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1. Įžanga
Pagrindinis efektyvią makroekonominę politiką lemiantis veiksnys − tęstinė fiskalinė
politika, orientuota į palankių sąlygų šalies ekonomikai kilti kūrimą.
Valstybės viešųjų finansų konsolidavimas, efektyvus lėšų naudojimas sudarė
galimybes sumažinti valdžios sektoriaus deficitą. Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, 2012 m. valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,2 proc. bendrojo vidaus
produkto (toliau – BVP) ir buvo artimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –
Vyriausybė) 2012 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 446 patvirtintoje Lietuvos
konvergencijos 2012 metų programoje nustatytai užduočiai.
Pagrindinė išorinė grėsmė – sąlyginė priklausomybė nuo tarptautinių finansų rinkų
būklės, veikianti Vyriausybės skolinimosi politiką. 2012 m. Jungtinės Amerikos Valstijos
(toliau – JAV) susidūrė su viešųjų finansų konsolidacijos iššūkiais ir fiskalinio skardžio
grėsme, kuriai realizavusis 2013 m. būtų neigiamai paveiktas JAV ekonomikos augimas, o
kartu ir tarptautinė finansų sistema ir pasaulinė ekonomika. Europos Sąjungą (toliau – ES)
2012 m. toliau drebino su ES valstybių narių skola ir fiskalinės drausmės stygiumi susijusios
problemos, kurių sprendimas pareikalavo ryžtingų ir neatidėliotinų ES vadovybės veiksmų.
Be to, indėlių nutekėjimas iš Graikijos, Ispanijos ir Portugalijos bankų didina įtampą šių
šalių bankų sistemose ir gresia peraugti į abipusę bankų ir šių šalių vyriausybių finansavimo
krizę. Turint omenyje, kad žemos palūkanų normos, saikingas kintamumas ir aukštas
likvidumas rinkose yra palaikomi ypatingomis politikos priemonėmis, pagrindinis rizikos
veiksnys, potencialiai veikiantis tarptautines finansų rinkas, yra neapibrėžtumas dėl
finansinių reformų, įgyvendinamų abiejose Atlanto pusėse, tvarumo. Vis dėlto situaciją,
susiklosčiusią finansų rinkose 2012 m., galima vertinti kaip stebėtinai stabilią ir pozityvią.
Tą rodo visi finansiniai rodikliai. Pavyzdžiui, šešių mėnesių EURIBOR palūkanų norma per
2012 m. nukrito nuo 1,606 proc. iki 0,338 proc., šešių mėnesių VILIBOR palūkanų norma
per metus nukrito nuo 2,03 proc. iki 0,91 proc., penkių metų trukmės Lietuvos kredito
įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorių (angl. CDS) kaina nukrito nuo 366 iki 107
bazinių punktų. Teigiamas nuotaikas atspindėjo ir akcijų rinkų indeksų augimas, pavyzdžiui,
Dow Jones indeksas per 2012 m. pakilo nuo 12,379 iki 13,104 punkto. Lietuvos skolinimosi
vidutinė svertinė palūkanų norma nukrito nuo 4,8 proc. 2011 metais iki 4,4 proc. 2012 m.,
nors praėjusiais metais išplatintų Vyriausybės vertybinių popierių (toliau – VVP) trukmė
buvo didesnė už išplatintų 2011 m.
2. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatai
2.1. Pirmasis strateginis tikslas
Strateginis tikslas (kodas – 01) – formuoti finansų politiką, stiprinančią pasitikėjimą
makroekonominiu stabilumu, užtikrinti efektyvų ir racionalų valstybės ir ES lėšų valdymą ir
panaudojimą, finansų sektoriaus plėtrą ir sklandų kitų finansų srities priemonių
įgyvendinimą.
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Efekto kriterijai:
1) Valdžios sektoriaus balanso rodiklis, proc. BVP. Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, 2012 m. valdžios sektoriaus deficitas (3,2 proc. BVP) artimas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 446 patvirtintoje Lietuvos
konvergencijos 2012 metų programoje nustatytai užduočiai.

Šaltinis: 2010–2012 m. – Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2013 m. – pagal
teisės aktais patvirtintus valdžios sektoriaus finansų rodiklius, 2014–2016 m. – Stabilumo ir augimo
pakto nuostatas atitinkantys tikslai.

2) Valdžios sektoriaus skola, BVP proc.* Valdžios sektoriaus skola 2012 m. sudarė
40,7 proc. BVP. Remiantis EUROSTAT duomenimis, ES skolų lygio vidurkis 2011 metais
buvo 80,1 proc. BVP (2009 m. – 74,7 proc. BVP).

*Neįvertinant galimo lėšų kaupimo valdant perfinansavimo riziką išperkant euroobligacijų emisijas
valdžios sektoriaus skola 2014 m. pabaigoje sudarytų 38,5 proc. BVP, 2015 m. pabaigoje – 37,6 proc. BVP.
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4) Panaudota ES fondų ir kitos finansinės paramos lėšų dalis iš visų Lietuvai skirtų
ES fondų ir kitos finansinės paramos lėšų, proc.

ES fondų panaudojimas. Nors ES struktūrinės paramos lėšos Lietuvoje, palyginti su
kitomis ES valstybėmis narėmis, panaudojamos sparčiai, 2012 m. pradžioje institucijų,
administruojančių ES struktūrinę paramą, patvirtinti lėšų panaudojimo planai nebuvo
visiškai įgyvendinti, ES fondų lėšų panaudojimo rodiklis – 59 proc. 2007–2013 m. ES fondų
lėšos yra skirtos įvairiems Lietuvos ūkio sektoriams finansuoti: socialinės apsaugos,
švietimo, sveikatos apsaugos, verslo, transporto, turizmo, aplinkosaugos, kultūros paveldo ir
pan. Naudojant 2007–2013 m. ES fondų lėšas prisidedama prie Lietuvos 2007–2013 m. ES
struktūrinės 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 lėšos yra svarbiausios finansinės
priemonės ekonomikos nuosmukio padariniams sušvelninti ir ekonomikai skatinti. Iki 2012
m. gruodžio 31 d. finansuota beveik 6700 bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų
(toliau – projektas), kuriems paskirstyta daugiau kaip 21,1 mlrd. litų ES fondų lėšų (90,3
proc.), projektų vykdytojams ir rangovams išmokėtos ES fondų lėšos projektams įgyvendinti
siekė 13,8 mlrd. litų (59 proc.). Tik per 2012 m. projektams įgyvendinti išmokėta 3,5 mlrd.
litų ES lėšų (15 procentų) ir ES fondų lėšos panaudojamos tokiu pat tempu, koks pasiektas
ankstesniais metais. Daugiausia ES fondų lėšų 2012 metais projektų vykdytojams buvo
išmokėta įgyvendinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo ir plėtros
(413,9 mln. litų), transeuropininės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimo ir plėtros
(219,5 mln. litų), saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimo, miestų
aplinkkelių tiesimo (194,0 mln. litų), mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimo (158,7 mln.
litų) sričių projektus.
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa. Šveicarijos finansinė parama
Lietuvai (administruojama Lietuvos institucijų) sudaro 63,318 mln. Šveicarijos frankų iki
2017 m. Iki 2012 m. pabaigos iš valstybės iždo išmokėta 1,849 mln. Šveicarijos frankų, tai
sudaro tik 2,9 proc. Šveicarijos finansinės paramos sumos: 267 tūkst. litų panaudojo
Nacionalinė teismų administracija – teismų gebėjimų stiprinimo projektui „Vaizdo
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konferencinės įrangos diegimas teismuose“; 2,657,8 tūkst. litų – Švietimo ir mokslo
ministerija ir Lietuvos mokslo taryba – Mokslinių tyrimų ir plėtros programai; 234,7 tūkst.
litų – Sveikatos ministerija – ligoninėms – perinatologinės ir neonatologinės sveikatos
priežiūros gerinimo programoms finansuoti.
2013 m. lėšų panaudojimas (palyginti su 2012 m.) turėtų gerokai padidėti, nes,
atlikus viešųjų pirkimų procedūras, prasidės faktinis veiklų įgyvendinimas.
2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių
mechanizmų parama. Siekiant paramos tikslų – prisidėti prie ekonominių ir socialinių
skirtumų mažinimo, stiprinti dvišalius santykius tarp Lietuvos ir valstybių donorių –
Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino – per 2012 m. išmokėta 567,9 tūkst. litų, arba tik 0,2
proc. (iš 247,7 mln. litų EEE ir Norvegijos finansinės paramos lėšų (planuota – 15 proc.), už
kurių valdymo ir panaudojimo organizavimą atsako Lietuvos institucijos), kurie buvo skirti
programoms rengti, patvirtintoms programoms administruoti ir techninei programai
įgyvendinti. Artimiausiu metu planuojant pasirašyti patvirtintų programų paramos sutartis,
numatoma, kad 2013 m. bus pradėti įgyvendinti pirmieji projektai ir paramos lėšų
panaudojimo tempai didės.
5) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) ir
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – MD) gautų
ir planuotų nacionalinio biudžeto pajamų santykis, proc.

Į nacionalinį biudžetą per 2012 metus įplaukė 21 mlrd. 210,1 mln. litų pajamų (be ES
paramos lėšų), t. y. 1 mlrd. 551,9 mln., arba 7,9 procento, daugiau nei per 2011 metus.
Planuota, kad į nacionalinį biudžetą per 2012 m. įplauks 21 073,1 mln. litų, faktiškai
įplaukė 137 mln. litų, arba 0,6 proc., daugiau.

Pirmajam strateginiam tikslui įgyvendinti 2012 m. buvo vykdomos 4 programos.
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2.1.1. Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas
Siekdama programos tikslo – siekti efektyvios Finansų ministerijos ir jos valdymo
sričiai priklausančių įstaigų veiklos – Finansų ministerija organizavo veiklą, susijusią su
visų jai priskirtų funkcijų įgyvendinimu.

