draudimo įmokos dalis. Tačiau 2010 m. ekonominio
sunkmečio laikotarpiu bankams išlaikius sugriežtintą būsto paskolų teikimo tvarką tik maža dalis
šeimų sugeb÷jo įvykdyti bankų keliamus reikalavimus ir įsigyti nuosavą būstą, tai l÷m÷ mažesnį
subsidijų poreikį būsto kredito daliai padengti nei 2009 metais.
Pažym÷tina, kad asmenims pa÷musiems lengvatinį būsto kreditą iki 2003 metų, yra
kompensuojama dalis palūkanų, pusę paskolos laikotarpio, bet ne ilgiau kaip 10 metų, o
pa÷musiems lengvatinį būsto kreditą iki 2003 metų ir tapusiems socialiai remtiniems, teikiamos
papildomos lengvatos (palūkanų dengimas ir (arba) kredito dalies dengimas).
Valstyb÷s paramai teikti per 2010 metus buvo panaudota 9,9 mln. litų. Pagal iš bankų ir
savivaldybių surinktus duomenis valstyb÷s parama pasinaudojo 6444 asmenys (šeimos).
Socialinio būsto fondo pl÷tros programai įgyvendinti 2010 metais skirti 14 000 tūkst. litų.
Šiai programai numatytomis l÷šomis finansuojama savivaldybių socialinio būsto, kuris v÷liau
lengvatin÷mis sąlygomis įstatyme nustatyta tvarka išnuomojamas žmon÷ms, negalintiems rinkoje
išsinuomoti ar įsigyti nuosavo būsto statyba (įsigijimas). Programos l÷šos 2010 m. buvo skiriamos
prad÷tiems statybos darbams užbaigti. Pagal Aplinkos ministerijos pateiktus duomenis per 2010
metus buvo užbaigti statyti ir įrengti 154 nauji butai, kuriuose jau apsigyveno savivaldybių
sąrašuose d÷l socialinio būsto laukiančios šeimos (asmenys).
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02.006 programos įgyvendinimo rezultatai
Vertini
mo
kriterij
aus
kodas

R-30601-1
R-30601-2

P-30601-01-1

P-30601-02-1

Vertinimo kriterijus

Rezultato:
01-ajam programos
tikslui
Asmenų, gavusių
valstyb÷s paramą
pagal bankų ir
savivaldybių
pateiktas paraiškas,
skaičius
Šeimų, aprūpintų
socialiniu būstu,
skaičius (vnt)
Produkto:
01-ojo programos
tikslui
01-ajam uždaviniui
Laiku pervesta
valstyb÷s parama
savivaldyb÷ms ir
bankams pagal
pateiktas paraiškas
(subsidijų dengimas,
draudimo įmokos
dalies apmok÷jimas,
ankstesnių
įsipareigojimų
vykdymas) (proc. nuo
pateiktų paraiškų)
01-ojo programos
tikslui
02-ajam uždaviniui
Užtikrintas
l÷šų
pervedimas
pagal
savivaldybių
pateiktas
teisingai
užpildytas paraiškas,
neviršijant Lietuvos
Respublikos
Vyriausyb÷s
nutarimu patvirtintų
maksimalių
asignavimų
(proc.
nuo
pateiktų
paraiškų)

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

4300

6444

149,9

150

154

102,6

100

100

100

100

100

100

Pastabos
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02.006 programos asignavimų panaudojimas

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
102056,2

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo l÷šos
1.2. ES ir kitos tarptautin÷s paramos l÷šos
1.3. specialiųjų programų l÷šos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai

Panaudoti
Asignavimų
asignavimai, panaudojimas,
tūkst. litų
procentais
23663,6
23,2

102056,2

23663,6

23,2

81056,2*

23663,6

29,2

* iš jų 75056,2 tūkst. litų 2009 m. nepanaudoti programos l÷šų likučiai, perkelti į 2010 m.

