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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 2014 metais sudarė
galimybes dar labiau sumažinti valdžios sektoriaus deficitą. Išankstiniais duomenimis, 2014
metais valdžios sektoriaus deficitas buvo mažesnis nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau – Vyriausybė) 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 346 patvirtintoje Lietuvos
konvergencijos 2014 metų programoje nustatyta užduotis. 2014 m. lapkričio 6 d. patvirtintas
Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas aukščiausiu teisiniu lygiu nustatė
valdžios sektoriaus fiskalinės drausmės taisykles, kurių laikymasis užtikrins valdžios
sektoriaus finansų tvarumą vidutiniu ir ilguoju laikotarpiais.
2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos (toliau – ES) Bendrųjų reikalų taryba priėmė
mūsų valstybei istorinės reikšmės sprendimą pakviesti Lietuvą nuo 2015 m. sausio 1 d. tapti
19-ąja euro zonos nare. Nuo 2007 metų, kai buvo pirmą kartą pamėginta prisijungti prie šios
valiutų sąjungos, Lietuva nuėjo ilgą reformų kelią tobulindama savo viešuosius finansus ir
galiausiai pasiekė užsibrėžtą tikslą. Investuotojai teigiamai įvertino šias pastangas ir Lietuvos
Vyriausybės 10 metų trukmės euroobligacijų rizikos priedai, palyginti su Vokietijos
Vyriausybės vertybiniais popieriais, sumažėjo nuo 167 bazinių punktų 2014 metų pradžioje
iki 118 bazinių punktų metų pabaigoje. Lietuvos prisijungimo svarbą įvertino ir reitingų
agentūra „Standard&Poor‘s“, 2014 m. balandžio 11 d. priimdama sprendimą pagerinti
Lietuvos reitingą iškart per dvi pakopas nuo BBB iki A-.
2014 metais ES pastangos išspręsti susikaupusias ekonomines, politines ir socialines
problemas nedavė norėto rezultato. 2014 metų pabaigoje vidutinis euro zonos nedarbas siekė
11,4 proc., o kai kuriose valstybėse narėse, tokiose kaip Graikija ir Ispanija, šis rodiklis siekė
25,8 ir 23,7 procento. Jaunimo nedarbas šiose valstybėse sudarė daugiau kaip 50 procentų.
Europos ekonomikos augimas 2014 metais taip pat neįgavo norimo pagreičio ir tam tikrais
ketvirčiais sudarė 0,1–0,4 procentinio punkto BVP. Prie įtampos Europoje prisidėjo Rusijos
įvestos atsakomosios sankcijos ES valstybių eksportui į Rusiją. Lietuvos bankas prognozuoja,
kad Lietuvos BVP augimas dėl 2014 metais Rusijos paskelbto embargo 2015 metais sumažės
0,38 procentinio punkto, o fiskalinis deficitas išaugs 0,04 procentinio punkto. Siekdamas
paskatinti Europos Bendrijų ekonomikos augimą Europos Centrinis Bankas 2015 m. sausio 22
d. paskelbė, kad nuo 2015 m. kovo mėn. iki 2016 m. rugsėjo mėn. supirks euro zonos narių
skolos vertybinių popierių už 1,1 trilijono eurų.
Nors ir buvo iššūkių, finansų rinkos 2014 metais išliko stabilios ir jau trečius metus iš
eilės buvo matyti pozityvių pokyčių tendencijų. Šešių mėnesių Europos tarpbankinė
EURIBOR palūkanų norma per 2014 metus sumažėjo daugiau nei dvigubai – nuo 0,389 proc.
2013 m. pabaigoje iki 0,171 proc. 2014 m. pabaigoje. Teigiamas nuotaikas atspindėjo akcijų
rinkų indeksų augimas, pavyzdžiui, Dow Jones indeksas per 2014 metus pakilo nuo 16 576 iki
17823 punktų.
Šešių mėnesių Lietuvos tarpbankinė palūkanų norma VILIBOR 2014 metais išlaikė
mažėjimo tendencijas, prasidėjusias 2013 metais, ir per metus nukrito nuo 0,47 proc. iki 0,27
proc. Lietuvos skolinimosi vidutinė svertinė palūkanų norma 2014 metais sudarė 2,2 proc.
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Penkerių metų trukmės Lietuvos kredito įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorių
(angl. CDS) kaina 2014 metais sumažėjo nuo 122 iki 111 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 (neviršijantis užsibrėžto rodiklio, nustatyto
pagal centrinį ekonominių rodiklių scenarijų (kriterijaus kodas – E-01-01), BVP procentais.
2014 metais pasiekta geresnė, nei nustatyta Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d.
nutarimu Nr. 346 patvirtintoje Lietuvos konvergencijos 2014 metų programoje, valdžios
sektoriaus balanso rodiklio reikšmė – 1,9 proc. BVP deficitas.

1 pav. Valdžios sektoriaus balanso rodiklis, BVP proc.
Šaltinis: 2012–2013 m. – Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2014 m. – Finansų ministerijos
2014 m. rugsėjo mėn. numatyta valdžios sektoriaus balanso reikšmė, 2015m. –prognozuojamas valdžios
sektoriaus balanso rodiklis, įvertinus teisės aktais patvirtintus valdžios sektoriaus finansų rodiklius.

2) Valdžios sektoriaus skolos lygis, BVP proc. Prognozuojamas valdžios sektoriaus
skolos lygis (skolos santykis su BVP), įvertinus pritaikytas išvestines finansines priemones,
per metus padidėjo 2,1 procentinio punkto BVP ir 2014 m. pabaigoje sudarė apie 41,1 proc.
BVP, arba 38,3 proc. BVP, jei neįskaičiuojamos lėšos, pasiskolintos iš anksto 1,5 mlrd. JAV
dolerių euroobligacijų emisijai išpirkti 2015 m. sausį (ES valstybių narių skolos vidurkis 2014
m. III ketv. pabaigoje sudarė 86,6 proc. BVP, 2013 m. pabaigoje – 85,4 proc. BVP).
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2 pav. Valdžios sektoriaus skolos lygis, BVP proc.
* Prognozuojama, kad valdžios sektoriaus skola 2015 m. pabaigoje (neįvertinant lėšų kaupimo
didelės apimties euroobligacijų emisijoms išpirkti) sudarys 38,8 proc. BVP, 2017 m. pabaigoje – 34,2 proc.
BVP. Neįskaičiuojant lėšų, pasiskolintų euroobligacijoms išpirkti, skola 2014 m. pabaigoje sudarė apie 38,3
proc. BVP.

3) Panaudota 2007–2013 m. programavimo laikotarpio ES fondų dalis iš visų Lietuvai
skirtų ES fondų lėšų (kriterijaus kodas – E-01-03) ir išmokėta projektų vykdytojams 2014–
2020 m. finansavimo laikotarpio ES fondų lėšų dalis iš visų Lietuvai skirtų ES fondų lėšų,
proc.

3 pav. Panaudota 2007–2013 m. ES fondų lėšų dalis ir 2014–2020 m. ES fondų lėšų
dalis iš visų Lietuvai skirtų ES fondų lėšų, proc.
Šaltinis –ES struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės
valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) 2007–2013 ir 2014–2020 metų ES fondų lėšų
duomenys.
ES fondų investavimas. Nuo 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo pradžios
iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgyvendinamų ir (ar) įgyvendintų projektų, finansuojamų 2007–
2013 m. veiksmų programų lėšomis, skaičius viršijo 8,3 tūkst., jų vertė beveik 30 659,4 mln.
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litų, iš kurių ES fondų lėšos sudarė beveik 23 362,5 mln. litų, t. y. beveik visa ES fondų lėšų
suma (99,9 proc.), numatyta Lietuvai 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu. Per laikotarpį
investuota 20 613,1 mln. litų, t. y. 88 proc. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui
numatytų ES fondų lėšų, iš kurių per 2014 metus projektų vykdytojams iš valstybės biudžeto
išmokėta 3 207,4 mln. litų (13,7 proc.) ES fondų lėšų. 2007–2013 m. programavimo
laikotarpio išlaidų tinkamumo finansuoti termino pabaiga – 2015 m. gruodžio 31 d.
2014 metais pasiekta didelė pažanga dėl sėkmingo 2014–2020 m. finansavimo
laikotarpio lėšų investavimo: Europos Komisija (toliau – EK) patvirtinto veiksmų programą,
taip pat patvirtinti svarbūs teisės aktai, reglamentuojantys 2014–2020 m. ES struktūrinių
fondų lėšų administravimą ir investavimą. Metų pabaigoje pradėti rengti priemonių
įgyvendinimo planai, pagal kuriuos bus įgyvendinami 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio
iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojami projektai. 2015 m. pradžioje jau buvo
paskelbti pirmieji kvietimai teikti paraiškas.
4) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(toliau – VMI) ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(toliau – Muitinė) gautų ir planuotų pajamų iš mokesčių santykis, proc.

4 pav. VMI ir Muitinė gautų ir planuotų pajamų iš mokesčių santykis, proc.
Šaltinis – Finansų ministerijos (Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos 1-VP)
duomenys.
VMI ir Muitinė administruojamų pajamų iš mokesčių per 2014 metus įplaukė 20 mlrd.
788,6 mln. litų, t. y. 1 mlrd. 231,4 mln. litų, arba 6,3 proc., daugiau nei per 2013 metus.
Planuota, kad VMI ir Muitinė administruojamų pajamų iš mokesčių per 2014 metus įplauks
20 mlrd. 663,5 mln. litų, faktiškai įplaukė 125,1 mln. litų, arba 0,6 proc., daugiau.
5. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos
visumos pajamų santykio su BVP to meto kainomis didėjimas, palyginti su praėjusiais metais
(procentiniais punktais). Planuota reikšmė – 0,1 procentinio punkto padidėjimas, įvykdymas –

7
0,2 procentinio punkto padidėjimas (tikslas pasiektas 120 proc.). Atkreiptinas dėmesys, kad
šioms reikšmėms poveikį darė 2014 m. pabaigoje atlikta nacionalinių sąskaitų revizija, nes
pradėta taikyti nauja Europos sąskaitų sistemos ESS 2010 redakcija (šiuo atveju revizuota
BVP to meto kainomis laiko eilutė).

5 pav. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos
visumos pajamų santykis su BVP to meto kainomis (procentais).
Šaltinis – Finansų ministerijos (Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos 1-VP)
duomenys.
6. VMI ir Muitinės administruojamo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)
deklaruotos PVM prievolės santykis su galutinio vartojimo išlaidomis (koeficientas). Planuota
reikšmė 0,093, pasiekta – 0,094 (įvykdyta 101,1 proc.). Didesnis santykio rodiklis parodo
geresnį PVM prievolės deklaravimą. Atkreiptinas dėmesys, kad šio santykio reikšmėms taip
pat poveikį darė nuo 2014 m. pabaigos pradėta taikyti nauja ESS 2010 redakcija, dėl ko buvo
atlikta nacionalinių sąskaitų revizija (šiuo atveju – revizuota galutinio vartojimo išlaidų laiko
eilutė).

