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1. Įžanga
Pagrindinis efektyvią makroekonominę politiką lemiantis veiksnys − tęstinė fiskalinė
politika, orientuota į palankių sąlygų šalies ekonomikai augti kūrimą.
Valstybės viešųjų finansų konsolidavimas, atsigaunanti ekonomika sudarė galimybes
dar labiau sumažinti valdžios sektoriaus deficitą. 2013 metais valdžios sektoriaus deficitas
sudarė 2,2 proc. bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) ir buvo geresnis nei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 343
patvirtintoje Lietuvos konvergencijos 2013 metų programoje nustatyta užduotis.
Kaip įspėja Tarptautinis valiutos fondas (toliau – TVF), nors daugelis grėsmių, kilusių
dėl 2008 metais finansų krizės, dar nėra pašalintos, jau pradeda ryškėti naujos grėsmės
pasauliniam finansų stabilumui. 2013 metais bankinio sektoriaus krizė Kipre parodė, kad net
ir mažos valstybės gali turėti įtakos pasaulinei finansų sistemai ir kad Europa dar nėra
parengusi veiksmų plano, kaip efektyviai reaguoti į tokias situacijas. Taigi, tarptautinio
stabilumo užtikrinimas ir globalios finansų architektūros stiprinimas išlieka esminiais didžiojo
dvidešimtuko (G20) šalių ir tarptautinių organizacijų, tokių kaip TVF ir Finansinio stabilumo
taryba, rūpesčiais. Siekiant užtikrinti Europos finansų stabilumą, Europos Sąjungos (toliau –
ES) institucijos patvirtino Bankų sąjungos elementus: ES Tarybai pirmininkavusios Lietuvos
pasiektus susitarimus su Europos Parlamentu dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos,
bei Indėlių garantijų sistemų direktyvos, taip pat reglamentą dėl Bendro pertvarkymo
mechanizmo, dėl kurio pirmininkavusi Lietuva pasiekė bendrojo Tarybos požiūrio. 2013
metais išryškėjo tam tikras šiaurinių ir pietinių ES narių nuomonių skirtumas dėl to, ar
reikalinga diegti naujas taupymo priemones, ar būtina švelninti jau naudojamas fiskalinės
konsolidacijos ir monetarinės politikos priemones. Graikijos įsipareigojimas sumažinti
fiskalinį deficitą iki reikalaujamų 3 proc. BVP artimiausiu metu tikriausiai nebus
įgyvendintas. Jungtinės Karalystės Vyriausybė viešai išreiškė pasipiktinimą ES esamu galių
pasiskirstymu tarp Briuselio ir Londono ir ėmėsi veiksmų dėl šių galių peržiūrėjimo Londono
naudai bei užsiminė apie ketinimus galimai rengti referendumą dėl Didžiosios Britanijos
išstojimo iš ES. Jaunimo nedarbas yra auganti grėsmė pasauliniu mastu. EUROSTAT
duomenimis, 2013 metų pabaigoje jaunimo (iki 24 metų amžiaus) nedarbo lygis Ispanijoje
siekė 54,3 proc., Kroatijoje – 49,2 proc., Italijoje – 41,6 proc., Portugalijoje – 36,3 proc.,
Lenkijoje –27,4 proc., Prancūzijoje – 25,6 proc., Lietuvoje –21,8 proc., o Graikijoje 2013 m.
spalio mėn. pabaigoje (lapkritį ir gruodį duomenys neskelbti) jaunimo nedarbas sudarė 59,2
procento. Jungtinėse Amerikos Valstijose jaunimo nedarbo lygis 2013 m. pirmo pusmečio
pabaigoje siekė 16,3 proc.
Nežiūrint visų iššūkių, finansų rinkos 2013 metais buvo stabilios ir išlaikė pozityvias
tendencijas, išryškėjusias dar 2012 metais. Šešių mėnesių Europos tarpbankinė EURIBOR
palūkanų norma per 2013 metus išaugo minimaliai – nuo 0,32 proc. iki 0,39 proc. Teigiamas
nuotaikas atspindėjo akcijų rinkų indeksų augimas, pavyzdžiui, Dow Jones indeksas per 2013
metus pakilo nuo 13,412 iki 16,576 punkto.
Šešių mėnesių Lietuvos tarpbankinė palūkanų norma VILIBOR per metus nukrito nuo
0,91 proc. iki 0,48 proc. Lietuvos skolinimosi vidutinė svertinė palūkanų norma nukrito nuo
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4,4 proc. 2012 m. iki 1,7 proc. 2013 m., penkerių metų trukmės Lietuvos kredito
įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorių (angl. CDS) kaina 2013 metais pakilo
nedaug – nuo 107 iki 122 bazinių punktų.
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.
Efekto kriterijai:
1) Valdžios sektoriaus balanso rodiklis, proc. BVP.
2013 metais pasiekta geresnė nei nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
balandžio 23 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintoje Lietuvos konvergencijos 2013 metų
programoje valdžios sektoriaus balanso rodiklio reikšmė – 2,2 proc. BVP deficitas.

Šaltinis: 2019–2012 m. – Lietuvos statistikos departamento duomenys,2013 m. – Finansų ministerijos
numatoma valdžios sektoriaus balanso pagrindinė reikšmė, 2014 m. – pagal teisės aktais patvirtintus valdžios
sektoriaus finansų rodiklius.

2) Valdžios sektoriaus skolos lygis, BVP proc. Valdžios sektoriaus skola 2013 metais
sudarė 39,4 proc. BVP ir per metus sumažėjo 1 proc. punktu nuo BVP. Remiantis
EUROSTAT duomenimis, ES skolų lygio vidurkis 2013 metų. pabaigoje buvo 87,1 proc.
BVP (2012 m. pabaigoje – 80,1 proc. BVP).
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* Neįvertinant galimo lėšų kaupimo valdant perfinansavimo riziką išperkant euroobligacijų emisijas
prognozuojama, kad valdžios sektoriaus skola 2014 m. pabaigoje sudarys 38,8 proc. BVP, 2015 m. pabaigoje –
38,1 proc. BVP, 2017 m. pabaigoje – 31,7 proc. BVP

4) Panaudota ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų dalis iš visų
Lietuvai skirtų ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, proc.