Mokesčių politika. 2012 m. pratęstas lengvatinių pridėtinės vertės mokesčio (toliau
– PVM) tarifų taikymas šilumos energijai, vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms. Taip
pat priimtos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pataisos, kuriomis
siekiama sudaryti prielaidas sumažinti pajamų slėpimo, įsigyto turto pagrindimo fiktyviais
pajamų gavimo šaltiniais bei mokesčių nemokėjimo riziką ir optimizuoti mokesčių
administravimo procedūras (plačiau žr. 4 skyriuje).
Lietuva nuo 2012 m. tapo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
(toliau – EBPO) Globalinio skaidrumo ir keitimosi mokestine informacija forumo (angl.
OECD Global forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes)
(toliau – GF) nare. GF pagrindinis tikslas – efektyvus tarptautinis bendradarbiavimas
mokesčių srityje, tuo tikslu analizuojami visų GF veikloje dalyvaujančių šalių keitimosi
mokestine informacija mechanizmai.
Skatinant užsienio valstybių rezidentus investuoti į Lietuvos Respublikos ūkį ir kartu
užkirsti kelią mokesčių slėpimui, 2012 m. buvo didinamas dvigubo apmokestinimo
išvengimo sutarčių skaičius: parafuotos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys su
Kipru, Jungtiniais Arabų Emyratais, Maroku, ratifikuotos dvigubo apmokestinimo
išvengimo sutartys su Indija ir Meksika.
Vidaus auditas. Viena iš Finansų ministerijai Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės
ir vidaus audito įstatymu priskirtų veiklų – viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių
mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo funkcijos vykdymas. Iki 2012 m. pabaigos
vidaus auditorių atestacijos komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009
m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 1K-153, yra atestavusi 124 viešųjų juridinių asmenų vidaus
auditorius, tai sudaro apie 30 proc. visų viešajame sektoriuje dirbančių vidaus auditorių.
Siekiant tobulinti ir optimizuoti viešojo sektoriaus vidaus auditorių atestacijos sistemą,
parengta ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K193 patvirtinta Viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (arba)
savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių ir asmenų, dirbančių vidaus audito
srityje, atestacijos nuostatų nauja redakcija.
Gerinant atliekamų vidaus auditų kokybę ir vertinant viešųjų juridinių asmenų vidaus
audito tarnybų veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito
įstatymui ir kitiems vidaus auditą reglamentuojantiems teisės aktams, patikrinta 18 vidaus
audito tarnybų.
2012 m. Finansų ministerija parengė ir pateikė Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos
Seimo (toliau – Seimas) Audito komitetui metinę vidaus audito tarnybų veikimo 2011
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metais viešuosiuose juridiniuose asmenyse ataskaitą. Ši ataskaita parengta remiantis
nustatyta tvarka įformintomis Finansų ministerijai pateiktomis metinėmis vidaus audito
tarnybų veiklos ataskaitomis, kuriose kiekviena vidaus audito tarnyba apžvelgia savo metinę
veiklą.
Valstybės nekilnojamojo turto valdymas. Siekiant racionaliau ir efektyviau valdyti
valstybės turtą, tobulinant teisinę ir administracinę sistemas, kurios sudarytų sąlygas
įgyvendinti Centralizuoto turto valdymo strategijoje, patvirtintoje Vyriausybės 2009 m.
lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1597, numatytus centralizuoto valstybės turto valdymo tikslus ir
uždavinius, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1K041 patvirtintas Centralizuoto valstybės turto valdymo 2009–2016 metų strategijos
įgyvendinimo 2009–2012 metų priemonių planas. Įgyvendinant minėtą strategiją parengtas
dešimties įstatymų projektų paketas, kuris pateiktas Seimui (plačiau žr. 4 skyriuje).
Įgyvendindama Centralizuoto turto valdymo strategijoje numatytą priemonę –
užtikrinti informacijos kaupimą Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje ir plėsti
šios sistemos galimybes – Finansų ministerija įgyvendina ES fondų lėšomis finansuojamą
projektą „Valstybės turto informacinės paieškos sistemos kūrimas, diegimas ir panaudojimas
valstybės turtui valdyti“.
Įgyvendindama Vyriausybės 2010 m. patvirtintą Viešojo ir privataus sektorių
partnerystės (toliau – VPSP) skatinimo 2010–2012 metų programą Finansų ministerija
Nacionalinei teismų administracijai pateikė išvadą dėl VPSP projekto „Vilniaus mieste
veikiančių teismų infrastruktūros sukūrimas ir priežiūra“, kuriam 2012 m. lapkričio 21 d.
nutarimu Nr. 1393 pritarė Vyriausybė. Šis centrinės valdžios projektas bus įgyvendinamas
valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu.
Tęsiant VPSP skatinimo priemonę – Finansų ministerijos ir viešosios įstaigos
Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) įgyvendinamą projektą „VPSP
skatinimas“, finansuojamą ES fondų lėšomis, – buvo parengti ir interneto svetainėje
www.ppplietuva.lt publikuojami standartiniai VPSP projektų konkursų dokumentai ir
metodinis straipsnis „Valdžios ir privačios partnerystės sutarčių apskaitos aspektai“,
rengiami mokymai VPSP tema valstybės ir savivaldybių institucijų atstovams, Vyriausybės
2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1290 įgaliotas CPVA įsteigtas VPSP kompetencijų
centras teikė konsultacijas rengiant ir įgyvendinant VPSP projektus, dalyvavo darbo grupių,
susijusių su VPSP sritimi, veikloje, bendradarbiavo su atitinkamomis užsienio valstybių
institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis VPSP srityje.
Įgyvendinant projektą „VPSP skatinimas“ 2012 m. buvo paskelbtas viešasis pirkimas
„Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) proceso Lietuvoje skatinimo ir projekto
„Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“ tęstinumo galimybių studijos
parengimo paslaugos“, kurio tikslai yra išnagrinėti VPSP būdu įgyvendinamų projektų
rengimo ir įgyvendinimo Lietuvoje teisinę ir institucinę aplinką, pateikti išvadas dėl
aplinkos stabilumo, aiškumo ir pakankamumo VPSP plėtrai bei pateikti rekomendacijas ir
aplinkos tobulinimo ir VPSP procesų skatinimo veiksmų planą; įvertinti ilgalaikes VPSP
projektų įgyvendinimo galimybes Lietuvoje, atsižvelgiant į aplinkos vertinimo išvadas,
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ateities socialinės ekonominės plėtros planus bei finansinę aplinką ir atsižvelgiant į Lietuvos
teisinės, finansinės ir institucinės aplinkos tinkamumo VPSP plėtrai įvertinimo rezultatus bei
rekomendacijas dėl aplinkos tobulinimo, pasiūlyti CPVA veikiančiam VPSP kompetencijų
centrui efektyviausią veiklos modelį, užtikrinantį ilgalaikę perspektyvą.
Finansų rinkų politika. Skatinant finansų sektoriaus plėtrą ir sklandų įsiliejimą į ES
finansų rinkas, buvo parengti teisės aktų projektai, kurie užtikrins laisvo kapitalo judėjimo
sąlygas, laisvę teikti finansines paslaugas, sklandžią ir efektyvią pinigų, kapitalo ir draudimo
rinkų integraciją į ES finansų rinkas.
Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai. Rengdamasi pirmininkauti ES Tarybai,
Finansų ministerija pagal savo kompetenciją aktyviai dalyvavo tikslinant Tarpinstitucinį
2013–2014 metų veiklos planą, kuriame institucijoms buvo numatytos lėšos pasirengimui
pirmininkauti ir pačiam pirmininkavimui.
Siekdama tinkamai pasirengti Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, 2012 m.
Finansų ministerija sudarė pirmininkavimo komandas ir patikslino 2011 m. paskirtų būsimų
ES Tarybos darbo grupių pirmininkų, pavaduotojų ir koordinatorių funkcijas atliksiančių
asmenų sąrašą. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos pasirinktas „Brussels based“
pirmininkavimo modelis, 2012 m. įsteigta finansinių reikalų atašė pareigybė, o Vyriausybės
2012 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1378 nustatyta, kad nuo 2013 m. sausio įsteigiamos 4
atašė pareigybės: biudžeto, finansinių paslaugų, mokesčių ir struktūrinės politikos.
Kad būtų kuo kokybiškiau pasirengta Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, Finansų
ministerijos atstovai vyko į ES Tarybos darbo grupių, ES Tarybos formalius ir neformalius
posėdžius, dalyvavo neformaliuose susitikimuose su kitų ES valstybių narių, ES institucijų
atstovais. Taip pat ministerijos atstovai dalyvavo su pasirengimu pirmininkauti susijusiuose
mokymuose ir stažuotėse.
Pagal Užsienio reikalų ministerijos įgyvendinamą projektą „Lietuvos įsitinklinimo
Europos Sąjungoje skatinimas“ 2012 m. keturiuose Finansų ministerijos departamentuose
pradėjo dirbti 7 asmenys, atliksiantys su pirmininkavimu ES Tarybai susijusias funkcijas.
Finansų ministerijos veiklos viešinimas. 2012 m. Finansų ministerija nuosekliai ir
operatyviai informavo visuomenę aktualiais viešųjų finansų klausimais. Daug dėmesio buvo
skirta biudžeto, valstybės skolinimosi, centralizuoto turto valdymo reformų, mokesčių
administravimo tobulinimo klausimams ir finansiniam raštingumui. Paminėtina, kad
ministerija kaip partnerė dalyvavo „Danske Bank A/S“ organizuojamoje finansinio
raštingumo olimpiadoje, taip pat dalyvavo tradiciniu tapusiame Ministro Pirmininko
tarnybos projekte „Moksleiviai į Vyriausybę“.
Daugiausia populiarumo sulaukė Finansų ministerijos informacinė kampanija apie
2013 m. biudžetą, kurios sudėtine dalimi ketvirtus metus iš eilės tapo bendras Finansų
ministerijos ir DELFI projektas „Biudžetas 2013. Suplanuokite savo valstybės finansus“.
Čia interneto lankytojai galėjo savo nuožiūra suplanuoti 2013 m. valstybės finansus. Savo
nuomonę išsakė daugiau nei 2,3 tūkst. gyventojų, kurie siūlė sumažinti Vyriausybės
suplanuotas išlaidas 2 mlrd. litų. Griežčiausiai nominaliąja (pinigine) išraiška interneto
lankytojai pasiūlė mažinti socialinės apsaugos išlaidas – daugiau nei 1 mlrd. litų, iš jų –
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pensijas mažinti daugiau nei 500 mln. litų, pašalpas – 230 mln. litų. Krašto apsaugos
programų finansavimą siūlė mažinti beveik 100 mln. litų.
Viena iš pagrindinių informavimo priemonių buvo Finansų ministerijos interneto
svetainė.
Finansų ministro valdymo srities įstaigų veikla. Siekdama efektyvios finansų
ministro valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklos Finansų ministerija 2012 m. rengė
finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų
projektus.
Parengti visi reikalingi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose
Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyti sprendimai, kurių pagrindu 2012 m. gegužės 1
d. viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas ir
viešoji įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba sėkmingai pertvarkytos į biudžetines įstaigas –
atitinkamai Turto vertinimo priežiūros tarnybą ir Audito ir apskaitos tarnybą (parengti ir
pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl viešosios įstaigos Audito ir
apskaitos tarnybos ir viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto
vertinimo instituto pertvarkymo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 20 d. nutarimo Nr. 802 „Dėl
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos audito įstatymą“ pakeitimo“,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002
m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės
atskaitomybės įstatymą“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 1389 „Dėl Lietuvos
Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo ir kai
kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos
8 d. nutarimo Nr. 511 ,,Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo
tobulinimo“ pakeitimo“ projektai).
Siekdama užtikrinti efektyvų Finansų ministerijos valdymo sričiai priklausančių
įstaigų nekilnojamojo turto valdymą ir valstybės biudžeto lėšų ekonomiją, Finansų
ministerija parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės
nekilnojamojo turto Vilniuje, Ukmergės g. 222, perdavimo viešajai įstaigai Audito ir
apskaitos tarnybai ir viešajai įstaigai Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto
vertinimo institutui pagal panaudos sutartį“ projektą.
Finansų ministerija 2012 m. taip pat užtikrino tinkamą Lietuvos Respublikos turto ir
verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo nuo 2012 m. gegužės 1 d.
įsigaliojo nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų
įstatymas, įgyvendinimą (iki naujos redakcijos Lietuvos Respublikos turto ir verslo
vertinimo pagrindų įstatymo įsigaliojimo parengė ir finansų ministro įsakymais patvirtino
Turto ir verslo vertinimo metodiką, Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksą,
Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatus).
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Parengus ir pateikus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 826 „Dėl Persikėlimo
išlaidų dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų laikino perkėlimo į kitas pareigas kitoje
gyvenamojoje vietovėje apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą buvo
užtikrintas tinkamas Lietuvos Respublikos Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto
4, 5, 12, 13, 25, 27, 28, 281, 29, 32, 34, 49, 51, 52, 53, 531, 54, 551 straipsnių pakeitimo ir
Statuto papildymo 51 straipsniu įstatymo įgyvendinimas ir suderintos nuostatos, susijusios
su personalo valdymo ir su juo susijusio finansų valdymo centralizavimu Lietuvos
Respublikos muitinėje. Kartu patikslintas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūno šeimos
narių, kuriems kompensuojamos persikėlimo išlaidos, ratas ir, atsižvelgiant į galimus
keliavimo būdus, apmokėtinos kelionės į kitą gyvenamąją vietą ir grįžimo iš kitos
gyvenamosios vietos išlaidos.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1K-354
patvirtinus Ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia
veikla, registravimo taisyklių ir Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių realizavimo,
supirkimo, perdirbimo, naudojimo, sandėliavimo, apskaitos, saugojimo ir transportavimo
taisyklių pakeitimus buvo išspręstos Lietuvos autorinės juvelyrikos kūrėjų (asocijuotų
organizacijų atstovų) keltos autorinės juvelyrikos teisinio reglamentavimo problemos,
susijusios su veiklos vietos, veiklos priemonių apskaitos, meno kūrėjų darbų eksponavimo jų
realizavimo vietose reikalavimais.
Tarp Finansų ministerijos asignavimų yra numatyti asignavimai Valstybės
dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos, Lošimų priežiūros
tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Finansų ministerijos mokymo
centrui, Turto vertinimo priežiūros tarnybai, Audito ir apskaitos tarnybai ir CPVA.
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos 2012
m. parengė ir patvirtino 154 saugiųjų dokumentų blankų ir saugiųjų dokumentų blankų
grafinius projektus, įvertino pateiktus 152 saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų
blankų etalonų projektus, 152 saugiesiems dokumentams ir saugiesiems dokumentų
blankams parengė technologinės apsaugos priemonių aprašus (trijų lygių – visuomenei,
specialistams, ekspertams).
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m.
atliko 32 ūkio subjektų (azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių) tikrinimus (29 –
specialiuosius, 3 – planinius). Iš viso lošimų ir loterijų organizatorių atliktų patikrinimų
santykis su šių patikrinimų metu nustatytais pažeidimais sudaro 41 procentą ir yra 9
procentais geresnis palyginti su planuota šio rodiklio reikšme.
Finansų ministerijos mokymo centras 2012 m. vykdė Finansų ministerijos ir jos
reguliavimo sričiai priklausančių organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, administracinių gebėjimų tobulinimą, suorganizavo 798 kvalifikacijos
tobulinimo renginius (mokymus). Siekdamas įtvirtinti pažangios praktikos principus,
Finansų ministerijos mokymo centras tęsė iš ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto
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„Valstybės tarnautojų, dirbančių finansų kontrolės ir vidaus audito srityje, administracinių
gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimą.
Turto vertinimo priežiūros tarnyba įgyvendindama jai keliamus uždavinius ir
įgyvendindama 2012 m. gegužės 1 d įsigaliojusį naujos redakcijos Lietuvos Respublikos
turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą tobulino turto ir verslo vertinimą
reglamentuojančią teisinę bazę. 2012 m. daug dėmesio buvo skiriama turto ir verslo
vertintojų bei turto ir verslo vertinimo įmonių veiklos kontrolei. Turto arba verslo vertintojų
garbės teismas išnagrinėjo 28 turto arba verslo vertintojų drausmės bylas ir paskyrė Lietuvos
Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą drausminę nuobaudą.
Nemažas dėmesys skirtas turto ir verslo vertintojų kvalifikacijos tobulinimui (suorganizuota
14 kvalifikacijos kėlimo seminarų turto ir verslo vertinimo tematika).
Viešoji įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba, siekdama tenkinti viešuosius interesus ir
užtikrinti finansinių ataskaitų informacijos vartotojų pasitikėjimą audituotomis finansinėmis
ataskaitomis bei sudaryti ūkio subjektams galimybę parengti finansines ataskaitas, kuriose
rodoma pagrįsta ir teisinga jų finansinė būklė, o finansinių ataskaitų informacijos
vartotojams priimti teisingus sprendimus, 2012 m. atliko auditorių ir audito įmonių viešąją
priežiūrą, rengė verslo apskaitos standartus ir jų metodines rekomendacijas, aiškino verslo
apskaitos standartų praktinį taikymą.
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2012 m. atliko projektų,
finansuojamų iš ES, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, vertinimą, atranką,
priežiūrą ir kitas, su projektų administravimu susijusias funkcijas pagal teisės aktuose
nustatytas procedūras.
Siekiant programos tikslo – optimizuoti valstybės lėšų planavimą, naudojimą ir
valdymą bei valstybės turto valdymą panaudojant informacines technologijas – 2012 m.
toliau buvo tęsiama viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos
reforma.
Vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų
reikalavimais, tobulinama valstybės iždo apskaita ir atskaitomybė, siekiant buhalterinę
apskaitą tvarkyti taikant kaupimo principą. 2012 m. valstybės iždo finansų valdymo
procesai, ir tam skirta priemonė – Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinė
sistema (toliau – FVIS) – buvo tobulinami siekiant atsižvelgti į viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartų pasikeitimus ir naujus veiklos reikalavimus.
Naudojant Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę
sistemą (toliau – VSAKIS) 2012 m. antrą kartą parengtos valstybės konsoliduotosios
finansinės ataskaitos. Sistemą naudoja apie 4100 viešojo sektoriaus subjektų. Atlikta šios
sistemos naudotojų apklausa, sistemos diegimas kaip vienas geriausių pavyzdžių pristatytas
gamintojo organizuotoje konferencijoje „Sapphire NOW 2012“.
2011 m. buvo baigtas Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (toliau –
FVAIS), kaip tipinio sprendimo apskaitai tvarkyti, diegimas įstaigose, kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai, ir pavaldžiose įstaigose (iš viso apie 150 įstaigų). Šių įstaigų
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apskaitos specialistams 2012 m. buvo teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo ir
suteikta 2300 valandų diegėjo specialistų konsultacijų sistemos naudojimo klausimais.
Siekiant optimizuoti mokėjimo paraiškų teikimo procesus, 2012 m. toliau buvo
palaikoma ir plėtojama Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau –
VBAMS). Ši sistema yra integruota su FVIS, FVAIS ir VSAKIS. VBAMS pritaikyta
naudoti pagal naujus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, nuo
2012 m. vykdomas visiškas sistemos centralizavimas, įsigyta centralizavimui vykdyti
reikalinga programinė ir techninė įranga.
Taupant valstybės lėšas, racionaliau išnaudojant turimus išteklius įgyvendinant FVIS,
FVAIS ir VSAKIS projektus pritaikytos naujausios informacinių technologijų srities
tendencijos – pakartotinis investicijų panaudojimas (panaudojant jau turimą įrangą,
licencijas, specialistų kompetenciją), bendrų sprendimų taikymas institucijų veiklai, kai
kelios institucijos naudojasi ta pačia sistema, įgyvendinti centralizavimo principai (sistemų
palaikymas ir priežiūra vykdomi centralizuotai).
Siekiant programos tikslo – užtikrinti tinkamą ES fondų ir kitos finansinės paramos
administravimą – toliau buvo tobulinama ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos
administravimo sistema ir užtikrinamas visų administravimo veiklų įgyvendinimas.
Šveicarijos finansinės paramos administravimas. 2011 m. pabaigoje pasirašius
visas likusias paramos sutartis su donorais, 2012 m. prasidėjo naujų arba buvo tęsiamas
anksčiau pradėtų programų ir kitų priemonių (pavienis projektas, Nevyriausybinių
organizacijų (toliau – NVO) fondo) pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programą įgyvendinimas. Vykdant koordinavimo institucijos funkcijas, parengtos ir (arba)
patvirtintos tarpinės ir metinės finansuojamų programų ir priemonių ataskaitos. Taip pat
suorganizuotas metinis atsiskaitymas donorams už paramos panaudojimo Lietuvoje pažangą
(parengta Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo Lietuvoje
metinė ataskaita ir suorganizuotas metinis susitikimas su donorais rezultatams aptarti).
2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimas. 2012
m. buvo tęsiamas valdymo ir kontrolės sistemos Lietuvoje kūrimas – parengti, suderinti su
susijusiomis institucijomis ir patvirtinti paramai administruoti ir įgyvendinti reikalingi teisės
aktai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 57 „Dėl 2009–
2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo
Lietuvoje, Institucijų, atsakingų finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje“,
Institucijų, atsakingų už 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių
mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 (Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2013 m. sausio 29 d įsakymo Nr. 1K-041 redakcija). Parengtas
valdymo ir kontrolės sistemos valstybės (paramos gavėjos) lygmeniu aprašas ir kartu su
atlikto valdymo ir kontrolės sistemos 1-ojo vertinimo etapo išvada pateiktas valstybėms
donorėms.
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Taip pat buvo suorganizuotas 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų atidarymo renginys, kurio metu visuomenei ir potencialiems pareiškėjams buvo
pristatytos būsimos programos ir galimybės gauti paramą.
2012 m. buvo tęsiamas programų rengimo ir pradėtas vertinimo procesas – vykdytos
konsultacijos programų rengimo ir jų tikslinimo klausimais. 2012 m. patvirtintos 7 iš 12
Lietuvos operatorių vykdomų programų, pradėtas programų paramos ir įgyvendinimo
sutarčių derinimas su valstybėmis donorėmis ir susijusiomis Lietuvos institucijomis.
ES fondų administravimas.
PHARE. 2012 m. baigtos įgyvendinti visos 1998–2006 m. PHARE ir Pereinamojo
laikotarpio institucijų plėtros priemonės programos, kurias 1999 m. įsteigus Europos
Bendrijų pagalbos programų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje nacionalinį fondą
administravo Finansų ministerija.
Bendrasis programavimo dokumentas (BPD). Baigus įgyvendinti 2004–2006 m.
ES struktūrinių fondų paramos Lietuvai, teiktos pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį
programavimo dokumentą, projektus, Europos Komisija 2012 m. pervedė ES struktūrinių
Europos regioninės plėtros fondo galutinį likutį – 29,20 mln. eurų ir Europos socialinio
fondo galutinį likutį – 8,81 mln. eurų.
INTERREG IIIA. 2012 m. iš Europos Komisijos buvo gautas galutinis mokėjimas
pagal INTERREG IIIA programą – 0,51 mln. eurų ir Europos Komisija informavo apie
programos pabaigą.
Ignalinos programa. Finansų ministerija, atlikdama 2007–2013 metų Ignalinos
programos lėšų valdymo institucijos funkcijas, 2012 m. patikrino, patvirtino ir pateikė
Energetikos ministerijai visas, t. y. 2, iš CPVA gautas 2007–2013 metų Ignalinos programos
nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškas, kuriose CPVA prašė pervesti 106,23 mln. litų
2007–2013 metų Ignalinos programos lėšų.
Sanglaudos fondas. Iš viso per Sanglaudos fondo paramos įgyvendinimo laikotarpį
buvo įgyvendinti 53 transporto ir aplinkos apsaugos sektoriaus (įskaitant techninę paramą)
projektai. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. rangovams išmokėta 812,29 mln. eurų Sanglaudos
fondo lėšų (98,4 proc. skirto limito). Europos Komisijai pateiktos 52 projektų galutinio
mokėjimo paraiškos kartu su galutinėmis projektų įgyvendinimo ataskaitomis (transporto
sektoriaus – 17, aplinkos apsaugos sektoriaus – 26, techninės paramos sektoriaus – 9). 2012
m. Europos Komisijai buvo pateikta 1 tarpinio mokėjimo paraiška, kurioje prašoma pervesti
2,76 mln. eurų, ir 14 galutinio mokėjimo paraiškų, kuriose prašoma pervesti 46,17 mln.
eurų, kartu su galutinėmis projektų įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo ataskaitomis. 2012 m.
iš Europos Komisijos buvo gauta 8,61 mln. eurų. Galutinės išmokos iš Europos Komisijos
gautos 19 projektų. 1 projekto galutiniam paramos likučiui iš Europos Komisijos gauti būtini
dokumentai turi būti pateikti iki 2013 m. birželio 28 d., nes Europos Komisija iki šiol nėra
patvirtinusi projekto Komisijos sprendimo pakeitimo.
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa. Finansų ministerija
atlikdama tvirtinančiosios institucijos funkcijas, 2012 m. Europos Komisijai pateikė 3
tarpinio mokėjimo paraiškas, kuriose iš Europos Komisijos prašyta ir gauta 13,62 mln. eurų
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(47,02 mln. litų). Siekiant užtikrinti tinkamą ES ir bendrojo finansavimo lėšų
administravimą, parengtas ir patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m.
spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-363 „Dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos
ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų
teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
ES 2007–2013 m. struktūrinė parama. Siekiant efektyviai ir tinkamai panaudoti ES
2007–2013 m. techninės paramos lėšas, 2012 m. buvo atliktas Techninės paramos veiksmų
programos lėšų perskirstymas Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioritetams.
Įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programoje, patvirtintoje Europos
Komisijos 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. K(2007)6717, įtvirtintas nuostatas dėl
valstybės tarnautojų ir darbuotojų nuoseklios kvalifikacijos kėlimo ir motyvacijos stiprinimo
sistemos sukūrimo, 2012 m. pradėti organizuoti ES struktūrinę paramą administruojančių
institucijų darbuotojų mokymai. Pagal Finansų ministerijos sudarytą sutartį „ES struktūrinę
paramą administruojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo paslaugos
Lietuvoje“ 2012 m. buvo suorganizuoti 67 mokymo seminarai 34 temomis, iš viso mokyti
1639 darbuotojai iš 18 institucijų.
Siekdama susisteminti reikalavimus dėl išlaidų tinkamumo finansuoti iš ES 2007–
2013 m. techninės paramos lėšų, 2012 m. Finansų ministerija parengė Rekomendacijas dėl
techninės paramos projektų išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams.
2012 m. IV ketv. buvo pakeistos Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų ES
struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas
projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789;
2012, Nr. 136-6980). Šiuo pakeitimu buvo praplėstos kvalifikacijos kėlimo ir dalyvavimo
renginiuose išlaidų finansavimo iš ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų galimybės.
Administruojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą, atsižvelgiant į Europos
Audito Rūmų, Europos Komisijos, Valstybės kontrolės auditų išvadas ir pateiktas
rekomendacijas, ES struktūrinės paramos vertinimų rezultatus, Lietuvos ir kitų ES šalių
gerosios praktikos pavyzdžius, buvo tobulinama ES struktūrinės paramos valdymo ir
kontrolės sistema: tobulinami ES struktūrinės paramos naudojimą reglamentuojantys teisės
aktai ir kiti dokumentai, plėtojamos elektroninės ES struktūrinės paramos administravimo
priemonės, skirtos projektų vykdytojams ir paramą administruojančioms institucijoms. 2012
m. Europos Komisijai pateiktos 4 veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitos, kurias
Europos Komisija patvirtino.
Siekdama užtikrinti ES fondų lėšų panaudojimo efektyvumą ir išvengti ES fondų lėšų
panaudojimo pažeidimų, 2012 m. Finansų ministerija tikrino, kaip tarpinės ir
įgyvendinančiosios institucijos yra pasirengusios vykdyti joms vadovaujančiosios
institucijos paskirtas funkcijas. 2012 m. II–IV ketvirčiais buvo atliekami rizikų valdymo
planuose numatyti patikrinimai, siekiant įsitikinti, kad tinkamai vykdomos
vadovaujančiosios institucijos pavestos užduotys. Įgyvendinant rizikos valdymo priemonių
planą, buvo atlikti patikrinimai, susiję su valstybės parama, dvigubo finansavimo rizikos
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prevencija, atlikta pažeidimų tyrimo eigos ir rezultatų peržiūra. Įgyvendintos periodinės
rizikos valdymo priemonės, atliekant Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės
informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) Procesų monitoringo modulio
duomenų peržiūrą, atliktos patikros vietoje, taip pat kitos, rizikos valdymo plane numatytos,
priemonės.
Tobulinant ES struktūrinės paramos naudojimą reglamentuojančius teisės aktus ir
kitus dokumentus, užtikrinant skaidrų ir efektyvų ES struktūrinės paramos naudojimą
įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programas ir nacionalinės politikos tikslus ir tinkamai
rengiantis 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui, 2012 m. buvo įgyvendinamos
skirtingos ES struktūrinės paramos vertinimo veiklos: nustatytos prioritetinės vertinimo
kryptys 2013 m., parengtas ir patvirtintas 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos
vertinimo planas, suorganizuotas ir pradėtas įgyvendinti išankstinis 2014–2020 m. veiksmų
programos vertinimas. 2012 m. koordinuoti ir atlikti 5 vertinimai (iš jų 3 įgyvendino Finansų
ministerija), kurių išvados naudojamos ES struktūrinės paramos įgyvendinimui tobulinti
esamu programavimo laikotarpiu ir rezultatyvumui, tvarumui ir poveikiui prognozuoti bei
racionalaus jos panaudojimo kryptims nustatyti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.
Tobulinant ES struktūrinės paramos administravimą, parengtas ir Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2012 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1K-216 patvirtintas finansų
ministro 2009 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-039 „Dėl Išlaidų deklaracijos formos,
Metodinių išlaidų deklaracijų rengimo rekomendacijų ir Projektų finansinės būklės
ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimas. Taip pat parengtas ir Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1K-436 patvirtintas finansų ministro
2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr.1K-184 „Dėl 2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų
ataskaitos rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas, kuriame aprašyta lėšų koregavimo
administravimo tvarka, kiti su grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimu susiję pakeitimai.
Pagal 2007–2013 metų veiksmų programas 2012 m. Europos Komisijai pateikta 19
tarpinio mokėjimo paraiškų, kuriose iš Europos Komisijos prašyta 850,26 mln. eurų (2
935,76 mln. litų). 2012 m. pagal šias programas gauta 1 013,99 mln. eurų (3 501,1 mln. litų).
ES 2014–2020 m. struktūrinė parama. 2012 m. nacionaliniu lygiu vyko aktyvūs
pasirengimo panaudoti 2014–2020 m. ES struktūrinę paramą darbai. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1224 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos komisijos sudarymo ir atsakomybės už pasirengimą
panaudoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą paskirstymo“ (Žin., 2010,
Nr. 104-5367; 2012, Nr. 56-2781) sudaryta 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos
komisija svarstė ir 2012 m. lapkričio 20 d. posėdyje pritarė 2014–2020 m. nacionalinės
pažangos programos (toliau – NPP) projektui. 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos
komisijos posėdžiuose (iš viso įvyko 8 posėdžiai) buvo pristatyti: galimų 2014–2020 m.
Lietuvos ES paramos panaudojimo prioritetų apibendrinimas, parengtas pagal institucijų
2011 m. šios komisijos posėdžių metu pristatytus įvairių sričių ES paramos panaudojimo
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prioritetus po 2013 m.; apskritojo stalo diskusijų ir NPP viešojo aptarimo rezultatai; NPP
prioritetai, tikslai, uždaviniai ir finansinės proporcijos.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 (Žin.,
2012, Nr. 144-7430) buvo patvirtinta NPP Valstybės pažangos strategijai „Lietuva 2030“
įgyvendinti, kurios pagrindu pradėti rengti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
programavimo dokumentai (Partnerystės sutartis ir veiksmų programa).
2012 m. europiniu lygiu taip pat vyko derybos dėl 2014–2020 m. ES sanglaudos
politikos reglamentų projektų ES Taryboje struktūrinių priemonių darbo grupėje (aktyviai
dalyvavo Finansų ministerijos atstovai). Derybos vyko tam tikrais reglamentų projektų
teminiais blokais. 2012 m. ES Taryboje dalinis bendrasis sutarimas buvo pasiektas dėl 18
derybinių blokų ir pradėti trišaliai dialogai (derybos) su Europos Parlamentu.
01.002 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas, mato
vienetai