6 pav. VMI ir Muitinės administruojamo PVM deklaruotos PVM prievolės santykis su
galutinio vartojimo išlaidomis (koeficientas).
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Šaltinis – Finansų ministerijos (Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos 1-VP)
duomenys.
Pirmajam strateginiam tikslui įgyvendinti 2014 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. Siekiant toliau gerinti mokestinių prievolių vykdymą, mažinti
prielaidas šešėlinei ekonomikai, didinti kontrolės efektyvumą ir galimai neteisėtų sandorių
atsekamumą, taip pat finansinių operacijų skaidrumą ir patikimumą bei sumažinti galimybes
išvengti mokestinių prievolių ir sudaryti sąlygas efektyviau surinkti mokesčius, 2014 metais
parengti ir Lietuvos Respublikos Seimui pateikti teisės aktų pakeitimų projektai (plačiau žr. 4
skyriuje).
Taip pat 2014 metais, įgyvendinant ES acquis, priimtos Pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo pataisos, nustatančios, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. vieno langelio sistema taikoma,
kai telekomunikacijų, transliavimo ir elektroninės paslaugos teikiamos ES valstybių narių
neapmokestinamiesiems asmenims.
Be to, nuo 2015 m. kovo 1 d. padidinti akcizų tarifai cigaretėms, cigarams ir
cigarilėms, etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams.
Nuo 2012 metų Lietuva tapo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
(toliau – 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. 2014 metais buvo pradėtas Lietuvos teisinės bazės praktinės atitikties EBPO
standartams apmokestinimui reikšmingos informacijos prieinamumo, jos panaudojimo ir
mainų srityje 2 etapo vertinimas, kurį atlikus bus paskelbta vertinimo ataskaita dėl Lietuvos
atitikties aukščiausiems skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais tarptautiniams
standartams.
Vidaus auditas ir finansų kontrolė. Įgyvendindama Bendradarbiavimo susitarimo,
pasirašyto 2010 m. gruodžio 30 d. tarp Valstybės kontrolės, Finansų ministerijos, Vidaus
auditorių asociacijos, Savivaldybių kontrolierių asociacijos ir Lietuvos auditorių rūmų,
kuriame Finansų ministerija atsakinga už viešojo sektoriaus vidaus audito metodologijos
klausimus, 2011–2015 metų bendradarbiavimo programoje numatytus uždavinius, Finansų
ministerija kartu su kitomis institucijomis 2014 metais parengė Vidaus kontrolės sukūrimo,
veikimo, tobulinimo ir vertinimo gaires viešojo sektoriaus subjektams (patvirtintos
Bendradarbiavimo komiteto 2014 m. birželio 13 d. protokolu Nr. PT-30).
Įgyvendindama Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu priskirtas funkcijas,
Finansų ministerija 2014 metais atliko 19 viešųjų juridinių asmenų ir savivaldybių vidaus