ES fondų panaudojimas. Nuo 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo
laikotarpio pradžios iki 2013 m. gruodžio 31 d. įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų skaičius
viršijo 8,1 tūkst., jų vertė – 30,4 mlrd. litų. Projektams paskirstytos beveik visos 2007–2013
m. programavimo laikotarpiu Lietuvai numatytos ES fondų lėšos – 23,1 mlrd. litų (98,9 proc.
nuo visų Lietuvai numatytų ES fondų lėšų).
Įgyvendinant projektus, iš ES fondų ir valstybės biudžeto, projektų vykdytojų ir
partnerių lėšų pagal 2007–2013 m. veiksmų programas iki 2013 m. gruodžio 31 d. buvo
išmokėta 22,2 mlrd. litų, iš jų 17,4 mlrd. litų – ES fondų lėšos (74,4 proc. nuo visų Lietuvai
numatytų ES fondų lėšų). Lėšų panaudojimo tempas yra didelis, pvz., per 2013 m. projektams
įgyvendinti išmokėta daugiau kaip 3,6 mlrd. litų ES fondų lėšų (15,6 proc. nuo visų Lietuvai
numatytų ES fondų lėšų). Iki 2007–2013 m. einamojo programavimo periodo pabaigos
užtikrinus tokią ES fondų lėšų panaudojimo spartą, kaip per pastaruosiuos trejus 2007–2013
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m. veiksmų programų įgyvendinimo metus, būtų panaudotos 2007–2013 m. visos Lietuvai
2007–2013 m. einamuoju programavimo periodu skirtos ES lėšos.
Pagal 2007–2013 m. ES fondų lėšų panaudojimą iki 2013 metų pabaigos Lietuva yra
viena iš lyderių tarp visų ES valstybių narių – panaudota beveik trečdaliu lėšų daugiau nei
vidutiniškai ES (ES vidurkis – 52 proc., Lietuvos – 67 proc.). Europos Komisijos 2013 m.
gruodžio 1 d. pateiktais duomenimis, Lietuva užima trečią vietą po Portugalijos ir Estijos.
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa. Įgyvendinant Lietuvos
Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama
sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje ES, Šveicarijos finansinė
parama Lietuvai (administruojama Lietuvos institucijų) iki 2017 m. birželio 14 d. sudaro
63,318 mln. Šveicarijos frankų. Iki 2013 metų pabaigos iš valstybės iždo išmokėta 17,678
mln. Šveicarijos frankų, tai sudaro 27,9 proc. visos paramos. Šveicarijos finansinės paramos
sumos: 60,4 tūkst. litų panaudojo Nacionalinė teismų administracija – teismų gebėjimų
stiprinimo projektui „Vaizdo konferencinės įrangos diegimas teismuose“; 7034,8 tūkst. litų
panaudojo Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokslo taryba – Mokslinių tyrimų ir
plėtros programai įgyvendinti; 26662,2 tūkst. litų – Sveikatos ministerija – ligoninėms
perinatologinės ir neontologinės sveikatos priežiūros gerinimo programoms finansuoti;
10460,9 tūkst. litų – Finansų ministerija – nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO)
subsidijų schemai finansuoti.
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 2013 metus išmokėta 2958,2 tūkst. litų, arba 3,98
proc. (iš 247,7 mln. litų EEE ir Norvegijos finansinės paramos lėšų (planuota – 30 proc.), už
kurių valdymo ir panaudojimo organizavimą atsako Lietuvos institucijos), kurie buvo skirti
programoms rengti, patvirtintoms programoms administruoti ir techninei programai
įgyvendinti. Atsižvelgiant į tai, kad vėliau nei buvo planuota (dėl užsitęsusių rengimo ir
derinimo procedūrų) atsakingos institucijos parengė kvietimams teikti paraiškas reikalingus
dokumentus, vėliau organizuoti kvietimai, numatoma, kad projektų ir sutarčių įgyvendinimas
bus pradėtas 2014 metais.
5) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) ir
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės
departamentas) gautų ir planuotų nacionalinio biudžeto pajamų santykis, proc.
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Į nacionalinį biudžetą VMI ir muitinės administruojamų pajamų per 2013 metus
įplaukė 20 mlrd. 974,8 mln. litų, t. y. 655,3 mln., arba 3,2 proc., daugiau nei per 2012 metus.
Buvo planuota, kad į nacionalinį biudžetą VMI ir muitinės administruojamų pajamų per 2013
m. įplauks 20 mlrd. 680 mln. litų. Faktiškai įplaukė 294,8 mln. litų, arba 1,4 proc. daugiau.
Pirmajam strateginiam tikslui įgyvendinti 2013 metais buvo vykdomos 4 programos:
Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas, Skolos valstybės vardu valdymas,
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos veikla, Lietuvos Respublikos
muitinės veikla.
2.1.1. Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas
Siekdama programos tikslo – siekti efektyvios Finansų ministerijos ir jos valdymo
sričiai priklausančių įstaigų veiklos – Finansų ministerija vykdė visas jai priskirtas funkcijas.
Mokesčių politika. 2013 metais pratęstas lengvatinių pridėtinės vertės mokesčio
(toliau – PVM) tarifų taikymas šilumos energijai, vaistams ir medicinos pagalbos
priemonėms. Priimtomis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
pataisomis didinamas pajamų mokesčio progresyvumas didinant neapmokestinamųjų pajamų
dydžius, mažinama mokestinė našta mažiau uždirbantiems asmenims, taip pat asmenims,
auginantiems vaikus. Taip pat įsigaliojo Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo pataisos, kuriomis siekiama sumažinti pajamų slėpimo, įsigyto turto pagrindimo
fiktyviais pajamų gavimo šaltiniais bei mokesčių nemokėjimo riziką ir optimizuoti mokesčių
administravimo procedūras.
Mokesčių administravimo efektyvumo didinimas bei kova su šešėline ekonomika ir
toliau išlieka prioritetine veiklos sritimi. Šiais tikslais parengti ir pateikti Seimui įstatymų
projektai, kuriais ribojama atsiskaitymų grynaisiais pinigais mastas, kaip viena iš prielaidų
neapskaitytai ekonomikai klestėti.
Paminėtinas ir siekis atitikti aukščiausius pasaulinius standartus mokesčių
administravimo srityje.
2013 metais atliktas (pirmasis etapas) Lietuvos teisinės bazės atitikties. Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EPBO) standartams apmokestinimui
reikšmingos informacijos prieinamumo, jos panaudojimo ir mainų srityje vertinimas. Šiame
etape EBPO globalinio skaidrumo ir keitimosi mokestine informacija forumas Lietuvai
suteikė aukščiausią reitingą. Paminėtina, kad Lietuva viena iš pirmųjų pasirašė Pasaulio
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sveikatos organizacijos Tabako pagrindų konvencijos Protokolą dėl nelegalios prekybos
tabako gaminiais panaikinimo, taip pat buvo ratifikuota Konvencija dėl savitarpio
administracinės pagalbos mokesčių srityje.
Skatinant užsienio valstybių rezidentus investuoti į Lietuvos Respublikos ūkį ir kartu
užkirsti kelią mokesčių slėpimui, 2013 metais buvo didinamas dvigubo apmokestinimo
išvengimo sutarčių skaičius, pasirašytos ir pateiktos Seimui dvigubo apmokestinimo
išvengimo sutartys su Kuveitu, Maroku, Jungtinių Arabų Emyratais, Kipru, Turkmėnistanu.,
pasirašyta ir ratifikuota mokestinės informacijos mainų sutartis su Gernsiu.
Vidaus auditas ir finansų kontrolė. Įgyvendindama Lietuvos Respublikos vidaus
kontrolės ir vidaus audito įstatymu priskirtas funkcijas, Finansų ministerija 2013 m. parengė
finansų ministro įsakymo ,,Dėl finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1K-117
,,Dėl pavyzdinės vidaus audito metodikos, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir
vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Finansų
kontrolės vertinimo metodinių rekomendacijų, skirtų padėti užtikrinti efektyvų vidaus
kontrolės veikimą viešojo sektoriaus subjektuose bei jų finansų kontrolės vertintojams
tinkamai įvertinti finansų kontrolės būklę, projektus. Taip pat 2013 metais atlikta 11 viešųjų
juridinių asmenų ir savivaldybių vidaus audito tarnybų veiklos vertinimų.
Finansų ministerijai Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu
taip pat priskirta viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir
atestavimo koordinavimo funkcija. Iki 2013 m. pabaigos vidaus auditorių atestacijos komisija,
sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 1K-153,
yra atestavusi 183 viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorius, tai sudaro apie 43 proc. visų
viešajame sektoriuje dirbančių vidaus auditorių. Finansų ministerijos iniciatyva, atsižvelgiant
į vidaus auditorių išreikštus pageidavimus, 2013 m. pabaigoje organizuoti mokymai vidaus
auditoriams viešojo sektoriaus apskaitos, veiklos ir informacinių sistemų vidaus audito ir
kitomis temomis.
Kiekvienais metais iki kovo 1 dienos viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja
valstybės ir savivaldybių turtą ir juo disponuoja, vidaus audito tarnybų vadovai teikia Finansų
ministerijai metines vidaus audito tarnybų veiklos ataskaitas. Iki 2013 m. kovo 1 d. buvo
pateiktos 108 valstybės viešųjų juridinių asmenų ir 60 savivaldybių vidaus audito tarnybų
2012 metų veiklos ataskaitos. Išanalizavusi šias ataskaitas Finansų ministerija 2013 m. liepos
1 d. parengė ir pateikė Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui metinę
vidaus audito tarnybų veikimo 2012 metais viešuosiuose juridiniuose asmenyse ataskaitą,
kurioje informavo apie vidaus audito tarnybų funkcionavimą valstybės viešuosiuose
juridiniuose asmenyse ir savivaldybėse, taip pat nustatytus šių tarnybų veiklos neatitikimus ir
trūkumus.
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. 1K-041
patvirtintas Centralizuoto valstybės turto valdymo 2009–2016 metų strategijos įgyvendinimo
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2009–2012 metų priemonių planas. Įgyvendinant minėtą strategiją parengtas dešimties
įstatymų projektų paketas ir 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“.
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė. Viena iš Finansų ministerijai priskirtų
veiklų – viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) politikos formavimas ir
VPSP skatinimas. Per 2013 metų laikotarpį Finansų ministerija įvertino ir pateikė išvadas arba
komentarus dėl 5 projektų ir 3 sutarčių. 2013 m. balandžio mėn. buvo pasirašyta pirmoji
centrinės valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis – dėl Palangos aplinkkelio
projekto įgyvendinimo. 2013 m. gegužės mėn. Vyriausybė pritarė viešojo ir privataus sektorių
partnerystės projekto „Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra Santariškių
medicinos įstaigų miestelyje“ įgyvendinimui.
Vykdant Finansų ministerijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo
agentūros (toliau – CPVA) projektą „VPSP skatinimas“, finansuojamą ES fondų lėšomis, –
buvo rengiami mokymai ir organizuojamos stažuotės ir seminarai užsienio valstybėse VPSP
projektų rengimo ir įgyvendinimo temomis valstybės ir savivaldybių institucijų atstovams,
bendradarbiauta su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis
organizacijomis VPSP srityje, Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1290 CPVA
įgaliotas VPSP kompetencijų centras teikė konsultacijas rengiant ir įgyvendinant VPSP
projektus, dalyvavo darbo grupių, susijusių su VPSP, veikloje ir VPSP projektų viešųjų
pirkimų bei viešųjų konkursų komisijų darbe. 2013 m. liepos 31 d. pasirašyta sutartis dėl
„Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) proceso Lietuvoje skatinimo ir projekto
„Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“ tęstinumo galimybių studijos
parengimo paslaugų“ teikimo. Šios studijos analizės rezultatais bus naudojamasi,
įgyvendinant vieną iš Vyriausybės programos nuostatų – plėtoti viešosios ir privačios
iniciatyvos bendradarbiavimą (partnerystę), įgyvendinant investicijų projektus viešojo
sektoriaus funkcijoms priskirtose ir viešąsias paslaugas apimančiose veiklos srityse.
Energetikos sektoriaus įmonių valdymas. Vyriausybės sprendimu 2013 m. vasario
mėn. Finansų ministerija perėmė valdyti UAB „Visagino atominė elektrinės“ (toliau – VAE)
įmonių grupę su tokia jos valdymo struktūra, kuri buvo nustatyta iki akcijų perdavimo
Finansų ministerijai. Atsižvelgus į VAE ir jos įmonių grupės išskirtinumą, prioritetinis
Finansų ministerijos, kaip akcininkui atstovaujančios institucijos, tikslas buvo parengti
optimalią šios įmonių grupės valdymo ir kontrolės sistemą, kuri užtikrintų visos grupės
veiklos efektyvumą, skaidrumą, atsakomybę ir atskaitomybę valstybei, kaip akcininkui bei
visuomenei, ne tik pasiremiant nacionaliniuose teisės aktuose nurodytais valdymo principais,
bet ir panaudojant kitus, tarptautinėje praktikoje taikomus bendrovių valdymo standartus
(valstybių ir tarptautinių organizacijų kodeksus ir principus, kurių pagrindinės idėjos ir
kryptys atspindėtos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EPBO)
išdėstytuose korporatyvinio valdymo valstybės valdomose įmonėse principuose, NASDAQ
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OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodeksu). Vadovaudamasis tarptautine gerąja
įmonių valdymo praktika, akcininkas gali suformuoti ne tik valdymo, bet ir priežiūros
kolegialius organus, užtikrinančius įmonių grupės valdymo ir priežiūros funkcijų atskyrimą, o
tai savo ruožtu sąlygoja efektyvesnį ir skaidresnį bendrovės valdymą. Siekdama pritaikyti
tarptautinius bendrovių valdymo standartus ir neatsisakydama nepriklausomų narių
dalyvavimo bendrovės valdymo organuose, Finansų ministerija pavedė VAE valdybai pateikti
alternatyvas dėl įmonių grupės valdymo struktūros bei valdymo ir kontrolės sistemos
modelio.
2013 m. birželio pradžioje Finansų ministerija patvirtino patikėjimo teise valdomos
VAE įmonių grupės, kuriai priklauso elektros energijos gamybos, skirstymo ir aptarnavimo
įmonės, valdymo gaires. Tarp esminių pokyčių – grupės korporatyvinio valdymo stiprinimas,
valdymo ir priežiūros organų atsakomybių išgryninimas sukuriant stebėtojų tarybas ir
išrenkant nuolat veikiančias valdybas.
Pertvarkius valdymo struktūrą, patronuojančiojoje bendrovėje VAE ir jai pavaldžiose
dukterinėse bendrovėse AB LESTO bei Lietuvos energija, AB (dabartinis pavadinimas
„Lietuvos energijos gamyba“, AB) buvo sudarytos stebėtojų tarybos su nepriklausomais bei
akcininko atstovais ir išrinktos nuolat veikiančios valdybos.
Įmonių grupės korporatyvinio valdymo modelio įgyvendinimui buvo paruoštas detalus
veiksmų planas, kuriame siūloma: bendrovių įstatų pakeitimai, stebėtojų tarybų ir bendrovių
valdybų formavimas, patronuojančios bendrovės pavadinimo keitimas ir kt. strateginiai ir
sisteminiai ilgalaikiai sprendimai. Korporatyvinio valdymo pertvarka sudarė prielaidas įmonių
grupės veiklos kryptis orientuoti į tvarų valstybės tikslų, nustatytų Nacionalinėje Lietuvos
energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose, įgyvendinimą, užtikrinant atitiktį ES
Trečiajam energetikos teisės aktų paketui. Taip pat korporatyvinis įmonių grupės valdymas
turėtų užtikrinti įmonių grupės ilgalaikės vertės didinimą – patikimų, efektyvių ir kokybiškų
paslaugų teikimą klientams, subalansuotą pajėgumų plėtrą ir kapitalo grąžą akcininkui –
valstybei.
2013 m. rugpjūčio mėn., įgyvendindama minėtus korporatyvinio valdymo principus ir
įmonių grupės valdymo modelį, Finansų ministerija pritarė bendrovės VAE pavadinimo
pakeitimui į „Lietuvos energija“, UAB.
Įgyvendinant suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą 2012 m. pabaigoje
suskystintų gamtinių dujų prekybos ir tiekimo veiklai vykdyti buvo įsteigta UAB LITGAS.
Siekiant tinkamo ES trečiojo energetikos paketo dėl ES gamtinių dujų ir elektros energijos
rinkų reikalavimų vykdymo užtikrinimo, atskiriant energijos tiekimo ir gavybos veiklas nuo
perdavimo veiklos, Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 730 „Dėl valstybės
netiesiogiai kontroliuojamos įmonės įsigijimo“ pritarė UAB LITGAS kontrolės perleidimui
„Lietuvos energija“, UAB.
2013 m. rugsėjo mėn. Finansų ministerija pritarė „Lietuvos energija“, UAB, valdybos
2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimui dėl „Lietuvos energija“, UAB, tapimo UAB LITGAS
akcininke, pasirašant ir įsigyjant 2 000 000 (du milijonus) naujai išleidžiamų paprastųjų
vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra lygi 1 litui, apmokant naujai
išleidžiamų akcijų emisiją 2 000 000 litų piniginiu įnašu. Tokiu būdu buvo užtikrintas
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trečiajame energetikos pakete numatytas dujų gamybos bei tiekimo ir perdavimo veiklų
atskyrimo reikalavimas.
Finansų rinkų politika. Siekiant tinkamo finansų sektoriaus plėtros ir prisiimamos
rizikos balanso, efektyvaus finansų rinkos gilinimo, buvo parengti teisės aktų projektai, kurie
užtikrins laisvą kapitalo judėjimą ir laisvę teikti finansines paslaugas, efektyvią kapitalo rinkų
integraciją į ES finansų rinkas, saugią ir patikimą kredito įstaigų veiklą (plačiau žr. 4
skyriuje).
Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai. Lietuvos pirmininkavimo laikotarpis 2013
m. II pusmetis Finansų ministerijai buvo ypač svarbus dėl finansų ir ekonomikos srities
klausimų aktualumo ir gausos ES Tarybos darbotvarkėje. Pirmininkaujanti Lietuva užsibrėžė
siekį prisidėti prie ES valstybių narių finansinio sektoriaus ir viešųjų finansų stiprinimo, ES
ekonomiką orientuoti į augimą, efektyvų valdymą ir tvirtesnį socialinį matmenį.
Pirmininkaujant Lietuvai buvo pasiekta ženkli pažanga Bankų sąjungos srityje, skirtas
dėmesys ES valstybių narių atsakingai ekonomikos politikai, priimti svarbūs teisės aktai,
kurie stiprina ES piliečių finansinių interesų apsaugą ir jų teises.
Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai buvo pasiekti užsibrėžti tikslai dėl trijų Bankų
sąjungos elementų – pasiektas susitarimas Taryboje dėl Bendro pertvarkymo mechanizmo,
užbaigtos derybos su Europos Parlamentu dėl Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos ir
Indėlių garantijų sistemų direktyvos. Lietuvos pirmininkavimo metu buvo laiku pasiektas
sutarimas dėl 2014 m. ES biudžeto. Kaip buvo užsibrėžta, iki 2013 m. pabaigos buvo
patvirtintas ES sanglaudos politikos reglamentų paketas. Esminė pažanga buvo pasiekta
derybose dėl Nuosavų išteklių teisės aktų paketo. Buvo pasiekti svarbūs susitarimai su
Europos Parlamentu dėl draudimo srities Omnibus II direktyvos, Centrinių vertybinių
popierių depozitoriumų reglamento bei audito reformos, pasiektas susitarimas Taryboje dėl
Mokėjimo sąskaitų direktyvos, dėl Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius
popierius subjektų direktyvos pakeitimo („UCITS V“), kuria tobulinamasi kolektyvinių
investavimo subjektų veiklos reguliavimas ir stiprinamas investuotojų interesų apsauga.
Pasiekta esminė pažanga daugeliu kitų Finansų ministerijos kompetencijai tenkančių klausimų
finansinių paslaugų (pvz., finansinių priemonių rinkas reglamentuojančių ES teisės aktų),
mokesčių, audito bei sanglaudos politikos srityse. Didelis dėmesys buvo skiriamas ES
Ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimui ir ES šalių narių fiskalinei priežiūrai.
Finansų ministerija kartu su Užsienio reikalų ministerija Lietuvos pirmininkavimo ES
Tarybai metu Lietuvoje suorganizavo du aukšto lygmens renginius – neformalią Ekonomikos
ir finansų reikalų tarybą (ECOFIN) ir neformalų ministrų, atsakingų už Sanglaudos politiką,
susitikimą. Taip pat Finansų ministerija suorganizavo 6 ekspertinio lygmens renginius: 1)
neformalūs ES Tarybos Biudžeto komiteto posėdis, 2) Neformalus finansinių paslaugų darbo
grupės (atašė) posėdis, 3) Tarptautinė vertinimo konferencija „Sanglaudos politika 2014–2020
m.: įrodymais grįsto programavimo ir vertinimo link“ (organizuojama kartu su Europos
Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties direktoratu), 4) Europos socialinio fondo
techninės darbo grupės (ESF) ir ESF komiteto susitikimas, 5) 2007–2013 m. Europos
Sąjungos struktūrinės paramos finansavimo laikotarpio uždarymo renginys, 6) Neformalus
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Europos Tarybos struktūrinių priemonių darbo grupės posėdis. Dar daugiau įvairių susitikimų
ir darbo grupių Finansų ministerijos atstovai surengė ES institucijose.
Finansų ministerijos veiklos viešinimas. 2013 m. Finansų ministerija nuosekliai ir
operatyviai informavo visuomenę aktualiais viešųjų finansų klausimais. Ypač daug dėmesio
buvo skirta visuomenės informavimui apie Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai, taip pat
biudžeto, valstybės skolinimosi, centralizuoto turto valdymo reformų, mokesčių
administravimo tobulinimo ir finansinio raštingumo klausimams. Paminėtina, kad ministerija
kaip partnerė dalyvavo „Danske Bank A/S“ organizuojamoje finansinio raštingumo
olimpiadoje, ir jau tradiciniu tapusiame Ministro Pirmininko tarnybos projekte „Moksleiviai į
Vyriausybę“.
Viena iš pagrindinių informavimo priemonių buvo Finansų ministerijos interneto
svetainė, taip pat buvo teikiami pranešimai spaudai, informacija žiniasklaidos atstovams,
ministerijos atstovai dalyvavimas televizijos bei radijo laidose, interneto portalų
konferencijose.
Funkcijų peržiūra. Vykdant Vyriausybės 2013 m. birželio 3 d. pasitarimo sprendimą
(protokolo Nr. 36 5 klausimas) 2013 m. atlikta Finansų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų
buhalterinės apskaitos funkcijų peržiūra, kuri apėmė Finansų ministerijos, Finansų
ministerijos mokymo centro, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie
Finansų ministerijos, Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos, Audito apskaitos tarnybos, Turto vertinimo priežiūros tarnybos buhalterinės
apskaitos funkcijas. Funkcijų peržiūrą atliko finansų ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymu
Nr. 1K-208 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė.
Funkcijų peržiūros rezultatai: atlikta teisinės aplinkos, buhalterinės apskaitos funkcijų
ir sukuriamų produktų analizė, pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų
nuostatas sudaryta finansų kontrolės sistemos schema ir analizuota įstaigų finansų kontrolės
sistemų atitiktis teisės aktų reikalavimams, tiriant teisinę aplinką analizuotos asignavimų
valdytojų ir įstaigos vadovo teisės ir pareigos bei buhalterinės apskaitos darbo organizavimo
būdai, sudarytas pagrindinių buhalterinės apskaitos funkcijų, kurioms atlikti skiriama ne
mažiau nei 80 proc. darbo laiko, sąrašas, funkcijos suskirstytos į temines grupes ir jų
sukuriamų produktų apimtys pavaizduotos grafiškai, atliktas įstaigų palyginimas.
2013 m. lapkričio 21 d. funkcijų peržiūros ataskaita pristatyta Viešojo valdymo
tobulinimo komisijai.
Įgyvendinus Finansų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų buhalterinės apskaitos
funkcijų peržiūros rekomendacijas bus optimizuoti žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, skiriami
buhalterinės apskaitos funkcijoms vykdyti, taip pat užtikrintas tinkamas ir teisėtas
buhalterinių funkcijų vykdymas Finansų ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose.
Finansų ministro valdymo srities įstaigų veikla. Siekdama efektyvios finansų
ministro valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklos Finansų ministerija 2013 m. tobulino
finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos teisinį reglamentavimą rengdama
teisės aktų projektus ir priėmė finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų savininko
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus sprendimus.
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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, CPVA ir Uždarajai akcinei
bendrovei ,,Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (toliau – VIPA).
2013 m. parengtos ir patvirtintos Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų
organizavimo taisyklės, Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijos
sprendimų nagrinėjimo taisyklės, Skundų dėl turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos
egzamino komisijos sprendimų nagrinėjimo taisyklės, Turto arba verslo vertintojo
išsilavinimo, profesinės patirties ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimų aprašas, Turto arba
verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo ir galiojimo taisyklės. Parengtas ir
pateiktas Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių
pensijų įstatymo 1, 3, 6, 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-265 ir
Lietuvos Respublikos tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 6, 51, 531 54, 55
straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-266“ projektas. Parengtos išvados dėl
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų
įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4648“ projekto, susijusios su
muitinės pareigūnų (statutinių valstybės tarnautojų) teisės gauti valstybinę pensiją ir kitų
socialinių garantijų teisiniu reglamentavimu bei garantijų plėtimu. Siekiant užtikrinti finansų
ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių veiklos efektyvumą buvo
peržiūrėti teisės aktai, reglamentuojantys šių įmonių išlaidų planavimą, ir įmonių įstatų
pakeitimai, įtvirtinantys griežtesnę valstybės valdomų įmonių išlaidų kontrolę. Parengus ir
patvirtinus Muitinės įstaigų statutinio valstybės tarnautojo statuso atkūrimo taisyklių
pakeitimą muitinės įstaigų statutinio valstybės tarnautojo statuso atkūrimo principai buvo
suderinti su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis ir centralizuotą
personalo funkcijos atlikimą užtikrinančiomis teisės aktų nuostatomis. Patvirtintu Darbo
uždarojo režimo sąlygomis taisyklių pakeitimu buvo aiškiau ir tiksliau reglamentuotos
uždarojo režimo sąlygos – specialiųjų saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų
gamybos medžiagų laikymas.
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos 2013
metais parengė ir patvirtino 154 saugiųjų dokumentų blankų ir saugiųjų dokumentų blankų
grafinius projektus, įvertino pateiktus 175 saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų
etalonų projektus, parengė 177 saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų
technologinės apsaugos priemonių aprašus (trimis lygiais: visuomenei, specialistams,
ekspertams), atliko 17 licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimų (licencijuojamos
veiklos sąlygų laikymosi pažeidimų, kurie lemtų licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos
galiojimo panaikinimą, nenustatyta).
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013 metais
išdavė 1 licenciją organizuoti lošimus B kategorijos automatais, 1 licenciją organizuoti
lažybas, 1 licenciją organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais. Atlikti 3
lošimų ir loterijų organizatorių vykdomos veiklos kontrolės planiniai tikrinimai. Taip pat
buvo pradėti 4 lošimų ir loterijų organizatorių vykdomos veiklos kontrolės planiniai
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tikrinimai. Atliktų lošimų ir loterijų organizatorių patikrinimų santykis su šių patikrinimų
metu nustatytais pažeidimais sudaro 45 procentus. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos 2013 metais aktyviai bendradarbiavo tarptautinėse
institucijose – dalyvavo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje, Europos
lošimus prižiūrinčių institucijų forumo (GREF) konferencijoje ir kt.
Finansų ministerijos mokymo centras 2013 m. vykdė Finansų ministerijos ir jos
reguliavimo sričiai priklausančių organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, administracinių gebėjimų tobulinimą pagal pagrindines ministerijos
veiklos sritis ir suorganizavo 238 kvalifikacijos tobulinimo renginius (mokymus), kuriuose
dalyvavo 3906 dalyviai. Visų mokymo renginių apimtis akademinėmis valandomis – 1208.
Tikslas – užtikrinti ne mažesnį kaip 9,6 proc. Finansų ministerijos ir jos reguliavimo sričiai
priklausančių organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
tobulinusių administracinius gebėjimus, skaičiaus, lyginant su bendru valstybės tarnautojų
skaičiumi, santykį – yra pasiektas (15,6 proc., t. y. 63 proc. daugiau, negu planuota). Taip pat
pasiektas 4 proc., lyginant su planu, didesnis teigiamai įvertintų mokymo renginių skaičiaus
augimas, ir tai leidžia teigti, kad gerėja Finansų ministerijos mokymo centro organizuojamų
mokymo renginių kokybė.
Turto vertinimo priežiūros tarnyba 2013 metais atliko 6 turto arba verslo vertinimo
įmonių planinius patikrinimus pagal iš anksto patvirtintą ir Turto vertinimo priežiūros
tarnybos tinklalapyje www.tvpt.lt paskelbtą patikrinimo planą ir 2 neplaninius patikrinimus.
Atlikus planinius ir neplaninius patikrinimus buvo parengti patikrinimo aktai. Netinkamai
turto arba verslo vertinimo ataskaitas parengusiems vertintojams buvo taikytos drausminės
nuobaudos. Turto vertinimo priežiūros tarnyba 2013 metais gavo ir išnagrinėjo 302 prašymus
dėl turto arba verslo vertintojų veiksmų ir parengtų jų turto arba verslo vertinimo ataskaitų.
Viena iš Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytų Turto
vertinimo priežiūros tarnybos funkcijų – turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties
Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems
reikalavimams vertinimas. Vykdydama šią funkciją Turto vertinimo priežiūros tarnyba 2013
metais parengė ir pateikė 44 turto arba verslo vertinimo ataskaitų išvadas, kuriose ataskaitos
buvo pripažintos neatitinkančiomis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų
įstatymo 22 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Nemažas dėmesys skirtas turto ir verslo
vertintojų kvalifikacijos tobulinimui (iš viso ataskaitiniu laikotarpiu organizuotuose turto arba
verslo vertintojams skirtuose mokymuose ir seminaruose dalyvavo 408 klausytojai).
Viešoji įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba, siekdama tenkinti viešuosius interesus ir
užtikrinti finansinių ataskaitų informacijos vartotojų pasitikėjimą audituotomis finansinėmis
ataskaitomis bei sudaryti galimybę ūkio subjektams parengti finansines ataskaitas, kuriose
rodoma pagrįsta ir teisinga jų finansinė būklė, o finansinių ataskaitų informacijos vartotojams
– priimti teisingus sprendimus, 2013 metais atliko auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą,
rengė verslo apskaitos standartus ir jų metodines rekomendacijas, aiškino verslo apskaitos
standartų praktinį taikymą. Audito ir apskaitos tarnyba atliko 64 auditorių ir audito įmonių
atlikto audito kokybės peržiūrų vertinimus, parengė ir patvirtino 13 verslo apskaitos standartų,
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aktyviai dalyvavo ES Tarybos darbo struktūrų veikloje pagal Audito ir apskaitos tarnybos
kompetenciją.
CPVA 2013 metais 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, administravo 6 programas.
Tinkamai užtikrinus savalaikį ir išorės bei vidaus teisės aktus atitinkantį projektų,
finansuojamų iš ES, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimą buvo
pasiekta, kad išorės audito ar kitų išorinių patikrinimų metu nebuvo nustatyta sisteminių
nukrypimų nuo esminių reikalavimų, galinčių turėti svarbios įtakos institucijos veiklos
kokybei ir tinkamam jai paskirtų užduočių įgyvendinimui arba nesisteminių, tačiau
reikšmingų nukrypimų nuo esminių reikalavimų.
VIPA pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą Nr.
1224 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos komisijos sudarymo ir
atsakomybės už pasirengimą panaudoti 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinę paramą
paskirstymo“ priskiriama prie už pasirengimą panaudoti 2014–2020 metų ES struktūrinę
paramą atsakingų institucijų. 2013 m. VIPA kartu su Finansų misterija ir CPVA pasirašė
projekto „Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros pasirengimo
įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007–2013 metų Europos
sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų
programas, funkcijų vykdymas“ finansavimo ir administravimo sutartį. VIPA, atlikdama jai
pavestas funkcijas, kūrė finansinių instrumentų panaudojimo teisinę bazę ir administravimo
sistemą, aktyviai dalyvavo kuriant 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu
grąžintinos paramos administravimo sistemą. Taip pat dalyvavo Finansų ministerijos
sudarytos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos administravimo darbo grupės veikloje ir
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos administravimo sistemą reglamentuojančių teisės aktų
projektų derinimo procese.
2013 m. VIPA pasirašė 2 sutartis su Europos investicijų banku dėl paskolų teikimo
daugiabučių namų ir valstybinių aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų
bendrabučių renovacijai pagal ,,JESSICA iniciatyvą“.
Siekiant programos tikslo – optimizuoti valstybės lėšų planavimą, naudojimą ir
valdymą bei valstybės turto valdymą panaudojant informacines technologijas – 2013 metais
toliau buvo vykdomos priemonės siekiant pagerinti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės sistemos reformos metu įdiegtų informacinių sistemų ar jų posistemių
duomenų kokybę, tęsiamas dalinai centralizuotų sprendimų pilnas centralizavimas siekiant
užtikrinti tvarkomų duomenų saugumą.
Vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų
reikalavimais, tobulinama valstybės iždo apskaita ir atskaitomybė, siekiant, kad buhalterinė
apskaita būtų tvarkoma taikant kaupimo principą ir gerinama apskaitos duomenų ir su jų
tvarkymu susijusių procesų kokybė. Todėl 2013 metais buvo tobulinama Valstybės iždo
finansų valdymo ir apskaitos posistemė (toliau – FVIS) siekiant įgyvendinti viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų pasikeitimus ir naujus veiklos reikalavimus.
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Naudojant Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę
sistemą (toliau – VSAKIS) 2013 metais antrą kartą parengtos valstybės konsoliduotosios
finansinės ataskaitos ir pirmą kartą parengtas nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys už
2012 metus. VSAKIS naudoja apie 4100 viešojo sektoriaus subjektų.
2013 m. buvo teikiamos konsultacijos dėl Finansų valdymo ir apskaitos informacinės
sistemos (toliau – FVAIS) naudojimo, atsižvelgiant į naudotojų poreikius buvo tobulinamas
sistemos veikimas siekiant gerinti duomenų kokybę (FVAIS naudojasi apie 150 įstaigų).
Siekiant optimizuoti mokėjimo iš valstybės iždo procesus, 2013 metais toliau buvo
palaikoma ir plėtojama Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS).
VBAMS pritaikyta naudoti pagal naujus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus, nuo 2012 metų palaipsniui vykdomas visiškas sistemos
centralizavimas. 2013 metais įsigyta centralizavimui vykdyti reikalinga programinė ir
techninė įranga, taip pat įranga, skirta Finansų ministerijos valdomų ir tvarkomų informacinių
sistemų saugos gerinimui.
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, centralizavimo principų įgyvendinimas (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. 2013 metais vykdant
koordinavimo institucijos funkcijas, parengtos ir (arba) patvirtintos 11 tarpinių ir 6 metinių
finansuojamų programų ir priemonių ataskaitos. Parengta Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos įgyvendinimo Lietuvoje metinė ataskaita, 2013 m. balandžio 23
d. suorganizuotas metinis atsiskaitymas donorams už paramos panaudojimą Lietuvoje.
2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimas. 2013
metais buvo tęsiamas valdymo ir kontrolės sistemos Lietuvoje kūrimas – parengtas II etapo
valdymo ir kontrolės sistemos aprašas, parengti ir patvirtinti visi 2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų administravimui reikalingi teisės aktai.
Taip pat buvo parengtos dvi 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
įgyvendinimo Lietuvoje metinės ataskaitos ir 2013 m. balandžio 25 d. suorganizuotas 2009–
2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų metinis susitikimas su valstybėmis
donorėmis, kurio metu atsiskaityta už EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
įgyvendinimą Lietuvoje.
2013 metais buvo parengtos, suderintos ir pasirašytos visos 25 planuotos 2009–2014
m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų bei techninės paramos ir
Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo sutartys.
Pasirašius Lietuvos programų operatorių vykdomų programų paramos sutartis,
valstybėms donorėms buvo pradėtos teikti šių programų tarpinės finansinės ataskaitos, kuriose
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buvo deklaruota 387 641 euras patirtų tinkamų finansuoti išlaidų. Minėtose ataskaitose taip
pat buvo paprašyta ir pagal jas gauta 5 000 681 euras 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų paramos lėšų. Be to, 2013 m. buvo gauta 6 393 tūkst. eurų programų
paramos sutartyse programoms įgyvendinti numatytų avansinių mokėjimų.
ES fondų administravimas.
Ignalinos programa. Finansų ministerija, atlikdama 2007–2013 metų Ignalinos
programos lėšų valdymo institucijos funkcijas, 2013 metais patikrino, patvirtino ir pateikė
Energetikos ministerijai 3 iš CPVA gautas 2007–2013 metų Ignalinos programos nacionalinės
agentūros mokėjimo paraiškas, kuriose CPVA prašė pervesti 109,35 mln. litų 2007–2013
metų Ignalinos programos lėšų, ir šias lėšas pervedė Ignalinos programos projektams
įgyvendinti.
Sanglaudos fondas. Iš viso per Sanglaudos fondo paramos įgyvendinimo laikotarpį
buvo įgyvendinti 53 transporto ir aplinkos apsaugos sektoriaus (įskaitant techninę paramą)
projektai. Iki 2013 m. gruodžio 31 d. rangovams išmokėta beveik 810,69 mln. eurų (2799
mln. litų) Sanglaudos fondo lėšų (98,2 proc. skirto limito). EK pateiktos 53 projektų galutinio
mokėjimo paraiškos kartu su galutinėmis projektų įgyvendinimo ataskaitomis (transporto
sektoriaus – 17, aplinkos apsaugos sektoriaus – 27, techninės paramos sektoriaus – 9). 2013
metais iš EK buvo gautos 8 projektų galutinės išmokos – beveik 15,8 mln. eurų (54,55 mln.
litų). Iš viso iš EK gautos 27 projektų galutinės išmokos.
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa. Finansų ministerija
atlikdama tvirtinančiosios institucijos funkcijas, 2013 metais EK pateikė 3 tarpinio mokėjimo
paraiškas, kuriose iš EK prašyta 11,55 mln. Eurų, ir šios išmokos gautos.
ES 2007–2013 m. struktūrinė parama. Siekiant efektyviai ir tinkamai panaudoti
2007–2013 m. veiksmų programoms įgyvendinti skirtas ES fondų lėšas, Finansų ministerijos
siūlymu 2013 metais atliktas ES fondų lėšų perskirstymas tarp skirtingų veiksmų programų:
lėšos padidintos Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos prioritetams įgyvendinti, ir sumažintos prioritetams, įgyvendinamiems pagal
Techninės paramos veiksmų programą ir Ekonomikos augimo veiksmų programą.
Įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programoje įtvirtintas nuostatas dėl
valstybės tarnautojų ir darbuotojų nuoseklios kvalifikacijos kėlimo ir motyvacijos stiprinimo
sistemos sukūrimo, 2013 metais buvo organizuojami ES struktūrinę paramą administruojančių
institucijų darbuotojų mokymai. Pagal Finansų ministerijos sudarytą sutartį „ES struktūrinę
paramą administruojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo paslaugos
Lietuvoje“ buvo suorganizuoti 250 mokymo seminarai pagal 56 temas, iš viso apmokyta 4200
darbuotojų iš 21 institucijos.
2013 metais EK pateiktos 4 veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitos, kurias EK
patvirtino.
Gauti EK sprendimai dėl dviejų didelės apimties projektų finansavimo iš ES lėšų:
„Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio II etapas“ (141,7 mln.
litų) ir ,,Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (82,4 mln. litų).
Administruojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą, atsižvelgiant į Europos Audito
Rūmų, EK, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės auditų išvadas ir pateiktas
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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.
Siekdama užtikrinti ES fondų lėšų panaudojimo efektyvumą ir išvengti ES fondų lėšų
panaudojimo pažeidimų, 2013 m. Finansų ministerija tikrino, kaip tarpinės institucijos yra
pasirengusios vykdyti joms vadovaujančiosios institucijos paskirtas funkcijas. 2013 m. II–IV
ketvirčiais buvo atliekamos rizikų valdymo planuose numatytos priemonės, siekiant įsitikinti,
ar tinkamai vykdomos vadovaujančiosios institucijos pavestos užduotys. Įgyvendinant rizikos
valdymo priemonių planą, buvo atlikti patikrinimai, susiję su projektų pajamomis, projektų
finansavimo ir administravimo sutarčių keitimais dėl stebėsenos rodiklių ir (arba) fizinių
veiklos įgyvendinimo rodiklių reikšmių nepasiekimo, taip pat atlikta pažeidimų tyrimo eigos,
rezultatų ir kokybės peržiūra, įgyvendinančių institucijų mokėjimo prašymo tikrinimo
procedūrų vadovo patikrinimas bei kitos rizikos valdymo plane numatytos priemonės.
Įgyvendintos periodinės rizikos valdymo priemonės, atliekant ES struktūrinės paramos
kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos procesų monitoringo modulio
duomenų peržiūrą, atliktos patikros vietoje ir kitos rizikos valdymo plane numatytos
priemonės. Taip pat įgyvendintos organizacinės rizikos valdymo priemonės, kuriomis buvo
siekiama užtikrinti atsekamumą ir vadovaujančios institucijos teikiamų paslaugų kokybę,
ugdyti darbuotojų kompetenciją, atlikti pažeidimų tyrimų priežiūrą, vykdomas užduotis atlikti
laiku.
Siekiant informuoti apie ES lėšomis įgyvendinamų projektų naudą, vykdyta
informavimo kampanija, pristatanti pasiektus įgyvendintų projektų rezultatus. Regionuose
organizuoti informaciniai renginiai, įgyvendintas regioninės žiniasklaidos konkursas bei
reklaminė kampanija.
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, 2013 metais buvo įgyvendinamos ES struktūrinės
paramos vertinimo veiklos: koordinuoti ir atlikti 11 vertinimų (iš jų 3 įgyvendino Finansų
ministerija), kuriuose buvo nustatytas ES struktūrinės paramos rezultatyvumas bei poveikis ir
kurių išvados ir rekomendacijos buvo naudojamos rengiant ir tobulinant 2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą; įgyvendinamas išankstinis 2014–2020 m.
veiksmų programos vertinimas ir suorganizuota tarptautinė vertinimo konferencija
„Sanglaudos politika 2014–2020 m.: įrodymais grįsto programavimo ir vertinimo link“.
Tobulinant ES struktūrinės paramos administravimą, parengti ir Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2013 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 1K-097 ir 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu
Nr. 1K-419 patvirtinti 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“ pakeitimai.
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Pagal 2007–2013 metų veiksmų programas 2013 metais EK pateiktos 26 tarpinio
mokėjimo paraiškos, kuriose iš EK prašyta 1076,97 mln. eurų (3718,56 mln. litų). 2013 m.
pagal šias programas gauta 1072,51 mln. eurų (3703,16 mln. litų).
ES 2014–2020 m. struktūrinė parama. 2013 metais nacionaliniu lygiu vyko aktyvūs
pasirengimo panaudoti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšas darbai.
2013 m. II ketv. buvo parengti Partnerystės sutarties ir 2014–2020 m. ES struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) projektai. Atsižvelgiant į
EK pastabas, Partnerystės sutarties ir veiksmų programos projektai buvo pakoreguoti ir 2014
m. vasario 4 d. Partnerystės sutarties projektas buvo oficialiai pateiktas derinti EK.
2013 m. ES lygiu vyko trišaliai dialogai (derybos) su Europos Parlamentu dėl 2014–
2020 m. ES sanglaudos politikos reglamentų projektų. Derybos dėl šių reglamentų buvo
pabaigtos ir reglamentai patvirtinti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu. Reglamentai
įsigaliojo 2013 m. gruodžio 20 d.
Kuriant 2014–2020 m. Lietuvai skiriamų ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir
kontrolės sistemą, Vyriausybės 2013 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 622 buvo nustatytos veiksmų
programą administruojančios institucijos: vadovaujančioji, tvirtinančioji, mokėjimo, tarpinės.
Atsižvelgiant į Finansų ministerijos siūlymą, Seimo 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. XII592 Valstybės kontrolei pavesta atlikti veiksmų programos audito institucijos funkcijas.
Finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 sudaryta 2014–2020 metų
ES struktūrinės paramos administravimo darbo grupė, kurioje derinami pagrindiniai 2014–
2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų administravimo procesai. Iki 2013 m. pabaigos parengti
pagrindinių teisės aktų, reikalingų 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų administravimui
Lietuvoje, projektai:
1. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklių projektas, kuriame
nustatomos valdymo ir kontrolės sistemos institucijų ir institucijų, dalyvausiančių
administruojant veiksmų programą, atsakomybė ir funkcijos;
2. Veiksmų programos administravimo taisyklių projektas, kuriame nustatoma
veiksmų programos administravimo tvarka;
3. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių projektas, kuriame nustatoma iš
ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų vertinimo, atrankos, finansavimo ir
įgyvendinimo tvarka.
2013 m. spalio 30 d. patvirtintas Vyriausybės nutarimas Nr. 998, kuriame
ministerijoms numatyta galimybė atrinktus valstybės projektus savo rizika pradėti finansuoti
iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytų 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų
lėšų (teisės aktuose dėl biudžeto lėšų panaudojimo nustatyta tvarka). Šis nutarimas sudarė
prielaidas 6–12 mėn. paankstinti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo
pradžią.
01.002 programos įgyvendinimo rezultatai
Vertinimo
kriterijaus