2012-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
Siekti efektyvios Finansų ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklos
Vyriausybės 2012 m.
veiklos prioritetų
100
100
100
vertinimo rodiklių
įgyvendinimas (proc.)
Pasiekta Finansų
ministerijos valdymo
sričiai priklausančių
įstaigų metiniuose veiklos
R-01-02planuose numatytų
100
97,6
97,6
01-02
programų tikslams
įgyvendinti nustatytų
rezultato kriterijų
reikšmių dalis (proc.)
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008–2012
metų programos
R-01-02įgyvendinimo priemonių,
100
90
90
01-03
numatytų vykdyti
atitinkamais metais,
įvykdymas (proc.)
1 tiklso 1 uždavinys
Užtikrinti teisės aktais Finansų ministerijai pavestų finansų srities valstybės valdymo funkcijų
vykdymą
Parengta Konvergencijos
programa, kurioje
nustatyti vidutinio
laikotarpio ekonominės
P-01-02politikos tikslai – ištaisyti
1
1
100
01-01-01
perviršinio deficito padėtį
iki 2012 m. ir toliau
siekti, kad struktūrinis
perteklius sudarytų apie
0,5 procento BVP (vnt.)
R-01-0201-01
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P-01-0201-01-02

Finansų ministerijos
teikiamos informacijos
visuomenei aktualiais
klausimais sklaida
(publikacijų
žiniasklaidoje
panaudojant ministerijos
pateiktą informaciją dalis,
proc.)

P-01-0201-01-03

Finansų ministerijos
interneto svetainės
lankytojų skaičiaus
didėjimas (proc.)

77

5

87

-1,17

113

-23,4

Mažesnį, nei planuota,
interneto svetainės lankytojų
skaičiaus pokytį iš esmės lėmė
mažesnis, nei tikėtasi,
lankytojų skaičius gruodžio
mėnesį.

Mokymuose dalyvavusių
asmenų, kurie sėkmingai
P-01-0290,11
95
105,4
baigė mokymą ir gavo
01-01-04
mokymo pažymėjimus,
dalis (proc.)
1 tiklso 2 uždavinys
Užtikrinti Finansų ministerijos valdymo sričiai priklausančioms įstaigoms priskirtų funkcijų vykdymą
Išorės audito dėl CPVA
atliekamo programų ir
projektų, finansuojamų iš
P-01-02ES, tarptautinių
0
0
0,0
01-02-01
institucijų, valstybės ir
kitų lėšų, administravimo
metu nustatyti reikšmingi
neatitikimai (vnt.)
Pasiekta VšĮ Audito ir
apskaitos tarnybos
metiniame veiklos plane
numatytų atliekamos
auditorių ir audito įmonių
P-01-02veiklos viešosios
100
100
100,0
01-02-02
priežiūros ir verslo
apskaitos standartų (naujų
ir esamų pakeitimų)
rengimo ir aiškinimo
vertinimo kriterijų
reikšmių dalis (proc.)
Pasiekta VšĮ Lietuvos
Respublikos audito,
apskaitos ir turto
vertinimo instituto
metiniame veiklos plane
numatytų atliekamos turto
vertintojų ir turtą
P-01-02vertinančių įmonių
100
100
100,0
01-02-03
veiklos valstybinės
priežiūros, turto vertintojų
kvalifikacijos užtikrinimo
ir efektyvios turto
vertinimo vadybos
vertinimo kriterijų
reikšmių dalis (proc.)
Išleistų į apyvartą
P-01-02technologiškai apsaugotų
5
5
100,0
01-02-04
saugiųjų dokumentų ir
saugiųjų dokumentų
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blankų skaičiaus pokytis,
palyginti su praėjusiais
metais išleistų į apyvartą
technologiškai apsaugotų
saugiųjų dokumentų ir
saugiųjų dokumentų
blankų skaičiumi (vnt.)
Finansų ministerijos ir jos
reguliavimo sričiai
priklausančių organizacijų
valstybės tarnautojų ir
P-01-02darbuotojų, dirbančių
3600
4958
137,7
01-02-05
pagal darbo sutartis,
administracinių gebėjimų
tobulinimas pagal
pagrindines ministerijos
veiklos sritis (skaičius)
Atliktų loterijų ir lošimų
organizatorių patikrinimų
P-01-0250
41
82,0
ir jų metu nustatytų
01-02-06
pažeidimų santykis
(proc.)
1 tiklso 3 uždavinys
Užtikrinti tinkamą pirmininkavimą ir atstovavimą ES Tarybai
Išlaikomų 2011 m.
įsteigtų etatų darbui
P-01-02finansų srityje Lietuvos
2
2
100,0
01-03-01
nuolatinėje atstovybėje
ES skaičius

P-01-0201-03-02

P-01-0201-03-03

P-01-0201-03-04

P-01-0201-03-05

Komandiruočių į ES
Tarybos darbo struktūras,
formalias ir neformalias
tarybas, Europos
Parlamentą nagrinėti su
finansais susijusių
klausimų skaičius

Komandiruočių į
tarptautinių organizacijų
susitikimus nagrinėti
finansų srities klausimų
skaičius
Lietuvos nuolatinėje
atstovybėje ES 2012 m.
įsteigtų ir išlaikomų etatų
darbui finansų srityje
skaičius

159

138

86,8

1

1

100,0

1

1

100,0

Komandiruočių įvyko mažiau,
negu buvo suplanuota, dėl šių
priežasčių: 1) įvyko mažiau
susitikimų, negu planuota,
kadangi Europos Komisija
nepateikė arba vėliau pateikė
planuotus teisės aktų
projektus; 2) dalis susitikimų
vyko specialiųjų atašė lygiu,
todėl atstovai iš Vilniaus
šiuose susitikimuose
nedalyvavo; 3) dėl
žmogiškųjų išteklių trūkumo
ne visuose susitikimuose buvo
galimybė dalyvauti.

Parengtų susitikimų
finansų srityje koncepcijų
skaičius

2 tikslas
Optimizuoti valstybės lėšų planavimą, naudojimą ir valdymą bei valstybės turto valdymą panaudojant
informacines technologijas
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Finansų ministerijos
veikloje valstybės lėšų
planavimui, naudojimui ir
valdymui taikomų
pažangių informacinių
Įvykdytas. VBAMS, FVIS,
R-01-02technologijų sprendimų,
6
6
100,0
FVAIS, VSAKIS, SIS,
02-01
kuriuos diegiant ar
SFMIS, AIS
modifikuojant
optimizuojami valstybės
lėšų planavimo,
naudojimo ir valdymo
veiklos procesai, skaičius
Valstybės turtas, įtrauktas
Numatyta Finansų ministerijos
R-01-02į valstybės turto
2013–2015 metų
02-02
informacinę paieškos
strateginiame veiklos plane.
sistemą (proc.)
2 tikslo 1 uždavinys
Užtikrinti viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos
įgyvendinimą
Sukurtų naujų
P-01-02optimizuotų ir
4
5
125,0
02-01-01
modernizuotų sistemos
funkcijų skaičius
Viešojo sektoriaus
subjektų buhalterinės
apskaitos ir finansinės
atskaitomybės bei
P-01-02informacinių sistemų
90
90
100,0
02-01-02
diegimo konsultacinio
centro suteiktos paslaugos
viešojo sektoriaus
subjektams (proc.)
2 tikslo 2 uždavinys
Gerinti valstybės piniginių išteklių valdymą
Užtikrintas technologinių
komponenčių gamintojo
P-01-02palaikymas turimoms
100
100
100,0
02-02-01
VBAMS NAV
licencijoms (proc.)
2 tikslo 3 uždavinys
Įgyvendinti Centralizuoto valstybės turto valdymo 2009–2016 m. strategiją
Sukurta valstybės turto
Numatyta Finansų ministerijos
P-01-02informacinė paieškos
2013–2015 metų
02-03-01
sistema ir ji naudojama
strateginiame veiklos plane.
turtui valdyti (vnt.)
3 tikslas
Užtikrinti tinkamą ES fondų ir kitos finansinės paramos administravimą
Šveicarijos finansinės
paramos techninės paramos
fondo (naudoja Finansų
Šveicarijos finansinės
ministerija ir CPVA) ir NVO
paramos techninės
fondo (naudoja CPVA)
paramos ir NVO fondų
panaudojimas mažesnis, nei
įgyvendinimas
planuota, nes NVO fondui
R-01-02(pripažintos tinkamos
64
30
46,9
valdyti panaudota mažesnė
03-01
finansuoti ir išmokėtos
atlyginimams skirtų lėšų suma
paramos procentas nuo
ir kvalifikacijos kėlimo
skirtos pagal paramos
mokymuose dalyvavo mažiau
sutartis) (proc.)
žmonių, nei planuota.
Naudojant techninės paramos
fondą, išlaidos renginiams
organizuoti, viešinimo
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R-01-0203-02

2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų techninės
paramos projekto
įgyvendinimas
(pripažintos tinkamos
finansuoti ir išmokėtos
paramos procentas nuo
skirtos pagal paramos
sutartį) (proc.)