9
audito tarnybų veiklos vertinimų, kurių metu teikė metodinę pagalbą vidaus auditoriams. 2014
metais Finansų ministerijos organizuotuose susitikimuose su savivaldybių centralizuotų
vidaus audito tarnybų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Panevėžio ir Utenos regionų
savivaldybių centralizuotų vidaus audito tarnybų atstovais aptartos ir spręstos aktualios vidaus
audito tarnybų problemos, pasidalyta gerąja patirtimi.
Įgyvendinant Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu Finansų ministerijai taip pat
priskirtą viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir
atestavimo koordinavimo funkciją, iki 2014 metų pabaigos vidaus auditorių atestacijos
komisija, jau atestavo 213 viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių (43 proc. visų viešajame
sektoriuje dirbančių vidaus auditorių). Finansų ministerijos iniciatyva 2014 metais Finansų
ministerijos mokymo centre organizuoti mokymai vidaus auditoriams administracinės naštos
mažinimo priemonių taikymo, vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo ir tobulinimo, jos
vertinimo gairių pristatymo, investicijų projektų vidaus audito ir kitomis temomis.
Kasmet viešųjų juridinių asmenų vidaus audito tarnybų vadovai teikia Finansų
ministerijai metines vidaus audito tarnybų veiklos ataskaitas. Išanalizavusi šias ataskaitas
Finansų ministerija parengė ir pateikė Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito
komitetui vidaus audito tarnybų veikimo 2013 metais viešuosiuose juridiniuose asmenyse
ataskaitą, kurioje informavo apie vidaus audito tarnybų funkcionavimą valstybės viešuosiuose
juridiniuose asmenyse ir savivaldybėse, apie nustatytus šių tarnybų veiklos neatitikimus ir
trūkumus, taip pat pateikė pasiūlymus dėl šių trūkumų pašalinimo.
Viešojo ir privataus sektorių buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė.
Įgyvendinant Apskaitos direktyvos (2013/34/ES) nuostatas, parengti Įmonių finansinės
atskaitomybės įstatymo, Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo
Audito įstatymo, Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimai, kuriems Vyriausybė
pritarė 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1412. Parengtais projektais siekiama sumažinti
administracinę naštą ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, padidinti finansinių ataskaitų
aiškumą ir galimybes jas palyginti. Siekiant tobulinti buhalterinės apskaitos tvarkymo
nuostatas atsižvelgiant į taikomą praktiką ir kylančias problemas, buvo parengtos ir 2014 m.
spalio 3 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1070 patvirtintos Inventorizacijos taisyklės (nauja
redakcija). Siekiant stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų gebėjimus ir gerinti
viešojo sektoriaus subjektų tvarkomos buhalterinės apskaitos ir rengiamų finansinių ataskaitų
kokybę, 2014 metais suteiktos 9 tikslinės konsultacijos ir 4 seminarai viešojo sektoriaus
subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo klausimais. Taip pat parengti
1078 atsakymai į Konsultaciniam centrui, tikslinių konsultacijų ir seminarų metu, pateiktus
viešojo sektoriaus subjektų paklausimus.
Valstybės nekilnojamojo turto valdymas. Siekdama, kad būtų racionaliau ir
efektyviau valdomas valstybės turtas, tobulinama teisinė ir administracinė sistemos, kurios
sudarytų sąlygas įgyvendinti Vyriausybės patvirtintoje Centralizuoto turto valdymo
strategijoje numatytus centralizuoto valstybės turto valdymo tikslus ir uždavinius, ir
įgyvendindama Vyriausybės 2014 metų veiklos prioritetus, Finansų ministerija parengė
paketą dešimties įstatymų projektų, kurie įsigaliojo 2014 m. spalio 1 d. Nuo šiol centralizuotą
turto valdymą atliks valstybės įmonė, sukurta sujungus dvi valstybės nekilnojamojo turto
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valdymą atliekančias valstybės įmones – Valstybės turto fondą ir Turto banką. Įstatyme
įtvirtintos šios pagrindinės centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo funkcijos:
centralizuoto valstybės nekilnojamojo turto valdymo įgyvendinimas; jam patikėjimo teise
perduotų valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas;
skolų valstybei išieškojimas bei paskolų, perduotų pagal pavedimo sutartis su Finansų
ministerija, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų administravimas; valstybei
nuosavybės teise priklausančio turto valdymo ataskaitų rengimas.
Iki 2014 m. spalio 1 d. parengti ir priimti visi minėtoms įmonėms reorganizuoti
reikalingų sprendimų projektai, parengti ir patvirtinti centralizuotai valdomo valstybės turto
valdytojo įstatai, suformuoti naujos įmonės valdymo organai. Nuo 2014 m. spalio 1 d. veiklą
pradėjo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas – valstybės įmonė Turto bankas.
2015 metais bus baigta kurti Valstybės turto paieškos informacinė sistema, kuri bus
naudojama valstybės nekilnojamajam turtui valdyti, sprendimų dėl turto perdavimo
projektams derinti, valstybės turto valdymo ataskaitai rengti ir kitiems teisės aktuose ir
sistemos nuostatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti.
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė. Viena iš Finansų ministerijai priskirtų
veiklų – viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) politikos formavimas ir
VPSP skatinimas. Per 2014 metus Finansų ministerija įvertino ir pateikė pasiūlymus dėl 8
VPSP projektų ir 3 VPSP sutarčių. 2014 metais Vyriausybė pritarė šių VPSP projektų:
„Turizmo komplekso Palūšėje plėtra“; „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“; „Kelias
Vilnius–Utena“ (pastarasis buvo perduotas Lietuvos Respublikos Seimui pritarti),
įgyvendinimui.
Siekiant tobulinti ir aiškiau reglamentuoti VPSP projektų rengimo ir įgyvendinimo
tvarką, parengtas Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1480 „Dėl viešojo ir
privataus sektorių partnerystės“ pakeitimas, kuriam Vyriausybė pritarė 2014 m. gruodžio 3 d.
Įgyvendinant priimtus minėto nutarimo pakeitimus ir įvertinus turimą patirtį VPSP srityje,
atnaujinti ir parengti nauji 4 metodinių dokumentų paketai dėl VPSP projektų rengimo ir
įgyvendinimo.
Energetikos sektoriaus įmonių valdymas. 2014 metais Finansų ministerijos valdoma
energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“, UAB, korporatyvinį valdymą sėkmingai
pertvarkė pagal 2013 m. birželio 7 d. patvirtintas valdymo gaires. Optimali valdymo ir
kontrolės sistema visoje įmonių grupėje leidžia užtikrinti veiklos efektyvumą, skaidrumą,
atsakomybę ir atskaitomybę. Lietuvos valstybės valdomų įmonių veiklos ataskaitoje
„Lietuvos energijos“ įmonių grupė, vertinant pagal skaidrumo, valdybų, strateginio planavimo
ir vidaus kontrolės kriterijus, pripažinta lydere – jos gerojo valdymo praktikos indeksas yra
aukščiausias iš visų valstybės valdomų įmonių.
2013 metais „Lietuvos energija“, UAB, vykdė intensyvią plėtrą į gamtinių dujų
sektorių. 2014 m. vasario mėn. Finansų ministerija perdavė „Lietuvos energija“, UAB,
valstybei nuosavybės teise priklausančias AB „Lietuvos dujos“ 51 454 638 akcijas, kurios
suteikia 17,7 procento akcininkų balsų. Įvykus sėkmingoms deryboms su Vokietijos įmone
„E.ON Ruhrgas International“, 2014 m. gegužės mėn. įmonių grupė perėmė 38,9 proc. AB
„Lietuvos dujos“ akcijų. Pateikusi oficialų siūlymą įsigyti kitų akcininkų akcijas „Lietuvos
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energija“, UAB, įsigijo 40,03 proc. OAO „Gazprom“ ir smulkiesiems akcininkams
priklausančių AB „Lietuvos dujos“ akcijų ir 2014 m. birželio 17 d. valdė 96,63 proc. AB
„Lietuvos dujos“ akcijų, kurių kaina sudarė 140 mln. eurų. „Mergemarket“, „Sorainen“ ir
„Raidla Lejins & Norcous“ gamtinių dujų bendrovės įsigijimo sandorį pripažino antru
geriausiu 2014 metų sandoriu Baltijos šalyse.
Perėmusi AB „Lietuvos dujos“ kontrolę, „Lietuvos energija“, UAB, valdo dvi
paslaugas gyventojams ir verslui teikiančias bendroves – dėl sinergijos elektros ir dujų
vartotojams siūlomos geresnės paslaugos ir aptarnavimas, koordinuojama įmonių veikla
leidžia siekti didesnio efektyvumo ir veiklos rezultatų. Derybose su OAO „Gazprom“
Lietuvos derybininkams 2014 m. gegužės mėnesį pavyko pasiekti susitarimą dėl nuolaidos
Lietuvai tiekiamoms gamtinėms dujoms. Dėl to nuo 2014 m. liepos mėnesio sumažintos
gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams, o nuo 2015 metų – verslui ir kitiems
nebuitiniams vartotojams. 2014 m. rugpjūčio mėn. atidarytas pirmas bendras gamtinių dujų ir
elektros energijos klientų aptarnavimo centras Vilniuje, pagal šį modelį bus pertvarkyti ir kiti
regioniniai klientų aptarnavimo centrai.
2014 m. lapkričio 1 d. baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos III paketo reikalavimas
atskirti gamtinių dujų tiekimo ir prekybos bei skirstymo veiklas. Įsteigta nauja įmonė
„Lietuvos dujų tiekimas“, UAB, perėmė iš AB „Lietuvos dujos“ dujų tiekimo verslą, o
pastarojoje bendrovėje sukoncentruotas skirstomojo tinklo valdymas ir plėtra. Abiejų
bendrovių valdymas pertvarkytas pagal korporatyvinio valdymo gaires.
2014 m. vasarį įmonių grupės valdoma UAB LITGAS buvo patvirtinta paskirtuoju
tiekėju, turėsiančiu tiekti minimaliai suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo
veiklai būtiną gamtinių dujų kiekį – 540 mln. kub. metrų per metus. Birželį priimtas
sprendimas UAB LITGAS įstatinį kapitalą padidinti nuo 2 mln. litų iki 45 mln. litų, akcijų
emisiją išpirko abu akcininkai („Lietuvos energija“, UAB, priklauso 66,7 proc., AB
„Klaipėdos nafta“ – 33,3 proc. akcijų). 2014 m. liepos 8 d. UAB LITGAS pasirašė
neįpareigojančias prekybos sutartis su septyniomis pasaulinėmis SGD tiekimo bendrovėmis, o
rugpjūčio 21 d. – 540 mln. kub. metrų SGD tiekimo sutartį pasirašė su geriausias sąlygas
pasiūliusia Norvegijos kompanija „Statoil“. Spalį UAB LITGAS pradėjo prekybą SGD
terminalo bandomiesiems darbams skirtomis dujomis ir nuo 2015 metų pradės gamtinių dujų
tiekimą iš SGD terminalo reguliuojamiems energijos gamintojams.
Diversifikuodama veiklas „Lietuvos energija“, UAB, ruošiasi investicijoms į šilumos
gamybos sektorių – Vyriausybė 2014 m. gegužės 28 d. priėmė nutarimą Nr. 486, kuriuo
pavedė įmonių grupei įgyvendinti Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo
ūkio modernizavimo projektus, pritraukiant savivaldybių ir (arba) privačių partnerių
investicijas. Vyriausybė naujų jėgainių projektus yra pripažinusi valstybei svarbiais
ekonominiais projektais. 2014 m. spalio 3 d. pradėta partnerių, suinteresuotų kartu plėtoti
naujų kogeneracinių jėgainių projektus Vilniuje ir Kaune, atranka.
2014 m. lapkričio mėn. branduolinės elektrinės projektas ir darbuotojai iš „Lietuvos
energija“, UAB, perkelti į UAB „VAE SPB“. Be perimtų naujos branduolinės elektrinės
parengiamųjų darbų, projektų ir programų, UAB „VAE SPB“ taip pat vysto ir koordinuoja
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naujų technologijų taikymo veiklą, plėtoja mokslinę veiklą, teikia konsultacijas grupės
įmonėms.
Siekdama pagerinti funkcijas, skirtas pagrindinei veiklai vykdyti, ir sumažinti jų
sąnaudas, „Lietuvos energija“, UAB, sutarė dėl dalies funkcijų vykdymo atskiroje įmonėje
UAB Verslo aptarnavimo centre. Įsteigtai įmonei buvo perduotos viešųjų pirkimų ir apskaitos
administravimo funkcijos, o 2015 m. pavasarį bendrovė pradės administruoti ir su darbo
santykiais susijusią veiklą. Verslo aptarnavimo centre suburti visi įmonių grupėje dirbę
viešųjų pirkimų, apskaitos specialistai, prie jų iki pavasario prisijungs ir darbo santykių
administravimo specialistai. Planuojama, kad toks sprendimas centralizuojamų procesų
sąnaudas padės sumažinti iki 15 procentų.
„Lietuvos energija“, UAB, į valstybės biudžetą 2014 metais sumokėjo 84,95 mln. litų
dividendų.
2014 metais „Lietuvos energija“, UAB, kelis kartus buvo įvertinta ir gavo
apdovanojimus: tapo 2014 metų nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas“ nugalėtoja
„Inovatyvios įmonės“ kategorijoje, Europos verslo apdovanojimuose pripažinta nacionaline
čempione, taip pat nominuota apdovanojimuose „Už nuopelnus verslui“, kategorijoje
„Socialinis inovatorius“.
Finansų rinkų politika. Siekiant tinkamo finansų sektoriaus plėtros ir prisiimamos
rizikos balanso, efektyvaus finansų rinkos gilinimo, 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).
Finansų ministerijos veiklos viešinimas. 2014 metais Finansų ministerija nuosekliai
ir operatyviai informavo visuomenę aktualiais viešųjų finansų klausimais. Ypač daug dėmesio
buvo skirta visuomenės informavimui apie Lietuvos pasirengimą įsivesti eurą, jo įvedimo
praktinius aspektus, taip pat biudžeto, valstybės skolinimosi, centralizuoto turto valdymo
reformų, mokesčių administravimo tobulinimo ir finansinio raštingumo klausimams.
Ministerija, kaip ir kasmet, dalyvavo tradiciniu tapusiame Ministro Pirmininko tarnybos
projekte „Moksleiviai į Vyriausybę“.
Finansų ministro valdymo srities įstaigų veikla. Siekdama efektyvios finansų
ministro valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklos, Finansų ministerija 2014 metais
tobulino finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos teisinį reglamentavimą
rengė teisės aktų projektus ir priėmė finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų
savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus sprendimus.
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 UAB Viešųjų investicijų
plėtros agentūrai (toliau – VIPA).
2014 metais įgyvendinant priemones, susijusias su euro įvedimu Lietuvoje, parengti ir
priimti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas ir Muitinės įstatymas, Vyriausybės 2014
m. gruodžio 10 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m.
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rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1077 „Dėl užsienio ūkio subjektų laikinai įvežamų į Lietuvos
Respubliką perdirbti tauriųjų metalų ir jų gaminių grąžinimo į užsienį tvarkos, tauriųjų metalų
gaminių ir brangakmenių prabavimo, įspaudavimo ir kitų paslaugų tarifų“ pakeitimo“, taip pat
finansų ministro įsakymai dėl banderolių apdorotam tabakui ženklinti pavyzdžių ir kainų
tvirtinimo, dėl valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ įstatų pakeitimo ir dėl
CPVA paslaugų, teikiamų iš JESSICA fondo finansuojamų projektų tinkamam įgyvendinimui
prižiūrėti, tarifų pakeitimo.
Siekiant užtikrinti finansų ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės valdomų
įmonių veiklos efektyvumą ir įgyvendinant Vyriausybės 2014 metų veiklos prioritetinę kryptį
– valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos skaidrumo ir efektyvumo didinimas –
parengti ir patvirtinti 4 metų laikotarpio valstybės įmonių strateginiai veiklos planai.
2014 metais parengtas ir su suinteresuotomis institucijomis suderintas Lietuvos
Respublikos Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinės statuto pakeitimo įstatymo projektas.
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos 2014
metais parengė ir patvirtino 83 saugiųjų dokumentų blankų ir saugiųjų dokumentų blankų
grafinius projektus, įvertino pateiktus 175 saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų
grafinius projektus, pakeitė 57 dokumentų blankų metrikas, įvertino 95 saugiųjų dokumentų ir
saugiųjų dokumentų blankų etalonų projektus, parengė 94 saugiųjų dokumentų ir saugiųjų
dokumentų blankų technologinės apsaugos priemonių aprašus (trimis lygiais: visuomenei,
specialistams, ekspertams), atliko 18 licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimų
(licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi pažeidimų, kurie lemtų licencijos galiojimo
sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimą, nenustatyta), atliko saugiųjų dokumentų ir
saugiųjų dokumentų blankų (366908 vnt.) kokybės patikrinimus.
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 metais
iš viso atliko 72 ūkio subjektų (azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių) tikrinimus
(65 – specialiuosius, 7 – planinius). 29 atliktų ūkio subjektų (azartinių lošimų ir didžiųjų
loterijų organizatorių) tikrinimų metu buvo nustatyta licencijuojamos veiklos pažeidimų, 43
atliktų ūkio subjektų (azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių) tikrinimų metu
licencijuojamos veiklos pažeidimų nenustatyta. Atliktų lošimų ir loterijų organizatorių
patikrinimų santykis su šių patikrinimų metu nustatytais pažeidimais sudaro 40 procentų.
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 metais daug
dėmesio skyrė bendradarbiavimui su prižiūrimos srities ūkio subjektais, siekdama pažeidimų
prevencijos ir administracinės naštos mažinimo tikslų, bei glaudžiam tarpinstituciniam (su
Kūno kultūros ir sporto departamentu, Policijos departamentu, Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnyba, Valstybine mokesčių inspekcija, SODRA ir kt.) bendradarbiavimui.
Finansų ministerijos mokymo centras 2014 metais vykdė finansų ministro valdymo
srities ir su ja susijusių valdymo sričių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, jų darbo įgūdžių
ir gebėjimų formavimą. Per 2014 metus Finansų ministerijos mokymo centras suorganizavo
236 mokymo renginius, kuriuose administracinius gebėjimus patobulino 4841 finansų
ministro valdymo srities ir su ja susijusių valdymo sričių specialistas. Taip pat valstybės
tarnautojų kvalifikacijai tobulinti parengė 14 mokymo programų, kurios akredituotos
valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančioje įstaigoje – Valstybės tarnybos
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departamente ir įrašytos į departamento tvarkomą valstybės tarnautojų mokymo programų
sąrašą.
Turto vertinimo priežiūros tarnyba 2014 metais atliko 11 turto arba verslo vertinimo
įmonių planinių patikrinimų pagal iš anksto patvirtintą patikrinimo planą (patikrintos 55
įmonių rengtos ataskaitos). Turto vertinimo priežiūros tarnyba šioms įmonėms pateikė
rekomendacijas dėl ateityje rengiamų ataskaitų. Turto vertinimo priežiūros tarnyba, siekdama
sudaryti galimybę ūkio subjektams pasitikrinti, ar parengtos turto arba verslo vertinimo
ataskaitos atitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir Turto ir verslo vertinimo
metodikos reikalavimus, parengė Planinio turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo
vertinimo įmonių veiklos patikrinimo kontrolinį klausimyną. Turto vertinimo priežiūros
tarnyba 2014 metais taip pat išnagrinėjo 598 turto arba verslo vertintojų ir vertintojų asistentų
pateiktas paskutinių kalendorinių metų veiklos ataskaitas. Daug dėmesio buvo skirta turto ir
verslo vertintojų kvalifikacijai tobulinti (iš viso ataskaitiniu laikotarpiu organizuotuose turto
arba verslo vertintojams skirtuose mokymuose ir seminaruose dalyvavo 464 klausytojai,
suorganizuota 10 kvalifikacijos kėlimo seminarų, 2 mokymai skirti turto vertintojo asistento
kvalifikacijos egzaminui pasirengti ir 1 mokymas – vertintojo kvalifikacijos egzaminui
pasirengti).
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, 2014 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 136 auditorių ir audito įmonių
atlikto audito kokybės peržiūrų vertinimus, parengė ir patvirtino 11 verslo apskaitos standartų
ar jų pakeitimų, 8 metodines rekomendacijas ar jų pakeitimus. Taip pat 2014 metais parengti
ir svarstyti projektai, susiję su Apskaitos direktyvos nuostatų perkėlimu – parengta 12 naujos
redakcijos ir 6 verslo apskaitos standartų pakeitimo projektai.
CPVA 2014 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 8 programas.
Visų CPVA administruojamų programų biudžetas yra 17,2 mlrd. litų. Tinkamai užtikrinus
savalaikį ir išorės bei vidaus teisės aktų reikalavimus 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 įtakos institucijos veiklos kokybei ir tinkamam jai paskirtų
užduočių įgyvendinimui, arba nesisteminių, tačiau reikšmingų nukrypimų nuo esminių
reikalavimų.
Pagal 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“ VIPA
priskiriama prie už pasirengimą panaudoti 2014–2020 metų ES struktūrinę paramą atsakingų
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institucijų ir pagal Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimą Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir
funkcijų tarp institucijų paskirstymo, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ VIPA pavesta atlikti įgyvendinančiosios
institucijos funkcijas, kai veiksmų programos prioritetų priemonės įgyvendinamos
grąžinamųjų subsidijų būdu.
Įgyvendindama minėtais nutarimais pavestas funkcijas, VIPA 2014 metais dalyvavo