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas, mato

2013-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės

Pastabos

20
kodas

vienetai

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
Siekti efektyvios Finansų ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklos
Struktūrinis valdžios
sektoriaus balanso
R-01-02rodiklio sumažėjimas
0,5
1,1
220
01-01
(procentiniai punktai)
(mažiausiai 0,5
procentinio punkto)
Pasiekta Finansų
ministerijos valdymo
sričiai priklausančių
įstaigų metiniuose veiklos
R-01-02planuose numatytų
100
96,8
96,8
01-02
programų tikslams
įgyvendinti nustatytų
rezultato kriterijų
reikšmių dalis (procentai)
Įvertinta viešųjų išlaidų,
kurias apima asignavimų
R-01-02valdytojų programų
2
3,6
180
01-03
vertinimas, dalis
(procentai)
Laiku įgyvendintos
Lietuvos pirmininkavimo
ES
R-01-02Tarybai 2013 m.
100
100
100
01-04
tarpinstitucinio veiklos
plano priemonės pagal
Finansų ministerijos
kompetenciją (procentai)
1 tikslo 1 uždavinys
Užtikrinti teisės aktais Finansų ministerijai pavestų finansų srities valstybės valdymo funkcijų
vykdymą

P-01-0201-01-01

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

78

83

106,4

P-01-0201-01-02

Finansų ministerijos
interneto svetainės
lankytojų skaičiaus
didėjimas (procentai)

5

-

-

P-01-0201-01-03

Mokymuose dalyvavusių
asmenų, kurie sėkmingai
baigė mokymą ir gavo
mokymo pažymėjimus,
dalis (procentai)

92

100

100

Nuo 2013 m. liepos, įdiegus
su Lietuvos pirmininkavimu
ES Tarybai susijusias
papildomas interneto svetainės
apsaugos priemones,
lankytojų skaičiaus tapo
neįmanoma palyginti su
ankstesniais laikotarpiais
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1 tikslo 2 uždavinys
Užtikrinti Finansų ministerijos valdymo srities įstaigų veiklą
Komandiruočių į ES
Tarybos darbo struktūras,
formalias ir neformalias
tarybas, Europos
P-01-02Parlamentą, Europos
1,01
1,03
01-02-01
Sąjungos valstybes nares
pagal Finansų ministerijos
kompetenciją skaičius
(vienetai)
Pasiekta Audito ir
apskaitos tarnybos
metiniame veiklos plane
nustatytų atliekamos
auditorių ir audito įmonių
P-01-02veiklos viešosios
100
96
01-02-02
priežiūros ir verslo
apskaitos standartų (naujų
ir esamų pakeitimų)
rengimo ir aiškinimo
vertinimo kriterijų
reikšmių dalis (procentai)
Išmokėtų draudimo
išmokų už padarytą žalą
dėl atliekamo ir (ar)
P-01-02atlikto turto arba verslo
0,4
0,005
01-02-03
vertinimo ir vertintojų
civilinės atsakomybės
draudimo sumos santykis
(procentai)
Saugiųjų dokumentų ir
saugiųjų dokumentų
P-01-02blankų leidybos
1,0
9,5
01-02-04
efektyvumo pokytis,
palyginti su praėjusiais
metais (procentai)
Finansų ministerijos ir jos
reguliavimo sričiai
priklausančių organizacijų
tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo
P-01-02sutartis, administracinių
2400
3906
01-02-05
gebėjimų tobulinimas
pagal pagrindines
ministerijos veiklos sritis
(vienetai)

102

96,0

100

Pasiekta reikšmė laikoma
įvykdyta 100 proc., nes
planuota, sudarys ne daugiau
kaip 0,4 proc.

100,0

Pasiekta reikšmė laikoma
įvykdyta 100 proc., nes
planuota, kad efektyvumas
didės ne mažiau kaip 1 proc.

162,8

Atlikta daugiau mokymų

Atliktų loterijų ir lošimų
organizatorių patikrinimų
P-01-02ir jų metu nustatytų
45
45
100,0
01-02-06
pažeidimų santykis
(procentai)
1 tikslo 3 uždavinys
Užtikrinti tinkamą pirmininkavimą ir atstovavimą ES Tarybai
Lietuvos Nuolatinėje
atstovybėje Europos
P-01-02Sąjungoje išlaikomų
6
7
116,7
01-03-01
Finansų ministerijos
pareigybių skaičius
(vienetai)
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P-01-0201-03-02

P-01-0201-03-03

P-01-0201-03-04

P-01-0201-03-05

P-01-0201-03-06

P-01-0201-03-07

Komandiruočių į ES
Tarybos darbo struktūras,
formalias ir neformalias
tarybas, Europos
Parlamentą, ES valstybes
nares pagal Finansų
ministerijos kompetenciją
skaičius (vienetai)
Įdiegta pirmininkavimo
funkcijas pagal Finansų
ministerijos kompetenciją
atliekančių asmenų
finansinio skatinimo
sistema (vienetai)
Pagal Finansų ministerijos
kompetenciją
įgyvendintas
pirmininkavimo
susitikimų kalendorius
Komandiruočių į
tarptautinių organizacijų
susitikimus ir susitikimus
trečiosiose valstybėse
pagal Finansų ministerijos
kompetenciją skaičius
(vienetai)
Komandiruočių į ES
Tarybos darbo struktūras
pagal Audito ir apskaitos
tarnybos kompetenciją
skaičius
Pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
lygiu patvirtintą sąrašą
įgyvendintas B
susitikimų, kurių išlaidas
apmoka Finansų
ministerija, kalendorius
(vienetai)

334

299

89,5

1

1

100,0

1

1

100,0

23

18

78,3

7

7

100,0

1

1

100,0

2 tikslas
Optimizuoti valstybės lėšų planavimą, naudojimą ir valdymą bei valstybės turto valdymą panaudojant
informacines technologijas
Finansų ministerijos
veikloje valstybės lėšų
planavimui, naudojimui ir
valdymui taikomų
pažangių informacinių
technologijų sprendimų,
R-01-02kuriuos diegiant ar
6
6
100
02-01
modifikuojant
optimizuojami valstybės
lėšų planavimo,
naudojimo ir valdymo
veiklos procesai, skaičius
(vienetai)
2 tikslo 1 uždavinys
Užtikrinti Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos
įgyvendinimą
Sukurtų naujų
P-01-02optimizuotų ir
5
5
100
02-01-01
modernizuotų sistemos
funkcijų skaičius
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(vienetai)

Viešojo sektoriaus
subjektų buhalterinės
apskaitos ir finansinės
atskaitomybės bei
P-01-02informacinių sistemų
100
100
100
02-01-02
diegimo konsultacinio
centro suteiktų paslaugų
viešojo sektoriaus
subjektams procentas
(procentai)
2 tikslo 2 uždavinys
Gerinti valstybės piniginių išteklių valdymą
Užtikrintas technologinių
komponenčių gamintojo
palaikymas turimoms
P-01-02Valstybės biudžeto,
100
100
100
02-02-01
apskaitos ir mokėjimų
sistemos (VBAMS) NAV
licencijoms (procentai)
2 tikslo 3 uždavinys
Įgyvendinti Centralizuoto valstybės turto valdymo 2009–2016 m. strategiją
P-01-0202-03-01

Įsteigta valstybės įmonė,
centralizuotai valdanti
valstybės nekilnojamąjį
turtą (vienetai)

1

Įmonė nebuvo įkurta, kadangi
2013 m. nebuvo priimti
įstatymai, sudarantys sąlygas
šios įmonės steigimui (plačiau
žiūrėti 58 psl.).