2.2.7. Valstyb÷s valdymo reformos išlaidos
Siekiant programos tikslo – užtikrinti valstyb÷s valdymo reformos įgyvendinimą pervedant
valstyb÷s biudžeto asignavimus – Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2010 m. vasario 10 d.
nutarimu Nr. 106, 2010 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 213, 2010 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 307, 2010
m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 760 ir 2010 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1413 d÷l likviduojamų
apskričių viršininkų administracijų funkcijų perskirstymo perkeliamoms pareigyb÷ms išlaikyti,
apskričių viršininkų administracijų likvidacin÷ms komisijoms išlaikyti bei išeitin÷ms išmokoms ir
kompensacijoms už nepanaudotas atostogas mok÷ti pagal atitinkamų institucijų pateiktas paraiškas
pervesta 28886,5 tūkst. litų.
02.007 programos įgyvendinimo rezultatai
Vertinimo
kriterijaus
kodas

R-00701-1

Vertinimo kriterijus

Rezultato:
01-ajam programos
tikslui
Įgyvendinant valstyb÷s
valdymo reformą
pervestų valstyb÷s
biudžeto asignavimų
dalis (proc.)
Produkto:
01-ojo programos
tikslui

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

100

84,6

84,6

Pastabos
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01-ajam uždaviniui

P-00701-01-1

Pervestų l÷šų d÷l
likviduojamų apskričių
viršininkų
administracijų funkcijų
perskirstymo suma
(tūkst. litų)

20282

10474

51,6

P-00701-01-2

Pervestų l÷šų
išeitin÷ms išmokoms ir
kompensacijoms už
nepanaudotas
kasmetines atostogas
mok÷ti bei išlaidų,
susijusių su institucijų
struktūriniais
pakeitimais, suma
(tūkst. litų).

15000

18421,5

122,8

Lietuvos
Respublikos
Vyriausyb÷s 2010 m. vasario
10 d. nutarimu Nr. 106, 2010
m. birželio 16 d. nutarimu
Nr. 760 ir 2010 m. spalio 6 d.
nutarimu Nr. 1413 d÷l
likviduojamų
apskričių
viršininkų
administracijų
funkcijų
perskirstymo
perkeliamoms pareigyb÷ms
išlaikyti
ir
apskričių
viršininkų
administracijų
likvidacin÷ms
komisijoms
išlaikyti pagal atitinkamų
institucijų pateiktas paraiškas
pervesta 10474 tūkst. litų.
Lietuvos
Respublikos
Vyriausyb÷s 2010 m. kovo 3
d. nutarimu Nr. 213, 2010 m.
kovo 24 d. nutarimu Nr. 307,
2010 m. birželio 16 d.
nutarimu Nr. 760 ir 2010 m.
spalio 6 d. nutarimu Nr. 1413
išeitin÷ms
išmokoms
ir
kompensacijoms
už
nepanaudotas
atostogas
mok÷ti
pagal atitinkamų
institucijų pateiktas paraiškas
pervesta visa numatyta suma
– 18412,5 tūkst. litų.

02.007 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos biudžetas:

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
35282

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
30040,5

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
85,1

35282

30040,5

85,1

iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo l÷šos
1.2. ES ir kitos tarptautin÷s paramos
l÷šos
1.3. specialiųjų programų l÷šos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai
Atsižvelgiant į gautas paraiškas l÷šų poreikis buvo mažesnis nei planuota.
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3. Tarpinstitucinių programų ir strategijų įgyvendinimas
2010 m. Finansų ministerija dalyvavo įgyvendinant šias tarpinstitucines programas: Viešojo
administravimo pl÷tros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių planą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1097 (Žin., 2006,
Nr. 120-4568), Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ES 2006–2009 metų veiksmų planą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 867 (Žin., 2006, Nr. 702574), Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1047 (Žin., 2008, Nr. 1244718), Lietuvos būsto strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. sausio 21 d.
nutarimu Nr. 60 (Žin., 2004, Nr. 13-387), Nacionalin÷s demografin÷s (gyventojų) politikos
strategijos šeimos gerov÷s įgyvendinimo 2008–2010 metų priemonių planą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. rugs÷jo 5 d. nutarimu Nr. 948 (Žin., 2007, Nr. 98-3977),
Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir pl÷tros 2009–2013 metų strategiją, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1332 (Žin., 2009, Nr. 1275496), Lietuvos respublikos nacionalin÷s kovos su korupcija programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711
(Žin., 2009, Nr. 60-2346),
Valstyb÷s tabako kontrol÷s programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m.
rugs÷jo 17 d. nutarimu Nr. 1167 (Žin., 2004, Nr. 140-5115), Regionų kultūros pl÷tros 2008–2012
metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr.
1145 (Žin., 2008, Nr. 4-134).
4. Planuojamo laikotarpio veiklos prioritetai
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2011 m. veiklos prioritetus (toliau –
Vyriausyb÷s prioritetai) bus siekiama užtikrinti šalies makroekonominį stabilumą ir ekonomikos
pl÷trą, garantuoti finansinius išteklius, kurių reikia valstyb÷s funkcijoms įgyvendinti, taip pat
prisiimtiems valstyb÷s įsipareigojimams vykdyti, taip pat turi būti suderintai ir efektyviai
panaudojamos mokesčių ir mokesčių administravimo sistemos, ES struktūrin÷s paramos valdymo ir
kontrol÷s sistemos, valstyb÷s skolos ir pinigų išteklių valdymo sistemos, užtikrinančios skolinimosi
poreikio finansavimą laiku, priemon÷s.
2011 m. bus siekiama įgyvendinti atnaujintą 2011 metų Lietuvos konvergencijos programą,
laikantis joje nustatytų prioritetų: įgyvendinti biudžeto politiką, užtikrinančią finansų rinkų
pasitik÷jimą valdžios sektoriaus finansų stabilumu, išsaugančią tvirtą pasitik÷jimą valiutų valdybos
principų tęstinumu Lietuvoje ir užtikrinančią ilgalaikio kainų stabilumo perspektyvą; atkūrus
pasitik÷jimą makroekonominiu stabilumu paspartinti verslo pl÷trą ir s÷kmingai įgyvendinti
švietimo, sveikatos, energetin÷s priklausomyb÷s nuo importuojamo mineralinio kuro mažinimo ir
kitas ūkio tvarumui būtinas struktūrines reformas; skaidriai valdyti valstybę ir siekti politinio
sutarimo d÷l vykdytinų reformų; siekti visuomen÷s palaikymo d÷l skelbiamų tikslų ir talkos juos
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įgyvendinant; tęsti valiutų kursų mechanizmo II ekonomin÷s politikos įsipareigojimų vykdymą,
vidutiniu laikotarpiu pasiekti tvarų Konsoliduotoje ES sutartyje įtvirtintų Mastrichto konvergencijos
kriterijų vykdymą ir pasirengti euro įvedimui.
2011 m. balandžio m÷n. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija planuoja pateikti EK galutinę
Nacionalin÷s reformų darbotvark÷s versiją, kurioje bus atsižvelgta į EK pateiktas pastabas ir kuri
bus suderinta su darbo grupe, kurioje dalyvauja Finansų ministerijos atstovai.
Atsižvelgiant į ankstesn÷s finansų politikos sukeltas problemas, kurios d÷l ekonominio
sunkmečio nesudaro galimyb÷s Vyriausybei pasiekti subalansuoto biudžeto tikslo artimiausiu metu,
Lietuvos Konvergencijos 2009 metų programoje siekį neviršyti 3 proc. BVP deficito ribos ir
subalansuoti biudžetą laikinai pakeit÷ siekis ištaisyti pernelyg didelio deficito būklę iki 2012 metų.
Nustatant 2011 m. užduotį, kad valdžios sektoriaus deficitas nebūtų didesnis nei 5,8 proc. BVP,
siekiama stabilizuoti viešuosius finansus, atkurti užsienio investuotojų pasitik÷jimą Lietuvos verslo
planais, sumažinti palūkanų normas, pagyvinti 2011 m. investicijas ir tokiu būdu panaudoti visas
galimybes pad÷ti pagrindus BVP potencialo did÷jimui 2011–2012 m. Numatomos priemon÷s
balanso rodiklio užduotims 2011–2012 m. įvykdyti išvardytos Lietuvos