pasirengimo 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo laikotarpiui
veiklose. Minėtas veiklas apima: dalyvavimas rengiant išankstinio (ex ante) vertinimo išvadas
(Energijos efektyvumo išankstinio vertinimo analizė, Viešosios infrastruktūros išankstinio
vertinimo analizė); dalyvavimas įvairių darbo grupių (pvz., 2014–2020 m. ES struktūrinių
fondų administravimo darbo grupės), skirtų 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų
administravimo procesui sukurti, susitikimuose; VIPA vidaus sistemos, užtikrinančios
sėkmingą veiksmų programos prioritetų priemonių įgyvendinimą grąžinamosios subsidijos
būdu, sukūrimas; pastabų dėl susijusių teisės aktų teikimas. Taip pat 2014 metais VIPA tęsė
2013 metais pradėto projekto „VIPA pasirengimo įgyvendinti programą, kitą programavimo
laikotarpį pakeisiančią 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, funkcijų vykdymas“ veiklas, skirtas
sėkmingam pasirengimui 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo
laikotarpiui užtikrinti.
Siekiant programos tikslo – optimizuoti valstybės lėšų planavimą, naudojimą ir
valdymą bei valstybės turto valdymą panaudojant informacines technologijas – 2014 metais
toliau buvo vykdomos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos
reformos metu įdiegtų informacinių sistemų ar jų posistemių duomenų kokybės gerinimo
priemonės, tęsiamas iš dalies centralizuotų sprendimų visiškas centralizavimas, kad būtų
užtikrintas tvarkomų duomenų saugumas.
Siekiant optimizuoti mokėjimo iš valstybės iždo procesus, pasirengti perėjimui prie
naujos valiutos – euro, 2014 metais toliau buvo palaikoma ir plėtojama Valstybės biudžeto,
apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS). VBAMS pritaikyta valstybės iždo
finansinėms ataskaitoms rengti pagal naujus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus, nuo 2012 metų palaipsniui vykdomas visiškas sistemos
centralizavimas ir per 2014 metus į Finansų ministerijos duomenų centrą perkeltos 66 įstaigų
VBAMS duomenų bazės. Taip pat 2014 metais atliktas perėjimas į našesnę duomenų bazių
valdymo sistemą, įsigyta centralizavimui vykdyti reikalinga programinė ir techninė įranga,
taip pat įdiegta ir atnaujinta įranga, skirta Finansų ministerijos valdomų ir tvarkomų
informacinių sistemų saugai gerinti.
Taupant valstybės lėšas, racionaliau išnaudojant turimus išteklius, įgyvendinant
Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (toliau – FVAIS) ir Viešojo sektoriaus
apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos 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
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principų įgyvendinimas (sistemų palaikymas ir priežiūra vykdomi centralizuotai). FVAIS
sistema parengta darbui su nauja valiuta – euru, taip pat iki 2014 metų pabaigos atlikti 4
papildomi FVAIS diegimai kitoms institucijoms.
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. 2014 metais vykdant
koordinavimo institucijos funkcijas, parengta ir (arba) patvirtinta 10 tarpinių ir 5 metinės
finansuojamų programų ir priemonių ataskaitos bei 1 bendra tarpinė ir metinė ataskaita.
Parengta Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo Lietuvoje metinė
ataskaita, 2014 m. balandžio 29–30 d. suorganizuotas metinis atsiskaitymas donorams už
paramos panaudojimą Lietuvoje.
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 2014 metų pabaigos iš valstybės iždo
išmokėta 24,464 mln. Šveicarijos frankų, tai sudaro 38,6 proc. visos paramos. Šveicarijos
finansinė parama panaudota taip: 33 tūkst. litų panaudojo Nacionalinė teismų administracija
teismų gebėjimų stiprinimo projektui „Vaizdo konferencinės įrangos diegimas teismuose“;
5428,3 tūkst. litų – Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokslo taryba Mokslinių
tyrimų ir plėtros programai įgyvendinti; 9328 tūkst. litų – Sveikatos ministerija ligoninėms
perinatologinės ir neontologinės sveikatos priežiūros gerinimo programoms finansuoti; 4195,2
tūkst. litų – Finansų ministerija nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) subsidijų
schemai finansuoti.
2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių
mechanizmų administravimas. 2014 metais tobulinti ir patvirtinti 2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansiniams mechanizmams administruoti reikalingi teisės aktai ir parengtos dvi
strateginės 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo
Lietuvoje ataskaitos.
Vykdydama audito institucijos funkcijas, 2014 metais Finansų ministerija atliko
Lietuvos Respublikoje sukurtos 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
II etapo valdymo ir kontrolės sistemos vertinimo ir nuomonės dėl jos atitikties reglamentams
parengimo paslaugų viešąjį pirkimą, kurį atlikus buvo parengta ir Finansinių mechanizmų
valdybai išsiųsta Lietuvos Respublikoje sukurtos 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės sistemos (II etapas) vertinimo ataskaita ir
pateikta besąlyginė nuomonė, kad Lietuvos Respublikoje sukurta 2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės sistema atitinka reglamentų
reikalavimus ir visuotinai pripažintus apskaitos principus.
2014 m. balandžio 9 d. suorganizuotas metinis susitikimas su valstybėmis donorėmis,
kurio metu atsiskaityta už 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
įgyvendinimą Lietuvoje.
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Taip pat parengtos, suderintos ir pasirašytos visos 3 planuotos 2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų techninės programos tarpinės finansinės ataskaitos, 3
planuotos 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų techninės programos
išlaidų deklaracijos ir 1 planuota 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
techninės programos įgyvendinimo ataskaita.
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. išmokėta 1,5 mln. litų 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų administravimo funkcijoms vykdyti numatytų techninės paramos lėšų
suma (iš 4,35 mln. litų skirtos 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
techninės paramos lėšų sumos).
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. išmokėta 36 mln. litų, arba 14,55 proc. (iš 247,7 mln. litų
EEE ir Norvegijos finansinės paramos lėšų, už kurių valdymo ir panaudojimo organizavimą
atsako Lietuvos institucijos), kurie buvo skirti programoms rengti, patvirtintoms programoms
administruoti, projektams įgyvendinti ir techninei programai įgyvendinti.
ES fondų administravimas.
Ignalinos programa. 2007–2013 m. Ignalinos programos lėšos naudojamos Ignalinos
atominės elektrinės eksploatavimui nutraukti ir su tuo susijusioms priemonėms Lietuvos
energetikos sektoriuje remti. Finansų ministerija, atlikdama 2007–2013 metų Ignalinos
programos lėšų valdymo institucijos funkcijas, 2014 metais patikrino, patvirtino ir pateikė
Energetikos ministerijai 2 iš CPVA gautas 2007–2013 metų Ignalinos programos nacionalinės
agentūros mokėjimo paraiškas už 68,15 mln. eurų (235,29 mln. litų) 2007–2013 metų
Ignalinos programos lėšų, ir šias lėšas pervedė Ignalinos programos projektams įgyvendinti.
Atsižvelgiant į Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1447 „Dėl
programos Sąjungos finansinės paramos priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės
elektrinės Lietuvoje 1 ir 2 blokų eksploatavimo nutraukimu, įgyvendinti“ nuostatą, kad
Finansų ministerijai pavedama valdyti 2014–2020 metų Ignalinos programos nacionalinės
agentūros administruojamas 2014–2020 metų Ignalinos programos lėšas ir vykdyti jų
panaudojimo finansinę priežiūrą, ir nuostatą, kuria pritariama, kad CPVA veiktų kaip 2014–
2020 metų Ignalinos programos nacionalinė agentūra, bei siekiant užtikrinti, kad CPVA, kaip
2014–2020 metų Ignalinos programos nacionalinės agentūros, veikla būtų finansuojama
2014–2020 metų Ignalinos programos lėšomis, 2014 m. gruodžio 30 d. pasirašyta 2014–2020
metų Ignalinos programos projekto Nr. 3A.07/02/NTA.15 „Ignalinos programos nacionalinės
agentūros (CPVA) veiklos bei paramos užtikrinimas 2015 metais“ įgyvendinimo ir
finansavimo sutartis tarp Finansų ministerijos ir CPVA. Pagrindinis šio projekto tikslas yra
efektyvus 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Ignalinos programų įgyvendinimas.
Sanglaudos fondas. Iš viso per Sanglaudos fondo paramos įgyvendinimo laikotarpį
buvo įgyvendinti 53 transporto ir aplinkos apsaugos sektoriaus (įskaitant techninę paramą)
projektai. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. rangovams išmokėta 808 mln. eurų Sanglaudos fondo
lėšų (beveik 98 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). 2014 metais iš EK buvo gautos
12 projektų galutinės išmokos – 45 mln. eurų. Iš viso iš EK gautos 39 projektų galutinės
išmokos.
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Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa. Šios programos lėšos
naudojamos Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionuose įgyvendinamiems projektams
finansuoti. Finansų ministerija atlikdama tvirtinančiosios institucijos funkcijas, 2014 metais
EK pateikė 3 tarpinio mokėjimo paraiškas, kuriose iš EK prašyta ir gauta 9,475 mln. eurų
(32,715 mln. litų).
2007–2013 m. ES fondai. 2014 metais buvo sėkmingai tęsiamas Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos ir Techninės paramos veiksmų programos, kurioms įgyvendinti numatyta
beveik 23,4 mlrd. litų, įgyvendinimas. 2014 metais baigtų įgyvendinti projektų skaičius
viršijo 5,7 tūkst., o jų vertė 15,3 mlrd. litų, iš kurių ES fondų lėšos sudarė beveik 11,6 mlrd.
litų, t. y. apie pusę 2007–2013 metų programavimo laikotarpiui numatytų ES fondų lėšų.
Pagal 2007–2013 metų veiksmų programas 2014 metais EK pateiktos 24 tarpinio
mokėjimo paraiškos EK už 1 087,77 mln. eurų (3 755,85 mln. litų). 2014 metais pagal šias
programas gauta 1 008,69 mln. eurų (3 482,79 mln. litų).
2014 metais EK pateiktos 4 veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitos, kurias EK
patvirtino. Šių ataskaitų parengimas ir patvirtinimas užtikrina ES fondų lėšų pervedimą iš EK
į Lietuvos valstybės biudžetą.
Iki 2014 metų pabaigos EK vertinti buvo pateikti visi (10) 2007–2013 metų ES fondų
lėšomis finansuojami didelės apimties projektai, iš kurių 8 buvo sėkmingai patvirtinti EK.
2014 metais buvo gautas teigiamas sprendimas iš EK dėl 2 didelės apimties projektų: „IXB
koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės–Valčiūnai antrojo kelio statyba“ (224,4 mln. litų)
ir „Magistralinio dujotiekio Jurbarkas–Klaipėda statyba“ (203,7 mln. litų), finansavimo ES
lėšomis.
Siekdama užtikrinti ES fondų lėšų investavimo efektyvumą ir išvengti ES fondų lėšų
investavimo pažeidimų, 2014 metais Finansų ministerija tikrino, kaip tarpinės institucijos
vykdo joms vadovaujančiosios institucijos atsakomybe pavestas vykdyti užduotis. 2014 metų
I ketvirtį patvirtinti tarpinių institucijų (agentūrų, visuotinės dotacijos valdytojų ir ministerijų)
rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planai, taip pat Finansų ministerijos organizacinių
rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planas. 2014 metų II–IV ketvirčiais buvo
įgyvendinamos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planuose numatytos priemonės,
susijusios su viešaisiais pirkimais, valstybės pagalba, patikromis vietose, finansinių rodiklių ir
procesų stebėsena, naujai priimtų teisės aktų pristatymu tarpinių institucijų atstovams ir kt.
Siekiant informuoti apie ES fondų lėšomis įgyvendinamų projektų naudą, vykdyta
informavimo kampanija, pristatanti pasiektus įgyvendintų projektų rezultatus. Regionuose
organizuoti informaciniai renginiai, įvyko regioninės žiniasklaidos konkursas ir įgyvendinta
reklaminė kampanija. Pristatyta ir vykdoma ES investicijų skaidrumo iniciatyva
„Jonvabaliai“, kuri 2014 m. gruodžio mėn. Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės
įvertinta kaip veiksminga antikorupcinė iniciatyva. Organizuotas studentų darbų konkursas,
geriausių projektų rinkimai „Europos burės 2014“ (apdovanojimų renginys vyks 2015 m. I
ketv.). Inicijuoti pranešimai spaudai apie Partnerystės sutarties rengimą ir pateikimą EK.
Sukurta 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų interneto svetainė
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www.esinvesticijos.lt. 2014 m. rugsėjo 23 d. suorganizuotas renginys „Kontaktų mugė“,
kuriame pateikta dalykinė informacija apie 2014–2020 metų finansavimo laikotarpį.
Užtikrinant efektyvų ES struktūrinės paramos naudojimą įgyvendinant 2007–2013
metų veiksmų programas ir nacionalinės politikos tikslus ir tinkamai rengiantis 2014–2020
metų finansavimo laikotarpiui, 2014 metais buvo įgyvendinamos šios ES struktūrinės
paramos vertinimo veiklos: buvo koordinuoti ir atlikti 9 vertinimai (iš jų 3 įgyvendino
Finansų ministerija), kuriuos atlikus nustatytas 2007–2013 metų veiksmų programų
rezultatyvumas ir poveikis ūkio sritims, ES horizontaliesiems ir Lietuvos nacionaliniams
prioritetams. 2014 metais įgyvendinto išankstinio 2014–2020 metų veiksmų programos
vertinimo ir kitų ministerijų atliktų pasirengimo 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui
vertinimų išvados ir rekomendacijos buvo naudojamos rengiant ir tobulinant 2014–2020 metų
ES fondų investicijų veiksmų programą (toliau – veiksmų programa).
2014–2020 m. ES struktūriniai fondai. Kuriant 2014–2020 metų Lietuvai skiriamų
ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemą, Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d.
nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“
nustatytos veiksmų programą administruojančios institucijos: vadovaujančioji, tvirtinančioji,
mokėjimo, tarpinės. Taip pat patvirtintos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp
institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų veiksmų programą, taisyklės, kuriose nustatomos
valdymo ir kontrolės sistemos institucijų ir institucijų, dalyvaujančių administruojant veiksmų
programą, atsakomybė ir funkcijos.
2014 m. birželio 20 d. EK patvirtino Partnerystės sutartį, kuri apima investicijas iš
penkių Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų – trijų ES fondų (Europos regioninės
plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo), Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai bei Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kurios sudaro 29 mlrd. litų
2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui. Investavimo iš šių fondų ir jų valdymo nuostatų
sujungimas viename dokumente skatina veiklų integralumą ir sinergiją, užtikrina geresnį
koordinavimą tarp atskirų finansinių priemonių, mažina veiklų dubliavimosi atvejus, sukuria
bendrus stebėsenos mechanizmus, leidžiančius nustatyti bendras problemas ir galimus jų
sprendimo būdus. Be veiklų integralumo, koordinavimo ir geresnį valdymą reglamentuojančių
nuostatų, Partnerystės sutartyje sujungiamos ES strateginių dokumentų (strategijos „Europa
2020“, ES Baltijos jūros regiono strategijos), Nacionalinės reformų darbotvarkės ir ES
Tarybos rekomendacijų Lietuvai nuostatos.
2014 m. rugsėjo 8 d. EK patvirtino veiksmų programą, kuri apima trijų ES fondų
(Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo) investicijas.
2014–2020 metų ES struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiu Lietuvai skirta beveik 23,2
mlrd. litų ES struktūrinių fondų investicijų, kurių reikšminga dalis 2014–2020 metais bus
investuojama į tas sritis, kurios yra svarbios tvariam ekonomikos augimui ir darbo vietų
kūrimui vidutiniu ir ilguoju laikotarpiais, – mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir
inovacijas, informacinių technologijų plėtrą, smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo
skatinimą, energijos naudojimo efektyvumą bei atsinaujinančių išteklių energijos skatinimą,
užimtumo didinimą ir socialinės atskirties bei skurdo mažinimą. 2014–2020 metų
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finansavimo laikotarpiu išskirtinis dėmesys bus skiriamas tvariam teritorijų vystymuisi,
taikant naujus elementus – integruotas teritorines investicijas ir bendruomenės inicijuotą
vietos plėtrą.
2014 metais parengti ir patvirtinti ir kiti 2014–2020 metų finansavimo laikotarpio lėšų
investavimą reglamentuojantys teisės aktai: Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr.
1090 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
administravimo taisyklių patvirtinimo“; finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr.
1K-316 ,,Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“; finansų
ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 1K-326 ,,Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo
taisyklių patvirtinimo“; finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 ,,Dėl
Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“; finansų ministro 2014 m.
lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 1K-346 „Dėl Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai
rengimo taisyklių, Pažymos apie valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, deklaruojamų išlaidų
atitiktį Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams,
vadovaujančiosios institucijos atliktas procedūras ir išlaidų deklaracijose nurodytų išlaidų
patikrinimus ir Pažymos apie valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, į metines sąskaitas
įtrauktų išlaidų atitiktį Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams
formų patvirtinimo“; Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimas Nr. 1326 ,,Dėl 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“,
kuriuo nustatomas ES struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo
paskirstymas pagal veiksmų programos prioritetus ir ministerijas; Vyriausybės 2014 m.
gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1459 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės
30 d. nutarimo Nr. 590 ,,Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) investuotos pažeidžiant
teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“, kuriuo nauja redakcija išdėstytos Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo
lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklės pritaikytos 2014–2020 m. finansavimo
laikotarpiui.
Siekiant anksčiau pradėti projektų finansavimą iš 2014–2020 metų ES struktūrinių
fondų lėšų, Vyriausybės 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 998 patvirtintas 2014–2020 metų
iš ES fondų lėšų planuojamų bendrai finansuoti valstybės projektų atrankos laikinosios
tvarkos aprašas (toliau – Laikinosios tvarkos aprašas), kuris sudarė sąlygas ministerijoms
atrinktus valstybės projektus savo rizika pradėti finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžete numatytų 2014–2020 metų ES fondų lėšų. Per 2014 metus ministerijos parengė 12
projektų finansavimo sąlygų aprašų, pagal kuriuos numatoma finansuoti projektų už daugiau
nei 1,5 mlrd. litų. Iš viso pagal Laikinosios tvarkos aprašą įgyvendinami 36 projektai už 852,8
mln. litų, iš kurių 28 projektai skirti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
prieinamumui ir sistemos efektyvumui didinti, 1 projektas skirtas socialiniam verslumui ir
socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimui paskatinti, dar 4 – skirti gyventojų,
ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumui padidinti, 3 projektai
skirti daugiarūšės šalies susisiekimo sistemos sąveikai su transeuropiniais transporto tinklais
didinti. Iki 2014 metų pabaigos projektams įgyvendinti išmokėta 200,3 mln. litų ES ir
bendrojo finansavimo lėšų.
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Metų pabaigoje prasidėjo spartus priemonių, pagal kurias bus įgyvendinami 2014–
2020 metų finansavimo laikotarpio projektai, planavimas, rengtasi skelbti pirmuosius
kvietimus teikti paraiškas. 2015 m. sausio mėn. paskelbti pirmieji kvietimai investuoti ES
fondų lėšas pagal priemones, skirtas eksportui ir investicijoms regionų smulkiosiose ir
vidutinėse verslo įmonėse skatinti; taip pat centrinės valdžios pastatams renovuoti ir miesto
gatvių apšvietimui modernizuoti. Planuojama 2015 metais pasirašyti sutartį su Viešosios
infrastruktūros fondo valdytoju.
Siekiant užtikrinti, kad būtų sistemingai vertinamas veiksmų programos
įgyvendinimas, jos efektyvumas, rezultatyvumas ir poveikis, 2014 metais patvirtintas
strateginis dokumentas – ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planas.
01.002 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas, mato
vienetai