-

3 tikslas
Užtikrinti tinkamą ES fondų ir kitos finansinės paramos administravimą
Šveicarijos finansinės
paramos techninės
paramos ir NVO fondų
įgyvendinimas
R-01-02(pripažintos tinkamos
64
26,5
41,4
03-01
finansuoti ir išmokėtos
paramos procentas nuo
skirtos pagal paramos
sutartis) (procentai)
2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų techninės
paramos projekto
R-01-02įgyvendinimas
26
58
223,1
03-02
(pripažintos tinkamos
finansuoti ir išmokėtos
paramos procentas nuo
skirtos pagal paramos
sutartį) (procentai)
R-01-0203-03

ES fondų lėšų naudojimo
plano kritinio lygio
įgyvendinimas (procentai)

100

78,5

78,5

R-01-0203-04

Visuomenės dalies, kuri
vertina, kad turi
pakankamai informacijos
apie ES investicijas ir su
jomis susijusius procesus,
kad galėtų įvertinti ES
paramos skyrimo

7

6

85,7

24
skaidrumą, padidėjimas
(procentai)

3 tikslo 1 uždavinys
Efektyviai naudoti Finansų ministerijai skirtą ES ir kitą techninę paramą
Įvykdyti Šveicarijos
finansinės paramos
metinių susitikimų ir
P-01-02ataskaitų donorams
2
2
100
03-01-01
parengimo planai
(vienetai)

P-01-0203-01-02

P-01-0203-01-03

P-01-0203-01-04

P-01-0203-01-05

P-01-0203-01-06

P-01-0203-01-07

Įvykdyti 2009–2014 m.
EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų
įgyvendinimo Lietuvoje
metinių strateginių
ataskaitų parengimo ir
metinių susitikimų su
valstybių donorių
atstovais planai (vienetai)
Parengti Lietuvos
Respublikos pozicijų,
susijusių su ES
sanglaudos politikos
planavimu ir
įgyvendinimu, projektai
(pateiktų ES institucijų
parengtų dokumentų ES
sanglaudos politikos
klausimais dalis)
(procentai)
Atlikti ES struktūrinės
paramos vertinimai
(suplanuotų vertinimų
dalis) (procentai)
Institucijoms
vadovaujančiosios
institucijos atsakomybe
pavestų vykdyti užduočių,
susijusių su Reglamento
Nr. 1083/2006 60
straipsnyje numatytomis
funkcijomis, rizikos
valdymo priemonių
planuose numatytų
priemonių įgyvendinimas
(procentai)
Parengtų metinių veiksmų
programų įgyvendinimo
ataskaitų skaičius
(vienetai)
Parengti Lietuvos
Respublikos 2014–2020
m. ES struktūrinės
paramos programavimo
dokumentų projektai
(vienetai)

3

3

100

100

100

100

100

100

100

90

90

100

4

4

100

2

2

100
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P-01-0203-01-08

Parengtas 2014–2020 m.
ES struktūrinės paramos
valdymo ir kontrolės
sistemos modelio
projektas (vienetai)

1

1

100

4 tikslas
Skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę Lietuvoje

R-01-0204-01

Pradėtų įgyvendinti
viešojo ir privataus
sektorių partnerystės
projektų skaičius

3

1

33,3

Nors Finansų ministerija
įvertino 5 viešojo ir privataus
sektorių partnerytės projektų
galimybių studijas, tačiau
Vyriausybei projektus
įgyvendinančios institucijos
pateikė tik 1 nutarimo projektą

4 tikslo 1 uždavinys
Dalyvauti kuriant viešojo ir privataus sektorių partnerystės administracinę sistemą, koordinuoti jos
veiklą
Nepanaudota dalis suplanuotų
lėšų dėl užsitęsusių viešojo
pirkimo procedūrų ir paslaugų
teikėjų skundų nagrinėjimo
teismuose, nebuvo galimybės
suplanuotu laiku sudaryti
Viešojo ir privataus
sutartį dėl „Studijos dėl VPSP
sektorių partnerystės
P-01-02proceso skatinimo ir projekto
skatinimo įgyvendinimas
81
60
74,1
04-01-01
tęstinumo galimybių“,
(projekto užduočių
sutaupytos lėšos atliekant
įvykdymas) (procentai)
viešąjį pirkimą „Internetinės
svetainės atnaujinimo
paslaugos“ – pirkimo
pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos nebuvo gauta tiekėjų
pasiūlymų

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
96583,8

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

79519,3

82

88428,3

76191,0

86

5873,3

4798,8

82

40141,7

31914,6

80

365,3

333,6

91

8155,5

3328,3

41
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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 –
2013 m. gruodžio 31 d. valdžios sektoriaus skola, įvertinus sudarytus išvestinių finansinių
priemonių sandorius, sudarė 47,1 mlrd. litų, arba 39,4 proc. BVP.
Išlaidos palūkanoms už valstybės vardu paimtas paskolas, išleistus Vyriausybės
vertybinius popierius (toliau – VVP) ir kitus valstybės vardu prisiimtus skolinius
įsipareigojimus 2013 metais sudarė 12,3 proc. į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą
surinktų mokesčių metinės sumos, t. y., palyginti su 2012 m. (13 proc.), sumažėjo 0,7
procentinio punkto. Šį pokytį nulėmė geresnis, nei planuota, mokestinių pajamų į valstybės
biudžetą surinkimas ir santykinai mažas valstybės skolos augimas.
2013 m. gautos palūkanos už investicijas į indėlius ir vertybinius popierius sudarė 16,2
mln. litų.
Įgyvendinant Valstybės skolos valdymo programą ir siekiant gerinti valstybės suteiktų
paskolų ūkio subjektams administravimą per 2013 metus iš skolininkų gauta 1546,69 mln. litų
įplaukų, iš to skaičiaus – 945,32 mln. litų paskolų ir 601,37 mln. litų sumokėtų palūkanų bei
delspinigių. Buvo planuota surinkti 517,48 mln. litų paskolų ir 515,74 mln. litų palūkanų. VĮ
„Indėlių ir investicijų draudimas“ neplanuotai grąžino 365,31 mln. litų paskolų.
Valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų dalis, denominuota eurais ir litais,
įvertinus išvestinių finansinių priemonių panaudojimą, 2013 metais 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
padidėjo 0,5 proc. punkto, palyginti su 2012 m. pabaiga (98,6 proc.), ir 2013 m. pabaigoje
sudarė apie 99,1 proc. Palūkanų normų kitimo rizika skolos valstybės vardu portfelyje yra
maža.
2013 m. trumpalaikiai valstybės vardu prisiimti skoliniai įsipareigojimai, kurių likutinė
trukmė nesiekia vienerių metų, sudarė 11 proc. visų valstybės vardu prisiimtų skolinių
įsipareigojimų (2012 m. – 14,1 proc.), vidutinė svertinė likutinė skolos trukmė – 4,9 metų.
Tarptautinių kredito reitingų agentūrų (toliau – agentūra) Moody’s, Standard&Poor’s
ir FitchRatings nustatyti ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta Lietuvos kredito reitingai yra
atitinkamai Baa1/A-/BBB+. 2013 metų spalio mėnesį agentūra Standard&Poor’s, remdamasi
lūkesčiais, kad Lietuvos ekonomikos augimas išliks tvirtas, o infliacijos lygis bus nuosaikus ir
padidės Lietuvos galimybės 2015 metais tapti devyniolikta euro zonos nare, pagerino Lietuvai
suteikto kredito reitingo (BBB) perspektyvą iš stabilios į teigiamą, o 2014 m. balandžio 11 d.
ši agentūra pagerino Lietuvos ilgalaikio skolinimosi reitingą net dviem pakopomis – nuo BBB
iki A-, tuo grąžindama jį prie vieno aukščiausio reitingų per visą mūsų šalies istoriją. Vienas
esminių šio sprendimo motyvų – ne tik Lietuvos pasiryžimas, bet ir sukurtos realios prielaidos
įsivesti eurą jau 2015 metais. Be to savo sprendimą Standard&Poor’s motyvavo tuo, kad
2013 metų Lietuvos ekonomikos augimo ir viešųjų finansų rezultatai viršijo agentūros
lūkesčius. 2013 metų balandžio mėnesį kita agentūra – FitchRatings – pagerino Lietuvos
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kredito reitingą iš BBB į BBB+ ir nustatė stabilią reitingo perspektyvą, atsižvelgdama į spartų
Lietuvos ekonomikos augimą, vykdomą fiskalinę konsolidaciją, numatomą valstybės skolos
sumažėjimą ir kitus veiksnius. FitchRatings reitingui teigiamą poveikį turėtų tolesnis
valstybės skolos mažėjimas ir palanki tarptautinė aplinka šalies ekonomikai augti. 2013 metų
gruodžio mėnesį FitchRatings patvirtino Lietuvos reitingą BBB+ dėl tikėtinos Lietuvos
narystės euro zonoje, o 2014 m. balandžio 4 d., teigiamai įvertinusi nuoseklius Lietuvos
žingsnius siekiant viešųjų finansų tvarumo ir narystės euro zonoje, pagerino mūsų šalies
ilgalaikio skolinimosi reitingo perspektyvą iš stabilios į teigiamą.
Centrinės valdžios sektoriaus skola skaičiuojama ir skelbiama Finansų ministerijos
interneto svetainėje www.finmin.lt kas mėnesį, o valdžios sektoriaus skola – kas ketvirtį.
2013 metais buvo išleista elektroninė metinio leidinio „Valstybės skola 2012“ versija.
Informacija yra teikiama Lietuvos statistikos departamentui, Lietuvos bankui, Europos
centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui ir EK Ekonomikos ir finansų reikalų
generaliniam direktoratui.
Finansų 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

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas,
mato vienetai

2013-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-01-04-01sudarytus
100
100
100
01
išvestinių
finansinių
priemonių
sandorius)
(proc. nuo visų
valstybės vardu
prisiimtų
skolinių
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įsipareigojimų)
Sugrįžusių
investuotų, tarp
Perviršis susidarė dėl VĮ
jų perskolintų
„Indėlių ir investicijų
R-01-04-01- lėšų sumos
100
104
104
draudimas“ ir „Sodros“
04
santykis su
neplaninių perskolintų
planuota
lėšų gražinimų
susigrąžinti
suma (procentai)
1 tikslo 1 uždavinys
Vyriausybės skolinimosi poreikį finansuoti laiku, mažiausiomis sąnaudomis ir valdant su skola
susijusią riziką
Metų pabaigoje padidėjo
Santykinai
santykinai likvidžių
likvidžių išleistų
išleistų ir neišpirktų
ir neišpirktų (ne
Vyriausybės obligacijų,
mažiau kaip 400
išplatintų litais, emisijų
mln. litų
skaičius, nes buvo
P-01-04-01- apimties)
3
4
133,0
siekiama sustabdyti
01-01
Vyriausybės
centrinės valdžios skolos
obligacijų,
dalies, kurią sudaro
išplatintų litais,
vidaus skola, mažėjimą ir
emisijų skaičius
plėtoti bei palaikyti
metų pabaigoje
efektyvią ir likvidžią
(vienetai)
vidaus VVP rinką.
Santykinai
likvidžių išleistų
ir neišpirktų (ne
mažesnių kaip
Gerėjant ekonominei
Lietuvos padėčiai, mažėjo
0,5 mlrd. eurų
arba JAV
poreikis skolintis, todėl
dolerių
metų pabaigoje
sumažėjo anksčiau
P-01-04-01- apimties)
9
8
89
01-02
Vyriausybės
planuotų santykinai
obligacijų,
likvidžių išleistų ir
neišpirktų emisijų
išplatintų
užsienio
skaičius.
rinkose, emisijų
skaičius metų
pabaigoje
(vienetai)
Naujų
Tarptautinės
Metų pabaigoje buvo
apsikeitimo
sudaryta papildoma ISDA
sandorių ir
bendroji sutartis, nes
išvestinių
vienam iš komercinių
finansinių
bankų, su kuriuo jau buvo
priemonių
sudaryta ISDA sutartis,
prekybos
P-01-04-01reorganizuojant savo
asociacijos
1
2
200,0
01-03
veiklą ir perduodant
(toliau – ISDA)
atitinkamas funkcijas
bendrųjų
kitam bankui toje pačioje
sutarčių,
bankų grupėje, su naująja
sudarytų su
potencialia sandorio
bankais,
šalimi buvo sudaryta
skaičius metų
identiška ISDA sutartis.
pabaigoje
(vienetai)
1 tikslo 2 uždavinys
Efektyviai valdyti valstybės vardu pasiskolintas lėšas ir su valstybės lėšų investavimu susijusią riziką
P-01-04-01- Naujų bendrųjų
Analizuojant tipines
3
0
0
02-01
sutarčių dėl
komercinių bankų
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atvirkštinių
atpirkimo
sandorių
sudarymo
galimybių
skaičius metų
pabaigoje
(vienetai)

(atvirkštinių) atpirkimo
sandorių sutartis iškilo
sunkumų bandant jas
suvienodinti ir sudaryti
Finansų ministerijai
priimtiną tipinę
(atvirkštinių) atpirkimo
sandorių sutartį. Derybos
buvo sustabdytos.
Vykdoma tolesnė analizė
ieškant priimtinų
variantų.