20

4,2

21,0

ES fondų lėšų
panaudojimo n+2/n+3
100
100
100,0
taisyklės įgyvendinimas
(proc.)
3 tikslo 1 uždavinys
Efektyviai naudoti Finansų ministerijai skirtą ES ir kitą techninę paramą
Įvykdyti Šveicarijos
finansinės paramos
P-01-02viešinimo, mokymų,
9
8
88,9
03-01-01
susitikimų ir ataskaitų
donorams planai (vnt.)

atributikai, vertimo ir kurjerio
paslaugoms, įvykdžius
viešuosius pirkimus, buvo
mažesnės, nei planuota.
Vykdant vertimo, maitinimo,
mechanizmų valdymo ir
kontrolės sistemos Lietuvoje
vertinimo paslaugų bei kitus
viešuosius pirkimus prekės ir
paslaugos buvo įsigytos
pigiau, nei planuota. Darbo
užmokesčiui išleista mažiau,
nei planuota. Dalis 2012 m.
planuotų viešųjų pirkimų (t. y.
SFMIS pritaikymas EEE ir
Norvegijos finansinės
paramos panaudojimui;
techninės programos išlaidų
tinkamumo finansuoti audito
paslaugų pirkimas) dėl
užtrukusio 2009–2014 m. EEE
ir Norvegijos finansinių
mechanizmų programų
pasiūlymų ir administravimo
sistemos derinimo su
valstybėmis donorėmis
atitinkamai persikėlė į 2013
m.

R-01-0203-03

P-01-0203-01-02

Su donorais pasirašyti
susitarimai dėl 2009–2014
m. EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų
programų patvirtinimo
(vnt.)

12

0

0,0

P-01-0203-01-03

Parengti Lietuvos
Respublikos pozicijų,
susijusių su ES
sanglaudos politikos
planavimu ir
įgyvendinimu, projektai
(procentas nuo pateiktų
ES institucijų parengtų
dokumentų ES sanglaudos
politikos klausimais)

100

100

100,0

Darbuotojai, tieisiogiai
dirbantys su Šveicarijos
finansine parama, nedalyvavo
planuotuose kvalifikacijos
tobulinimo mokymuose.
2012 m. patvirtintos 7 iš 12
2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų Lietuvos
programų. Dėl užtrukusio
2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų programų
pasiūlymų ir programų
sutarčių projektų derinimo su
valstybėmis donorėmis
programų paramos susitarimų
pasirašymas atitinkamai
nusikėlė į 2013 m.
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P-01-0203-01-04

Atlikti ES struktūrinės
paramos vertinimai
(procentas nuo suplanuotų
vertinimų)

100

83

83,0

P-01-0203-01-05

Institucijoms
vadovaujančiosios
institucijos atsakomybe
pavestų vykdyti užduočių,
susijusių su Reglamento
Nr. 1083/2006 60
straipsnyje numatytomis
funkcijomis, rizikos
valdymo priemonių
planuose numatytų
priemonių įgyvendinimas
(proc.)

100

80

80,0

P-01-0203-01-06

Įgyvendintos metiniame
informavimo ir viešinimo
plane numatytos
priemonės (proc.)

100

92

92,0

P-01-0203-01-07

Parengtų metinių veiksmų
programų įgyvendinimo
ataskaitų skaičius

4

4

100,0

Kriterijaus įgyvendinimas –
83 proc 2012 m. buvo
planuojama atlikti 6
vertinimus, pabaigti 5 (3
veiklos ir 2 strateginiai)
vertinimai. Ūkio ministerija
sustabdė vertinimo projekto
„Verslo sektoriaus
finansavimo ir valstybės
pagalbos teikimo iš įvairių
finansavimo šaltinių (žemės
ūkio fondai, struktūriniai
fondai, nacionaliniai)
koordinavimo vertinimas“
įgyvendinimą ir nutraukė
finansavimo sutartį.
Pagrindinės 100 proc. plano
neįgyvendinimo priežastys
susijusios su iš ankstesnių
metų perkeltomis rizikos
valdymo priemonėmis, kurios
yra praradusios aktualumą.
Kitos neįgyvendintos rizikos
valdymo priemonės yra
tiesiogiai susijusios su kitos
plane nurodytos priemonės
įgyvendinimu ar
neįgyvendinimu (jei nėra
įgyvendinta viena priemonė,
negali būti įgyvendinta ir kita)
arba su tam tikrų veiksmų,
susijusių su priemonės
įgyvendinimu, atlikimu ar
neatlikimu (pvz., priemonė
neįgyvendinta nepatvirtinus
patikros lapų).
Neįgyvendinta 2012 m.
Informavimo ir viešinimo
veiklų plano 4.3.3 eilutėje
numatyta veikla (informacinių
reklamos, viešinimo
kampanijų organizavimas).
Reklaminė kampanija
neįgyvendinta dėl užsitęsusių
viešųjų pirkimų procedūrų.

4 tikslas
Skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę Lietuvoje
Pradėtų įgyvendinti
R-01-02viešojo ir privataus
3
3
100,0
04-01
sektorių partnerystės
projektų skaičius
4 tikslo 1 uždavinys
Dalyvauti kuriant viešojo ir privataus sektorių partnerystės administracinę sistemą, koordinuoti jos
veiklą
Viešojo ir privataus
Nepanaudota dalis suplanuotų
sektorių partnerystės
lėšų, nes darbo užmokesčio
P-01-02skatinimo įgyvendinimas
64
50
78,1
fondo planavimo metu nebuvo
04-01-01
(projekto užduočių
galima numatyti visų pokyčių
įvykdymas) (proc.)
(ligos atvejų, darbo sutarties
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nutraukimo ir kt.), atsirado
sutaupytų lėšų pagal
pasirašytas viešųjų pirkimų
sutartis (pigiau nupirkti
lėktuvo bilietai ir
apgyvendinimo paslaugos),
užsitęsus metodinių
dokumentų parengimui
nebuvo atlikti numatyti
mokėjimai, užsitęsus viešojo
pirkimo procedūroms nebuvo
galimybės pirkti renginių
organizavimo paslaugų, todėl
šiai veiklai numatytos lėšos
nebuvo panaudotos pagal
2012 m. planą.

01.002 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai

Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
81327,5

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

68175,4

84

74303,5

64222,5

86

2458,0

2165,7

88

33246,0

25460,5

77

661,3

744,1

113

7035,0

3952,9

56

2.1.2. Skolos valstybės vardu valdymas
Siekiant programos tikslo – užtikrinti Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimą
laiku, palankiausiomis sąlygomis ir efektyviai valdyti valstybės vardu pasiskolintas lėšas –
2012 m. gruodžio 31 d. valdžios sektoriaus skola, įvertinus sudarytus išvestinių finansinių
priemonių sandorius, sudarė 46,0 mlrd. litų, arba 40,7 proc. BVP.
Išlaidos palūkanoms už valstybės vardu paimtas paskolas, išleistus VVP ir kitus
valstybės vardu prisiimtus skolinius įsipareigojimus 2012 m. sudarė 13,0 proc. į Lietuvos
Respublikos valstybės biudžetą surinktų mokesčių metinės sumos, t. y., palyginti su 2011 m.
(11,9 proc.), išaugo 1,1 procentinio punkto. Šį pokytį nulėmė auganti valstybės skola
nominaliąja išraiška.
2012 m. gautos palūkanos už investicijas į indėlius ir vertybinius popierius sudarė
37,6 mln. litų.
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Įgyvendinant Valstybės skolos valdymo programą ir siekiant gerinti valstybės
suteiktų paskolų ūkio subjektams administravimą per 2012 m. iš skolininkų gauta 1275,3
mln. litų įplaukų, iš to skaičiaus surinkta 769,8 mln. litų paskolų ir 505,5 mln. litų sumokėtų
palūkanų bei delspinigių. 2012 m. buvo planuota surinkti 39,2 mln. litų paskolų ir 442,9
mln. litų palūkanų. 2012 m. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ neplanuotai grąžino 727,4
mln. litų paskolų.
Valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų dalis, denominuota eurais ir litais,
2012 m., įvertinus išvestinių finansinių priemonių panaudojimą, sudarė 100 proc. valstybės
vardu prisiimtų įsipareigojimų. Tai rodo eliminuotą valiutų kursų kitimo riziką, su kuria
susiduria valstybė, vykdydama skolinius įsipareigojimus.
Valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų dalis už fiksuotą palūkanų normą
2012 m. padidėjo 0,7 proc. punkto, palyginti su 2011 m. pabaiga (97,9 proc.), ir 2012 m.
pabaigoje sudarė apie 98,6 proc. Palūkanų normų kitimo rizika skolos valstybės vardu
portfelyje yra maža.
2012 m. trumpalaikiai valstybės vardu prisiimti skoliniai įsipareigojimai, kurių
likutinė trukmė nesiekia vienų metų, sudarė 14,1 proc. visų valstybės vardu prisiimtų
skolinių įsipareigojimų (2011 m. – 15,2 proc.). Vidutinė svertinė likutinė skolos trukmė
2012 m. – 5,5 metų.
2012 m. gegužę tarptautinė reitingų agentūra „Fitch Ratings“ patvirtino ilgalaikio
skolinimosi užsienio valiuta reitingą – BBB ir ilgalaikio skolinimosi vietine valiuta reitingą
– BBB+. Lietuvos pažanga įgyvendinant fiskalinę konsolidaciją ir mažinant biudžeto
deficitą, užsienio konkurencingumo atkūrimas, užsienio skolos lygio mažėjimas ir bankų
sektoriaus stabilizavimas sudarė prielaidas reitingų perspektyvą palikti stabilią. Vyriausybės
skolos lygio ir užsienio įsiskolinimo mažėjimas, taip pat tvarus Europos makroekonominės
aplinkos ir finansinių sąlygų pagerėjimas, skatinantis Lietuvos atsigavimą, paremtą eksporto
augimu, 2013 m. teigiamai paveiktų Lietuvos reitingus. Finansinės įtampos euro zonoje
augimas ir recesijos įsigalėjimas galėtų turėti neigiamą įtaką reitingams, jei prisidėtų prie
fiskalinės drausmės Lietuvoje sumažėjimo, biudžeto finansavimo sąlygų sunkėjimo ar
situacijos bankų sektoriuje blogėjimo.
Centrinės valdžios sektoriaus skola skaičiuojama ir skelbiama Finansų ministerijos
interneto svetainėje www.finmin.lt kas mėnesį, o valdžios sektoriaus skola – kas ketvirtį.
Taupant lėšas 2012 m. buvo išleista tik elektroninė metinio leidinio „Valstybės skola 2011“
versija. Informacija yra teikiama Lietuvos statistikos departamentui, Lietuvos bankui,
Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui ir Europos Komisijos
Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniam direktoratui.
Taip pat ministerijos interneto svetainėje nuolat pateikiama Vyriausybės skolinimosi
statistika, atnaujinamas VVP aukcionų tvarkaraštis ir informacija apie jų 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 pagrindinė informacija apie
leidžiamas euroobligacijas ir pateikiama detali informacija apie Lietuvos Respublikos
ekonominę, politinę, socialinę padėtį ir pan. Taip pat kas mėnesį yra rengiama Lietuvos
ekonomikos ir skolinimosi apžvalga, kuri išsiunčiama suinteresuotiems subjektams.
01.004 programos įgyvendinimo rezultatai
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Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas,
mato vienetai

2012-ųjų metų vertinimo kriterijaus
reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
Užtikrinti Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimą laiku, palankiausiomis sąlygomis ir
efektyviai valdyti valstybės vardu pasiskolintas lėšas
Valstybės vardu
prisiimtų
skolinių
įsipareigojimų
dalis,
denominuota
litais arba eurais
(įvertinus
R-01-04-01- sudarytus
100
100
100
01
išvestinių
finansinių
priemonių
sandorius)
(proc. nuo visų
valstybės vardu
prisiimtų
skolinių
įsipareigojimų)
Trumpalaikiai
valstybės vardu
prisiimti
skoliniai
įsipareigojimai,
t. y.
įsipareigojimai,
R-01-04-01kurių likutinė
14
14,6
104,3
02
trukmė nesiekia
vienų metų
(proc. nuo visų
valstybės vardu
prisiimtų
skolinių
įsipareigojimų)
Valstybės vardu
prisiimtų
skolinių
įsipareigojimų
dalis (įvertinus
sudarytus
išvestinių
finansinių
priemonių
R-01-04-01sandorius),
15
15,6
104,0
03
kuriai 1 metų
laikotarpiu bus
perfiksuojama
palūkanų norma
(proc. nuo visų
valstybės vardu
prisiimtų
skolinių
įsipareigojimų)
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Sugrįžusių
2012 m. VĮ „Indėlių ir
investuotų, tarp
investicijų draudimas“
jų perskolintų
neplanuotai grąžino 727,4
R-01-04-01- lėšų sumos
mln. litų, kitos
100
265
265,0
04
santykis su
neplanuotai grąžintos
planuota
nefinansinių įmonių
susigrąžinti
paskolos sudarė 14,09
suma (proc.)
mln. litų.
1 tikslo 1 uždavinys
Vyriausybės skolinimosi poreikį finansuoti laiku, mažiausiomis sąnaudomis ir valdant su skola
susijusią riziką
Santykinai
likvidžių išleistų
ir neišpirktų (ne
mažiau kaip 400
mln. litų
P-01-04-01apimties)
4
4
100,0
01-01
Vyriausybės
obligacijų,
išplatintų litais,
emisijų skaičius
metų pabaigoje
Santykinai
likvidžių išleistų
ir neišpirktų (ne
mažesnių kaip
0,5 mlrd. eurų
arba JAV
dolerių
P-01-04-01apimties)
12
12
100,0
01-02
Vyriausybės
obligacijų,
išplatintų
užsienio
rinkose, emisijų
skaičius metų
pabaigoje
Naujų
Tarptautinės
apsikeitimo
sandorių ir
išvestinių
finansinių
priemonių
P-01-04-01- prekybos
1
1
100,0
01-03
asociacijos
(ISDA)
bendrųjų
sutarčių,
sudarytų su
bankais,
skaičius metų
pabaigoje
1 tikslo 2 uždavinys
Efektyviai valdyti valstybės vardu pasiskolintas lėšas ir su valstybės lėšų investavimu susijusią riziką
Naujų bendrųjų
sutarčių dėl
atvirkštinių
P-01-04-01- atpirkimo
1
1
100,0
02-01
sandorių
sudarymo
galimybių
skaičius metų
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pabaigoje

01.004 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai

Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
2109699,0
2109699,0

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

2060210,1

98

2060210,1

98

2.1.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos veikla
Siekdama programos tikslo – siekti efektyvios VMI veiklos – VMI 2012 m. ir toliau
siekė plėtoti mokesčių administravimo sistemą, kuri būtų paremta optimizuotais procesais,
rizikos valdymu, kvalifikuotu personalu, korupcijos prevencija. 2012 m. pabaigoje per
Elektroninio deklaravimo sistemą buvo galima teikti 98 versijų dokumentų formas, t. y. 16,7
proc. daugiau negu 2011 m. (84). 2012 m. elektroniniu būdu pateiktų gyventojų pajamų
mokesčio deklaracijų dalis sudarė 90 proc., PVM deklaracijų – 95 proc. Palyginti su 2011
m., 35 proc. daugiau pateikta internetu (angl. on-line) papildytų iš dalies užpildytų
(preliminarių) 2011 m. mokestinio laikotarpio gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų, t. y.
daugiau kaip 392 tūkst., palyginti su 2010 m. mokestinio laikotarpio teiktų metinių pajamų
deklaracijų skaičiumi (99 tūkst.), 2011 m. mokestinio laikotarpio iš dalies užpildytų
deklaracijų buvo patvirtinta taip pat daugiau, t. y. iš karto, nepapildę ir nepataisę, gyventojai
patvirtino beveik 116 tūkst. iš dalies užpildytų deklaracijų. 2012 m. pateiktose 2011 m.
mokestinio laikotarpio galiojančiose deklaracijose 588 tūkst. gyventojų deklaravo 229 mln.
litų grąžintiną permokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą, t. y., palyginti su 2011 m., 3,9
proc. daugiau gyventojų ir 5 proc. didesnė grąžintinos permokos suma, kuri pradėta grąžinti
3 dienomis anksčiau negu 2011 m., t. y. 2012 m. kovo 28 d. Apskričių valstybinės mokesčių
inspekcijos ir VMI Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas,
Akcizų administravimo departamentas ir Kontrolės departamentas, kontroliuodami
mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą, per 2012 m. atliko 772 kompleksinius ir teminius
patikrinimus (2011 m. – 859), 3259 mokestinius tyrimus (2011 m. – 4494), 18849
operatyvius patikrinimus (2011 m. – 19036). Vykdant mokesčių mokėtojų kontrolės
veiksmus sprendimais dėl patikrinimo akto tvirtinimo patvirtinta 194,5 mln. litų į biudžetą