valdžios sektoriaus

konvergencijos 2009 metų programoje.
2011 m. planuojamas finansinio sektoriaus priežiūros institucijų sujungimas. Finansų
ministerija parengs teis÷s aktus, įgyvendinančius Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2010 m.
geguž÷s 19 d. nutarimu Nr. 580 patvirtintą Finansų rinkos priežiūros institucijų sujungimo
koncepciją, numatančią, kad Vertybinių popierių komisija ir Draudimo priežiūros komisija bus
likviduotos, o jų atliekamos priežiūros funkcijos bus perduotos Lietuvos bankui. Atlikus priežiūros
institucijų sujungimą, bus taupomos biudžeto l÷šos, skiriamos finansų rinkų priežiūrai, optimizuoti
priežiūros procesai, sistemin÷s rizikos valdymas, efektyviau paskirstyti finansiniai ir žmogiškieji
ištekliai, sumaž÷s reguliacinio arbitražo tikimyb÷. Numatoma, kad pertvarkyta finansų rinkų
priežiūros sistema prad÷s veikti nuo 2012 m. sausio 1 dienos.
Taip pat 2011 m. planuojama parengti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo
pakeitimo įstatymo ir susijusių teis÷s aktų projektus, į Lietuvos Respublikos teisę perkeliant 2009
m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB d÷l įstatymų ir kitų teis÷s
aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais
(KIPVS),

derinimo

neprofesionaliųjų

nuostatas.