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
2141323,0
2141323,0

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

2060276,87

96,9

2060276,87

96,9

2.1.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos veikla
Siekdama programos tikslo – siekti efektyvios VMI veiklos – VMI 2013 m. ir toliau
plėtojo mokesčių administravimo sistemą, kurios veikla būtų paremta optimizuotais procesais,
rizikos valdymu, kvalifikuotu personalu, korupcijos prevencija.
2013 metais VMI į valstybės biudžetą pervedė 16 711 870 tūkst. litų pajamų, planas
įvykdytas 101,1 proc., gauta 186 314 tūkst. litų pajamų daugiau nei buvo planuota. Palyginti
su 2012 m., 2013 m. į valstybės biudžetą pervestos pajamos 2 193 046 tūkst. litų arba 15,1
proc. didesnė.
Mokestinių pajamų per 2013 metus gauta 15 683 461 tūkst. litų, t.y. 27 710 tūkst. litų
arba 0,2 proc. daugiau nei planuota. Mokestinių pajamų plano viršijimą nulėmė gautos
didesnės nei planuota pelno mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčio pajamos — bendroje
sumoje šių mokesčių gauta 390 144 tūkst. litų (12,6 proc.) daugiau nei buvo planuota. VMI
administruojamo pridėtinės vertės mokesčio, kurio pajamos 2013 m. sudarė 49,8 proc. visų
VMI administruojamų pajamų, gauta 364 005 tūkst. litų arba 4,2 proc. mažiau nei planuota,
VMI administruojamų akcizų – 75 230 tūkst. litų (2,2 proc.) mažiau nei planuota.
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Kitų pajamų surinkta 787 729 tūkst. litų, gauta 22 064 tūkst. litų (2,3 proc.) daugiau
nei planuota. Plano vykdymui teigiamos įtakos turėjo pajamos už atsitiktines paslaugas bei
pajamos iš baudų ir konfiskacijos, kurių per 2013 m. gauta atitinkamai 28 677 tūkst. litų (11,5
proc.) ir 37 1624 tūkst. litų (33,9 proc.) daugiau nei planuota; mokesčio už valstybinius
gamtos išteklius gauta 10 432 arba 28,1 proc. daugiau, kitų neišvardytų pajamų — 57 598
tūkst. litų daugiau.
Pajamų iš sandorių su turtu surinkta 240 681 tūkst. litų, tai 136 541 tūkst. litų arba 2,3
karto daugiau nei planuota. Didesnį pajamų surinkimą nulėmė žemės ir žemės gelmių išteklių
realizavimo pajamos, kurių 2013 m. gauta 142 722 tūkst. litų (2,6 karto) daugiau nei buvo
numatyta plane.
2013 m. buvo sėkmingai vykdomos priemonės, nustatytos Konsoliduoto mokesčių
mokėtojų mokestinių prievolių vykdymo ir mokesčių surinkimo užtikrinimo 2013–2014 metų
priemonių plane. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų ir VMI Didžiųjų mokesčių
mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo, Nepriemokų administravimo, Akcizų administravimo ir
Kontrolės departamentai kontroliuodami mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą per 2013
metus atliko 664 kompleksinius ir teminius patikrinimus (per 2012 m. – 772), 2631 mokestinį
tyrimą (per 2012 m. – 3259) ir 20765 operatyvius patikrinimus (per 2012 m. – 18849).
Įgyvendinant šiuos kontrolės veiksmus, sprendimais patvirtinta 143,2 mln. litų į biudžetą
papildomai mokėtinų mokesčių ir su jais susijusių sumų (per 2012 m. – 194,5 mln. litų),
nustatyta neatitikimų ir prieštaravimų (jų suma 100,5 mln. litų), kuriuos mokesčių mokėtojai
pašalino patikslindami mokesčio deklaracijas, (per 2012 m. – 67,4 mln. litų), surašyti 6694
ATP protokolų (per 2012 m. – 5052). VMI per 2013 metus nustatė 44,5 mln. litų vertės turto,
kurio įsigijimui pagrįsti galimai trūksta teisėtų pajamų, ir teisėsaugos institucijoms dėl galimai
neteisėto praturtėjimo perdavė informaciją apie 93 asmenis. 2013 m. gruodžio 1 d. bendra
skolininkų mokestinė nepriemoka, eliminavus mokestines sumas, dėl kurių vyksta
mokestiniai ginčai, buvo 1355 mln. litų. Palyginti su 2013 m. sausio 1 d. buvusia nepriemoka
(1627,5 mln. litų), ji sumažėjo 19 proc. (308,7 mln. litų). Per 2013 m. buvo išieškota ir (ar)
sumokėta 720,9 mln. litų mokestinės nepriemokos, t. y. 228,2 mln. litų arba 46,3 proc.
daugiau nei per 2012 m. Padidėjimą lėmė 213,4 mln. litų (67,6 proc.) daugiau išieškota
mokestinių nepriemokų iš bankų sąskaitose esančių lėšų.
Užtikrinant PVM prievolių vykdymą, viena iš pagrindinių VMI veiklos sričių – su
PVM sukčiavimu ir vengimu, nepagrįsta PVM atskaita, neteisingu PVM tarifų taikymu,
atvejų nustatymas. Viena iš efektyviausių kovos su sukčiavimu PVM srityje priemonių –
daugiašaliai patikrinimai su kitų šalių mokesčių administratoriais. Per 2013 m. pradėti du
daugiašaliai patikrinimai dėl galimo tarptautinio PVM sukčiavimo, prekiaujant elektros
buitinėmis prekėmis, iš kurių vienas atliekamas kartu su Latvijos ir Estijos mokesčių
administratoriais, kitas – kartu su Italijos, Kipro, Portugalijos, Latvijos mokesčių
administratoriais. Taip pat tęsiami du 2012 m. pradėti daugiašaliai patikrinimai – dėl
sukčiavimo prekiaujant degalais (kartu su Latvijos, Lenkijos, Kipro mokesčių
administratoriais) ir dėl galimo sukčiavimo vykdant prekybą naudotais automobiliais,
importuotais iš JAV ir parduotais Švedijos mokesčių mokėtojams, kuomet šie automobiliai
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suremontuojami Lietuvoje, nuslepiant mokesčius (kartu su Švedijos mokesčių
administratoriumi).
Nuo 2013 m. kovo 1 d. pradėjo veikti nauja VMI interneto svetainė, sukurta
įgyvendinant projektą e. VMI. Sukurtos naujos elektroninės paslaugos: gyventojai
elektroniniu būdu gali išsiimti ar pratęsti verslo liudijimą, registruotis PVM mokėtojais,
pateikti įvairius prašymus, teikti dokumentus VMI ir juos gauti. VMI interneto svetainėje
pradėjo veikti skaitmeninė asistentė, teikiant gyventojams atsakymus į juos dominančius
mokesčių klausimus tiesiogiai internetu.
2013 m. pagal trečiųjų asmenų pateiktus duomenis, kitą VMI turimą informaciją,
gyventojams per Gyventojų pajamų mokesčių informacinę sistemą buvo formuojamos ir
perduodamos į Elektroninę deklaravimo sistemą (toliau – EDS) pažymos apie jų gautas
pajamas ir išlaidas: daugiau kaip 2 mln. gyventojų suformuotos ir perduotos į EDS pažymos
apie jų pajamas ir išlaidas, jų pagrindu 1,64 mln. gyventojų suformuota preliminarių pajamų
deklaracijų. Gyventojų pajamų mokesčio permoka buvo pradėta grąžinti balandžio 10 d. Pagal
visas teisingai užpildytas 2012 m. mokestinio laikotarpio gyventojų pajamų mokesčio
deklaracijas 2013 metais 588 tūkst. gyventojų buvo grąžinta 219 mln. litų.
Vykdant ES lėšomis finansuojamą projektą „Svarbiausių Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Finansų ministerijos funkcijų struktūros ir valdymo modelių tobulinimas“
optimizavus VMI organizacinę struktūrą, įsteigti kompetencijos centrai, įdiegta moderni
Darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistema (toliau – DODVS). Tęsiant projekto
įgyvendinimą numatoma sukurti ir įdiegti VMI veiklos valdymo informacinę sistemą.
2013 metais atlikta Mokesčių mokėtojų registro integracija į Mokesčių mokėtojų
elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistema dėl užsienio juridinių
asmenų ir Lietuvos bei užsienio fizinių asmenų įregistravimo, išregistravimo, duomenų
keitimo registre – įgyvendinta galimybė šiems mokesčių mokėtojams naudotis elektroninėmis
paslaugomis.
2013 metais VMI tęsė įgyvendinti šiuos investicijų projektus: Programinės įrangos
kūrimas ir diegimas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymui įgyvendinti, Integruotos mokesčių
informacinės sistemos projektavimas ir diegimas, Kompiuterizuoto audito informacinės
sistemos plėtra, Duomenų saugyklos plėtra ir optimizavimas, 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 naujomis VMI informacinėmis sistemomis.
VMI baigė įgyvendinti investicijų projektą „Informacinių technologijų platformos
plėtra“, kuris skirtas aprūpinti VMI reikalinga kompiuterine ir sistemine programine įranga,
reikalinga Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti, sudaryti
sąlygas VMI informacinių sistemų ir taikomajai programinei įrangai funkcionuoti, VMI
darbuotojams kokybiškai ir laiku atlikti jiems paskirtas funkcijas. Pasiekta VMI pirmos
kategorijos valstybės informacinių sistemų darbingumo atkūrimo trukmė 15 minučių ir VMI
pirmos kategorijos valstybės informacinių sistemų nepertraukiamo veikimo trukmė per metus
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– 99,3 procento. Mokesčių mokėtojams teikiama nauda – užtikrinamas atitinkamų
informacinių sistemų veikimas ir elektroninių paslaugų teikimas, kas žymiai palengvina
mokesčių mokėtojų veiklą, mažina jų patiriamus kaštus vykdant Lietuvos Respublikos teisės
aktais numatytas prievoles.
2013 metais baigtas įgyvendinti investicijų projektas „Teritorinio (žinybinio)
kompiuterių tinklo plėtra“ – sujungtas VMI teritorinis kompiuterių tinklas su valstybiniais ir
komerciniais duomenų perdavimo tinklais ir sudarytos sąlygos tinkamiems duomenų mainams
su valstybės institucijomis ir mokesčių mokėtojais, ES institucijomis ir valstybėmis narėmis.
Užtikrintas VMI duomenų ir balso perdavimo tinklų tinkamas veikimas, išplėstas ir
modifikuotas teritorinis (žinybinis) kompiuterių tinklas, užtikrinta reikiama duomenų
perdavimo greitaveika ir patikimumas. Įdiegtos VMI IP telefonijos ir vaizdo konferencijų
sistemos leido stipriai sumažinti VMI veiklos sąnaudas.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr.
1358 ,,Dėl kasos aparatų įsigijimo išlaidų kompensavimo gyventojams programos
patvirtinimo“ nuostatas, 2013 m. buvo kompensuotos gyventojams, prekiaujantiems ne savo
gamybos ne maisto prekėmis ne lauko sąlygomis, kasos aparatų, įsigytų ir įregistruotų
teritorinėje VMI nuo 2011 m. lapkričio 9 d. iki 2012 m. spalio 31 d., įsigijimo išlaidos ar jų
dalis.
2013 m. VMI toliau tęsė banderolių gamybos užsakymo ir jų platinimo organizavimo
veiklą: 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 2012 m., 2013 m. pagaminta
16,6 mln. banderolių daugiau, t. y. banderolių poreikis padidėjo 5,6 proc. 2013 m. pagaminta
312,2 mln. banderolių (155,3 mln. – alkoholiniams gėrimams ir 156,9 mln. – tabako
gaminiams ženklinti) už 8,3 mln. litų (banderolių alkoholiniams gėrimams – už 6,3 mln. litų,
tabako gaminiams ženklinti – už 2 mln. litų). Mokesčių mokėtojai banderolėmis pagal su
spaustuvėmis sudarytose banderolių gamybos sutartyse numatytus užsakymų įvykdymo
terminus 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
(procentai)
VMI finansavimo išlaidų ir į
R-01-05nacionalinį biudžetą bei
01-02
fondus surinktų mokesčių,
įmokų santykis (procentai)

2013-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

100

101,6

101,6

1,05

0,8

123,8
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R-01-0501-03

R-01-0501-04
R-01-0501-05

R-01-0501-06

R-01-0501-07

R-01-0501-08

R-01-0501-09

PVM apmokestinamų
pardavimų santykis su namų
ūkių vartojimo išlaidomis
(indeksas)
PVM apmokestinamų
pardavimų santykis su
galutinio vartojimo
išlaidomis (indeksas)
Paslaugų, teikiamų
elektroniniu būdu, dalis
(procentai)
Deklaruotų PVM ir
gyventojų pajamų mokesčio
nepriemokų dalis nuo visų
deklaruotų PVM ir
gyventojų pajamų mokesčio
sumų (procentai)
Atliktų didžiųjų mokesčių
mokėtojų kompleksinių ir
teminių patikrinimų bei
mokestinių tyrimų, kurių
metu buvo naudojamos e.
audito priemonės, skaičiaus
ir visų atliktų didžiųjų
mokesčių mokėtojų
kompleksinių ir teminių
patikrinimų bei mokestinių
tyrimų skaičiaus santykis
(procentiniai punktai)
Rizikos analizės pagrindu
atliktų mokestinių
patikrinimų, kurių metu rasti
mokestiniai pažeidimai,
skaičiaus ir visų rizikos
analizės pagrindu atliktų
mokestinių patikrinimų
skaičiaus santykis
(procentai)

Pasitikinčių VMI veikla
respondentų (juridinių
asmenų) dalies padidėjimas
(procentiniai punktai)

2,19

2,17

99,1

1,72

1,70

98,8

49

65

132,7

3

1,09

100

73

73

100,0

91

91

100,0

2

–

–

Rodiklis įvykdytas, nes
siekiama kuo mažesnė šio
rodiklio reikšmė

VMI teikiamų paslaugų
kokybės vertinimai yra
atliekami įgyvendinat ES
struktūrinės paramos lėšomis
finansuojamą projektą
„Kokybės vadybos sistemos
diegimas“. Mokesčių
mokėtojų pasitikėjimo VMI
ir jos teikiamomis
paslaugomis lygio bei VMI
įvaizdžio vertinimą 2013 m.
buvo numatyta atlikti iš šiam
projektui skirto papildomo
finansavimo lėšų. 2013-0116 VMI Europos socialinio
fondo agentūrai (toliau –
ESFA) pateikė prašymą skirti
reikiamą finansavimą, tačiau
dokumentų vertinimo ir
derinimo procedūros tiek su
ESFA, tiek ir su Vidaus
reikalų ministerija, gerokai
užtruko ir tik 2013-07-02
papildomu susitarimu su
ESFA projektui skirtas
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papildomas finansavimas ir
iki 2014 m. balandžio mėn.
numatyta atlikti minėtą
vertinimą.
R-01-0501-10

R-01-0501-11

R-01-0501-12

R-01-0501-13

R-01-0501-14

R-01-0501-15

R-01-0501-16

R-01-0501-17

R-01-0501-18

Pasitikinčių VMI veikla
respondentų (juridinių
asmenų) dalies padidėjimas
(procentiniai punktai)
Rizikingiausių (pagal
institucijos įvertintas
reikšmingas rizikas)
mokesčių mokėtojų
patikrinimų (tyrimų) dalis
visuose atliktuose mokesčių
mokėtojų
patikrinimuose/tyrimuose
(procentai)
Laiku pateikusių ir
privalėjusių pateikti GPM
deklaracijas mokesčio
mokėtojų skaičiaus santykis
(procentai)
Laiku pateikusių ir
privalėjusių pateikti PVM
deklaracijas mokesčio
mokėtojų skaičiaus santykis
(procentai)
Po „švelniųjų“ poveikio
priemonių taikymo (iki
priverstinio išieškojimo
priemonių) sumokėta (po
mokėjimo termino)
einamosios nepriemokos
santykinė dalis (procentai)
Planinių patikrinimų (apie
kurių atlikimą mokesčių
mokėtojai informuojami iš
anksto) dalis palyginti su
visais patikrinimais
(procentai)
Neplaninių patikrinimų metu
surašytų ATPP, padėjusių
užkirsti kelią žalos
visuomenei, kitų asmenų
interesams atsiradimui, kai ši
žala ar pavojus reikšmingi,
dalis, lyginant su visais
neplaninių patikrinimų metu
surašytais ATPP (procentai)
Palankiai vertinančių
aptarnavimo kokybę naujų
mokesčių mokėtojų dalis
(procentai)
Institucijos rengiamų viešų
teisės aktų pakeitimų,
mažinančių administracinę
naštą ir panaikinančių ūkinės
veiklos suvaržymus, skaičius
(vienetai)

73

74,7

102,3

86

91,6

106,5

83

94

113,3

96

96

100,0

61

–

–

94

98

104,3

43

50

116,3

89

90

101,1

18

25

138,9

Pasikeitus Mokesčių
administravimo įstatymo105
str. 2 d., kriterijaus reikšmė
nebuvo skaičiuojama
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R-01-0501-19

Panaikintų informacinių
įpareigojimų skaičius
(vienetai)

24

30

125

R-01-0501-20

Mokesčių mokėtojų
skaičiaus santykis su VMI
darbuotojų skaičiumi
(indeksas)

510

511

100,2

R-01-0501-21

Mokesčių apskaitos išlaidos,
tenkančios vienai atliktai
transakcijai (litai)

0,69

0,64

107,2

Mokesčių mokėtojų, turinčių
mokestinę nepriemoką,
R-01-05skaičiaus santykis su bendru
16,5
13,6
117,6
01-22
mokesčių mokėtojų
skaičiumi (procentai)
1 tikslo 1 uždavinys
Plėtoti mokesčių administravimo sistemą, kuri būtų paremta optimizuotais procesais, rizikos valdymu,
kvalifikuotu personalu, korupcijos prevencija bei gerinti VMI įvaizdį
Kur kas daugiau nei planuota
pranešimų gauta dėl itin
aktyvių komunikacijos
priemonių, informuojant
gyventojus apie nustatomus
mokesčių pažeidimus,
Vykdant komunikavimo
proaktyviai informuojant
priemones, VMI
mokėtojus apie galimybę
pasitikėjimo telefonu (1882)
pranešti Valstybinei
ir programėle išmaniesiems
P-01-05mokesčių inspekcijai apie
telefonams „Pranešk“ gautų
5
19,9
398
01-01-01
pažeidimus VMI
pranešimų apie galbūt
pasitikėjimo telefonu 1882 ir
vykdomus mokestinius
programėle „Pranešk“, taip
pažeidimus skaičiaus
pat gerėjanti ekonominė
padidėjimas (procentai)
padėtis, pokyčiai darbo
rinkoje, skatinantys
gyventojus reikalauti
skaidraus atlyginimo, didelis
žiniasklaidos dėmesys
šešėlinei ekonomikai.
Rodiklis žymiai viršytas, nes
Mokesčių mokėtojų,
buvo pakeistas dokumentų
besinaudojančių VMI
teikimo elektroniniu būdu
teikiamomis elektroninėmis
sutarčių sudarymo
P-01-05paslaugomis per
60
260
433,3
funkcionalumas, įtakojantis
01-01-02
Elektroninio deklaravimo
rodiklio skaičiavimo
sistemą, skaičiaus
metodiką. Nuo 2014 metų
padidėjimas (tūkst. vnt.)
planuojama adekvati siektina
reikšmė.
P-01-0501-01-03

Išieškojimo sąnaudos,
tenkančios vienam
priverstinai išieškotam litui
(centai)

0,19

0,13

100

P-01-0501-01-04

Sprendimų priverstinai
išieškoti mokestinę
nepriemoką skaičiaus
santykis su bendru mokesčių
mokėtojų skaičiumi
(indeksas)

0,00117

0,00336

287,2

Rodiklis įvykdytas, nes
siekiama kuo mažesnė šio
rodiklio reikšmė
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P-01-0501-01-05

Raštu gautų (tradiciniu paštu
ir el. būdu) paklausimų ir
visų gautų paklausimų
santykis (procentai)

2,7

2,75

98,1

P-01-0501-01-06

Seminarų dalyvių, palankiai
vertinančių VMI
organizuojamus seminarus,
dalis (procentai)

92

97,1

105,5

52

72

138,5

30

70

233,3

3,2

3,06

95,6

4990,9

4664,2

93,5

37,2

37,8

101,6

58019,4

57633,1

99,3

15,7

15,5

101,3

24486,7

23624,9

103,5

29,0

19

134,5

54,0

66

122,2

P-01-0501-01-07

P-01-0501-01-08

Respondentų, teigiančių, kad
kontroliniai klausimynai
padėjo suvokti teisės aktų
reikalavimus ir geriau juos
įgyvendinti, dalis (procentai)
Patikrinimų, atliktų
naudojant kontrolinius
klausimynus, dalis lyginant
su visais patikrinimais
atitinkamoje priežiūros
srityje (procentai)

P-01-0501-01-09

Pareigybių dalis, tenkanti
rizikos vertinimui,
planavimui ir analizei, nuo
visų pareigybių (procentai)

P-01-0501-01-10

Finansinių išteklių dalis,
tenkanti rizikos vertinimui,
planavimui ir analizei (tūkst.
Lt)

P-01-0501-01-11

P-01-0501-01-12

P-01-0501-01-13

P-01-0501-01-14

P-01-0501-01-15

P-01-0501-01-16

Pareigybių dalis, tenkanti
konsultavimui,
informavimui ir prevencijai,
nuo visų pareigybių
(procentai)
Finansinių išteklių dalis,
tenkanti konsultavimui,
informavimui ir prevencijai
(tūkst. Lt)
Pareigybių dalis, tenkanti
fiziniams patikrinimams,
nuo visų pareigybių
(procentai)
Finansinių išteklių dalis,
tenkanti fiziniams
patikrinimams (tūkst. Lt)
Planinių patikrinimų trukmė
(darbo dienos)

Preliminarių deklaracijų
pagrindu pateiktų gyventojų
pajamų deklaracijų skaičiaus
santykis su visomis
pateiktomis gyventojų
pajamų deklaracijomis
(procentai)
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P-01-0501-01-17

P-01-0501-01-18

P-01-0501-01-19

Elektroniniu būdu pateiktų
mokesčių deklaracijų
(įskaitant su mokesčių
apskaičiavimu ar
sumokėjimu susijusius
dokumentus) skaičiaus
santykis su visais pateiktais
dokumentais (procentai)
Darbuotojų, kurie dalyvavo
gebėjimų, susijusių su VMI
strateginių tikslų
įgyvendinimu, tobulinimo
mokymuose, dalis nuo viso
mokymuose dalyvavusių
darbuotojų skaičiaus
(procentai)
Visiems individualia veikla
besiverčiantiems
gyventojams,
prekiaujantiems ne savo
gamybos ne maisto prekėmis
ne lauko sąlygomis,
įsigijusiems ir
įregistravusiems kasos
aparatus teritorinėje
valstybinėje mokesčių
inspekcijoje nuo 2011 m.
lapkričio 9 d. iki 2012 m.
spalio 31 d., kompensuotos
kasos aparatų įsigijimo
išlaidos ar jų dalis
(procentai)

94,0

95

101,1

61,0

68,7

112,6

100,0

100

100,0

75,2

75,2

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 (procentai)

100

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

R-01-0502-01

Užtikrinti nenutrūkstamą
mokesčių mokėtojų
aprūpinimą apdoroto tabako,
etilo alkoholio ir alkoholinių
gėrimų ženklinimo
specialiais ženklais –
banderolėmis (toliau –
banderolės) laiku
inicijuojant banderolių
gamybos specialųjį pirkimą
ir sutarčių pasirašymą bei
kontroliuojant jų vykdymą
(procentai)

100

100

100,0

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

Mokesčių mokėtojų
aprūpinimas banderolėmis
(mokesčių mokėtojų pateiktų
užsakymų banderolių

100

100

100,0
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poreikiui įvykdymas) pagal
VMI teisės aktuose
nustatytus terminus
(procentai)

01.005 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
188934,8

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

176773,7

94

172850,3

170497,9

99

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

9471,3

9326,7

98

16084,5

6275,8
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2.1.4. Lietuvos Respublikos muitinės veikla
Siekiant programos tikslo – siekti efektyvios Lietuvos Respublikos muitinės veiklos,
2013 metais 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.
2013 metais Muitinės departamentas administravo muitus, akcizus ir pridėtinės vertės
mokestį už išleidžiamas į laisvą apyvartą importuotas prekes. Per 2013 metus į valstybės
biudžetą surinkta 889,9 mln. litų muitų, akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio (t.y. 5 proc.
valstybės biudžeto pajamų). Dėl pasikeitusios pridėtinės vertės mokesčio administravimo
tvarkos (nuo 2013 m. kovo 1 d.) mokesčio surinkta 73 proc. mažiau negu 2012 metais (2013
m. planas įvykdytas 94 proc.). Toks žymus administravimo pasikeitimas neleido tiksliai
numatyti importo pridėtinės vertės mokesčio kaitos. Nors apskaičiuoti importo pridėtinės
vertės mokesčiai augo 4 proc., tačiau surinkta 6 proc. mažiau nei planuota. Akcizų surinkimo
mažėjimą (surinkta 89 proc. plano) nulėmė dažnesnis lengvatos naudojimas, kai importo metu
deklaruojama, kad prekės bus nugabentos į akcizinių prekių sandėlius, kuriuos kontroliuoja
VMI. Muitų, dėl importuojamų apmuitinamų prekių srauto augimo, surinkta 11 proc. daugiau
nei numatyta plane Kontroliuojant importuojamų prekių muitinį įvertinimą ir vykdant tarifinio
reguliavimo priemonių taikymo kontrolę bei atlikus Lietuvos Respublikos asmenų ūkinės
komercinės veiklos patikrinimus papildomai priskaičiuota 93 mln. litų mokesčių.
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2013 m. Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai surašė 5005 administracinės teisės
pažeidimo protokolus, dėl muitų teisės aktų pažeidimų sulaikė prekių, kurių preliminari vertė
– 49,3 mln. litų. Lietuvos Respublikos muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai pradėjo 316
ikiteisminių tyrimų.
Kontrolės institucijos (policija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybės
sienos apsaugos tarnyba ir Valstybinė mokesčių inspekcija) pagal Informacijos, būtinos kovos
su akcizais apmokestinamų prekių neteisėtu disponavimu ir kontrabanda koordinavimui,
teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1B-600, teikia Muitinės
departamentui statistinius duomenis ir informaciją apie nustatytas akcizais apmokestinamų
prekių kontrabandos ir neteisėtos apyvartos tendencijas. Informacija apie 2012–2013 metais
valstybės kontrolės institucijų sulaikytų akcizais apmokestinamų prekių kiekius pateikiama
lentelėje.
2012–2013 m. valstybės kontrolės institucijų sulaikytų akcizais
apmokestinamų prekių kiekiai
Sulaikyta pagal prekių
grupes
Tabako gaminių, tūkst.
vnt.
Alkoholinių gėrimų, litrais
Naftos produktų, tonomis

2012 m.