28
papildomai mokėtinų mokesčių ir su jais susijusių sumų, t. y. 62,3 mln. litų daugiau negu
2011 m. Vertinant patikrinimų skaičiaus masto ir jų rezultato dinamiką 2012 m. vykdyta
mokesčių mokėtojų kontrolė, palyginti su 2011 m., iš esmės vertintina kaip efektyvesnė.
Bendra skolininkų mokestinė nepriemoka, atskaičiavus mokestines sumas, dėl kurių vyksta
mokestiniai ginčai, 2013 m. sausio 1 d. buvo 1627,1 mln. litų. Palyginti su 2012 m. sausio 1
d. buvusia nepriemoka (1629,7 mln. litų), ji sumažėjo 0,2 proc. (2,6 mln. litų). Didžiausią
mokestinės nepriemokos dalį sudaro nepriemoka, perduota išieškoti antstoliams (38 proc.) ir
bankrutuojančių (restruktūrizuojamų) įmonių mokestinė nepriemoka (27 proc.). Taip pat
buvo siekiama gerinti VMI įvaizdį.
Vykdant ES lėšomis finansuojamą projektą „Svarbiausių Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Finansų ministerijos funkcijų struktūros ir valdymo modelių tobulinimas“
optimizavus VMI organizacinę struktūrą, įsteigus kompetencijų centrus, buvo diegiama
moderni Darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistema (pagal vykdyto pirkimo sutartį
įsigijus programinės įrangos naudojimo licenciją ir įgyvendinus sistemos sukūrimo ir
diegimo analizės, projektavimo, programavimo, diegimo ir testavimo etapus, parengta
testavimo ataskaita ir nustatytas klaidų sąrašas).
Įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės
vadybos sistemos diegimas“ 2012 m. baigta diegti VMI kokybės vadybos sistema, atliktas
priešsertifikacinis ir sertifikacinis auditai ir išduotas LST EN ISO 9001:2008 sertifikatas.
2012 m. VMI ir toliau vykdė ES struktūrinių fondų lėšų lėšomis finansuojamą
projektą „Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų mokymai“. Įgyvendinant projektą
mokyti 975 VMI darbuotojai. Darbuotojai tobulino užsienio kalbų žinias, kompiuterinį
raštingumą pagal ECDL programą, vadovaujantys darbuotojai mokėsi DiSC vadybos
strategijų, darbuotojai – kaip gerinti mokesčių mokėtojų aptarnavimą, mokesčių auditą.
2012 m. VMI įgyvendino investicijų projektus: Programinės įrangos kūrimas ir
diegimas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymui įgyvendinti; Integruotos mokesčių
informacinės sistemos projektavimas ir diegimas; Kompiuterizuoto audito informacinės
sistemos plėtra; Teritorinio (žinybino) kompiuterių tinklo plėtra; Informacinių technologijų
platformos plėtra; Duomenų saugyklos plėtra ir optimizavimas; Mokesčių mokėtojų
elektroninių švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos sukūrimas;
Elektroninio deklaravimo paslaugos plėtra ir PVM grąžinimo ES šalių mokesčių
mokėtojams el. paslaugos sukūrimas; Elektroninių paslaugų mokesčių mokėtojams
vystymas plėtojant mokesčių mokėtojų registro, apskaitos ir tarptautinių mainų PVM srityje
informacines sistemas; Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos plėtra; VMI
saugumo valdymo sistemos kūrimas ir diegimas; Taikomosios programinės įrangos
sukūrimas ir techninės įrangos įsigijimas; Elektroninio deklaravimo sistemos modifikavimas
ir integracija su naudojamomis VMI informacinėmis sistemomis.
2012 m. VMI toliau tęsė banderolių gamybos užsakymo ir jų platinimo organizavimo
veiklą. VMI konkurso būdu sudaro su spaustuvėmis banderolių gamybos sutartis, platina
banderoles mokesčių mokėtojams, saugo bei naikina grąžintas ir nepanaudotas banderoles.
Už banderoles gautos pajamos įmokamos į biudžetą. Palyginti su 2011 m., 2012 m.
pagaminta 2,6 mln. banderolių mažiau, t. y. banderolių poreikis sumažėjo 0,9 proc. 2012 m.
pagaminta 295,6 mln. banderolių (150,5 mln. banderolių – alkoholiniams gėrimams ir 145,1
mln. banderolių – tabako gaminiams ženklinti) už 7,7 mln. litų (banderolių alkoholiniams
gėrimams už 5,9 mln. litų ir banderolių tabako gaminiams ženklinti už 1,8 mln. litų). 2011
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m. pagaminta 298,2 mln. banderolių (144,4 mln. banderolių – alkoholiniams gėrimams ir
153,8 mln. banderolių – tabako gaminiams ženklinti). Mokesčių mokėtojai banderolėmis
pagal su spaustuvėmis sudarytose banderolių gamybos sutartyse numatytus užsakymų
įvykdymo terminus 2012 m. aprūpinti 100 proc.

01.005 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas, mato vienetai

1 tikslas
Siekti efektyvios VMI veiklos
VMI administruojamų gautų
R-01-05ir planuotų nacionalinio
01-01
biudžeto pajamų santykis
(proc.)
VMI finansavimo išlaidų ir į
R-01-05nacionalinį biudžetą bei
01-02
fondus surinktų mokesčių,
įmokų santykis (proc.)
PVM apmokestinamų
R-01-05pardavimų santykis su namų
01-03
ūkių vartojimo išlaidomis
(indeksas)
PVM apmokestinamų
R-01-05pardavimų santykis su
01-04
galutinio vartojimo
išlaidomis (indeksas)
Paslaugų, teikiamų
R-01-05elektroniniu būdu, dalis
01-05
(proc.)
Deklaruotų PVM ir
gyventojų pajamų mokesčio
R-01-05nepriemokų dalis nuo visų
01-06
deklaruotų PVM ir
gyventojų pajamų mokesčio
sumų (proc.)
Naudojant e. audito
programą SESAM atliktų
didžiųjų mokesčių mokėtojų
kompleksinių ir teminių
patikrinimų bei mokestinių
R-01-05tyrimų skaičiaus ir visų
01-07
atliktų kompleksinių ir
teminių patikrinimų bei
mokestinių tyrimų skaičiaus
santykio padidėjimas (proc.
punktais)
Rizikos analizės pagrindu
atliktų mokestinių
patikrinimų, kurių metu rasti
R-01-05mokestiniai pažeidimai,
01-08
skaičiaus ir visų rizikos
analizės pagrindu atliktų
mokestinių patikrinimų

2012-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

100

100,7

100,7

1,07

0,91

85,0

2,19

2,07

94,5

1,72

1,63

94,8

43

49

114,0

2,25

1,92

85,3

5

2

40,0

89

89

100,0

30
skaičiaus santykis (proc.)
Pasitikinčių VMI veikla
respondentų (juridinių
2
2,5
125,0
asmenų) dalies padidėjimas
(proc. punktais)
1 tikslo 1 uždavinys
Plėtoti mokesčių administravimo sistemą, kuri būtų paremta optimizuotais procesais, rizikos valdymu,
kvalifikuotu personalu, korupcijos prevencija bei gerinti VMI įvaizdį
Vykdant komunikavimo
priemones, VMI
pasitikėjimo telefonu (1882)
P-01-05gautų pranešimų apie galbūt
5
18,9
378,0
01-01-01
vykdomus mokestinius
pažeidimus skaičiaus
padidėjimas (proc.)
Mokesčių mokėtojų,
besinaudojančių VMI
teikiamomis elektroninėmis
P-01-05paslaugomis per
5
129
2580,0
01-01-02
Elektroninio deklaravimo
sistemą, skaičiaus
padidėjimas (tūkst. vnt.)
R-01-0501-09

1 tikslo 2 uždavinys
Užtikrinti informacinių technologijų plėtrą
P-01-0501-02-01

Investicijų projektų,
numatytų atitinkamų metų
VMI informacinių
technologijų plėtros
investicijų programoje,
įgyvendinimas (proc.)

100

88,9

88,9

2 tikslas
Užkirsti kelią nelegaliai veiklai akcizų administravimo srityje, teikti VMI veiklos pobūdį
atitinkančias paslaugas

R-01-0502-01

Mokesčių mokėtojų
aprūpinimas banderolėmis
pagal su spaustuvėmis
sudarytose banderolių
gamybos sutartyse
numatytus užsakymų
įvykdymo terminus (proc.)

100

100

100,0

2 tikslo 1 uždavinys
Užtikrinti banderolių gamybos užsakymo ir platinimo procesų vykdymą laiku
P-01-0502-01-01

Parduotų banderolių skaičius
(mln. vnt.)

363

295,6

81,4

01.005 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai

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

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
191969,0
172803,0

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

171776,7

93

171776,7

99
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iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

10009,0

10000,2

100

19166,0

6017,2
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2.1.4. Lietuvos Respublikos muitinės veikla
Siekiant programos tikslo – siekti efektyvios Lietuvos Respublikos muitinės veiklos,
2012 m. buvo siekiama užtikrinti ES rinkos, visuomenės ir finansinių interesų apsaugą,
remti verslo bendrovių konkurencingumą, lengvinti teisėtą prekybą, kontroliuoti
tarptautiniam prekių vežimui naudojamas tiekimo grandines, plėtoti valstybių narių muitinių
ir kitų institucijų bei muitinės ir verslo bendruomenės bendradarbiavimą.
MD 2012 m. užtikrino darbų, susijusių su tarptautinės prekybos grandinės saugos ir
saugumo užtikrinimu, kontrabandos, organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos, terorizmo,
kitų nusikalstamų veikų užkardymu, įgyvendinimą, muitinio tikrinimo, pagrįsto rizikos
analizės rezultatais bei efektyvia atranka po muitinio įforminimo, atlikimą, plėtojo muitinės
teisėsaugos veiklą, atskleidžiant ir tikrinant nusikalstamas veikas ir kitus muitų teisės
pažeidimus, darančius žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams ir keliančius grėsmę
visuomenės saugumui. Taip pat užtikrino darbų, plėtojančių partnerystę su kitų valstybių
muitinėmis, kontrolės, teisėsaugos bei kitomis institucijomis, įgyvendinimą.
2012 m. MD užtikrino sulaikytų prekių saugojimą saugojimo vietose (Panevėžyje,
Klaipėdoje, Marijampolėje, Nemenčinėje), organizavo sulaikytų prekių realizavimo
aukcionus, konkursus, taip pat organizavo sulaikytų prekių sunaikinimą, atliko sulaikytų
prekių saugojimo vietų Panevėžyje, Klaipėdoje ir Marijampolėje saugumo sistemų
patikrinimus.
2012 m. buvo atstovaujama Lietuvos Respublikos muitinės interesams ES
institucijose ir Pasaulio muitinių organizacijoje, dalyvauta pasirengimo ES pasirengimo
pirmininkavimui ES Tarybai renginiuose, atstovaujama Lietuvos Respublikos muitinei
Europole.
2012 m. buvo įgyvendinami investicijų projektai: Muitinės kriminalinės tarnybos
efektyviai veikiančios ikiteisminio tyrimo ir prevencijos sistemos sukūrimas; Specialiosios
įrangos įsigijimas; Įsigyti ilgalaikį turtą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos ir muitinės įstaigoms muitinės funkcijų vykdymui užtikrinti; Lietuvos
Respublikos muitinės mobiliųjų grupių aprūpinimas tikrinimo įranga ir techninėmis
priemonėmis; Padidinti Panemunės ir Kybartų pasienio kontrolės punktų pralaidumo
didinimas įsigijus rentgeno kontrolės sistemas; Modernios techninės įrangos, naudojamos
cigarečių kontrabandos tyrime įsigijimas; Elektroninės muitinės informacinių sistemų
patikimumo ir saugumo užtikrinimas; Elektroninių muitinės paslaugų tobulinimas; Muitinės
finansinių išteklių, mokesčių ir jų apskaitos sistemų tobulinimas; Elektroninės muitinės
kontrolės sistema, kurio tikslas – tobulinti Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemą.
2012 m. masinėmis informavimo priemonėmis buvo skelbiami informaciniai
pranešimai, vaizdo medžiaga apie sulaikytas narkotines ir psichotropines medžiagas,

32
narkotikų kontrabandos tendencijas siekiant skatinti visuomenę netoleruoti nusikalstamų
veikų, susijusių su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta.
2012 m. buvo tirti nusikaltimai, susiję su neteisėta narkotinių ir psichotropinių
medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvarta, vykdytos tarptautinės operacijos,
dalyvauta tarpinstituciniuose ir tarptautiniuose projektuose, darbo grupėse, susitikimuose.
01.006 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas, mato vienetai

2012-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
Siekti efektyvios Lietuvos Respublikos muitinės veiklos
R-01-0601-01

Gautų ir planuotų įplaukų
(muitai, PVM, akcizai)
santykis (proc.)

100

105

105,0

R-01-0601-02

Biudžeto lėšų grąža (Lt )

14,5

17,6

121,4

5

-10,2

-204,0

-3

-8

266,7

1

2

200,0

R-01-0601-03

R-01-0601-04

R-01-0601-05

Užkardytos žalos valstybei
dydžio (nesumokėtų
privalomų mokesčių dydis
nuo sulaikytų prekių)
pokytis, palyginti su
praėjusiais metais (proc.)
Vidutinis importo ir eksporto
deklaracijų muitinio
įforminimo laiko pokytis,
palyginti su praėjusiais
metais (min.)
Mokesčių mokėtojų
pasitikėjimo Lietuvos
Respublikos muitine pokytis,
palyginti su praėjusiais
metais (proc. punktais)

1 tikslo 1 uždavinys
Užtikrinti ES rinkos, visuomenės ir finansinių interesų apsaugą, remti verslo bendrovių
konkurencingumą, lengvinti teisėtą prekybą, kontroliuoti tarptautiniam prekių gabenimui
naudojamas tiekimo grandines, plėtoti valstybių narių muitinių ir kitų institucijų bei muitinės ir
verslo bendruomenės bendradarbiavimą

P-01-0601-01-01

P-01-0601-01-02

Lietuvos Respublikos
muitinės iniciatyva pradėtų
ikiteisminių tyrimų skaičiaus
(Lietuvos Respublikos
muitinėje, kitose Lietuvos
Respublikos institucijose,
užsienyje) pokytis, palyginti
su praėjusiais metais (vnt.)
Muitinės mobiliųjų grupių
tikrinimų rezultatyvumo
pokytis, palyginti su
praėjusiais metais (proc.
punktais)

1

-45

-4500,0

3

6

200,0
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P-01-0601-01-03

P-01-0601-01-04

Muitinės postų pareigūnų,
kuriems buvo nustatyta kita
pareigų atlikimo vieta
(rotacija), skaičiaus santykis
su bendru muitinės postų
pareigūnų skaičiumi (proc.)
Sunaikintų ir realizuotų
prekių procentas nuo
vidutinio centralizuotame F
tipo muitinės sandėlyje
apskaitomų prekių likučio
(proc.)

72

73,7

102,4
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57

178,1

1 tikslo 2 uždavinys
Mažinti neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) pasiūlą
stiprinant šių medžiagų apyvartos kontrolę
P-01-0601-02-01

Parengtų ir išplatintų
informacinių pranešimų
skaičius (MD)

5

6

120,0

P-01-0601-02-02

Vykdomų tarptautinių
operacijų skaičius

2

6

300,0

5

17

340,0

10

23

230,0

6

3

50,0

1

0

0,0

6

2

33,3

40

123

307,5

9

1

11,1

6

19

316,7

P-01-0601-02-03

P-01-0601-02-04
P-01-0601-02-05

P-01-0601-02-06

P-01-0601-02-07

P-01-0601-02-08
P-01-0601-02-09
P-01-0601-02-10

Dalyvavimas
tarpinstituciniuose ir
tarptautiniuose darbo grupių
susitikimuose, projektuose
(skaičius)
Vykdomų prevencinių
priemonių ties valstybės
išorės siena skaičius
Materialinis techninis
aprūpinimas (skaičius)
Iš neteisėtos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų bei
jų pirmtakų (prekursorių)
apyvartos įgyto turto
nustatymo ir konfiskavimo
atvejų skaičius (MD) (vnt.)
Suorganizuotų susitikimų,
kurių metų pasirašyti
susitarimai su pašto ir siuntų
gabenimo kompanijomis,
skaičius
Dalyvavimas kvalifikacijos
tobulinimo mokymuose
(skaičius)
Dalyvavimas renginiuose
nacionaliniu lygmeniu
(skaičius)
Dalyvavimas renginiuose
tarptautiniu lygmeniu
(skaičius)

P-01-0601-02-11

Dalyvavimas renginiuose
„Muitinė 2013“ (skaičius)

2

1

50,0

P-01-0601-02-12

Dalyvavimas tarptautiniuose
renginiuose (MD) (skaičius)

3

6

200,0
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P-01-0601-02-13

Dalyvavimas tarptautiniuose
projektuose (skaičius)

4

6

150,0

2 tikslas
Užtikrinti sklandų ir efektyvų pirmininkavimą ES Tarybai

R-01-0602-01

Lietuvos pasirengimo
pirmininkauti ir
pirmininkavimo ES Tarybai
2013 m. tarpinstituciniame
veiklos plane atitinkamais
metais numatytų veiklų
įgyvendinimas (proc.)