2014-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
Siekti efektyvios Finansų ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklos

R-01-0201-01

R-01-0201-02

Struktūrinio valdžios
sektoriaus balanso
rodiklio sumažėjimas
(procentiniai punktai)
(mažiausiai 0,5
procentinio punkto)
Pasiekta Finansų
ministerijos valdymo
sričiai priklausančių
įstaigų metiniuose veiklos
planuose numatytų
programų tikslams
įgyvendinti nustatytų
rezultato kriterijų
reikšmių dalis (procentai)

0,5

0,5

100

100

99

99

R-01-0201-03

Įvertinta viešųjų išlaidų,
kurias apima asignavimų
valdytojų programų
vertinimas, dalis
(procentai)

2

0

0

R-01-0201-04

Laiku įgyvendintos
Lietuvos Respublikos
pirmininkavimo ES
Tarybai 2014 metais
tarpinstitucinio veiklos
plano priemonės pagal
Finansų ministerijos
kompetenciją (procentai)

100

100

100

Šis rodiklis skaičiuojamas
pagal patvirtintą 2014 m.
programų vertinimo planą,
kuris 2014 m. nebuvo
tvirtinamas dėl nekonkrečių ir
formalių įstaigų pasiūlymų dėl
šio plano. Tačiau 2014 m.
buvo tęsiami kai kurie 2013
m. programų vertinimo plane
patvirtinti vertinimai.
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1 tikslo 1 uždavinys
Užtikrinti teisės aktais Finansų ministerijai pavestų finansų srities valstybės valdymo funkcijų
vykdymą
Finansų ministerijos
teikiamos informacijos
visuomenei aktualiais
klausimais sklaida
P-01-02(publikacijų
79
82
103,8
01-01-01
žiniasklaidoje
panaudojant Finansų
ministerijos pateiktą
informaciją dalis)
(procentai)
Finansų ministerijos
P-01-02interneto svetainės
2
2
100
01-01-02
lankytojų skaičiaus
didėjimas (procentai)
Mokymuose dalyvavusių
asmenų, kurie sėkmingai
P-01-02baigė mokymą ir gavo
92
100
108,7
01-01-03
mokymo pažymėjimus,
dalis (procentai)
1 tikslo 2 uždavinys
Užtikrinti Finansų ministerijos valdymo srities įstaigų veiklą
Išlaidų tinkamumo
vertinimo efektyvumo
P-01-02pokyčio, palyginti su
1,01
1,02
101
01-02-01
praėjusiais metais,
koeficientas
Pasiekta Audito ir
apskaitos tarnybos
metiniame veiklos plane
nustatytų atliekamos
auditorių ir audito įmonių
P-01-02veiklos viešosios
100
99,9
99,9
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
0,3
0,0008
199,7
01-02-03
vertinimo ir vertintojų
civilinės atsakomybės
draudimo sumos santykis
(procentai)
Saugiųjų dokumentų ir
saugiųjų dokumentų
P-01-02blankų leidybos
2,0
2,23
111,5
01-02-04
efektyvumo pokytis,
palyginti su praėjusiais
metais, (procentai)
Finansų ministro valdymo
sričių ir su jomis susijusių
sričių specialistų,
P-01-022600
4841
186,2
patobulinusių
01-02-05
administracinius
gebėjimus, skaičius,
(vienetai)
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Atliktų loterijų ir lošimų
organizatorių patikrinimų
P-01-02ir jų metu nustatytų
40
40
100
01-02-06
pažeidimų santykis
(procentai)
Sukurta administravimo
sistema, užtikrinanti
sėkmingą veiksmų
P-01-02programos prioritetų
1
1
100
01-02-07
priemonių įgyvendinimą
grąžinamosios subsidijos
būdu, (vienetai)
1 tikslo 3 uždavinys
Užtikrinti tinkamą pirmininkavimą ir atstovavimą ES Tarybai
Lietuvos Nuolatinėje
atstovybėje Europos
P-01-02Sąjungoje išlaikomų
3
3
100
01-03-01
pareigybių skaičius pagal
Finansų ministerijos
kompetenciją (vienetai)
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)

R-01-0202-02

Pagal patvirtintas pirmojo
etapo apimtis,
centralizuotai valdyti
perimtas administracinės
paskirties nekilnojamas
turtas (procentai)

100

0

0

Pirmas administracinės paskirties
valstybės nekilnojamojo turto
centralizuoto valdymo etapas
patvirtintas Vyriausybės 2015 m.
vasario 11 d. nutarimu Nr. 148
„Dėl valstybės nekilnojamojo
turto centralizuoto valdymo
įgyvendinimo“

2 tikslo 1 uždavinys
Užtikrinti informacinių sistemų palaikymą ir gerinti piniginių išteklių valdymą
Sukurtų naujų
optimizuotų ir
P-01-02modernizuotų sistemos
5
6
120
02-01-01
funkcijų skaičius
(vienetai)
Viešojo sektoriaus
subjektų buhalterinės
apskaitos ir finansinės
atskaitomybės bei
P-01-02informacinių sistemų
100
118
100
02-01-02
diegimo konsultacinio
centro suteiktų paslaugų
viešojo sektoriaus
subjektams procentas
(procentai)
P-01-02Užtikrintas technologinių
100
100
100
02-01-03
komponenčių gamintojo
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palaikymas turimoms
Valstybės biudžeto,
apskaitos ir mokėjimų
sistemos (VBAMS) NAV
licencijoms, (procentai)
2 tikslo 2 uždavinys
Įgyvendinti Centralizuoto valstybės turto valdymo 2009–2016 m. strategiją
Įsteigta valstybės įmonė,
P-01-02centralizuotai valdanti
1
1
100
02-02-02
valstybės nekilnojamąjį
turtą, (vienetai)
3 tikslas
Tinkamai administruoti ES fondų ir kitą finansinę paramą

R-01-0203-01

Šveicarijos finansinės
paramos lėšų dalis iš visų
Lietuvai skirtų Šveicarijos
finansinės paramos lėšų
(procentai)

70

43,8

62,6

R-01-0203-02

2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų lėšų dalis
nuo visų Lietuvai skirtų
2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų lėšų
(procentai)

30

14,6

48,5

R-01-0203-03

Šveicarijos finansinės
paramos techninės
paramos (pripažintos
tinkamos finansuoti ir
išmokėtos paramos
procentas nuo skirtos
pagal paramos sutartis)
(procentai)

67

64,5

96,2

R-01-0203-04

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

44

33,2

75,5

R-01-0203-05

ES fondų lėšų, skirtų
2007–2013 m. finansiniu
laikotarpiu, naudojimo
plano kritinio lygio
įgyvendinimas,
(procentai)

100

97,1

97,1

Dėl užsitęsusių Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo
programos informavimo ir
reklamos paslaugų pirkimo
procedūrų, Šveicarijos
finansinės paramos lėšų
išleista mažiau nei planuota.
Dalis lėšų, planuotų Lietuvos
ir Šveicarijos priežiūros
komitetų susitikimams
organizuoti, nepanaudota dėl
neįvykusių susitikimų.
Dėl užtrukusio 2009-2014 m.
EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų atsakingų
institucijų (atitinkamų sričių
ministerijų ir kitų valstybės
įstaigų) kvietimams teikti
paraiškų dokumentų
parengimo , vėliau
organizuotų kvietimų,
nusikėlė projektų ir sutarčių
įgyvendinimas.

Išleista mažiau, nei planuota,
lėšų, skirtų ES struktūrinių
fondų ir Sanglaudos fondo
kompiuterinei informacinei
valdymo ir priežiūros sistemai
(SFMIS) pritaikyti EEE ir
Norvegijos finansinei paramai
administruoti, dėl vėluojančių
tiekėjo darbų, taip pat išleista
mažiau komandiruotėms
planuotų lėšų.
Įgyvendinant projektus
vėluojama patirti išlaidas, nes
projektų vykdytojai atsilieka
nuo suplanuotų grafikų.
Viešieji pirkimai yra viena
problemiškiausių sričių, dėl ko
ES fondų lėšų panaudojimas
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vyksta lėčiau, nei planuota.