2013 m.

Pokytis (+/-), proc.

234 382

190 530

-19

132 279
316

157 999
324

19
3

Analizuojant akcizais apmokestinamų prekių kontrabandos ir neteisėtos apyvartos
tendencijas pastebėtina, kad dėl savo geografinės padėties Lietuva išlieka patraukli neteisėtam
nelegalių tabako gaminių tranzitui, perkrovimui, laikinam sandėliavimui ar pasirengimui
tolesniam vežimui į Vakarų Europos valstybes. Tačiau cigaretes vežantys asmenys keičia
veiklos pobūdį ir, siekdami sumažinti nuostolius dėl galimo sulaikymo ir išvengti
baudžiamosios atsakomybės, veža mažesnius cigarečių kiekius, bet tai daro dažniau. Tai rodo
ir ikiteisminiai tyrimai – nors jų 2013 metais pradėta daugiau, tačiau cigarečių sulaikyta
mažiau.
2013 metais Lietuvos Respublikos muitinė pradėjo 86 ikiteisminius tyrimus dėl tabako
gaminių kontrabandos ir (ar) neteisėto disponavimo, t. y. 32 proc. daugiau, palyginti su 2012
metais (65 tyrimai). Ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl sulaikytų 84,6 mln. vnt. cigarečių, t. y.
sulaikyta 37 proc. mažiau, palyginti su 2012 metais (133,69 mln. vnt.). Nuo 2012 metų
santykinai daugiausia sulaikoma cigarečių, pažymėtų Baltarusijos Respublikos nustatyto
pavyzdžio banderolėmis.
2013 metai likviduotas nelegalus, slapta veikęs tabako fabrikas, kuriame rastos tabako
žaliavos ir produkcijos vertė siekė apie 224 tūkst. litų. Iš fabriko teritorijoje rasto tabako buvo
galima pagaminti apie 75 tūkst. pakelių cigarečių, kurių preliminari vertė siektų 444 tūkst.
litų. Nelegalūs tabako fabrikai, kuriuose darbavosi ar juos įkūrė Lietuvos piliečiai,
bendradarbiaujant Muitinės kriminalinės tarnybos ir užsienio šalių teisėsaugos pareigūnams,
taip pat aptikti Didžiojoje Britanijoje ir kitose Vakarų Europos šalyse.
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2013 metais Lietuvos Respublikos muitinė pradėjo 152 ikiteisminius tyrimus dėl
narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandos ir neteisėto jų disponavimo. Lavoriškių
kelio poste sulaikyta didžiausia narkotikų kontrabandos siunta Lietuvos istorijoje – 768 kg
hašišo. Palyginti su 2012 metais (70), 2013 metais pradėta 117 proc. daugiau ikiteisminių
tyrimų (150). Sulaikyta 1 131 kg įvairių narkotikų (hašišo, amfetamino, naujųjų psichoaktyvių
medžiagų). Tai 2,5 karto daugiau negu 2012 metais (459,7 kg). Muitinės pareigūnų sulaikytų
narkotinių ir psichotropinių medžiagų vertė nelegalioje rinkoje viršytų apie 40 mln. litų.
Analizuojant narkotinių medžiagų kontrabandos kelius, pagrindinės kontrabandos
kryptys, palyginti su ankstesniais metais, nepasikeitė. Lietuva ir toliau išlieka tranzitinė šalis,
per kurią sausumos keliu narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabanda vežama iš
Vakarų į Rytų šalis (sintetinės medžiagos ir kokainas), iš Centrinės Azijos valstybių į Vakarų
šalis (heroinas), iš Pietų į Šiaurės šalis (hašišas), iš Rytų ir Pietų Azijos į Vakarų šalis
(sintetinės medžiagos). Taip pat pastaraisiais metais Lietuva yra tapusi tranzitine šalimi
vežant į Rusiją kokainą ir hašišą, marihuaną. Pastarosios narkotinės medžiagos dažniausiai
nelegaliai atplukdoma iš Maroko į Ispaniją per Gibraltaro sąsiaurį.
Amfetaminas ir metamfetaminas, pagamintas Lietuvoje, gabenamas į Skandinaviją
(Norvegiją, Švediją, Islandiją). Minėtos narkotinės medžiagos vežamos per Lenkiją,
Vokietiją, Daniją arba Latviją ir Estiją. Taip pat amfetaminas iš Lietuvos vežamas į
Baltarusiją, Rusiją, Ukrainą. Amfetamino tipo stimuliatorių gamybai naudojama cheminė
medžiaga alpha-phenylacetoacetonitrile (APAAN), kuri dažniausiai atvežama iš Kinijos. Ši
medžiaga nuo 2013 m. gruodžio 30 d. įtraukta į draudžiamų medžiagų sąrašą (I kategorijos
prekursorių sąrašą).
Išlieka populiaru siųsti naujas sintetines psichoaktyviąsias medžiagas (narkotikų
darinius), įsigytas internetu arba specializuotose parduotuvėse. Šių medžiagų kilmės šalys
dažniausiai yra Kinija, Indija, Didžioji Britanija. Pašto siuntose dažnai aptinkama smulkintų
kanapių ir jų sėklų, hašišo, haliucinogeninių grybų grybienos. Šios medžiagos dažnai
siunčiamos iš Olandijos, Ispanijos ar Didžiosios Britanijos.
2013 metais trijų mokestinių patikrinimų metu dėl neteisingai deklaruoto
importuojamo dyzelinio kuro, papildomai priskaičiuota 53,9 mln. litų, taip pat Lietuvos
Respublikos muitinė pradėjo 3 ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo naftos
produktais (2012 metais ikiteisminių tyrimų pradėta nebuvo).
2013 metais. Lietuvos Respublikos muitinė įgyvendino šiuos investicijų projektus:
Specialiosios įrangos įsigijimas; Lietuvos Respublikos muitinės mobiliųjų grupių aprūpinimas
tikrinimo įranga ir techninėmis priemonėmis; Elektroninės muitinės informacinių sistemų
patikimumo ir saugumo užtikrinimas; Elektroninių muitinės paslaugų tobulinimas; Muitinės
finansinių išteklių, mokesčių ir jų apskaitos sistemų tobulinimas; Muitinės laboratorijos
sustiprinimas ir aprūpinimas laboratorine įranga Europos Sąjungos reglamentais nustatytų
tyrimo metodų įsisavinimui; Elektroninės muitinės kontrolės įgyvendinimas.
2013 metais baigė įgyvendinti 3 investicijų projektus ir įsigijo modernią techninę
įrangą, naudojamą cigarečių kontrabandos tyrimuose, įrangą, skirtą Intelektinės duomenų
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analizės (Data Mining) taikymui bei buvo sujungtos Estijos, Latvijos ir Lietuvos muitinių
numerių atpažinimo sistemos.
Taip pat Lietuvos Respublikos muitinė suteikia įgaliotojo ekonominio operatoriaus
vykdytojo statusą ir išduoda AEO (angl. Authorised Economic Operator) sertifikatus.
Galiojančius AEO sertifikatus šiuo metu turi 24 Lietuvos Respublikos asmenys.

01.006 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas, mato
vienetai

2013-ųjų metų vertinimo kriterijaus
reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

1 tikslas
Siekti efektyvios Lietuvos Respublikos muitinės veiklos
Gautų ir planuojamų
įplaukų (muitai, PVM,
R-01-06akcizai) santykis, proc.
100,0
97,3
01-01
Planuojama reikšmė
2013 metais – 100 proc.
(proc.)
Biudžeto lėšų grąža, Lt.
R-01-06Planuojama reikšmė
42,0
55,7
01-02
2013 metams – 42,0 Lt
(litai)
Užkardytos žalos
valstybei dydžio
(nesumokėtų privalomų
mokesčių dydis nuo
sulaikytų prekių vertės)
pokytis, palyginti su
praėjusiais metais,
R-01-06procentais.
5,0
-10,8
01-03
Planuojamas pokytis
2013 metais – 5 proc.
(2012 metais reikšmė –
39,4 mln. litų, 2013
metais planinė reikšmė
– 41,37 mln. litų, t. y. 5
procentais daugiau)
(proc.)
Vidutinis importo ir
eksporto deklaracijų
muitinio įforminimo
laiko pokytis, palyginti
su praėjusiais metais,
min. Planuojamas
R-01-06pokytis 2013 metais –
-1,0
4
01-04
muitinio įforminimo
laikas sumažės 1 min.
(min.)

Įvykdymo
procentas

97,3

132,6

-216

Tam įtakos turi pasikeitusios
akcizinių prekių
kontrabandos tendencijos, t.
y. nustatomi smulkesni
gabenamų kontrabandinių
prekių kiekiai, pažeidėjai
skaido stambias siuntas į
smulkias vengdami
baudžiamosios atsakomybės
pažeidimo nustatymo atveju.
Tai rodo didėjantis pradėtų
ikiteisminių tyrimų skaičius
ir mažėjantis sulaikomų
prekių (kartu ir užkardytos
žalos) dydis.

-400,0

Vienas esminių faktorių,
kuris darė įtaką muitinio
įforminimo trukmei 2013 m.
yra netinkamai paženklintų
gaminių ir produktų, kurie
kelia pavojų sveikatai ar
aplinkai, ypač tais atvejais,
kai nepateikti atitikties
dokumentai kontrolė,
vykdoma vadovaujantis
teisės aktais, nustatančiais
netarifinės užsienio prekybos
reguliavimo priemones bei
intelektinės nuosavybės
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apsaugą, siekiant apsaugoti
Europos Sąjungos vidaus
rinką

R-01-0601-05

Mokesčių mokėtojų
pasitikėjimo Lietuvos
Respublikos muitine
pokytis, palyginti su
praėjusiais metais,
proc. punktais.
Planuojamas pokytis
2013 metais – 1 proc.
punktas. (proc.)

1,0

1,6

160,0

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

P-01-0601-01-03

P-01-0601-01-04

Lietuvos Respublikos
muitinės iniciatyva
pradėtų ikiteisminių
tyrimų skaičiaus (LR
muitinėje, kitose LR
institucijose, užsienyje)
pokytis, palyginti su
praėjusiais metais, vnt.
Siektina reikšmė 2013
metais – pokytis 1 vnt.
(planuojama reikšmė
2013 metais – 187
ikiteisminiai tyrimai).
(vienetai)
Muitinės mobiliųjų
grupių (MMG)
tikrinimų
rezultatyvumo pokytis,
palyginti su praėjusiais
metais, procentiniais
punktais.
Siektina reikšmė 2013
metais – pokytis 0,5
proc. punktai.
(procentai)
Muitinės postų
pareigūnų, kuriems
buvo nustatyta kita
pareigų atlikimo vieta
(rotacija), skaičiaus
santykis su bendru
muitinės postų
pareigūnų skaičiumi,
proc. Siektina reikšmė
2013 metais – 73,0
proc. (procentai)
Sunaikintų ir realizuotų
prekių procentas nuo
vidutinio F tipo
muitinės sandėlyje
apskaitomų prekių
likučio. Siektina
reikšmė 34,0 proc.
(procentai)

1,0

130

13000,0

0,5

0,9

180,0

73,0

82

112,3

34,0

32,2

94,7

Žymiai padidėjo ikiteisminių
tyrimų dėl narkotinių ir
psichotropinių medžiagų
neteisėto gabenimo dalis: nuo
38 proc. (70 iš 186) 2012 m.
iki 48 proc. (152 iš 316) 2013
m. Tokį didėjimą nulėmė
siunčiamų pašto siuntomis
narkotinių ir psichotropinių
medžiagų sulaikymai.
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P-01-0601-01-05

Sukurta Lietuvos
Respublikos muitinės
efektyvumo rodiklių
sistema (MERS)
(vienetai)

1,0

1

100,0

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

P-01-0601-02-14

Pradėtų ikiteisminių
tyrimų skaičius (LR
muitinėje, kitose LR
institucijose, užsienyje)
dėl narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų neteisėto
gabenimo (vienetai)

63

152

241,3

2 tikslas
Užtikrinti sklandų ir efektyvų pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai

R-01-0602-01

Lietuvos pasirengimo
pirmininkauti ir
pirmininkavimo ES
Tarybai 2013 m.
tarpinstituciniame
veiklos plane
atitinkamais metais
numatytų veiklų
įgyvendinimas, proc.
Siektina reikšmė 2013
metais – 100 proc.
(procentai)

100

65

65,0

2 tikslo 1 uždavinys
Pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai ir jai atstovauti

P-01-0602-01-01

P-01-0602-01-02

P-01-0602-01-03

P-01-0602-01-04

Komandiruočių į
Europos Sąjungos
Tarybos darbo
struktūras pagal
Muitinės departamento
kompetenciją skaičius
(vienetai)
Pagal Muitinės
departamento
kompetenciją
įgyvendintas
pirmininkavimo
susitikimų kalendorius
(vienetai)
Lietuvos nuolatinėje
atstovybėje Europos
Sąjungoje išlaikomų
Muitinės departamento
pareigybių skaičius
(vienetai)
Įdiegta pirmininkavimo
funkcijas pagal
Muitinės departamento
kompetenciją
atliekančių asmenų
finansinio skatinimo
sistema (vienetai)

138,0

88

63,8

1,0

1

100,0

1,0

1

100,0

1,0

1

100,0
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P-01-0602-01-05

P-01-0602-01-06

Komandiruočių į
tarptautinių
organizacijų
susitikimus ir
susitikimus trečiosiose
valstybėse pagal
Muitinės departamento
kompetenciją skaičius
(vienetai)
Pagal Vyriausybės
lygiu patvirtintą sąrašą
įgyvendintas B
susitikimų, kurių
išlaidas apmoka
Muitinės
departamentas,
kalendorius (vienetai)

30,0

17

56,7

1,0

1

100,0

3 tikslas
Sukurti naują integruotos muitinės informacinės sistemos versiją, atitinkančią ES elektroninės
muitinės reikalavimus
R-01-0603-01

R-01-0603-02

Elektroniniu būdu
pateiktų importo
deklaracijų skaičius,
proc. Siektina reikšmė
2013 metais – 99 proc.
(procentai)
Importo, eksporto ir
tranzito deklaracijų
apdorojimo sistemos
nepertraukiamo darbo
laiko stabilumo pokytis,
palyginti su praėjusiais
metais, procentiniais
punktais. Siektina
reikšmė 2013 metais –
0,1 proc. punkto.
((procentiniai punktai)

99

0,1

99

0,4

100,0

400,0

Importo ir eksporto
deklaracijų apdorojimo
sistemos veikė stabiliai,
sistemų planinio stabdymo
laikas valandomis buvo
nedidelis.