100

100

100,0
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34

106,3

1

1

100,0

2 tikslo 1 uždavinys
Pirmininkauti ir atstovauti ES Tarybai
P-01-0602-01-01

P-01-0602-01-02

P-01-0602-01-03

Komandiruočių į ES
Tarybos darbo struktūras
nagrinėti su muitinės
kompetencija susijusių
klausimų skaičius
Komandiruočių į tarptautinių
organizacijų susitikimus
nagrinėti su muitinės
kompetencija susijusių
klausimų skaičius
Parengtų susitikimų muitinės
veiklos srityje koncepcijų
skaičius

3 tikslas
Sukurti naują integruotos muitinės informacinės sistemos versiją, atitinkančią ES elektroninės
muitinės reikalavimus
Elektroniniu būdu pateiktų
importo deklaracijų skaičius
98
98
100,0
(proc.)
Importo, eksporto ir tranzito
deklaracijų apdorojimo
sistemos nepertraukiamo
R-01-06darbo laiko stabilumo
0,2
0,22
110,0
03-02
pokytis, palyginti su
praėjusiais metais (proc.
punktais)
3 tikslo 1 uždavinys
Užtikrinti kokybiškas muitinės elektronines paslaugas, taikyti automatizuotas muitinio įforminimo,
muitinės kontrolės, mokesčių apskaitos ir kontrolės bei vidaus administravimo priemones, užtikrinti
nepertraukiamą integruotos Muitinės informacinės sistemos darbą bei pasiekti, kad ji tenkintų muitinės
ir verslo poreikius
Įdiegta nacionalinė
elektroninio prekių
P-01-06deklaravimo ir elektroninių
95
95
100,0
03-01-01
muitinės dokumentų
apdorojimo sistema (proc.)
Patobulinta Rizikos
įvertinimo ir kontrolės
P-01-06sistema pirkimo sutartyje
20
20
100,0
03-01-02
nustatytomis sąlygomis ir
terminais, palyginti su
praėjusiais metais (proc.)
Mokesčių apskaitos
P-01-06duomenų mainų
60
50
83,3
03-01-03
automatizavimo lygis (proc.)
R-01-0603-01

35
P-01-0603-01-04

Gamybinėje aplinkoje
veikiančių taikomųjų
sistemų bendras incidentų
skaičius (vnt.)

14000

19093

136,4

01.006 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai

Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
155933,6

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

140510,8

90

142372,6

139648,0

98

1130,0

1116,6

99

433,6

433,4

100

13561,0

862,8

6

2.2. Antrasis strateginis tikslas
Strateginis tikslas (kodas – 02) – siekti, kad valstybės finansiniai ištekliai, ES ir kita
tarptautinė finansinė parama būtų paskirstoma racionaliai ir pagal paskirtį, užtikrinti
svarbiausių valstybės reikmių ir įsipareigojimų finansavimą.
Efekto kriterijai:
1) Antrajam strateginiam tikslui – siekti, kad valstybės finansiniai ištekliai, ES ir kita
tarptautinė finansinė parama būtų paskirstoma racionaliai ir pagal paskirtį, užtikrinti
svarbiausių valstybės reikmių ir įsipareigojimų finansavimą – įgyvendinti numatytoms
programoms pervestų laiku lėšų pagal atitinkamų institucijų sprendimus ir pateiktas
paraiškas dalis (proc.) – 2012 m. laiku pervestos visos lėšos pagal atitinkamų institucijų
sprendimus ir pateiktas paraiškas.
Įgyvendinant antrąjį strateginį tikslą, 2012 m. buvo vykdomos 6 programos.
2.2.1. Teisės aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse
Programa vykdoma įgyvendinant Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą.
Programos tikslas – užtikrinti valstybės priskirtų funkcijų ir programų įgyvendinimą
savivaldybėse, skiriant joms valstybės biudžeto asignavimus.
Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatyme
nustatyta, kad Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
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rodiklių patvirtinimo įstatyme savivaldybėms patvirtintas valstybės biudžeto specialiųjų
tikslinių dotacijų ir bendrosios dotacijos kompensacijų sumas perveda Lietuvos Respublikos
atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatyme nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos. Tuo vadovaudamasi 2012 m. Lietuvos
Respublikos finansų ministerija kas ketvirtį lygiomis dalimis pervedė savivaldybėms šio
įstatymo 5 ir 6 priedėliuose numatytas dotacijų sumas.
2012 m. savivaldybėms iš valstybės biudžeto buvo skirtos ir Finansų ministerijos
pervestos šios Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 priedėlyje numatytos specialiosios tikslinės dotacijos:
perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, specialiųjų poreikių mokiniams išlaikyti,
aglomeracijų strateginiams triukšmo žemėlapiams parengti.
2012 m. šiems poreikiams savivaldybėms Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu buvo patvirtinta 108558
tūkst. litų specialiųjų tikslinių dotacijų. Savivaldybėms buvo pervestos visos šiame įstatyme
numatytos lėšos. Faktiškai panaudota 108308,6 tūkst. litų, 249,4 tūkst litų savivaldybės
grąžino kaip nepanaudotas pagal tikslinę paskirtį lėšas.
Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos
įstatymą savivaldybėms buvo pervedamos bendrosios dotacijos kompensacijos pajamų
mažėjimui kompensuoti, želdiniams ir želdynams inventorizuoti, jiems į nekilnojamojo turto
kadastrą įrašyti, daliai paslaugų kainos už tiekiamą vandenį ir nuotekų surinkimą padengti.
Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priedėlyje savivaldybėms minėtam tikslui patvirtinta
bendrosios dotacijos kompensacija – 178530 tūkst. litų. Visos Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme
numatytos bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos buvo pervestos savivaldybėms.
Faktiškai panaudota 178322,1 tūkst. litų, 207,9 tūkst. litų savivaldybės grąžino kaip
nepanaudotas pagal tikslinę paskirtį lėšas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 21 d.
įsakymu Nr. 1K-198 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms 2012 metams piliečių
nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkurti ir
kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti“,
savivaldybėms buvo skirta 8460 tūkst. litų, panaudota – 6911,5 tūkst. litų. Nepanaudotą
sumą savivaldybės grąžino į valstybės biudžetą.
Pagal gautas paraiškas savivaldybėms buvo kompensuojamos jų išmokėtos sumos –
teikiama valstybės finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos
piliečių palaikams pervežti į Lietuvą. Pagal savivaldybių pateiktas paraiškas pervesta 1065,2
tūkst. litų.
02.001 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas
1 tikslas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas, mato vienetai

2012-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

37
Užtikrinti teisės aktuose numatytoms priemonėms įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto asignavimų
pervedimą savivaldybėms
Savivaldybėms pervestų lėšų,
numatytų piliečių nuosavybės
teisėms į išlikusius
gyvenamuosius namus, jų dalis,
R-02-01butus atkurti ir kompensacijoms
100
100
100,0
01-01
už išperkamą nekilnojamąjį turtą
religinėms bendrijoms išmokėti,
dalis nuo sumos, reikalingos
pagal savivaldybių pateiktus
duomenis (proc.)
Savivaldybėms pervestų teisės
aktų numatytų valstybės
biudžeto lėšų, numatytų
R-02-01specialiosioms tikslinėms
100
100
100,0
01-02
dotacijoms, bendrosios dotacijos
kompensacijai, dalis nuo šiam
tikslui patvirtintos lėšų sumos
(proc.)
1 tikslo 1 uždavinys
Suplanuoti ir laiku pervesti savivaldybėms teisės aktuose numatytas valstybės biudžeto lėšas
Laiku pervestų savivaldybėms
valstybės biudžeto lėšų,
numatytų specialiosioms
P-02-01tikslinėms dotacijoms,
100
100
100,0
01-01-01
bendrosios dotacijos
kompensacijai dalis nuo
pervestos sumos (proc.)

02.001 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
296818,0

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
294807,4

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
99

296818,0

294807,4

99

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

2.2.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo
užtikrinimas
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Siekiant programos tikslo – užtikrinti sklandų ES fondų ir kitos finansinės paramos
panaudojimą – 2012 m. vykdytos konsultacijos su valstybėmis donorėmis ir kitomis
susijusiomis Lietuvos institucijomis sprendžiant dėl EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų Nacionalinio dvišalių santykių skatinimo fondo panaudojimo sričių ir
įgyvendinimo tvarkos. Parengtas ir valstybėms donorėms tvirtinti pateiktas šio fondo veiklos
planas. Parengtas fondo įgyvendinimo tvarką reglamentuosiančių taisyklių (bus tvirtinamos
finansų ministro įsakymu) projektas. Dėl užtrukusio veiklos plano derinimo su valstybėmis
donorėmis ir kitomis susijusiomis Lietuvos institucijomis, fondo įgyvendinimo ir lėšų
išmokėjimo pradžia bei įgyvendinimo taisyklių tvirtinimas nukeltas į 2013 m. Lėšas iš
Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo planuojama pradėti išmokėti 2013 m. I ketv.
Įgyvendinant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis
finansuojamą NVO subsidijų schemą, 2012 m. vyko atviro kvietimo metu pateiktų paraiškų
vertinimo ir atrankos procedūros, paraiškos finansuoti patvirtintos 2012 m. gruodžio 20 d.
Dėl užsitęsusių atrankos procesų planuota paprojekčių įgyvendinimo pradžia (2012 m. II
pusė) nusikėlė į 2013 m. pradžią. 2013 m. sausio–vasario mėn. bus pasirašytos paprojekčių
įgyvendinimo sutartys su projektų vykdytojais ir pradėtas paprojekčių įgyvendinimas ir
finansavimas.
Siekiant užtikrinti sklandų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų
įgyvendinimą asignavimų valdytojams viršijus 2012 m. valstybės biudžete jiems numatytus
ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšų asignavimus, Aplinkos, Švietimo ir Ūkio
ministerijoms bendrojo finansavimo lėšų trūkumui padengti skirta 20 965 tūkst. litų.
Susisiekimo ministerijos techninės paramos lėšų trūkumui padengti skirta 314,5 tūkst. litų
ES fondų lėšų ir 34,5 tūkst. litų bendrojo finansavimo lėšų.
Projektų netinkamoms finansuoti iš ES paramos lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM
išlaidoms apmokėti buvo numatyta didžioji programos valstybės biudžeto lėšų dalis, tačiau
atsakingų Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijų realus lėšų poreikis netinkamam PVM
apmokėti buvo mažesnis, nei planuotas, dėl vėluojančio projektų įgyvendinimo. 2012 m.
netinkamam PVM apmokėti šioms institucijoms skirta beveik 39 200 tūkst. litų. 2012 m.
šios programos lėšos buvo skiriamos ir grąžinamoms į ES biudžetą lėšoms apmokėti dėl
netinkamomis finansuoti iš ES lėšų pripažintų išlaidų. Šiam tikslui pagal 2012 m. pateiktas
tris debeto avizas į ES biudžetą buvo pervesta 529,6 tūkst. litų nenumatytų įmokų, kurios iki
2012 m. IV ketvirčio pabaigos buvo sugrąžintos į valstybės biudžetą iš projektų vykdytojų.
02.002 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas, mato vienetai

2012-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

1 tikslas
Užtikrinti sklandų ES fondų ir kitos finansinės paramos panaudojimą

Įvykdymo
procentas

39

R-02-0201-01

Šveicarijos finansinės paramos
(NVO) lėšų panaudojimas
(išmokėtos paramos sumos
procentas nuo skirtos pagal paramos
sutartį sumos)

55

0

0,0

R-02-0201-02

2009–2014 m. EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų dvišalių
santykių skatinimo fondo lėšų
panaudojimas (išmokėtos paramos
sumos procentas nuo skirtos pagal
susitarimo memorandumus)

40

0

0,0

R-02-0201-03

Pagrįstų ir teisingų prašymų
apmokėti būtinas projektų išlaidas
(įskaitant išlaidas, kurios negali būti
finansuojamos iš ES paramos lėšų)
ir prašymų skirti papildomų lėšų
projektų įgyvendinimui užtikrinti
patenkinimas (pervestų lėšų
procentas nuo prašomų sumų)

100

100

100,0

Dėl užsitęsusių NVO
paprojekčių atrankos
procesų planuota
paprojekčių įgyvendinimo
pradžia neprasidėjo 2012
m. IV ketv. 2012 m.
gruodžio 20 d. buvo
patvirtinti nevyriausybinių
organizacijų projektai,
kuriems bus skirta
finansinė parama pagal
Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo
programą. 2013 m. sausio–
vasario mėn. numatyta
pasirašyti paprojekčių
įgyvendinimo sutartis su
projektų vykdytojais ir
pradėti paprojekčių
įgyvendinimą ir
finansavimą.
Dėl užsitęsusio 2009–2014
metų EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų
Nacionalinio dvišalio
bendradarbiavimo fondo
administravimo ir
įgyvendinimo sistemos ir
procedūrų derinimo su
valstybėmis donorėmis
užtruko Nacionalinio
dvišalio bendradarbiavimo
fondo įgyvendinimo
pradžia. Atitinkamai
nusikėlė 2012 m. planuotų
lėšų išmokėjimo pradžia.
Lėšas iš Nacionalinio
dvišalio bendradarbiavimo
fondo planuojama pradėti
išmokėti nuo 2013 m. I
ketv. Šiuo metu su
valstybėmis donorėmis yra
derinamos galimos
finansuoti iš Nacionalinio
dvišalio bendradarbiavimo
fondo veiklos bei rengiami
ir derinami nacionaliniai
teisės aktai,
reglamentuojantys šio
fondo veiklų finansavimą ir
įgyvendinimą.

1 tikslo 1 uždavinys
Užtikrinti reikiamą patvirtintų Šveicarijos finansinės paramos (NVO) projektų išlaidų finansavimą
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P-02-0201-01-01

Pagrįstų ir teisingų Šveicarijos
finansinės paramos (NVO) paramos
gavėjų prašymų pervesti paramos ir
bendrojo finansavimo lėšas
patenkinimas (procentas nuo
prašomos sumos)

100

0

0,0

Dėl užsitęsusių NVO
paprojekčių atrankos
procesų planuota
paprojekčių įgyvendinimo
pradžia neprasidėjo 2012
m. IV ketv., todėl Finansų
ministerija dar negavo iš
paramos gavėjų mokėjimų
prašymų, kuriuos būtų
reikėję tenkinti ar
netenkinti. 2012 m.
gruodžio 20 d. buvo
patvirtinti nevyriausybinių
organizacijų projektai,
kuriems bus skirta
finansinė parama pagal
Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo
programą. 2013 m. sausio–
vasario mėn. numatyta
pasirašyti paprojekčių
įgyvendinimo sutartis su
projektų vykdytojais ir
pradėti paprojekčių
įgyvendinimą ir
finansavimą (planuojama
pradėti išmokėti avansus
paprojekčių vykdytojams
nuo 2013 m. I ketv.).

1 tikslo 2 uždaviny
Užtikrinti reikiamą antrojo 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų tikslo (skatinti paramą
teikiančių ir ją gaunančių šalių dvišalius santykius) įgyvendinimo finansavimą
Dėl užsitęsusio 2009–2014
metų EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų
Nacionalinio dvišalio
bendradarbiavimo fondo
administravimo ir
įgyvendinimo sistemos ir
procedūrų derinimo su
valstybėmis donorėmis
užtruko Nacionalinio
dvišalio bendradarbiavimo
fondo įgyvendinimo
pradžia. Atitinkamai
Pagrįstų ir teisingų prašymų
pervesti 2009–2014 m. EEE ir
nusikėlė 2012 m. planuotų
P-02-02Norvegijos finansinių mechanizmų
lėšų išmokėjimo pradžia.
100
0
01-02-01
dvišalių santykių skatinimo fondo
Lėšas iš Nacionalinio
dvišalio bendradarbiavimo
lėšas patenkinimas (procentas nuo
prašomos sumos)
fondo planuojama pradėti
išmokėti nuo 2013 m. I
ketv. Šiuo metu su
valstybėmis donorėmis yra
derinamos galimos
finansuoti iš Nacionalinio
dvišalio bendradarbiavimo
fondo veiklos bei rengiami
ir derinami nacionaliniai
teisės aktai,
reglamentuojantys šio
fondo veiklų finansavimą ir
įgyvendinimą.
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1 tikslo 3 uždavinys
Užtikrinti ES fondų, Sanglaudos fondo, PHARE, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės,
SAPARD ir 2004–2006 m. Ignalinos programos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą, laiku
finansuojant jų būtinas išlaidas (įskaitant išlaidas, kurios negali būti finansuojamos iš ES paramos lėšų)
Pagal įgaliotųjų institucijų
P-02-02sprendimus arba suinteresuotų
100
100
100,0
01-03-01
institucijų pateiktus prašymus skirtų
lėšų dalis (proc.)
Pagal ministerijų ir (ar) kitų
valstybės institucijų pateiktus
P-02-02prašymus skirti papildomų lėšų
100
100
100,0
01-03-02
projektų įgyvendinimui užtikrinti
pervestų lėšų dalis (proc.)