investuotojų

Priimtais

įstatymų

projektais

interesų

apsaugos

lygis,

bus

užtikrintas

įtvirtintos

aukštesnis

finansuojamųjų

ir

finansuojančiųjų kolektyvinio investavimo subjektų struktūros, sudaryta galimyb÷ skirtingose
valstyb÷se nar÷se įsteigtiems kolektyvinio investavimo subjektams jungtis ir stiprinti nacionalinių
priežiūros institucijų bendradarbiavimą.
Siekiant mokesčių administravimo gerinimo, šeš÷lin÷s ekonomikos masto sumaž÷jimo,
skatinti sąžiningai mok÷ti mokesčius numatoma: tobulinti šaltinių, kuriais pagrindžiamas pajamų
legalumas, kontrol÷s mechanizmą, mokestin÷s nepriemokos išieškojimo procedūras; teikti siūlymus
d÷l administracin÷s naštos mažinimo.
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Taip pat numatoma peržiūr÷ti apmokestinimo tvarką, sudarant palankias sąlygas
kolektyvinio investavimo subjektų veiklos pl÷trai Lietuvoje; atsižvelgiant į tai, kad visi komerciniai
nekilnojamojo turto elementai, išskyrus žemę, apmokestinami nuo masiniu būdu nustatytos
vidutin÷s rinkos vert÷s numatoma pereiti prie žem÷s apmokestinimo nuo masiniu būdu nustatytos
vidutin÷s rinkos vert÷s, tuo prisidedant ir prie efektyvesnio apleistų žemių naudojimo skatinimo.
2011 m. toliau bus tęsiamas pasirengimas didel÷s apimties skolų grąžinimams –
euroobligacijų išpirkimams – 2012 ir v÷lesniais metais. Numatoma atnaujinti Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s vidutin÷s trukm÷s skolinimosi ir skolos valdymo strategijos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 2009 m. rugs÷jo 30 d. nutarimu Nr. 1200, nuostatas. Taip pat bus
analizuojamos ir kitos perfinansavimo rizikos valdymo priemon÷s.
Lietuvos ekonominei situacijai ger÷jant bei siekiant ir toliau aktyviai dalyvauti tarptautinių
finansų organizacijų veikloje, 2011 m. planuojama užbaigti naryst÷s Tarptautin÷je pl÷tros
asociacijoje, priklausančioje prie Pasaulio banko organizacijų grup÷s, procedūras. Lietuvos naryst÷
šioje asociacijoje didins Lietuvos, kaip donor÷s, prestižą tarptautin÷je arenoje, prisid÷s prie Lietuvos
vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslų įgyvendinimo ir pad÷s siekti ES naujų narių
įsipareigojimo, kad l÷šos, skirtos oficialiai paramai pl÷trai, iki 2015 m. sudarytų 0,33 proc. bendrųjų
nacionalinių pajamų, įgyvendinimo.
Finansų ministerija 2011 m. numato aktyviai dalyvauti prasid÷siančiose derybose d÷l kitos
daugiamet÷s finansin÷s programos. EK pateikus konkrečius pasiūlymus d÷l ES biudžeto išlaidų po
2013 m., Finansų ministerija numato aktyviai atstovauti Lietuvos interesams šiose diskusijose ir
siekti užtikrinti pakankamą finansavimą Lietuvai svarbioms ES politikos sritims.
Finansų ministerija 2011–2012 m. numato aktyviai dalyvauti Lietuvos pasirengimo
pirmininkavimui ES (Lietuva pirmininkaus ES 2013 m. antrąjį pusmetį) planavimo ir organizavimo
darbuose. 2011 m. Finansų ministerijos kompetencijos srityje planuojamas Lietuvos pasirengimo
pirmininkauti ES tarpinstitucinio plano parengimas.
Artimiausiu laikotarpiu taip pat bus tęsiami darbai rengiantis visateisei Lietuvos narystei
Ekonomin÷je ir pinigų sąjungoje (euro zonoje) ir to siekiant: 2011 m. numatoma patvirtinti
atnaujintą Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. rugs÷jo 29 d. nutarimo Nr. 1050 „D÷l
Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomen÷s informavimo apie euro įvedimą ir
komunikacijos strategijos patvirtinimo“ redakciją, kurioje formuojami svarbiausi lito pakeitimo
euru pasirengimo darbai, ir įvertinti prielaidas, reikalingas Mastrichto kriterijams tenkinti. Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s nutarimo pakeitimus planuojama rengti atsižvelgiant ir į 2011 m. kovo
m÷n. planuojamo parengti EK komunikato d÷l Estijos patirties įvedant eurą informaciją.
2011 m. bus siekiama galutinai susitarti d÷l naujo EEE ir Norvegijos paramos laikotarpio ir
sukurti šios paramos administravimo Lietuvoje sistemą. Pirmoje 2011 m. pus÷je bus siekiama
s÷kmingai panaudoti 2004–2009 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos l÷šas bei
užbaigti įgyvendinti subsidijų schemas ir pavienius projektus pagal šiuos mechanizmus.