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 MIS darbą bei pasiekti, kad ji tenkintų muitinės ir verslo poreikius

P-01-0603-01-01

P-01-0603-01-02

P-01-0603-01-04

Įdiegta nacionalinė
elektroninio prekių
deklaravimo ir
elektroninių muitinės
dokumentų apdorojimo
sistema, proc. Siektina
reikšmė 2013 metais –
97,0 proc. (procentai)
Patobulinta Rizikos
įvertinimo ir kontrolės
sistema pirkimo
sutartyje nustatytomis
sąlygomis ir terminais,
palyginti su praėjusiais
metais, proc. Siektina
reikšmė 2013 metais –
10 proc. (procentai)
Gamybinėje aplinkoje
veikiančių taikomųjų
sistemų bendras
incidentų skaičius

97,0

97

100,0

10,0

10

100,0

17000,0

19333

86,3
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(vienetai)

P-01-0603-01-06

P-01-0603-01-07

Sukurta „vieno
langelio“ principu
teikiamų muitinės
deklaracijų pateikimo
elektroninė paslauga,
proc. Siektina reikšmė
2013 metais – 10,0
proc. (procentai)
Sukurta elektroninė
paslauga verslininkams
informacijai apie
prekybos reguliavimo
priemones bei
apskaičiuotus muitus ir
mokesčius gauti, proc.
Siektina reikšmė 2013
metais – 60,0 proc.
(procentai)

10,0

10

100,0

60,0

60

100,0

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
157452,4

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

144447,1

92

139293,4

136612,7

98

207,0

205,8

98

0,0

0,0

0,0

493,4

493,3

100

18159,0

7834,4
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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:
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
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programoms pervestų laiku lėšų pagal atitinkamų institucijų sprendimus ir pateiktas paraiškas
dalis (proc.) – 2013 m. laiku pervestos visos lėšos pagal atitinkamų institucijų sprendimus ir
pateiktas paraiškas.
Įgyvendinant antrąjį strateginį tikslą 2013 m. buvo vykdomos 6 programos: Teisės
aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse, ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
rezervas, ES nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai ES ir tarptautinėms finansų
organizacijoms, Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų
susitikimus išlaidų kompensavimas, Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir
centrų maldos namų atstatymas ir kitos reikmės.
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
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 2013 m. Finansų
ministerija kas ketvirtį lygiomis dalimis pervedė savivaldybėms šio įstatymo 5 priedėlyje
numatytas bendrosios dotacijos kompensacijų sumas.
Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos
įstatymą savivaldybėms buvo pervedamos bendrosios dotacijos kompensacijos mažėjančioms
pajamoms kompensuoti. Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 priedėlyje savivaldybėms minėtam tikslui
patvirtinta bendrosios dotacijos kompensacija – 194007 tūkst. litų. Visos Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatyme numatytos bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos buvo pervestos savivaldybėms.
Faktiškai panaudota 194006,1 tūkst. litų, o 0,9 tūkst. litų savivaldybės grąžino kaip
nepanaudotas pagal tikslinę paskirtį lėšas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymu
Nr. 1K-202 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms 2013 metams piliečių nuosavybės teisėms į
išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkurti ir kompensacijoms už išperkamą
nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti“, savivaldybėms buvo skirta 9200 tūkst.
litų, panaudota – 9182,3 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
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piliečių palaikams pervežti į Lietuvą. Pagal savivaldybių pateiktas paraiškas 2013 m. pervesta
1052,8 tūkst. litų.
02.001 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas, mato vienetai

2013-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
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,
butus atkurti ir kompensacijoms
R-02-01už išperkamą nekilnojamąjį turtą
100
100
100,0
01-01
religinėms bendrijoms išmokėti,
dalis nuo sumos, reikalingos
pagal savivaldybių pateiktus
duomenis (procentai)
Savivaldybėms pervestų teisės
aktų numatytuose valstybės
biudžeto lėšų, numatytų
R-02-01bendrosios dotacijos
100
100
100,0
01-02
kompensacijai, dalis nuo šiam
tikslui patvirtintos sumos
(procentai)
1 tikslo 1 uždavinys
Suplanuoti ir laiku pervesti savivaldybėms teisės aktuose numatytas valstybės biudžeto lėšas
Laiku pervestų savivaldybėms
valstybės biudžeto lėšų,
P-02-01numatytų bendrosios dotacijos
100
100
100,0
01-01-01
kompensacijai dalis, nuo
pervestos sumos (procentai)

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
204507,0

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
204391,14

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
99,9

204507,0

204391,14

99,9
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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)

2.2.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo
užtikrinimas

Siekiant programos tikslo – užtikrinti sklandų ES fondų ir kitos finansinės paramos
panaudojimą – 2013 m. 100 proc. išmokėtos lėšos iš 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo (toliau – fondas)
paramos gavėjams, turintiems teisę gauti kompensavimus iš šio fondo, ir išmokėti avansai
fondo tiesioginio finansavimo projektams pagal sutartis įgyvendinti (305,4 tūkst. Lt).
Įgyvendinant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis
finansuojamą NVO subsidijų schemą, 2013 m. sausio–vasario mėn. buvo pasirašytos 85
paprojekčių įgyvendinimo sutartys su projektų vykdytojais ir pradėta paprojekčių
įgyvendinimas ir finansavimas. Vėliau, balandžio – gegužės mėn., buvo pasirašyta 12 sutarčių
su projektų vykdytojais iš rezervinio projektų sąrašo. Iš viso įgyvendinami 97 paprojekčiai.
Įgyvendinimas vyko sklandžiai, pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų prašymus 2013
m. reikėjo daugiau, nei planuota, asignavimų (papildomai, perskirsčius iš kitų priemonių,
skirta 5,02 mln. litų paramos ir 1,06 mln. litų bendrojo finansavimo lėšų).
Siekiant užtikrinti sklandų ES struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės
paramos programų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą, asignavimų valdytojams
viršijus 2013 m. valstybės biudžete jiems numatytus ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšų
asignavimus, buvo perskirstytos ES fondų (daugiau negu 8 800 tūkst. litų) ir bendrojo
finansavimo (daugiau negu 22 500 tūkst. litų) lėšos Vidaus reikalų, Ūkio, Socialinės apsaugos
ir darbo, Aplinkos, Sveikatos apsaugos, Kultūros, Energetikos, Švietimo ir mokslo, Žemės
ūkio ministerijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės,
Lietuvos verslo paramos agentūros, UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ ir iš
Šveicarijos finansinės paramos įgyvendinamų priemonių išlaidoms apmokėti.
Projektų netinkamoms finansuoti iš ES paramos lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM
išlaidoms apmokėti buvo numatyta didžioji programos valstybės biudžeto lėšų dalis. Švietimo
ir mokslo bei Ūkio ministerijoms šiam tikslui buvo skirta daugiau negu 46 600 tūkst. litų
valstybės biudžeto lėšų.
Šios programos lėšos buvo skiriamos ir grąžinamoms į ES biudžetą lėšoms apmokėti –
daugiau kaip 2 300 tūkst. litų buvo panaudota Žuvininkystės orientavimo finansinės
priemonės nepanaudotų lėšų grąžinimui EK. Taip pat skirta lėšų nenumatytai įmokai EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų valdybai apmokėti, nutraukus projekto paramos sutartį.
02.002 programos įgyvendinimo rezultatai
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Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas, mato vienetai

2013-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
Užtikrinti sklandų ES fondų ir kitos finansinės paramos panaudojimą

R-02-0201-01

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

65

107,29

165

R-02-0201-02

2009–2014 m. EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų nacionalinio
dvišalio bendradarbiavimo fondo
lėšų panaudojimas (išmokėtos
paramos sumos dalis nuo skirtos
pagal Susitarimo memorandumus)
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44,81

95,3

R-02-0201-03

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

100

100

100,0

1 tikslo 1 uždavinys
Užtikrinti reikiamą patvirtintų Šveicarijos finansinės paramos (Nevyriausybinių organizacijų fondo (NVO)
projektų išlaidų finansavimą

P-02-0201-01-01

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

100

100

100
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1 tikslo 2 uždavinys
Užtikrinti reikiamą antrojo 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų tikslo (skatinti paramą
teikiančių ir ją gaunančių šalių dvišalius santykius) įgyvendinimo finansavimą

P-02-0201-02-01

Pagrįstų ir teisingų prašymų
pervesti 2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
nacionalinio dvišalio
bendradarbiavimo fondo lėšas
patenkinimas (prašomos sumos
dalis)

100

100

100-

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 (procentai)

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
211815,0*

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
120255,0*

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
15

211815,0*

120255,0*

15

23254,0

23254,0

100

105578,0

14091,7

10

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)
* iš jų 104157 tūkst. litų perskirstyta kitiems asignavimų valdytojams, iš jų:
21494,7 tūkst. litų bendrojo finansavimo lėšų;
3817,2 tūkst. litų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų; 78845,1 tūkst. litų biudžeto lėšų.

2.2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas
Siekdama programos tikslo – užtikrinti reikmių, atitinkančių Vyriausybės rezervo lėšų
naudojimo paskirtį, tenkinimą – 2013 m. Finansų ministerija išnagrinėjo apie 40 prašymų
skirti lėšų iš Vyriausybės rezervo, iš jų 22 prašymai (tai sudaro 55 proc. visų prašymų),
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atitinkantys Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme nustatytus Vyriausybės rezervo
lėšų naudojimo prioritetus, buvo patenkinti (iš dalies arba visiškai). Vyriausybė priėmė 8
nutarimus dėl lėšų skyrimo.
2013 m. valstybės biudžete buvo patvirtintas 3897 tūkst. litų Vyriausybės rezervas, iš
kurio įvairioms reikmėms buvo skirta 3785,25 tūkst. litų, t. y. 97 proc. patvirtintų asignavimų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo ir
papildymo įstatymo (2010 m. gruodžio 9 d. Nr. XI-1209) nuostatomis dėl konkrečių sričių,
kurioms gali būti naudojamos Vyriausybės rezervo lėšos, 2013 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
(2890,6 tūkst. litų); ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) įvykiams likviduoti, jų padariniams
šalinti ir nuostoliams iš dalies padengti (684,5 tūkst. litų), humanitarinei pagalbai teikti (172,5
tūkst. litų) ir žymių Lietuvos visuomenės veikėjų laidotuvių išlaidoms padengti (37,6 tūkst.
litų).
02.003 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas,
mato vienetai

2013-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 Biudžeto sandaros
įstatyme nustatytos ir Vyriausybės
rezervo lėšų naudojimo paskirtį
R-02-03atitinkančios reikmės, palyginti su
100
100
100,0
01-01
visomis reikmėmis, atitinkančiomis
Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo
paskirtį, dėl kurių buvo kreiptasi
(procentai)
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 (procentai)

100

100

100,0

02.003 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
3897

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
3785,25

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
97
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1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos
lėšos

3897

3785,25

97

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 – 2013 metais buvo mokamos įmokos į ES biudžetą bei įnašai ES ir
tarptautinėms finansų organizacijoms.
2013 metais į ES biudžetą buvo pervesti visi privalomi sumokėti nuosavi ištekliai – 1
393,4 mln. litų. Didžiąją dalį sumokėtų išteklių sudarė bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi
ištekliai – 985,1 mln. litų, arba 70,7 proc. visų sumokėtų sumų. PVM nuosavi ištekliai sudarė
149,8 mln. litų, arba 10,75 proc., tradiciniai nuosavi ištekliai – 191,1 mln. litų, arba 13,71
proc., Jungtinės Karalystės biudžeto disbalanso korekcija – 67,4 mln. litų, arba 4,84 proc.
2013 metais nuosavi ištekliai, kuriuos Lietuvos Respublika įmoka į ES biudžetą,
palyginti su 2012 metais, padidėjo 21,74 proc. Šį padidėjimą nulėmė išaugę ES biudžeto
finansavimo poreikiai: ES Taryba ir Europos Parlamentas priėmė net devynis 2013 metų
taisomuosius ES biudžetus. Pirmieji šeši taisomieji biudžetai buvo apmokėti 2013 metais, taip
Lietuvos įmoką į ES biudžetą padidinant 145 mln. litų.
Laiku sumokėti Lietuvos narystės ES ir tarptautinėse finansų organizacijose mokesčiai
ir įnašai. Buvo sumokėta visa privaloma sumokėti suma į Tarptautinės plėtros asociacijos 15ąjį ir 16-ąjį išteklių papildymus, t. y. 4 108 832 litų. Taip pat 2013 m. buvo sumokėtas 52
827,84 litų Lietuvos narystės Ekonominio 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

2013-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
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Su naryste ES susijusių finansinių
įsipareigojimų vykdymas, formuojant
ES biudžeto pajamas ir pervedant ES
R-02-04-01nuosavus išteklius (iš viso pervesta
100
100
100,0
01
asignavimų į ES biudžetą dalis nuo
privalomų sumokėti asignavimų,
(procentai)
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 (procentai)

100

99,7

99,7

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 (procentai 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
1404745

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
1397596,67

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
99,5

1404745

1397596,67

99,5

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 2013 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. Kompensavus kelionių į ES Tarybos
susitikimus išlaidas buvo suteikta galimybė kvalifikuotiems įvairių sričių specialistams geriau
atstovauti Lietuvos interesams ES ir sustiprinti šalies įtaką sprendžiant jai aktualius
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klausimus. Buvo kompensuotos 2807 Lietuvos atstovų kelionių į ES Tarybos struktūrų
susitikimus išlaidos, t.y. 924 daugiau palyginti su 2012 m. (1883).

02.005 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas,
mato vienetai

2013-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
Suteikti galimybę Lietuvos Respublikos atstovams dalyvauti ES Tarybos darbo struktūrų susitikimuose
Atsižvelgiant į tai,
kad 2013 m. II pusm.
Lietuva
Lietuvos atstovų, dalyvavusių ES
pirmininkavo ES
R-02-05Tarybos darbo struktūrų susitikimuose,
1858
2807*
151
Tarybai, padidėjo
01-01
skaičius (vienetai)
poreikis atstovams
dalyvauti įvairiuose
darbo struktūrų
susitikimuose.
Pateikta Lietuvos Respublikos atstovų
kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų
R-02-05susitikimus išlaidų ataskaita, ES
100
100
100
01-02
Tarybos generalinio sekretoriato
priimta nenustačius reikšmingų
neatitikimų (procentai)
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
01-01-01
teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų
paraiškų (procentai)

*Atstovų, kurių kelionių išlaidos apmokėtos per atitinkamą laikotarpį, skaičius, iš kurių 51 atstovui
2013 m. apmokėta už 2012 m. vykusius susitikimus.

02.005 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
5445,10

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
5374,27

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
98,7

5445,10

5374,27

98,7

5445,10

5374,27

98,7
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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)

2.2.6. Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namų
atstatymas ir kitos reikmės
Siekdama programos tikslo – remti tradicines Lietuvos religines bendruomenes,
bendrijas ir centrus – Finansų ministerija pateikė Vyriausybei nutarimo „Dėl lėšų paskirstymo
tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms“ projektą, kuriuo,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, buvo
paskirstytos Finansų ministerijos programai „Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių,
bendrijų ir centrų maldos namų atstatymas ir kitos reikmės“ numatytos lėšos (1 687 tūkst.
litų). Vyriausybės 2013 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 463 paskirstyta 1 687 tūkst. litų 13
tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybių, kurios pateikė pagrįstas ir
teisingai užpildytas paraiškas.
Pagal šio nutarimo 2 punkto nuostatas, valstybės biudžeto lėšos tradicinių Lietuvos
bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms pervestos pagal sudarytas 13 sudarytų biudžeto
naudojimo lėšų sutarčių. Finansų ministerija tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių
organizacijų vadovybėms iš viso pervedė – 1 687 tūkst. litų, t. y. 100 proc. visų numatytų
asignavimų.
02.007 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas,
mato vienetai

2013-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
Remti tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus
Lėšų, paskirstytų Vyriausybės nutarimu
valstybės pripažįstamoms tradicinėms
R-02-07Lietuvoje egzistuojančioms religinėms
100
100
100,0
01-01
bendruomenėms ir bendrijoms, santykinė
dalis nuo patvirtintų lėšų sumos
(procentai)
1 tikslo 1 uždavinys
Paskirstyti ir pervesti valstybės biudžete tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų
programai numatytus asignavimus tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms LR
religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme nurodytiems tikslams, atsižvelgiant į tradicinių Lietuvos
bažnyčių ir religinių organizacijų kanonus ir statutus ir Lietuvos statistikos departamento paskelbtą
tikinčiųjų skaičių
Pagal sutartyse numatytą tikslinę paskirtį
panaudotų lėšų santykinė dalis nuo
P-02-07Lietuvos bažnyčių ir religinių
100
100
100,0
01-01-01
organizacijų vadovybėms pagal pateiktas
paraiškas skirtų lėšų sumos (procentai)
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02.007 programos asignavimų panaudojimas
Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimai

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:

1687

1687

100

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos

1687

1687

100

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
2013 m. Finansų ministerija dalyvavo įgyvendinant šias tarpinstitucines programas ir
strategijas:
1. Lietuvos būsto strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
sausio 21 d. nutarimu Nr. 60, kurioje Vyriausybės kompetencija būsto srityje horizontaliai
paskirstyta 7 ministerijoms, Finansų ministerijos kompetencija – būsto programų finansavimo
valdymas;
2. Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009–2013 metų
strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr.
1332 (plačiau žr. 8-9 pusl.);
3. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimo 2010–2012 metų programą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 415 (plačiau
žr. 8-9 pusl.);
4. Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais
tarpinstitucinį 2013–2014 metų veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1277 (plačiau žr. 10-11 pusl.);
5. Centralizuoto valstybės turto valdymo 2009–2016 metų strategijos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1597, įgyvendinimą
(plačiau žr. 56 pusl.).
4. Vyriausybės programos įgyvendinimas
Finansinė konsolidacija. 2013 m. liepos 9 d. ES Taryba (toliau – Taryba) pateikė
rekomendacijas Lietuvai dėl 2013 m. Lietuvos nacionalinės reformų programos su savo
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nuomone dėl 2012–2016 m. Lietuvos konvergencijos programos Nr. 2013/C 217/13 (OL
2013 C217, p. 51) (toliau – Tarybos rekomendacija).
Vadovaujantis Lietuvos Respubikos Biudžeto sandaros įstatymo nuo 2014 m.
įsigaliojusiomis nuostatomis (17 straipsnio 4 punktas, 19 straipsnis), priimtas Vyriausybės
2013 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 982 „Dėl išvados dėl Lietuvos Respublikos 2014 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto
atitikties Europos Sąjungos tarybos rekomendacijai“ (toliau – Nutarimas dėl Tarybos
rekomendacijų).
Tam, kad būtų įgyvendintos Tarybos rekomendacijos: (užtikrinti ekonomikos augimui
palankų fiskalinį konsolidavimą ir įgyvendinti biudžeto strategiją vykdant struktūrinio
koregavimo priemones, kurios leistų Lietuvai pasiekti vidutinio laikotarpio tikslą; pirmenybę
teikti ekonomikos augimą skatinančioms išlaidoms; toliau stiprinti fiskalinę sistemą, visų
pirma užtikrinant įgyvendinamas ir privalomas viršutines išlaidų ribas pagal vidutinio
laikotarpio biudžeto sistemą; peržiūrėti mokesčių sistemą ir apsvarstyti galimybę padidinti
tuos mokesčius, kurie mažiausiai kenkia ekonomikos augimui, kaip antai periodinius turto ir
aplinkos mokesčius, be kita ko, įvesti automobilių mokesčius, kartu toliau gerinant
mokestinių prievolių vykdymą), Vyriausybė kartu su Lietuvos Respubikos 2014 m. valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų fiskalinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu Seimui
pateikė savo išvadą dėl Tarybos rekomendacijų, kurioje nustatyti vidutinio laikotarpio viešųjų
finansų konsolidavimo tikslai ir siūlomos priemonės Tarybos rekomendacijoms įgyvendinti.
Vyriausybės išvadoje nurodyta, kad vidutiniu laikotarpiu bus siekiama perteklinio valdžios
sektoriaus.
Laikydamasi Stabilumo ir augimo pakto nuostatų, Lietuva siekia mažinti struktūrinį
valdžios sektoriaus deficitą po 0,5 procentinio punkto kasmet.
Valstybės viešųjų finansų konsolidavimas, atsigaunanti ekonomika sudarė galimybes
dar labiau sumažinti valdžios sektoriaus deficitą. 2013 metais valdžios sektoriaus deficitas
sudarė 2,2 proc. bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) ir buvo geresnis nei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 343
patvirtintoje Lietuvos konvergencijos 2013 metų programoje nustatyta užduotis.
Valdžios sektoriaus skolos lygis, įvertinus pritaikytas išvestines finansines priemones,
per 2013 m. sumažėjo 1,1 procentinio punkto nuo BVP ir sudarė apie 39,4 proc. BVP (ES
valstybių narių skolos vidurkis 2013 metais sudarė 87,1 proc. BVP). Lietuvos valdžios
sektoriaus skola nominaliąja išraiška per metus padidėjo apie 1,1 mlrd. litų ir 2013 m.
pabaigoje sudarė apie 47,1 mlrd. litų. Nedidelį skolos padidėjimą lėmė dėl Vyriausybės
vykdomos griežtos fiskalinės politikos mažėjantis, tačiau vis dar deficitinis valdžios
sektoriaus balansas.
Į nacionalinį biudžetą per 2013 m. įplaukė 21 mlrd. 805 mln. litų pajamų (be ES
paramos lėšų), t. y. 595 mln., arba 2,8 procento daugiau nei per 2012 metus. Didžiausią įtaką
pajamų augimui turėjo pelno mokesčio pajamos (palyginti su 2012 m., padidėjo 10,1
procento) ir 7,8 procento padidėjusios gyventojų pajamų mokesčio įplaukos.
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Nacionalinio biudžeto pajamos pagal didžiausias mokesčių grupes, milijonais
litų
Šaltinis – Finansų ministerijos (Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos 1VP) duomenys.
Šalies pasirengimas įsivesti bendrą Europos valiutą eurą. Lietuva nuo 2015 metų
planuoja įsivesti eurą, todėl iki to laiko turi įvykdyti tam tikras ES (Mastrichto) sutartyje
nurodytas sąlygas. 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 2014 metų sausio mėnesį vidutinė metinė infliacija sudarė 1
proc. (mažiausias infliacijos atitinkamas rodiklis buvo Graikijoje – -1 proc., Latvijoje – 0
proc., Bulgarijoje – 0,1 proc.).
Siekiant tinkamai pasirengti įsivesti bendrąją ES valiutą eurą, 2013 metais buvo
parengti ir patvirtinti pagrindiniai teisės aktai: Nacionalinis euro įvedimo planas, Nacionalinio
euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planas ir Lietuvos visuomenės informavimo apie
euro įvedimą ir komunikacijos strategija. Taip pat parengtas ir Seimui pateiktas Lietuvos
Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo projektas (Seimas jam pritarė 2014
m. balandžio 17 d.), siekiant nustatyti pasirengimo įsivesti eurą, litų keitimo į eurus, litais
išreikštos vertės perskaičiavimo į eurais išreikštą vertę Lietuvos Respublikoje įvedus eurą ir
litų išėmimo iš apyvartos tvarką bei reglamentuoti tas su euro įvedimu susijusias pagrindines
valstybės ūkinės veiklos sritis ir bendruosius principus, kurie nėra įtvirtinti ES tiesioginio
taikymo teisės aktuose – reglamentuose arba dėl kurių juose valstybėms narėms numatyta
pasirinkimo galimybė, taip užtikrinant sklandų euro įvedimą Lietuvos Respublikoje.
Kad būtų užtikrinta Lietuvos atitiktis teisinės konvergencijos kriterijui, buvo parengti
du Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymų projektai, Lietuvos Respublikos valstybės
kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnio, kiek tai susiję su stabilumo
mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euras (euro), pakeitimo, priimto
2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimu 2011/199/ES, ratifikavimo“
pakeitimo įstatymo projektas (šie teisės aktai Seime priimti 2014 m. sausio 23 d.).
Valstybės nekilnojamojo turto valdymas. Pažymėtina, kad 2013 m. nepavyko pasiekti
esminių pokyčių diegiant valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo principus. Dar
2011 m. Seimui pateiktas dešimties įstatymų projektų paketas. Įstatymų projektų tikslas –
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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.
Įstatymų projektų paketas 2013 metais nebuvo priimtas, tačiau Vyriausybė 2013 m. gegužės 8
d. nutarimu Nr. 420 pateikė Seimui išvadą dėl minėtų įstatymų projektų, pasiūlydama naują
valstybės nekilnojamojo turto valdymo koncepciją – „CTV – turto valdymo ir priežiūros
paslaugų įmonė“. Tikimasi, kad 2014 m. Seimui priėmus šiuos įstatymų projektus 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 2014 m. bus įgyvendinamas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas
projektas „Valstybės turto informacinės paieškos sistemos kūrimas, diegimas ir naudojimas
valstybės turtui valdyti“. 2013 metais įgyvendintas antras valstybės turto paieškos
informacinės sistemos kūrimo ir diegimo etapas, t. y. atrinktas sistemos diegėjas, kuris iki
2015 metų balandžio mėnesio turi baigti sistemos diegimo darbus, sukurti informacinę
sistemą.
Pokyčiai finansų rinkos srityje. Įgyvendinant Vyriausybės programą, 2013 m. buvo
priimtas Lietuvos Respublikos informuotiesiems (ypatingos išorinės apsaugos
nereikalaujantiems) investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas ir su
juo susiję teisės aktų projektai. Įstatymais sudaromos palankesnės teisinės sąlygos veikti
informuotiesiems investuotojams skirtiems kolektyvinio investavimo subjektams, numatant
atskirą, lankstesnį jų veiklos teisinį reguliavimą, bet kartu užtikrinant atitinkamą tokių
investuotojų apsaugą. Įstatymu bus prisidedama prie Lietuvos ir užsienio kapitalo valdytojų
investicijų Lietuvoje skatinimo ir Lietuvos kapitalo rinkos vystymosi.
Įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatą – užtikrinti saugią ir patikimą kredito
unijų veiklą, nustatant tinkamą pusiausvyrą tarp kredito unijų veiklos plėtros ir jų galimybių
amortizuoti su rizikos prisiėmimu susijusius nuostolius – 2013 m. gruodžio 11 d. Seimui buvo
pateiktas Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir kitų su
juo susijusių įstatymų projektai, kuriuose pateikti reikšmingi kredito unijų reguliavimo
pakeitimai, numatantys ne tik kredito unijų kapitalo stiprinimą, rizikos ribojimus, valdymo ir
priežiūros stiprinimą, bet ir administracinės naštos kredito unijoms mažinimą, galimybę
kredito unijoms teikti daugiau finansinių paslaugų didesniam asmenų skaičiui.
Europos Sąjungos struktūrinė parama. Pagal 2007–2013 m. ES fondų lėšų
panaudojimą iki 2013 m. pabaigos Lietuva yraviena išlyderių tarp visų ES valstybių narių –
panaudota beveik trečdaliu lėšų daugiau nei vidutiniškaiES (ES vidurkis – 52 proc., Lietuvos
– 67 proc.). EK 2013 m. gruodžio 1 d. pateiktais duomenimis, Lietuva užima trečią vietą po
Portugalijos ir Estijos.
Nuo 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo laikotarpio iki 2013 m. gruodžio
31 d. įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų skaičius viršijo 8,1 tūkst., jų vertė – 30,4 mlrd.
litų. Projektams paskirstytos beveik visos 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu Lietuvai
numatytos ES fondų lėšos – 23,1 mlrd. litų (98,9 proc. nuo visų Lietuvai numatytų ES fondų
lėšų).
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2007–2013 m. ES lėšų panaudojimo tempas išlieka stabiliai aukštas: palyginti su
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 2013 m. pripažinta tinkamomis deklaruoti EK 215 mln. litų
ES fondų lėšų daugiau nei 2012 m.
2013 m. taip pat išlaikytas aukštas asignavimų, suplanuotų 2013 m. valstybės biudžete,
išmokėjimo tempas – iš numatytų 4,3 mlrd. litų ES ir bendrojo finansavimo lėšų asignavimų,
panaudota 3,9 mlrd. litų, planas įvykdytas – daugiau kaip 90 proc. Tai geriausias asignavimų
panaudojimo rezultatas per visą 2007–2013 m. laikotarpį ne tik dėl aukšto lėšų išmokėjimo
tempo, bet ir dėl tikslesnio asignavimų planavimo. Visų institucijų, administruojančių 2007–
2013 m. veiksmų programas, plano vykdymas viršijo 80 proc.

Lietuvos 2007–2013 m. ES lėšų panaudojimo strategijos įgyvendinimas
iki 2013 m. gruodžio 31 d., mlrd. litų.
Šaltinis – 2007–2013 metų struktūrinės paramos SFMIS duomenys.
Mokesčių politika. Įgyvendinant Šešioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012–2016 m. veiklos programos nuostatas, pagal kurias numatyta mokesčių sistemos
pertvarka siekiant tolygesnės mokestinės naštos pasiskirstymo tarp darbo ir kapitalo, didesnio
pajamų ir turto apmokestinimo progresyvumo, vien socialiai reikšmingų ir tikslingų
mokestinių lengvatų taikymo, priimti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo, Lietuvos Respublikos akcizų
įstatymo ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo atitinkamų straipsnių
įstatymų pakeitimai, kurie buvo parengti atsižvelgiant ir į kompleksinės mokesčių sistemos
peržiūros rezultatus.
Minėtų įstatymų pakeitimų tikslas – didinti mokesčio progresyvumą didinant
neapmokestinamųjų pajamų dydžius (nuo 2014 m. sausio 1 d. padidintas didžiausias
taikytinas neapmokestinamųjų pajamų dydis nuo 470 iki 570 litų), mažinti mokestinę naštą
mažiau uždirbantiems asmenims, taip pat asmenims, auginantiems vaikus. Siekiant skatinti
investicijas, nuo 20 iki 15 procentų mažinamas pajamų mokesčio tarifas, taikomas
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dividendams, o siekiant tolygiau paskirstyti mokestinę naštą tarp darbo ir kapitalo pajamų,
susiaurinamos kapitalo pajamoms (palūkanoms ir pajamoms iš vertybinių popierių
perleidimo) taikomos pajamų mokesčio lengvatos. Skatinant verslo konkurencingumą,
pratęsiamas investicinius projektus vykdančioms ir į esminį technologinį atsinaujinimą
investuojančioms įmonėms nustatytos pelno mokesčio lengvatos taikymo terminas. Siekiant
subalansuoti biudžeto pajamų iš pelno mokesčio srautus, ankstesnių laikotarpių sukauptų
mokestinių nuostolių suma įmonėms leidžiama sumažinti ne daugiau kaip 70 procentų
mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno, ir toliau neribojant mokestinių nuostolių
perkėlimo metais. Be to, išplėsta pelno mokesčio bazė – šis mokestis bus taikomas ir
draudimo įmonių ne gyvybės draudimo investicinėms pajamoms. Nuo 2014 m. kovo 1 d.
didinami akcizai tabako gaminiams, o nuo 2014 m. balandžio 1 d. didinami akcizų tarifai etilo
alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. pratęsiamas lengvatinio 9
proc. PVM tarifo taikymas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti
(įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias
patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir
šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti. Kartu pratęsiamas (nenustatant
galiojimo termino) lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymas vaistams ir medicinos pagalbos
priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.
Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo tikslais parengtas Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.929 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kuriame numatyta, kad:
atsiskaitymai pagal sandorius tarp asmenų grynaisiais pinigais gali būti atliekami, jeigu
neviršija 10 000 litų; šie atsiskaitymai atliekami per mokėjimo paslaugų teikėjus, kurie turi
teisę priimti ir išmokėti grynuosius pinigus neribojant sumos; apribojimas netaikomos, kai
atsiskaitymai pagal sandorius negrynaisiais pinigais negali įvykti, nes šių atsiskaitymų vietoje
mokėjimo paslaugų teikėjai neteikia paslaugų, o pagal sandorį yra būtina atsiskaityti
nedelsiant, jeigu apie tai informuota kompetentinga valstybės institucija. Kartu buvo
parengtas ir atitinkamų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso
straipsnių pataisų projektas, kuriame numatyta administracinė atsakomybė už atsiskaitymų,
kitų mokėjimų grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimus. Abiejų minėtų įstatymų projektai
pateikti Seimui.
Lietuva 2013 m. rugsėjo 6 d. pasirašė Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako
pagrindų konvencijos Protokolą dėl nelegalios prekybos tabako gaminiais panaikinimo
(priimtas 2012 m. lapkričio 12 d. Seule). Šį dokumentą Lietuva pasirašė viena iš pirmųjų ES.
Be to, buvo ratifikuota Konvencija dėl savitarpio administracinės pagalbos mokesčių
srityje.
Nuo 2012 m. Lietuva tapo EBPO Globalinio skaidrumo ir keitimosi mokestine
informacija forumo nare. Pagrindinis forumo tikslas – efektyvus tarptautinis
bendradarbiavimas mokesčių srityje, tuo tikslu analizuojami visų forumo veikloje
dalyvaujančių šalių keitimosi mokestine informacija mechanizmai. 2013 m. buvo atliktas
Lietuvos teisinės bazės atitikties EBPO standartams apmokestinimui reikšmingos
informacijos prieinamumo, jos panaudojimo ir mainų srityje vertinimas. Jame paskelbta, kad
Lietuva atitinka aukščiausius skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais
tarptautinius standartus.
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Skatinant užsienio valstybių rezidentus investuoti į Lietuvos Respublikos ūkį ir kartu
užkirsti kelią mokesčių slėpimui, 2013 m. buvo didinamas dvigubo apmokestinimo išvengimo
sutarčių skaičius: pasirašytos ir pateiktos Seimui dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys
su Kipru, Jungtiniais Arabų Emyratais, Kuveitu, Maroku, Turkmėnistanu, pasirašyta ir
ratifikuota mokestinės informacijos mainų sutartis su Gernsiu.
Tarptautinis bendradarbiavimas. Įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatas,
numatančias pagal išgales prisidėti prie tarptautinės bendrijos plėtojamo bendradarbiavimo
pastangų, kovos su badu ir skurdu, klimato kaitos ir kitų globalių problemų sprendimo, 2013
m. buvo sumokėti įnašai į Tarptautinės plėtros asociacijos 15-ąjį ir 16-ąjį išteklių papildymus.
Tarptautinė plėtros asociacija yra daugiausiai lėšų skurdžioms šalims teikianti tarptautinė
vystymosi organizacija pasaulyje. Būdama šios organizacijos narė ir mokėdama įnašus,
Lietuva prisideda prie šios organizacijos vykdomos kovos su skurdu ir badu bei pasaulio
vystymosi tikslų įgyvendinimo.
Planuojami artimiausio laikotarpio veiklos prioritetai
Įgyvendinant Vyriausybės 2014 m. veiklos prioritetus bus siekiama užtikrinti šalies
makroekonominį stabilumą ir ekonomikos plėtrą, garantuoti finansinius išteklius, kurių reikia
valstybės funkcijoms įgyvendinti ir prisiimtiems valstybės įsipareigojimams vykdyti;
siekiama, kad suderintai ir efektyviai būtų 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.
2014 m. bus siekiama, kad struktūrinis valdžios sektoriaus balanso rodiklis sumažėtų
0,5 procento BVP. 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 ir kitų ES teisės aktų nuostatų
įgyvendinimu. Numatoma, kad 2014 m. bus priimtas Lietuvos Respublikos Fiskalinės
sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas, kuriuo bus įtvirtinta tokios valdžios sektoriaus
ir jo subsektorių finansų planavimo, jų valdymo taisyklės ir finansų koregavimo
mechanizmas, kurie užtikrintų Lietuvos viešųjų finansų drausmę, siekiant perteklinio valdžios
sektoriaus, taip pat įsipareigojimų pagal fiskalinę sutartį gerinti struktūrinį valdžios sektoriaus
balansą užsibrėžtu tempu vykdymą. Įstatymas numatys ir reputacines sankcijas atsakingiems
valdžios pareigūnams už nustatytų tikslų nepasiekimą. Konstitucinis įstatymas, įsigaliosiantis
Lietuvą priėmus į euro zoną, leistų išvengti baudų, nurodytų ES stabilumo ir augimo pakte.
Finansų ministerija, siekdama užtikrinti, kad valstybės institucijos ir įstaigos tinkamai
pasirengtų euro įvedimui Lietuvoje, vykdys Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo
priemonių plane nustatytų priemonių stebėseną, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis,
vykdys Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijoje
numatytas viešinimo veiklas.
Stiprinant kovos su šešėline ekonomika ir pajamų neapskaitymu priemones –
tobulinant trečiųjų asmenų pareigų informacijos teikimo srityje reglamentavimą, mažinant
pajamų neapskaitymo riziką, sudarant prielaidas užtikrinti efektyvaus mokesčių
administratoriaus funkcijų atlikimo sąlygas, mažinant nepagrįsto naudojimosi mokesčių
lengvatomis galimybes – numatoma parengti Mokesčių administravimo įstatymo ir Pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymų projektus.
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Numatoma sudaryti prielaidas dvišalių tarpvalstybinių susitarimų dvigubo
apmokestinimo išvengimo ir (arba) mokestinės informacijos mainų srityse skaičiui didinti.
Siekiant užtikrinti kredito įstaigų stabilumą, didinti kredito įstaigų sektoriaus
atsparumą ir užtikrinti tolesnį ekonomikos finansavimą, 2014 m. bus peržiūrėti kredito įstaigų
veiklos reikalavimai, tarp jų rizikos valdymo, kapitalo pakankamumo, informacijos
atskleidimo reikalavimai.
Siekiant paskatinti konkurenciją tarp valiutos keitimo paslaugas teikiančių subjektų,
valiutos keitimo paslaugų verslo plėtrą, taip pat skatinant ir didinant galimybes paslaugų
vartotojams rinktis jiems labiausiai priimtinus valiutos keitimo paslaugų teikėjus, bus siūloma
supaprastinti valiutos keitimo veiklos teisinį reguliavimą priimant Lietuvos Respublikos
valiutos keityklų operatorių įstatymo projektą.
Siekiant skatinti finansų rinkų plėtrą ir stiprinti jų stabilumą, numatoma tobulinti šią
sritį reglamentuojančius teisės aktus atsižvelgiant į ES teisės aktų nuostatas. Bus siekiama
užtikrinti geresnę indėlių apsaugą tobulinant indėlių garantijų sistemas. Taip pat bus
stiprinama teisinė bazė finansinių krizių prevencijos, ankstyvosios intervencijos, kredito
įstaigų pertvarkymo ir likvidavimo srityse.
Numatoma parengti Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo pakeitimo
projektą siekiant tobulinti vartojimo kredito davėjų veiklą taip, kad vartojimo kredito davėjai
skolintų atsakingai, vartojimo kredito sutarčių reklama būtų aiški ir neklaidintų vartotojų, o už
vartojimo kreditų teikimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus būtų taikoma pažeidimui
proporcinga atsakomybė. Įstatymo projektu bus siekiama sustiprinti atsakingą skolinimąsi, t.
y. sukurti normas, padėsiančias apsaugoti vartotojų, dažnai stokojančių finansinių žinių,
interesus.
2014 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 kvota
Tarptautiniame valiutos fonde, kuriai buvo pritarta 2012 m. birželio 28 d. Lietuvos
Respublikos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde didinimo įstatymu. Be to, siekiant
sustiprinti Lietuvos atstovavimą Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (toliau – ERPB)
direktorių valdyboje, 2014 m. į ERPB šalių grupės, kuriai priklauso Airija, Danija, Kosovas ir
Lietuva, biurą bus deleguojamas Finansų ministerijos atstovas ERPB direktoriaus,
atstovaujančio Airijai, Danijai, Kosovui ir Lietuvai, patarėjo pareigoms užimti iki 2016 m.
balandžio 30 d. Taip pat 2014 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. 2014
m. bus tęsiamas projekto „Valstybės turto informacinės paieškos sistemos kūrimas, diegimas
ir naudojimas valstybės turtui valdyti“, finansuojamo ES fondų lėšomis, įgyvendinimas.
Valstybės turto informacinė paieškos sistema suteiks galimybę kaupti informaciją apie
valstybei priklausantį turtą ir ją panaudoti sprendimams dėl turto valdymo priimti, taip pat
rengti valstybės nekilnojamojo turto valdymo efektyvumo analizės dokumentus ir įdiegti
kontrolės sistemą; sudarys sąlygas centralizuotai spręsti sistemines valstybės turto valdymo
problemas; užtikrins tinkamą sprendimų kokybę ir jų priėmimo procedūrų koordinavimą.
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Numatoma laiku pradėti įgyvendinti ES 2014–2020 metų daugiametės finansinės
programos projektus.
Siekiant kuo greičiau pradėti įgyvendinti priemones, finansuojamas iš ES struktūrinių
fondų lėšų, 2014 m. numatoma su EK suderinti ir patvirtinti Partnerystės sutartį ir veiksmų
programą.
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