02.002 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
274950,0*

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
61768,6*

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
23

274950,0*

61768,6*

23

36315,0

21762,5

60

157452,0

314,5

0,2

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)
* iš jų 61005,6 tūkst. litų perskirstyta kitiems asignavimų valdytojams, iš jų:
20 999,5 tūkst. litų bendrojo finansavimo lėšų;
314,5 tūkst. litų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų;
39 691,6 tūkst. litų biudžeto lėšų.

2.2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas
Siekdama programos tikslo – užtikrinti reikmių, atitinkančių Vyriausybės rezervo
lėšų naudojimo paskirtį, tenkinimą – 2012 m. Finansų ministerija išnagrinėjo apie 45
prašymus skirti lėšų iš Vyriausybės rezervo, iš jų 21 prašymas, atitinkantis Lietuvos
Respublikos biudžeto sandaros įstatyme nustatytus Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo
prioritetus (tai sudaro 46,7 proc. visų prašymų), buvo patenkintas (iš dalies arba visiškai).
Vyriausybė priėmė 6 nutarimus dėl lėšų skyrimo.
2012 m. valstybės biudžete buvo patvirtintas 3897 tūkst. litų Vyriausybės rezervas,
kuris 2012 m. lapkričio mėn. priėmus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo pakeitimo įstatymą buvo patikslintas
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ir sudarė 1097 tūkst. litų. 2012 m. iš šio rezervo įvairioms reikmėms buvo skirta 888,2 tūkst.
litų, t. y. 81 proc. pagal patikslintą planą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo ir
papildymo įstatyme (2010 m. gruodžio 9 d. Nr. XI-1209) nustatytomis konkrečiomis
sritimis, kurioms gali būti naudojamos Vyriausybės rezervo lėšos, 2012 m. lėšos iš
Vyriausybės rezervo buvo skirtos arbitražų ar teismų sprendimams, kuriais iš Lietuvos
valstybės priteistos mokėtinos sumos, vykdyti, taip pat kitoms išlaidoms ginant valstybės
interesus padengti (602,8 tūkst. litų); žymių Lietuvos visuomenės veikėjų laidotuvių
išlaidoms padengti (85,4 tūkst. litų) ir ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) įvykiams
likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies padengti (200 tūkst.
litų).
02.003 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas,
mato vienetai

2012-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
Užtikrinti reikmių, atitinkančių Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo paskirtį, tenkinimą
Vyriausybės rezervo lėšomis visiškai ar
iš dalies patenkintos reikmės,
atitinkančios Vyriausybės rezervo lėšų
R-02-03naudojimo paskirtį, palyginti su
100
100
100,0
01-01
visomis reikmėmis, atitinkančiomis
Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo
paskirtį, dėl kurių buvo kreiptasi (proc.)
1tikslo 1 uždavinys
Užtikrinti, kad Vyriausybės rezervo lėšomis būtų visiškai ar iš dalies patenkintos reikmės, atitinkančios
Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo paskirtį
P-02-0301-01-01

Vyriausybės rezervo lėšų, numatytų
atitinkamame Vyriausybės nutarime,
skyrimas laiku asignavimų valdytojams
pagal jų pateiktus prašymus (proc.)

100

100

100,0

02.003 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos
lėšos

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
1097

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
888,2

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
81

1097

888,2

81
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1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

2.2.4. ES nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai ES ir tarptautinėms finansų
organizacijoms
Siekiant programos tikslo – užtikrinti dalyvavimą formuojant ES biudžeto pajamas ir
kitų įsipareigojimų, susijusių su Lietuvos Respublikos naryste ES ir tarptautinėse finansų
organizacijose, vykdymą – 2012 m. buvo mokamos įmokos į ES biudžetą bei įnašai ES ir
tarptautinėms finansų organizacijoms.
2012 m. Lietuvos Respublikai privaloma sumokėti suma į ES biudžetą, palyginti su
2011 m., padidėjo 8,87 proc. Įmokų į ES biudžetą padidėjimą nulėmė išaugę ES biudžeto
finansavimo poreikiai: priimtas 2012 m. Taisomasis ES biudžetas Nr. 5, kurio pagrindinis
tikslas – iš ES solidarumo fondo skirti paramą Italijai, nukentėjusiai nuo žemės drebėjimų,
taip pat dėl Lietuvos bendrųjų nacionalinių pajamų ir PVM bazių suderinimo tarp visų ES
valstybių narių bei išaugusių muitų ir cukraus sektoriaus mokesčio pertekliaus surinkimo.
2012 m. į ES biudžetą buvo pervestos visos privalomos sumokėti lėšos – 1 144,6
mln. litų. Didžiąją dalį 2012 m. sumokėtų nuosavų išteklių sudaro bendrųjų nacionalinių
pajamų nuosavi ištekliai – 792,8 mln. litų, arba 69,27 proc. visų sumokėtų sumų. PVM
nuosavi ištekliai sudaro 126,7 mln. litų, arba 11,07 proc., tradiciniai nuosavi ištekliai – 169,9
mln. litų, arba 14,84 proc., Jungtinės Karalystės biudžeto disbalanso korekcija – 55,2 mln.
litų, arba 4,82 proc.
2012 m. buvo laiku sumokėti Lietuvos narystės ES ir tarptautinėse finansų
organizacijose mokesčiai ir įnašai. Buvo sumokėtas 5 179,2 tūkst. litų įnašas į Tarptautinės
plėtros asociacijos 15-ąjį ir 16-ąjį išteklių papildymus. Be to, Tarptautiniam valiutos fondui
buvo sumokėti 3 967 litai dėl fondo turimų sąskaitų litais likučio perskaičiavimo pagal
pasikeitusį valiutos kursą. Taip pat buvo sumokėtas 1 054 litų Lietuvos narystės Europos
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos globaliajame forume skaidrumo ir keitimosi
informacija mokesčių klausimais mokestis.
02.004 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas,
mato vienetai

2012-ųjų metų vertinimo kriterijaus
reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
Užtikrinti dalyvavimą formuojant ES biudžeto pajamas ir Lietuvos Respublikos narystės ES ir tarptautinėse
finansų organizacijose finansinių įsipareigojimų vykdymą bei pagal galimybes prisidėti prie Lietuvos
Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo, teikiant pagalbą per ES ir tarptautines
finansų organizacijas ir jų įsteigtus fondus, programas ar kitas priemones

44

R-02-04-0101

R-02-04-0102

Su naryste Europos Sąjungoje
susijusių finansinių įsipareigojimų
vykdymas, formuojant ES biudžeto
pajamas ir pervedant ES nuosavus
išteklius (iš viso pervesti asignavimai
į ES biudžetą nuo privalomų
sumokėti asignavimų) (proc.)

Finansinių įsipareigojimų, susijusių
su naryste ES ir tarptautinėse finansų
organizacijose bei Lietuvos
vystomojo bendradarbiavimo
politikos įgyvendinimu, teikiant
pagalbą per ES ir tarptautines finansų
organizacijas bei jų įsteigtus fondus,
programas ar kitas priemones,
vykdymas (proc.)

100

100

100

98,2

100,0

98,2

2012 m.
Tarptautinei
plėtros
asociacijai
sumokėtas
įnašas buvo
mažesnis,
negu
planuota,
dėl
asociacijos
pritaikytos
nuolaidos.

1 tikslo 1 uždavinys
Laiku ir tiksliai pervesti lėšas į ES biudžetą, sumokėti narystės mokesčius ir kitus įnašus ES ir tarptautinėms
finansų organizacijoms
P-02-04-0101-01

Lėšų, laiku pervestų į ES biudžetą,
santykinė dalis nuo visų sumokėtų
lėšų sumos (proc.)

100

100

100,0

P-02-04-0101-02

Su naryste ES ir tarptautinėse finansų
organizacijose susijusių finansinių
įsipareigojimų vykdymas, pervedant
narystės mokesčius ir kitus įnašus ES
ir tarptautinėms finansų
organizacijoms (proc. nuo privalomų
sumokėti finansinių įnašų)

100

100

100,0

02.004 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
1149914

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
1149783

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
100

1149914

1149783

100

1149914

1149783

100
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2.2.5. Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus
išlaidų kompensavimas
Siekdama programos tikslo – suteikti galimybę Lietuvos Respublikos atstovams
dalyvauti ES Tarybos darbo struktūrų susitikimuose – Finansų ministerija 2012 m.
kompensavo Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, įstaigų atstovų kelionių į ES
Tarybos generalinio sekretoriaus (aukštojo atstovo bendrajai užsienio ir saugumo politikai)
2011 m. kovo 4 d. sprendime Nr. 32/2011 „Dėl Tarybos narių delegatų kelionių išlaidų
kompensavimo“ nustatytų susitikimų išlaidas. Kelionių į ES Tarybos susitikimus išlaidų
kompensavimas suteikė galimybę kvalifikuotiems įvairių sričių specialistams geriau
atstovauti Lietuvos interesams ES ir sustiprinti šalies įtaką sprendžiant jai aktualius
klausimus. 2012 m. buvo kompensuotos 1883 Lietuvos atstovų kelionių į ES Tarybos
struktūrų susitikimus išlaidos.
02.005 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas,
mato vienetai

2012-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
Suteikti galimybę Lietuvos Respublikos atstovams dalyvauti ES Tarybos darbo struktūrų susitikimuose
Ruošiantis
pirmininkavimui ES
Tarybai 2012 metais
ES Tarybos darbo
Lietuvos atstovų, dalyvavusių ES
R-02-05Tarybos darbo struktūrų susitikimuose,
1613
1883
116,7
struktūrų
01-01
susitikimuose
skaičius (vnt.)
dalyvavo daugiau
Lietuvos atstovų, nei
buvo planuota.
1 tikslo 1 uždavinys
Laikantis nustatytos tvarkos, kompensuoti Lietuvos Respublikos institucijoms ir įstaigoms, nusiuntusioms
savo atstovus į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus, jų padarytas kelionių išlaidas
Patenkintų paraiškų kompensuoti
P-02-05asmens kelionės išlaidas dalis nuo visų
100
100
100,0
01-01-01
teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų
paraiškų (proc.)

02.005 programos asignavimų panaudojimas

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

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
3800

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
3721,1

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
98

3800

3721,1

98
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iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos
lėšos

3800

3721,1

98

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

2.2.6. Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namų
atstatymas ir kitos reikmės
Siekdama programos tikslo – remti Lietuvos tradicines religijas – Finansų ministerija
pateikė Vyriausybei nutarimų „Dėl lėšų paskirstymo tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių
organizacijų vadovybėms“ projektus, kuriais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2012
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
nuostatomis, buvo paskirstytos Finansų ministerijos programai „Tradicinių Lietuvos
religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namų atstatymas ir kitos reikmės“
numatytos lėšos (1 787 tūkst. litų). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 27 d.
nutarimu Nr. 766 paskirstyta 1 773,2 tūkst. litų, 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1498 –
13,8 tūkst. litų.
Pagal minėto nutarimo 2 punkto nuostatas valstybės biudžeto lėšos tradicinių
Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms pervestos pagal sudarytas biudžeto
naudojimo lėšų sutartis. 2012 m. III–V ketvirčiais pasirašyta 12 iš 14 sutarčių. Pagrįstas ir
teisingai užpildytas paraiškas pateikė 11 tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių
organizacijų vadovybių ir Lietuvos jėzuitų provincija, kuriai Finansų ministerija įsipareigojo
pagal Lietuvos jėzuitų provincijos pateiktas paraiškas pervesti programoje numatytas lėšas
(100 tūkst. litų). Atsižvelgdama į šias paraiškas Finansų ministerija iš viso pervedė – 1 778,8
tūkst. litų, t. y. 99,5 proc. visų numatytų asignavimų. Daugiau lėšų nebuvo pervesta, nes
Vilniaus miesto žydų religinė bendruomenė ir Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios
Sinodas nepasirašė su Finansų ministerija sutarčių dėl lėšų naudojimo.
02.007 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas,
mato vienetai

2012-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
Remti Lietuvos tradicines religijas ir kompensuoti okupacijos metais bažnyčiai padarytus nuostolius
Lėšų, paskirstytų Vyriausybės nutarimu
valstybės pripažįstamoms tradicinėms
R-02-07100
100
100,0
Lietuvoje egzistuojančioms religinėms
01-01
bendruomenėms ir bendrijoms, santykinė
dalis nuo patvirtintų lėšų sumos (proc.)
1 tikslo 1 uždavinys
Paskirstyti ir pervesti valstybės biudžete tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų
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maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms numatytus asignavimus tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių
organizacijų vadovybėms bei skirtus Lietuvos jėzuitų provincijai
Laiku pervestos lėšos, paskirstytos
tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių
P-02-07organizacijų vadovybėms, pagal
100
100
100,0
01-01-01
pateiktas praiškas (proc. nuo pagrįstų ir
teisingai užpildytų paraiškų)
Laiku pervestos lėšos, skirtos Lietuvos
P-02-07jėzuitų provincijai, pagal pateiktas
100
100
100,0
01-01-02
paraiškas (proc. nuo pateiktų ir teisingai
užpildytų paraiškų)

02.007 programos asignavimų panaudojimas
Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

1787

1778,8

99,5

1787

1778,8

99,5

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

3. Tarpinstitucinių programų ir strategijų įgyvendinimas
2012 m. Finansų ministerija dalyvavo įgyvendinant šias tarpinstitucines programas ir
strategijas: Lietuvos būsto strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
sausio 21 d. nutarimu Nr. 60, Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009–
2013 metų strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d.
nutarimu Nr. 1332, Lietuvos Respublikos nacionalinę kovos su korupcija programą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711, Viešojo
ir privataus sektorių partnerystės skatinimo 2010–2012 metų programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 415. Taip pat Finansų
ministerija 2012 m. tęsė Centralizuoto valstybės turto valdymo 2009–2016 metų strategijos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1597,
įgyvendinimą.
4. Vyriausybės programos įgyvendinimas
Finansinė konsolidacija. 2010 m. vasario 16 d. ES Tarybos rekomendacijoje Lietuva
buvo įpareigota iki 2012 m. panaikinti perviršinį valdžios sektoriaus deficitą ir užtikrinti,
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kad jis nesiektų 3 proc. BVP. Laikydamasi Stabilumo ir augimo pakto nuostatų, Lietuva turi
mažinti struktūrinį valdžios sektoriaus deficitą mažiausiai po 0,5 procentinio punkto kasmet.
Valstybės viešųjų finansų konsolidavimas, efektyvus lėšų naudojimas sudarė
galimybes sumažinti valdžios sektoriaus deficitą. Statistikos departamento duomenimis,
2012 m. valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,2 proc. BVP ir buvo artimas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 446 patvirtintoje Lietuvos
konvergencijos 2012 metų programoje nustatytai užduočiai.
Valdžios sektoriaus skola, įvertinus pritaikytas išvestines finansines priemones, per
2012 m. išaugo net 5 mlrd. 74,9 mln. litų ir metų pabaigoje sudarė 46 mlrd. 36,4 mln. litų,
arba 40,7 proc. BVP. Skolos padidėjimą lėmė nors ir mažėjantis dėl Vyriausybės vykdomos
griežtos fiskalinės politikos, tačiau vis dar deficitinis valdžios sektoriaus finansinis
rezultatas, taip pat poreikis iš anksto kaupti lėšas didelės apimties skolų grąžinimui 2013 m.
pradžioje.
Į nacionalinį biudžetą 2012 m. įplaukė 21 mlrd. 210,1 mln. litų pajamų (be ES
paramos lėšų), t. y. 1 mlrd. 551,9 mln., arba 7,9 procento, daugiau nei per 2011 m.
Didžiausią įtaką pajamų augimui turėjo pelno mokesčio pajamos, kurios, palyginti su 2011
m., padidėjo 71,2 procento, taip pat 5,9 procento padidėjo gyventojų pajamų mokesčio
pajamų įplaukos. Išankstiniais duomenimis, per 2012 m. valstybinio socialinio draudimo
įmokų į biudžetą įplaukė 11 mlrd. 560,1 mln. litų įmokų, t. y. 5,1 proc., arba 557,7 mln. litų
daugiau nei 2011 m. 2012 m. valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto deficitas buvo
492,1 mln. litų mažesnis, nei planuota, ir 78,3 mln. litų mažesnis nei 2011 m.