Įgyvendinant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą 2011 m. planuojama
pasirašyti dviejų sveikatos srities programų, nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos ir
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Nacionalin÷s teismų administracijos pavienio projekto įgyvendinimo sutartis. Pasirašius visas
likusias 4 paramos sutartis su Šveicarija, bus koordinuojamas tolesnis jų įgyvendinimas ir priežiūra
bei prad÷tas NVO fondo įgyvendinimas.
Įgyvendinant numatytus centralizuoto valstyb÷s turto valdymo tikslus ir uždavinius, 2011 m.
rengiamasi patvirtinti teis÷s aktus, reglamentuojančius centralizuoto valstyb÷s turto valdymą, diegti
optimalią valstyb÷s nekilnojamojo turto valdymo institucinę struktūrą, įgyvendinti projektą
„Valstyb÷s turto informacin÷s paieškos sistemos kūrimas, diegimas ir naudojimas valstyb÷s turtui
valdyti“, finansuojamą ES fondų l÷šomis. Valstyb÷s turto informacin÷ paieškos sistema suteiks
galimybę kaupti informaciją apie valstybei priklausantį turtą ir sukauptą informaciją panaudoti
sprendimams d÷l turto valdymo priimti, sudarys sąlygas centralizuotai spręsti sistemines valstyb÷s
turto valdymo problemas, užtikrins tinkamą sprendimų kokybę ir jų pri÷mimo procedūrų
koordinavimą, suteiks galimybę rengti valstyb÷s nekilnojamojo turto valdymo efektyvumo analizes
bei įdiegti kontrol÷s sistemą.
Siekiant užtikrinti valstyb÷s įsipareigojimus gyventojams, 2011 m. metais bus baigtas
santaupų atkūrimo procesus.
2011 m. Finansų ministerija kartu su Ministro Pirmininko tarnyba taip pat numato pabaigti
kurti Vyriausyb÷s ir Vyriausybei atskaitingų institucijų veiklos rezultatų steb÷senos informacinę
sistemą. Finansų ministerija taip pat numato 2011 m. patvirtinti ir prad÷ti taikyti Biudžeto programų
vertinimo metodiką. Įdiegtos institucijų veiklos rezultatų steb÷senos ir institucijų programų
vertinimo sistemos aprūpins Vyriausybę reikiama informacija, kuri pad÷s priimti pagrįstus
sprendimus, turinčius įtakos valstyb÷s valdymui ir kiekvienam piliečiui.
Siekiant tinkamai pasirengti 2014–2020 m. ES struktūrin÷s paramos programavimo
laikotarpiui, 2011 numatoma: 1) prad÷ti rengti pasiūlymus d÷l Lietuvos Respublikos 2014–2020 m.
ES struktūrin÷s paramos panaudojimo valstyb÷s ilgalaikiams ir vidutin÷s trukm÷s prioritetams
finansuoti, dalyvauti rengiant naujus nacionalinius strateginius dokumentus, patvirtinti Lietuvos
Respublikos pasirengimo panaudoti 2014–2020 m. ES struktūrinę paramą darbų tvarkaraštį,
įvertinti atliktų ES struktūrin÷s paramos vertinimų rezultatus ir į vertinimo planą įtraukti vertinimus,
susijusius su pasirengimu 2014–2020 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimui; 2) dalyvauti
Europos Komisijos darbo grupių pos÷džiuose; 3) EK pateikus pasiūlymus d÷l 2014–2020 m. ES
sanglaudos politikos, rengti Lietuvos Respublikos pozicijas, derinti jas su suinteresuotomis
institucijomis ir teikti tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Siekiant efektyviai ir tinkamai panaudoti ES 2007–2013 m. technin÷s paramos l÷šas, 2011
m. planuojama: atlikti institucijų apklausą apie ES 2007–2013 m. technin÷s paramos l÷šų poreikį
veiksmų programoms administruoti iki 2015 m. pabaigos; stiprinti ES struktūrinę paramą
administruojančių darbuotojų kvalifikaciją bei motyvaciją, tikslingai naudojant tam skirtas ES
2007–2013 m. technin÷s paramos l÷šas, taip pat siekti spartesnio veiksmų programų technin÷s
paramos prioritetuose numatytų steb÷senos rodiklių įgyvendinimo. Tobulinant 2007–2013 metų ES
struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s sistemą, 2011 metais planuojama tobulinti teis÷s aktus,
reglamentuojančius Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją ir
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veiksmų programų įgyvendinimą bei užtikrinti EK, Europos Audito Rūmų, Valstyb÷s kontrol÷s
atliktų ES struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos auditų ataskaitose pateiktų
rekomendacijų įgyvendinimą.
Siekiant laiku panaudoti 2000–2006 m. Lietuvai skirtas Sanglaudos fondo l÷šas, 2011 m.
bus organizuojami baigiamieji fondo įgyvendinimo ir atsiskaitymo EK darbai.
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