R-01-0203-06

R-01-0203-07

R-01-0203-08

ES fondų lėšų, skirtų
2014–2020 m. finansiniu
laikotarpiu, naudojimo
plano kritinio lygio
įgyvendinimas,
(procentai)
Visuomenės dalies, kuri
vertina, kad turi
pakankamai informacijos
apie ES investicijas ir su
jomis susijusius procesus,
kad galėtų įvertinti ES
paramos skyrimo
skaidrumą, padidėjimas,
(procentai)

Projektams paskirstytų ES
fondų dalis, visų Lietuvai
skirtų 2014–2020 m.
programavimo laikotarpio
ES fondų lėšų, (procentai)

100

7

6

0

16

3,4

0

2014 metais nebuvo
patvirtintas 2014–2020 metų
ES fondų lėšų naudojimo
planas

228,6

2014 m. birželio mėn.
duomenys.
2014 m. gruodžio mėn.
visuomenės nuomonės
apklausa nebuvo atlikta dėl
užsitęsusių viešųjų pirkimų
procedūrų.

56,7

Veiksmų programa patvirtinta
2014 m. rugsėjo 8 d. Dėl
užsitęsusio veiksmų
programos derinimo su EK
vėliau pradėti rengti
priemonių įgyvendinimo
planai ir projektų finansavimo
sąlygų aprašai todėl ir vėliau
pradėti finansuoti projektai,
atitinkantys veiksmų
programoje numatytas veiklas.

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

P-01-0203-01-02

P-01-0203-01-03

P-01-0203-01-04

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)

3

3

100

100

100

100

100

100

100
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P-01-0203-01-05

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

90

83

92,2

P-01-0203-01-06

Parengtų metinių veiksmų
programų įgyvendinimo
ataskaitų skaičius
(vienetai)

4

4

100

Kai kurios rizikos valdymo
priemonės nebuvo
įgyvendintos, nes:
- priemonė prarado aktualumą
(pvz., SFMIS mokymai,
klausimyno institucijoms dėl
stebėsenos rodiklių problemų
nustatymo išsiuntimas,
visuotinės dotacijos priemonės
įgyvendintų projektų rezultatų
ir įgyvendinimo laikotarpio
patikra);
- iš tarpinių institucijų negauta
reikiamos medžiagos (pvz.,
procedūrų vadovų);
- priemonės yra įgyvendintos
iš dalies (pvz., informacijos
apie viešųjų pirkimų
mokymus projektų
vykdytojams surinkimas iš
tarpinių institucijų ir
pasidalijimo gerąja praktika ir
patirtimi tarp tarpinių
institucijų koordinavimas).

4 tikslas
Skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę Lietuvoje
Pradėtų įgyvendinti
viešojo ir privataus
R-01-02sektorių partnerystės
2
2
100
04-01
projektų skaičius
(vienetai)
4 tikslo 1 uždavinys
Sukurti viešojo ir privataus sektorių partnerystės administracinę sistemą, koordinuoti jos veiklą
Projekto įgyvendinimo
procentas sumažėjo, nes
Viešojo ir privataus
projektui įgyvendinti buvo
sektorių partnerystės
P-01-02skirtas papildomas
skatinimo įgyvendinimas
92,4
62
67,1
04-01-01
finansavimas, išplėstos
(projekto užduočių
projekto veiklos bei pratęstas
įvykdymas) (procentai)
projekto įgyvendinimo
laikotarpis.

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

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
111350,0

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

83624,6*

75

103889,5

82575,1*

80

7012,9
42291,1

5726,8
34102,9

82
81
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paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

588,5

361,9

62

7460,5

2486,4

33

*VMI pritrūkus lėšų darbo užmokesčiui, Finansų ministerija, vadovaujantis Biudžeto
sandaros įstatymo 6 str. 4 punktu, metų pabaigoje skyrė 262,2 tūkst. litų.
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 –
2014 m. gruodžio 31 d. prognozuojama valdžios sektoriaus skola, įvertinus sudarytus
išvestinių finansinių priemonių sandorius, sudarė 14,9 mlrd. eurų, arba 41,1 proc. BVP.
Išlaidos palūkanoms už valstybės vardu paimtas paskolas, išleistus Vyriausybės
vertybinius popierius ir kitus valstybės vardu prisiimtus skolinius įsipareigojimus 2014 metais
sudarė 12,5 proc. į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą surinktų mokesčių metinės
sumos.
2014 metais gautos palūkanos už investicijas į indėlius ir vertybinius popierius,
nepaisant mažėjančių palūkanų normų, palyginti su 2013 metais, nepakito ir sudarė 16,2 mln.
litų.
Įgyvendinant Valstybės skolos valdymo programą ir siekiant gerinti valstybės suteiktų
paskolų ūkio subjektams administravimą per 2014 metus iš skolininkų gauta 836 mln. eurų
įplaukų, iš to skaičiaus – 661,7 mln. eurų grąžintų paskolų ir 174,3 mln. eurų sumokėtų
palūkanų bei delspinigių. Buvo planuota surinkti 229,9 mln. eurų paskolų ir 170,8 mln. eurų
palūkanų. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ anksčiau nustatyto termino grąžino 473,4 mln.
eurų paskolų.
Valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų dalis, denominuota eurais ir litais,
įvertinus išvestinių finansinių priemonių panaudojimą, 2014 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 už fiksuotą palūkanų normą dalis
padidėjo 0,4 procentinio punkto, palyginti su 2013 metų pabaiga (99,1 proc.), ir 2014 metų
pabaigoje sudarė apie 99,5 proc. Palūkanų normų kitimo rizika skolos valstybės vardu
portfelyje yra maža.
2014 metais trumpalaikiai valstybės vardu prisiimti skoliniai įsipareigojimai, kurių
likutinė trukmė nesiekia vienų metų, sudarė 15 proc. visų valstybės vardu prisiimtų skolinių
įsipareigojimų (2013 m. – 11 proc.), vidutinė svertinė likutinė skolos trukmė – 5,2 metų.
2014 m. balandžio 3 d., teigiamai įvertinusi nuoseklius Lietuvos žingsnius siekiant
viešųjų finansų tvarumo ir narystės euro zonoje, taip pat tikėdama, kad Lietuva sulauks iš
Europos Centrinio Banko ir EK teigiamo jos pastangų įvertinimo, agentūra Fitch Ratings
pagerino mūsų šalies ilgalaikio skolinimosi reitingo perspektyvą iš stabilios į teigiamą. Šį
sprendimą parėmė ir tokie makroekonominiai rodikliai kaip maža infliacija, mažas privataus
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sektoriaus įsiskolinimas (62,5 proc. BVP), palyginti su 28 ES valstybių narių vidurkiu (157
proc. BVP), ir 3,3 proc. BVP augimo prognozė 2014 metams. 2014 m. birželio 25 d. agentūra
Fitch Ratings pagerino Lietuvos reitingą iš BBB+ į A- ir pakeitė reitingo perspektyvą iš
teigiamos į stabilią. Reitingo padidinimą nulėmė ir ES Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos
2014 m. birželio 20 d. rekomendacijos priimti Lietuvą 19-ąja euro zonos nare. Atsižvelgdama
į šias rekomendacijas ir į tai, kad Lietuva tęsė ryžtingą atsigavimą iš gilios ekonomikos krizės
ir parodė turinti vos kelis makroekonominio disbalanso rodiklius, ES Bendrųjų reikalų taryba
priėmė sprendimą pakviesti Lietuvą nuo 2015 m. sausio 1 d. tapti 19-ąja euro zonos nare.
2014 m. rugsėjo 5 d. agentūra Moody‘s paskelbė, kad pagerina Lietuvos reitingo
perspektyvą iš stabilios į teigiamą. Toks sprendimas priimtas dėl artėjančio euro įsivedimo ir
su tuo susijusio valiutos rizikos ir valdžios sektoriaus skolos užsienio valiuta mažėjimo. Taip
pat sprendimui įtakos turėjo gerėjantis fiskalinis balansas ir tikėtinas 1,2 proc. BVP fiskalinio
deficito tikslo pasiekimas 2015 metais ir 40 proc. BVP valdžios sektoriaus skolos lygio
išlaikymas tais pačiais metais.
2014 m. balandžio 11 d. agentūra Standard&Poor’s pagerino Lietuvos ilgalaikio
skolinimosi reitingą net dviem pakopomis – nuo BBB iki A-. Vienas pagrindinių šio
sprendimo motyvų – Lietuvos pasiryžimas ir sukurtos realios prielaidos įsivesti eurą 2015
metais. 2014 m. spalio 3 d. pranešime agentūra Standard&Poor’s patvirtino Lietuvos reitingą
A- ir stabilią jo perspektyvą.
Centrinės valdžios sektoriaus skola skaičiuojama ir skelbiama Finansų ministerijos
interneto svetainėje www.finmin.lt kas mėnesį, o valdžios sektoriaus skola – kas ketvirtį.
2014 metais buvo išleista elektroninė metinio leidinio „Valstybės skola 2013“ versija.
01.004 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas, mato
vienetai

2014-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 išvestinių
100
100
100
01
finansinių priemonių
sandorius) (proc. nuo
visų valstybės vardu
prisiimtų skolinių
įsipareigojimų)
R-01-04-0104

Sugrįžusių investuotų,
tarp jų perskolintų lėšų
sumos santykis su
planuota susigrąžinti
suma (procentai)

100

100

100
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1 tikslo 1 uždavinys
Vyriausybės skolinimosi poreikį finansuoti laiku, mažiausiomis sąnaudomis ir valdant su skola
susijusią riziką
Santykinai likvidžių
išleistų ir neišpirktų
(ne mažiau kaip 400
mln. litų apimties)
P-01-04-01Vyriausybės
5
6
122
01-01
obligacijų, išplatintų
litais, emisijų skaičius
metų pabaigoje
(vienetai)
Santykinai likvidžių
išleistų ir neišpirktų
(ne mažesnių kaip 0,5
mlrd. eurų arba JAV
P-01-04-01- dolerių apimties)
9
9
100
01-02
Vyriausybės
obligacijų, išplatintų
užsienio rinkose,
emisijų skaičius metų
pabaigoje (vienetai)
Naujų Tarptautinės
apsikeitimo sandorių ir
išvestinių finansinių
P-01-04-01- priemonių prekybos
1
1
100
01-03
asociacijos bendrųjų
sutarčių, sudarytų su
bankais, skaičius metų
pabaigoje (vienetai)
1 tikslo 2 uždavinys
Efektyviai valdyti valstybės vardu pasiskolintas lėšas ir su valstybės lėšų investavimu susijusią riziką
Naujų bendrųjų
sutarčių dėl
atvirkštinių atpirkimo
P-01-04-01sandorių sudarymo
0
0
0
02-01
galimybių skaičius
metų pabaigoje
(vienetai)

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
2199997,0

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

2148936,5

98

2199997,0

2148936,5

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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2.1.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos veikla
Siekdama programos tikslo – siekti efektyvios VMI veiklos – VMI 2014 metais ir
toliau plėtojo mokesčių administravimo sistemą, kurios veikla būtų paremta optimizuotais
procesais, rizikos valdymu, korupcijos prevencija, ir gerino VMI įvaizdį.
2014 metais VMI į valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotą visumą
pervedė 21686,9 mln. litų pajamų, planas įvykdytas 101,3 proc., gauta 274,5 mln. litų pajamų
daugiau, nei buvo planuota. Palyginti su 2013 metais, 2014 metais į valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų konsoliduotą visumą pervesta 1602 mln. litų, arba 8 proc. daugiau,
pajamų.
2014 metais iš pagrindinių mokesčių, kurių pajamos iš visų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pajamų sudaro didžiausią dalį (88,8 proc.),
buvo įvykdyti gyventojų pajamų mokesčio (surinkta 4576,3 mln. litų, t. y. 72,2 mln. litų, arba
1,6 proc., daugiau, nei buvo planuota), pelno mokesčio (gauta 1725,6 mln. litų, t. y. 52 mln.
litų, arba 3,1 proc., daugiau, nei planuota) ir akcizų (gauta 3601,6 mln. litų, t. y. 122,1 mln.
litų, arba 3,5 proc., daugiau, nei planuota) surinkimo planai, o PVM surinkta mažiau, nei
planuota, – šio mokesčio pajamos 2014 metais sudarė 9354,6 mln. litų, tai 331,9 mln. litų,
arba 3,4 proc., mažiau, nei buvo planuota.