Nacionalinio biudžeto pajamos pagal didžiausias mokesčių grupes, milijardais
litų
Šaltinis – Finansų ministerijos (Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos
1-VP) duomenys.
Lietuva nuo 2015 m. planuoja įsivesti eurą, todėl iki to laiko turi įvykdyti tam tikras
ES (Mastrichto) sutartyje nurodytas sąlygas. Lietuvai labai aktualus infliacijos kriterijus, nes
infliacija negali daugiau kaip 1,5 procentinio punkto viršyti trijų ES valstybių narių, kuriose
infliacijos lygis yra žemiausias, infliacijos vidurkio. Lietuvoje 2013 m. sausio mėnesį
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vidutinė metinė infliacija sudarė 3,1 proc. (mažiausias infliacijos atitinkamas rodiklis buvo
Graikijoje – 0,9 proc., Švedijoje – 0,9 proc. ir Airijoje – 1,9 proc.).
2013 m. bus siekiama, kad struktūrinis valdžios sektoriaus balanso rodiklis sumažėtų
mažiausiai 0,5 procento BVP. Numatoma pateikti Seimui svarstyti įstatymų projektų paketą,
kurių tikslas – tolygiau mažinti struktūrinį deficitą, užsitikrinti gausesnes pajamas ir kaupti
finansinių išteklių atsargas sunkmečiui valstybės iždo sąskaitoje.
Valstybės nekilnojamojo turto valdymas. Pažymėtina, kad 2012 m. nepavyko
pasiekti esminių pokyčių diegiant valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo
principus. Dar 2011 m. Seimui pateiktas dešimties įstatymų projektų paketas. Įstatymų
projektų tikslas – tobulinti bendrųjų valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
principų teisinį reglamentavimą, įdiegti centralizuoto valdymo principus sprendžiant
sistemines valstybės turto valdymo problemas ir sudaryti teisines sąlygas centralizuotam
valstybės nekilnojamojo turto valdymui įgyvendinti ir šiam valdymui reikalingai
administracinei sistemai sukurti. 2012 m. įstatymų projektų paketas nebuvo priimtas.
Tikimasi, kad 2013 m. Seimui jį priėmus bus sudarytos galimybės įsteigti valstybės įmonę –
centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją ir parengti teisės aktų, reikalingų šios
įmonės veiklai vykdyti ir valstybės nekilnojamojo turto centralizuotam valdymui
įgyvendinti, projektus. Lygiagrečiai su teisinės bazės parengimu 2013 m. bus vykdoma ES
fondų lėšomis finansuojamo projekto „Valstybės turto informacinės paieškos sistemos
kūrimas, diegimas ir naudojimas valstybės turtui valdyti“ veikla. 2012 m. įgyvendintas
pirmasis valstybės turto paieškos informacinės sistemos kūrimo ir diegimo etapas.
Pokyčiai finansų rinkos, draudimo ir lošimų srityse. Siekiant skatinti Lietuvos ir
užsienio kapitalo valdytojų investicijas Lietuvoje ir Lietuvos kapitalo rinkos vystymąsi,
sudarant palankesnes teisines sąlygas veikti informuotiesiems (ypatingos išorinės apsaugos
nereikalaujantiems) investuotojams skirtiems kolektyvinio investavimo subjektams,
numatant atskirą, lankstesnį jų veiklos teisinį reguliavimą, bet kartu užtikrinant atitinkamą
tokių investuotojų apsaugą, 2012 m. Seimui pateiktas Lietuvos Respublikos
informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo
projektas ir su juo susiję teisės aktų projektai.
Siekiant didesnės draudėjų interesų apsaugos, 2012 m. priimtas Lietuvos Respublikos
draudimo įstatymo pakeitimo įstatymas. Nustatytoje naujoje mokumo vertinimo sistemoje
didelis dėmesys skiriamas įmonių rizikos valdymui, griežtesnei vidaus kontrolei,
informacijos atskleidimui ir draudimo įmonių grupių priežiūrai. Patikimo ekonominio
vertinimo principais pagrįsta sistema atskleis tikrąją finansinę draudikų padėtį, bus
skaidresnė ir sustiprins pasitikėjimą visu draudimo sektoriumi. Atsižvelgiant į Europos
institucijose užsitęsusias diskusijas dėl naujosios sistemos įgyvendinimo, Lietuvos
Respublikos draudimo įstatymo įsigaliojimas gali būti nukeltas.
2012 m. kovo 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo
pakeitimo įstatymui, Valstybinė lošimų priežiūros komisija pertvarkyta į Lošimų priežiūros
tarnybą prie Finansų ministerijos.
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Europos Sąjungos struktūrinė parama. Europos Komisijos 2012 m. gruodžio 31 d.
pateiktais duomenimis, pagal 2007–2013 m. ES fondų lėšų panaudojimą tarp naujų ES
valstybių narių, įstojusių į ES po 2004 m., Lietuva yra pirmoje vietoje, o tarp visų ES
valstybių narių – antroje vietoje po Airijos, tačiau reikėtų pažymėti, kad Lietuva 2007–2013
m. programavimo laikotarpiu administruoja 9 kartus daugiau ES lėšų nei Airija.
Nuo 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo pradžios iki 2012 m. gruodžio
31 d. buvo įgyvendinama ar įgyvendinta beveik 6 700 projektų, jiems įgyvendinti skirtos
lėšos kartu su projektų vykdytojų lėšomis sudarė 27,4 mlrd. litų, iš jų 21,1 mlrd. litų – ES
fondų lėšos (tai sudaro 90 procentų ES fondų lėšų, numatytų Lietuvai 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu).
Įgyvendinant projektus, iš skiriamų ES ir valstybės biudžeto, taip pat projektų
vykdytojų ir partnerių lėšų pagal visas 2007–2013 m. veiksmų programas iki 2012 m.
gruodžio 31 d. išmokėta 17,6 mlrd. litų, iš jų 13,8 mlrd. litų – ES fondų lėšos (tai sudaro
59 procentus ES fondų lėšų, numatytų Lietuvai 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu).
Tik per 2012 m. projektams įgyvendinti išmokėta 3,5 mlrd. litų ES lėšų (15 procentų) ir ES
fondų lėšos panaudojamos tokiu pat tempu, koks pasiektas ankstesniais metais. Daugiausia
ES fondų lėšų 2012 m. išmokėta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo
ir plėtros (413,9 mln. litų), transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimo ir
plėtros (219,5 mln. litų), saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimo,
miestų aplinkkelių tiesimo (194 mln. litų), mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimo
(158,7 mln. litų) sričių projektų vykdytojams.

Lietuvos 2007–2013 m. ES lėšų panaudojimo strategijos įgyvendinimas
iki 2012 m. gruodžio 31 d., mlrd. litų.
Šaltinis – 2007–2013 metų struktūrinės paramos SFMIS duomenys.
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Nors ES struktūrinės paramos lėšos Lietuvoje, palyginti su kitomis ES valstybėmis
narėmis, panaudojamos sparčiai, 2012 m. pradžioje institucijų, administruojančių ES
struktūrinę paramą, patvirtinti lėšų panaudojimo planai nebuvo visiškai įgyvendinti. Dalį
priemonių vėluota įgyvendinti, planavimo (dokumentacijos, reikalingos atitinkamiems
projektams ir (ar) priemonėms įgyvendinti, parengimo, projektų planavimo, paraiškų
vertinimo ir atrankos) etape, todėl buvo vėluojama pasirašyti sutartis. Taip pat buvo
vėluojama įgyvendinti projektų veiklas ir atitinkamai laiku patirti išlaidas (ypač dėl laiku
neįvykusių viešųjų pirkimų). Siekiant spręsti šias problemas, 2013 m. ypač daug dėmesio
bus skiriama pareiškėjų, projektų vykdytojų ir institucijų, administruojančių ES struktūrinę
paramą, žmogiškiesiems ištekliams ir administraciniams gebėjimams stiprinti, projektų
vykdytojams konsultuoti.
2012 m. nacionaliniu lygiu aktyviai rengtasi panaudoti 2014–2020 m. ES struktūrinę
paramą. Europos Komisijos 2012 m. lapkričio 20 d. posėdyje pritarta, o Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 patvirtinta NPP. Ši
programa parengta siekiant įgyvendinti Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos
strategija „Lietuva 2030“. Kad būtų tinkamai pasirengta ES 2014–2020 m. finansinei
perspektyvai, 2013 m. NPP pagrindu bus pradėti rengti 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos programavimo dokumentai (partnerystės sutartis ir veiksmų programa).
Mokesčių politika. Siekiant sudaryti prielaidas sumažinti pajamų slėpimo, įsigyto
turto pagrindimo fiktyviais pajamų gavimo šaltiniais ir mokesčių nemokėjimo riziką,
numatant mokesčių administratoriaus teisę rizikingiems mokesčių mokėtojams duoti
nurodymą vykdyti atsiskaitymus tik negrynaisiais pinigais ir prievolę gyventojams
informuoti apie reikšmingus atsiskaitymus grynaisiais pinigais, 2012 m. buvo priimtos
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pataisos. Be to, šiuo įstatymu
optimizuojamos mokestinės nepriemokos atidėjimo (išdėstymo) procedūros, numatomos
priemonės, kuriomis užtikrinama mokesčių nedeklaravimo prevencija ir skatinama laiku
vykdyti mokestines prievoles.
Siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas 2012 m. priimtais Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo pakeitimais, nuo 2013 m. sausio 1 d. padidintas akcizų tarifas gazoliams iki
pagal ES teisės aktų nuostatas reikalaujamo minimalaus apmokestinimo dydžio. Taip pat
nuo 2013 m. kovo 1 d. didinami akcizų tarifai cigaretėms, cigarams ir cigarilėms.
Planuojama, kad dėl šių sprendimų valstybės biudžetas 2013 m. papildomai gaus apie 110
mln. litų pajamų.
Tačiau būtina stiprinti kovą su nelegalia prekyba tabako gaminiais. 2013 m.
numatoma parengti prisijungimo prie Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako pagrindų
konvencijos protokolo dėl nelegalios prekybos tabako gaminiais projektą ir sutarties tarp ES
valstybių narių, Europos Komisijos ir tabako gamintojų užtikrinant kompensacijas iš tabako
bendrovės už jos neteisėtai disponuojamą produkciją Lietuvoje pakeitimo projektą.
Pratęstas lengvatinių PVM tarifų taikymas šilumos energijai, taip pat vaistams ir
medicinos pagalbos priemonėms (nepratęsus šios PVM lengvatos, atitinkamai būtų prireikę
didinti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas vaistams ir medicinos
pagalbos priemonėms kompensuoti).
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Nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojo reikalavimas kasos aparatus naudoti visiems
prekybininkams. Tai sudarė teisines prielaidas skaidresniam mažmeninės prekybos operacijų
apskaitymui ir efektyvesnei atsiskaitymų grynaisiais pinigais kontrolei.
Nuo 2012 m. Lietuva tapo EBPO Globalinio skaidrumo ir keitimosi mokestine
informacija forumo, kurio pagrindinis tikslas yra efektyvus tarptautinis bendradarbiavimas
mokesčių srityje, nare. Pagrindinis forumo tikslas – efektyvus tarptautinis
bendradarbiavimas mokesčių srityje, tuo tikslu analizuojami visų forumo veikloje
dalyvaujančių šalių keitimosi mokestine informacija mechanizmai.
Planuojami artimiausio laikotarpio veiklos prioritetai
Įgyvendinant Vyriausybės 2013 m. veiklos prioritetus bus siekiama užtikrinti šalies
makroekonominį stabilumą ir ekonomikos plėtrą, garantuoti finansinius išteklius, kurių
reikia valstybės funkcijoms įgyvendinti, taip pat prisiimtiems valstybės įsipareigojimams
vykdyti, taip pat turi būti suderintai ir efektyviai naudojamos mokesčių ir mokesčių
administravimo sistemos, ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos, valstybės
skolos ir piniginių išteklių valdymo sistemos, užtikrinančios skolinimosi poreikio
finansavimą laiku, priemonės.
2013 m. bus siekiama, kad struktūrinis valdžios sektoriaus balanso rodiklis sumažėtų
mažiausiai 0,5 procento BVP. Taip pat tęsiama pradėta biudžeto rengimo ir vykdymo
sistemos reforma, glaudžiai susijusi su 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvos
2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms nuostatų perkėlimu į
nacionalinę teisę.
Siekiant gerinti kovą su kontrabanda, numatoma parengti prisijungimo prie Pasaulio
sveikatos organizacijos Tabako pagrindų konvencijos protokolo dėl nelegalios prekybos
tabako gaminiais projektą bei sutarties tarp ES valstybių narių, Europos Komisijos ir tabako
gamintojų užtikrinant kompensacijas iš tabako bendrovės už jos neteisėtai disponuojamą
produkciją Lietuvoje pakeitimo projektą.
Siekiant užtikrinti Lietuvos teisinės bazės mokesčių administravimo srityje atitiktį
EBPO standartams apmokestinimui reikšmingos informacijos prieinamumo, jos
panaudojimo bei mainų srityje, numatoma parengti Konvencijai dėl savitarpio
administracinės pagalbos mokesčių srityje pasirašyti reikalingus teisės aktų projektus.
Vykdant Vyriausybės programos nuostatas dėl mokesčių politikos Ministro
Pirmininko potvarkiu sudaryta darbo grupė įvertins mokestinių pokyčių galimybes ir pateiks
Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus dėl darbo pajamų ir smulkaus bei vidutinio verslo
apmokestinimo, taip pat dėl PVM tarifų būtiniems maisto produktams dydžio.
Numatoma sudaryti prielaidas dvišalių tarpvalstybinių susitarimų dvigubo
apmokestinimo išvengimo srityje ir (arba) mokestinės informacijos mainų srityje skaičiui
didinti.
2013 m. numatoma užtikrinti įsipareigojimų, susijusių su Lietuvos Respublikos
naryste tarptautinėse finansų institucijose, vykdymą laiku. Įsigaliojus 2010 m. Tarptautinio
valiutos fondo kvotų ir valdymo reformai, bus apmokėta padidinta Lietuvos Respublikos
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kvota Tarptautiniame valiutos fonde, kuriai buvo pritarta 2012 m. birželio 28 d. Lietuvos
Respublikos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde didinimo įstatymu. Be to, 2013 m.
numatoma sumokėti pirmąjį Lietuvos įnašą į Europos investicijų banko Rytų partnerystės
techninės pagalbos patikos fondą.
Įgyvendinant numatytus centralizuoto valstybės turto valdymo tikslus ir uždavinius,
Seimui priėmus įstatymų projektų
paketą rengiamasi įsteigti valstybės įmonę –
centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją ir parengti teisės aktų, reikalingų šios
įmonės veiklai vykdyti ir valstybės nekilnojamojo turto centralizuotam valdymui
įgyvendinti, projektus. 2013 m. bus tęsiamas projekto „Valstybės turto informacinės
paieškos sistemos kūrimas, diegimas ir naudojimas valstybės turtui valdyti“ įgyvendinimas,
finansuojamas ES fondų lėšomis. Valstybės turto informacinė paieškos sistema suteiks
galimybę kaupti informaciją apie valstybei priklausantį turtą ir sukauptą informaciją
panaudoti sprendimams dėl turto valdymo priimti, sudarys sąlygas centralizuotai spręsti
sistemines valstybės turto valdymo problemas, užtikrins tinkamą sprendimų kokybę ir jų
priėmimo procedūrų koordinavimą, suteiks galimybę rengti valstybės nekilnojamojo turto
valdymo efektyvumo analizės dokumentus ir įdiegti kontrolės sistemą.
Siekiant tinkamai pasirengti ES 2014–2020 m. finansinei perspektyvai 2013 m. NPP
pagrindu bus pradėti rengti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo
dokumentai (partnerystės sutartis ir veiksmų programa). 2013 m. liepos mėn. planuojama
baigti rengti partnerystės sutarties ir veiksmų programos projektus ir juos pateikti derinti
Vyriausybei. Pritarus Vyriausybei, planuojama partnerystės sutarties ir veiksmų programos
projektus pateikti derinti Europos Komisijai.
2013 m. planuojama sukurti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos administravimo
Lietuvoje valdymo ir kontrolės sistemą: paskirti vadovaujančiąją, tvirtinančiąją, mokėjimo ir
tarpines institucijas, teisės aktuose nustatyti jų atsakomybės sritis ir atliekamas funkcijas
pagal ES reglamentų reikalavimus, taip pat parengti teisės aktus, reikalingus 2014–2020 m.
ES struktūrinei paramai Lietuvoje administruoti.
Finansų ministerija, vadovaudamasi Vyriausybės programos tikslu – tinkamai
pasirengti, kad Lietuva įsivestų bendrą Europos valiutą eurą, ir bendradarbiaudama su
kitomis institucijomis, 2013 m. parengs teisės aktus, reikalingus pasirengti euro įvedimui
Lietuvoje, taip pat pradės juos įgyvendinti.
Finansų ministerija sieks efektyviai prisidėti prie Lietuvos pasiruošimo pirmininkauti
ES Tarybai ir paties pirmininkavimo 2013 m. II pusmetį.
Finansų ministerija pagal kompetenciją prisidės prie pirmininkaujančios valstybės
rengiamos 6 mėnesių pirmininkavimo ES Tarybai programos ir kartu su Tarybos
Generaliniu sekretoriatu parengs Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) tarybai skirtą
darbo programą Lietuvos pirmininkavimo metu.
Taip pat Finansų ministerijos atstovai pagal kompetenciją pirmininkaus Ekonomikos
ir finansų reikalų tarybai, ES Tarybos darbo grupėms ir pogrupiams, atstovaus ES Tarybos
pozicijai santykiuose su ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir trečiosiomis
šalimis.
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Numatoma, kad pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu Lietuvoje, Finansų
ministerija suorganizuos 8 renginius, iš jų 2 – aukšto lygmens susitikimus. Už pastarųjų
susitikimų horizontalų koordinavimą atsakinga Užsienio reikalų ministerija, už turinį –
Finansų ministerija. Likę 6 renginiai bus ekspertinio lygmens, už kurių organizavimą
atsakinga Finansų ministerija.
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