7 pav. 2014 metų pajamos iš VMI administruojamų pagrindinių mokesčių mln. litų.
Šaltinis – Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos 1-V duomenys.
2014 metais VMI į valstybės biudžetą pervedė 17532,4 mln. litų pajamų, planas
įvykdytas 100,1 proc., surinkta 12,1mln. litų pajamų daugiau, nei buvo planuota. Palyginti su
2013 metais, 2014 metais valstybės biudžeto pajamos didesnės 820,5 mln. litų, arba 4,9 proc.
2014 metais VMI administruojamų mokesčių ir kitų įmokų į savivaldybių biudžetus
pajamos sudarė 4154,5 mln. litų. Savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo planas įvykdytas
106,7 proc., gauta 262,3 mln. litų daugiau pajamų, nei planuota. Palyginti su 2013 metais,
2014 metais savivaldybių biudžetų pajamos didesnės 781,6 mln. litų, arba 23,2 proc.
2014 metais buvo sėkmingai vykdomos priemonės, nustatytos Konsoliduoto mokesčių
mokėtojų mokestinių prievolių vykdymo ir mokesčių surinkimo užtikrinimo 2014–2015 metų
priemonių plane. Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir VMI Didžiųjų mokesčių
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mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo, Nepriemokų administravimo, Akcizų administravimo ir
Kontrolės departamentai, kontroliuodami mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą, per 2014
metus atliko 916 kompleksinių ir teminių patikrinimų (per 2013 m. – 664), 2464 mokestinius
tyrimus (per 2013 m. – 2631) ir 19910 operatyvių patikrinimų (per 2013 m. – 20765).
Įgyvendinant šiuos kontrolės veiksmus, sprendimais patvirtinta 262,8 mln. litų į biudžetą
papildomai mokėtinų mokesčių ir su jais susijusių sumų (per 2013 m. – 170,7 mln. litų),
nustatyta neatitikimų ir prieštaravimų (jų suma 82,9 mln. litų), kuriuos mokesčių mokėtojai
pašalino patikslindami mokesčio deklaracijas (per 2013 m. – 100,5 mln. litų), surašyti 7065
administracinių teisės pažeidimų protokolai (per 2013 m. – 6694). 2014 m. gruodžio 1 d.
bendra skolininkų mokestinė nepriemoka, eliminavus mokestines sumas, dėl kurių vyksta
mokestiniai ginčai, buvo 976,7 mln. litų. Palyginti su 2014 m. sausio 1 d. buvusia nepriemoka
(1268,0 mln. litų), ji sumažėjo 23 proc. (291,3 mln. litų). Per 2014 metus buvo išieškota ir (ar)
sumokėta 880,9 mln. litų mokestinės nepriemokos, t. y. 156,5 mln. litų, arba 21,6 proc.,
daugiau nei per 2013 metus. Padidėjimą lėmė 196,8 mln. litų (37,2 proc.) daugiau išieškota
mokestinių nepriemokų iš bankų sąskaitose esančių lėšų suma.
Atliekant mokesčių mokėtojų kontrolės funkcijas, didelis dėmesys buvo kreipiamas į
rizikingiausių mokesčių mokėtojų atranką, konsoliduoto plano rizikų mažinimo priemonių
vykdymą, didžiųjų mokesčių mokėtojų kontrolę. Įkurtame VMI ir Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybos (toliau – FNTT) Rizikos analizės centre vykdytos mokesčių mokėtojų,
vengiančių mokėti mokesčius ir darančių su mokesčiais susijusius Baudžiamajame kodekse
numatytus nusikaltimus, nustatymo veiklos ir koordinuota su tuo susijusių institucijų veikla.
Buvo nustatyta VMI ir FNTT strategija, kovojant su įmonėmis tarpininkėmis, kurios įtrauktos
į tarptautines PVM sukčiavimo ar mokesčių vengimo schemas, teikiami duomenys apie jų
veiklą EUROFISC, EUROPOL ir, esant pagrindui, pradedami ikiteisminiai tyrimai.
Svarbi VMI veikla, kontroliuojant tinkamą PVM prievolių vykdymą, tiriant galimo
PVM sukčiavimo atvejus, yra daugiašaliai su kitų šalių mokesčių administratoriais atliekami
patikrinimai, kurių tikslas – teisingas (rizikingų) mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių
vykdymo įvertinimas ir tinkamas jų apmokestinimas. Per 2014 metus buvo pabaigti 6
daugiašaliai patikrinimai kartu su užsienio šalių (Latvijos, Estijos, Lenkijos, Kipro, Suomijos,
Vokietijos ir kitų) mokesčių administratoriais. Šių patikrinimų metu nustatyta papildomai
mokėtina 123,1 mln. litų mokesčių suma. Tęsiamas 2013 metais kartu su Italijos, Latvijos,
Kipro, Portugalijos mokesčių administratoriais pradėtas patikrinimas dėl galimo PVM
sukčiavimo, prekiaujant buitiniais elektros prietaisais; 2014 metais IV ketv. kartu su
Nyderlandų, Bulgarijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Lenkijos mokesčių administratorių
atstovais pradėtas patikrinimas dėl tarptautinės naudotų automobilių prekybos sandorių.
VMI nuolatinį dėmesį skiria mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybės gerinimui
(bendras mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybės rodiklis yra 4,53 balo iš 5 galimų), naujų
mokesčių mokėtojų aptarnavimo gerinimui, mokesčių mokėtojams teikiamų elektroninių
paslaugų plėtojimui. Šiam tikslui mokesčių mokėtojams atliekant mokestines procedūras
sudaryta galimybė paslaugomis naudotis elektroniniu būdu, prisijungus prie Elektroninės
deklaravimo sistemos (toliau – EDS) ir Elektroninių prašymų priėmimo sistemos (EPRIS)
paslaugos „Mano VMI“. 2014 metu pabaigoje paslauga „Mano VMI“ naudojosi 568217
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mokesčių mokėtojų, turinčių bent vieną aktyvuotą galiojantį paslaugos „Mano VMI“ atstovą.
Per ataskaitinį laikotarpį mokesčių mokėtojų, besinaudojančių paslauga „Mano VMI“,
padaugėjo 202451.
Pagal trečiųjų asmenų pateiktus duomenis, kitą VMI turimą informaciją naudojant
Gyventojų pajamų mokesčio informacinę sistemą (GYPAS) buvo formuojamos ir
perduodamos į EDS pažymos apie gyventojų gautas pajamas ir išlaidas. 2014 metais daugiau
kaip 2,2 mln. gyventojų suformuotos ir perduotos į EDS pažymos apie jų pajamas ir išlaidas,
jų pagrindu 1,65 mln. gyventojų suformuotos preliminarios pajamų deklaracijos.
2014 metais tiesiogiai (angl. on-line) EDS portale papildytų iš dalies užpildytų
(preliminarių) 2013 metų mokestinio laikotarpio GPM308 formos deklaracijų buvo pateikta
daugiau kaip 586 tūkst., t. y. 59 tūkst. (arba 11 proc.) daugiau, palyginti su 2013 metais. Iš
karto, nepapildę ir nepataisę, gyventojai patvirtino beveik 221 tūkst. iš dalies užpildytų 2013
metų mokestinio laikotarpio GPM308 formos deklaracijų, t. y. gyventojai patvirtino, kad VMI
pateiktoje iš dalies užpildytoje deklaracijoje visi duomenys yra teisingi. Palyginti su 2013
metais, 2014 metais patvirtinta apie 49 tūkst. (arba 28 proc.) daugiau deklaracijų.
2014 metų pabaigoje Vyriausybei ir Finansų ministerijai buvo pateiktas Išmaniosios
mokesčių administravimo sistemos (toliau – i.MAS) koncepcijos projektas, i.MAS
koncepcijos trumpasis aprašas ir komunikacijos plano projektas.
Vykdant ES lėšomis finansuojamą projektą „Svarbiausių Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Finansų ministerijos funkcijų struktūros ir valdymo modelių tobulinimas“
buvo kuriama ir diegiama VMI veiklos valdymo informacinė sistema (VIS). Šio projekto
pabaiga – 2015 m. rugpjūčio 15 d.
Vykdant ES lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas“ per
2014 metus optimizuotas VMI veiklos procesas „Mokesčių mokėtojų kontrolė“ ir su juo
susijusios procedūros, taikant Lean metodiką. Be to, atlikta kokybės vadybos metodų taikymo
VMI stebėsena (atlikti 3 tyrimai – mokesčių mokėtojų sąmoningumo ir šešėlinės ekonomikos
lygio vertinimas, mokesčių mokėtojų pasitikėjimo VMI ir jos teikiamomis paslaugomis bei
VMI įvaizdžio tyrimas bei mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybės vertinimas slapto kliento
būdu).
2014 metais VMI tęsė įgyvendinimą šių investicijų projektų: Programinės įrangos
kūrimas ir diegimas Akcizų įstatymui įgyvendinti, Integruotos mokesčių informacinės
sistemos projektavimas ir diegimas, Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtra,
Duomenų saugyklos plėtra ir optimizavimas, Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo,
konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos sukūrimas, Elektroninių paslaugų mokesčių
mokėtojams vystymas plėtojant mokesčių mokėtojų registro, apskaitos ir tarptautinių mainų
PVM srityje informacines sistemas, Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos
plėtra, Taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir techninės įrangos įsigijimas
informacijos mainams tarp ES valstybių, Elektroninio deklaravimo sistemos modifikavimas ir
integracija su naujomis VMI informacinėmis sistemomis, VMI prie FM informacinių
technologijų sauga, Mokesčių mokėtojų registro plėtra, modifikavimas ir integracija su
kitomis VMI informacinėmis sistemomis, VMI informacinių sistemų ir technologijų veiklos
užtikrinimas (I etapas).
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2014 metais VMI įgyvendino investicijų projektus, susijusius su euro įvedimu:
Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (toliau – MAIS) pritaikymas duomenims eurais
tvarkyti ir VMI informacinių sistemų kompiuterinės infrastruktūros modernizavimas dėl euro
įvedimo. Vykdant pastarąjį projektą svarbiausias uždavinys buvo pertvarkyti VMI
informacinių sistemų kompiuterinę infrastruktūrą, gerokai padidinant pagrindinių
informacinių sistemų kompiuterinės infrastruktūros pajėgumą visose grandyse – serveriuose,
kompiuterių tinkluose, duomenų saugyklų infrastruktūroje. Įsigyta ir įdiegta kompiuterinė,
duomenų bazių valdymo ir kita sisteminė programinė įranga, reikalinga pagrindinių
informacinių sistemų veikimui užtikrinti pereinant prie euro, taip pat įsigyta Oracle Exadata
kompiuterinė įranga, į kurią perkelta MAIS duomenų bazė.
2014 metais VMI toliau tęsė banderolių gamybos užsakymo ir jų platinimo
organizavimo veiklą: konkurso būdu sudarė su spaustuvėmis banderolių gamybos sutartis,
platino banderoles mokesčių mokėtojams, saugojo ir naikino grąžintas ir nepanaudotas
banderoles. Už banderoles gautos pajamos įmokėtos į biudžetą. Palyginti su 2013 metais,
2014 metais pagaminta 13,3 mln. banderolių mažiau, t. y. banderolių poreikis sumažėjo 4,3
proc. 2014 metais pagaminta 298,9 mln. banderolių (151,6 mln. – alkoholiniams gėrimams ir
147,3 mln. – tabako gaminiams ženklinti) už 8,5 mln. litų (banderolių alkoholiniams
gėrimams – už 6,5 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

2014-ųjų metų vertinimo kriterijaus
reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

100

101,3

101,3

0,93

0,8

114,0

1 tikslas
Siekti efektyvios VMI veiklos
R-01-0501-01

R-01-0501-02

VMI administruojamų
gautų ir planuotų
nacionalinio biudžeto
pajamų santykis
(procentai)
VMI finansavimo išlaidų ir
į nacionalinį biudžetą bei
fondus surinktų mokesčių,
įmokų santykis (procentai)

R-01-0501-06

Pasitikinčių VMI veikla
respondentų (juridinių
asmenų) dalies
padidėjimas, (procentiniais
punktais)

1

13,1

13,1

R-01-0501-07

Rizikingiausių (pagal
institucijos įvertintas
reikšmingas rizikas)
mokesčių mokėtojų
patikrinimų (tyrimų) dalis

87

92,1

105,9

Gauta 274,5 mln.
litų pajamų daugiau
nei planuota

Tam, kad būtų
nustatyta tokio
spartaus
pasitikėjimo augimo
priežastis, reikėtų
atskiros sociologinės
apklausos
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nuo visų atliktų mokesčių
mokėtojų patikrinimų
(tyrimų) (procentai)
Palankiai vertinančių
R-01-05aptarnavimo kokybę naujų
89
91,7
103,0
01-08
mokesčių mokėtojų dalis
(procentai)
Mokesčių mokėtojų
R-01-05skaičiaus santykis su VMI
513
533
103,9
01-09
darbuotojų skaičiumi
(indeksas)
Mokesčių apskaitos
R-01-05išlaidos, tenkančios vienai
0,71
0,64
109,9
01-10
atliktai transakcijai (litai)
Mokesčių mokėtojų,
turinčių mokestinę
R-01-05nepriemoką, skaičiaus
16,1
14,1
112,4
01-11
santykis su bendru
mokesčių mokėtojų
skaičiumi (procentai)
1 tikslo 1 uždavinys
Plėtoti mokesčių administravimo sistemą, kuri būtų paremta optimizuotais procesais, rizikos valdymu,
korupcijos prevencija, ir gerinti VMI įvaizdį
Prognozė gerokai
viršyta, nes
didėjančiam žmonių
sąmoningumui ir
nesitaikstymui su
Vykdant komunikavimo
šešėlinės
priemones, naudojantis
VMI pasitikėjimo telefonu
ekonomikos
apraiškomis poveikį
(1882) ir programėle
daro tiek aktyvūs
P-01-05išmaniesiems telefonams
3
14,6
486,7
01-01-01
,,Pranešk“ gautų pranešimų
VMI veiksmai ir
komunikacija, tiek
apie galbūt vykdomus
didžiulis
mokestinius pažeidimus
skaičiaus padidėjimas,
Vyriausybės ir kitų
procentais
institucijų viešas
dėmesys
mokestiniams
pažeidimams,
kontrabandai ir pan.
Dėl efektyvaus
elektroninių
paslaugų teikimo per
autorizuotų
Mokesčių mokėtojų,
elektroninių
besinaudojančių VMI
paslaugų sritį „Mano
teikiamomis
VMI“, šiuo metu
P-01-05-01elektroninėmis
80
201
251,2
mokesčių mokėtojai,
01-02
paslaugomis per EDS,
neišeidami iš namų
skaičiaus padidėjimas
ir prisijungę prie
(tūkst. vnt.)
autorizuotos „Mano
VMI“ dalies, gali
naudotis 46
elektroninėmis
paslaugomis
Išieškojimo sąnaudos,
P-01-05-01- tenkančios vienam
1,8
1,55
113,9
01-03
priverstinai išieškotam
1000 litų (litai)
P-01-05Sprendimų priverstinai
VMI atsirado
1,22
5,74
470,5
01-01-04
išieškoti mokestinę
galimybė
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nepriemoką skaičius,
tenkantis 1000 mokesčių
mokėtojų (indeksas)

priverstinio
išieškojimo
veiksmus taikyti ir
tiems mokėtojams,
kurių skola 2014
metais sudarė nuo
50 iki 200 litų.
Aktyviau
priverstinio
išieškojimo
veiksmai pradėti
taikyti fiziniams
asmenims,
nukreipiant
išieškojimą į
sąskaitose esančias
lėšas

P-01-05-01- Planinių patikrinimų
25
01-05
trukmė (darbo dienos)
1 tikslo 2 uždavinys
Užtikrinti informacinių technologijų plėtrą
Investicijų projektų,
numatytų atitinkamų metų
VMI informacinių
P-01-05-01technologijų plėtros
02-01
investicijų programoje,
įgyvendinimas (procentai)

100

20

96

120,0

96,0

Kriterijaus
įvykdymas priklauso
nuo projekto
„Audito
informacinės
sistemos plėtra“
įvykdymo

2 tikslas
Užkirsti kelią nelegaliai veiklai akcizų administravimo srityje, teikti VMI veiklos pobūdį atitinkančias
paslaugas
Aprūpinti mokesčių
mokėtojai apdoroto tabako,
etilo alkoholio ir
alkoholinių gėrimų
ženklinimo specialiais
R-01-05ženklais – banderolėmis
100
100
100,0
02-01
(toliau – banderolės) laiku
inicijuojant banderolių
gamybos specialųjį pirkimą
ir sutarčių pasirašymą bei
kontroliuojant jų vykdymą
(procentai)
2 tikslo 1 uždavinys
Užtikrinti užsakymo pagaminti banderoles ir banderolių platinimo procesų vykdymą laiku
Mokesčių mokėtojų
aprūpinimas banderolėmis
(mokesčių mokėtojų
P-01-05-02- pateiktų užsakymų
100
100
100,0
01-01
banderolių poreikiui
įvykdymas) pagal VMI
teisės aktuose nustatytus
terminus (procentai)
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01.005 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:

201913,8

197893,4*

98,0

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)

187600,0

186792,8*

99,6

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

9142,0

9136,9

99,9

14313,8

11100,6

77,6

*VMI pritrūkus lėšų darbo užmokesčiui, Finansų ministerija, vadovaujantis Biudžeto
sandaros įstatymo 6 str. 4 punktu, metų pabaigoje skyrė 262,2 tūkst. litų.
2.1.4. Lietuvos Respublikos muitinės veikla
Siekiant programos tikslo – siekti efektyvios Lietuvos Respublikos muitinės veiklos –
2014 metais buvo stengiamasi 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.
2014 metais Lietuvos Respublikos muitinė administravo muitus, akcizus ir PVM už
išleidžiamas į laisvą apyvartą importuotas prekes. Per šį laikotarpį į valstybės biudžetą
surinkta 442,5 mln. litų muitų, akcizų ir PVM. Mokesčių surinkimo planas įvykdytas 120
proc. (surinkta 73,4 mln. litų daugiau, nei planuota). Didžiausią muitinės administruojamų
mokesčių įplaukų dalį sudarė muitai ( 67 proc.), PVM (19 proc.) ir akcizai (14 proc.)

8 pav. 2014 metų pajamos iš Muitinės administruojamų pagrindinių mokesčių mln.
litų.
Šaltinis – Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos 1-V duomenys.

37

Kontroliuojant importuojamų prekių muitinį įvertinimą ir vykdant tarifinio
reguliavimo priemonių taikymo kontrolę bei atlikus Lietuvos Respublikos asmenų ūkinės
komercinės veiklos patikrinimus papildomai priskaičiuota 126,8 mln. litų mokesčių.
2014 metais Lietuvos Respublikos muitinė į valstybės biudžetą už juridiniams ir
fiziniams asmenims suteiktas papildomas paslaugas ir turto nuomą pervedė 0,52 mln. litų.
Kovojant su oficialiai neapskaityta ekonomika, buvo vykdomos prevencinės priemonės
muitų ir mokesčių administravimo srityje, taip pat priemonės siekiant sustiprinti akcizais
apmokestinamų ir plataus vartojimo prekių kontrolę.
Muitinės pareigūnai surašė 8773 administracinių teisės pažeidimų protokolus, Muitinės
kriminalinės tarnybos pareigūnai pradėjo 328 ikiteisminius tyrimus. Per 2014 metus muitinės
pareigūnai dėl muitų teisės aktų pažeidimų sulaikė prekių, kurių preliminari vertė – 52,3 mln.
litų.
Analizuojant akcizais apmokestinamų prekių kontrabandos ir neteisėtos apyvartos
tendencijas pastebėta, kad dėl savo geografinės ir ekonominės (skirtingų kainų lygių) padėties
Lietuva yra nelegalių tabako gaminių tranzito, perkrovimo, laikino sandėliavimo ar
pasirengimo tolesniam vežimui į Vakarų Europos valstybes šalis. Cigaretės, pažymėtos
Baltarusijos Respublikos nustatyto pavyzdžio banderolėmis, 2014 metais sudarė 58 proc.
muitinės sulaikytų cigarečių kiekio.
Stebima nauja tendencija, kai cigaretės, pagamintos Baltarusijoje esančiame Gardino
tabako fabrike „Neman“, reguliariai ir legaliai tranzitu atvežamos į Lietuvą ir, atlikus muitinės
sandėliavimą, perparduodamos Moldovoje (Padniestrėje) registruotoms kompanijoms, kur
įforminus tranzito procedūras vėl iškeliauja iš ES teritorijos. Tolesnis cigarečių gabenimo
maršrutas nežinomas, tačiau neatmetama galimybė, kad cigaretės iš Padniestrės nelegaliai,
kontrabandos būdu, įvežamos į ES, kur tabako gaminių kainos kur kas aukštesnės nei
Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje ar Padniestrėje.
2014 metais muitinė pradėjo 83 ikiteisminius tyrimus dėl tabako gaminių kontrabandos
ir (ar) neteisėto disponavimo, t. y. 3 proc. mažiau, palyginti su 2012 metais (86 tyrimai).
2014 metais Lietuvos Respublikos muitinė pradėjo 98 ikiteisminius tyrimus dėl
narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandos ir neteisėto jų disponavimo.
Lietuva išlieka tranzitinė šalis, per kurią sausumos keliu gabenama narkotinių ir
psichotropinių medžiagų kontrabanda 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 per Lietuvą į Rusiją gabentas hašišas ir marihuana.
Analizuojant sintetinių narkotinių medžiagų kontrabandos kelius, pagrindinės
kontrabandos kryptys, palyginti su ankstesniais metais, nepasikeitė. Amfetaminas ir
metamfetaminas, pagamintas Lietuvoje, gabenamas į Skandinaviją (Norvegiją, Švediją,
Islandiją). Šios narkotinės medžiagos gabenamos per Lenkiją, Vokietiją, Daniją arba per
Latviją ir Estiją.
2014 metais muitinėje pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto naftos produktų
gabenimo (disponavimo jais), t. y. 133 proc. daugiau, palyginti su 2013 metais (3). Pradėti
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ikiteisminiai tyrimai dėl sulaikytų 200,3 tonos naftos produktų. Palyginti su 2013 metais (50,6
tonos), t. y. 4 kartus daugiau, tai lėmė ir 2014 m. gruodžio mėn. sustiprinta degalų, įvežamų
kuro bakuose iš trečiųjų šalių, kontrolė pasienio kontrolės punktuose, pasienyje su Latvija ir
Lenkija bei šalies viduje.
Iki euro įvedimo dienos muitinė atliko visus būtinus teisės aktų pakeitimo ir
Integruotos muitinės informacinės sistemos (toliau – MIS) pritaikymo darbui su euru darbus.
2014 metais muitinė įgyvendindama Elektroninės muitinės programą, vykdė šiuos
investicijų projektus: Elektroninės muitinės informacinių sistemų patikimumo ir saugumo
užtikrinimas, Elektroninių muitinės paslaugų tobulinimas, Muitinės finansinių išteklių,
mokesčių ir jų apskaitos sistemų tobulinimas, Lietuvos Respublikos muitinės duomenų
saugyklos tobulinimas, Elektroninės muitinės kontrolės įgyvendinimas.
2014 metais užbaigtas 1 mln. eurų (3,45 mln. litų) vertės ES dvynių projekto „Pagalba
Armėnijos valstybiniam mokesčių komitetui stiprinant muitinės kontrolės procedūras ir jų
įgyvendinimą Armėnijos Respublikoje, remiantis geriausia Europos Sąjungos valstybių narių
patirtimi“ įgyvendinimas. Įgyvendinant projektą Lietuvos Respublikos (vyresnysis projekto
partneris) ir Suomijos (jaunesnysis projekto partneris) muitinės ekspertai dalinosi gerąja
patirtimi stiprinant Armėnijos muitinės pareigūnų kompetenciją šiose pagrindinėse muitinės
veiklos srityse: muitų teisė; muitinės kontrolė muitinio įforminimo metu; muitinės kontrolė po
muitinio įforminimo; rizikos valdymas; bendradarbiavimas su verslu, supaprastinimai
(įskaitant galimybę įvesti AEO); IT instrumentai muitinės veiklai pagerinti. Iš viso projekto
metu įvyko 45 muitinės ekspertų misijos į Armėniją ir 7 Armėnijos muitinės pareigūnų vizitai
į ES šalių muitines.
2014 metais muitinė dviem patikimiems ir nepriekaištingos reputacijos asmenims
suteikė įgaliotojo ekonominio operatoriaus vykdytojo statusą (toliau – AEO) ir išdavė AEO
sertifikatus. AEO sertifikatus gavę asmenys, užsiimdami verslu, vykdo veiklą,
reglamentuojamą muitų teisės aktų, gali pasinaudoti Bendrijos muitinės kodekso
įgyvendinimo nuostatų 14b straipsnyje numatytais privalumais, susijusiais su muitinės
formalumų atlikimu, ir pagerinti savo verslo sąlygas. Pažymėtina, kad Muitinės išduoti AEO
sertifikatai galioja tiek Lietuvoje, tiek visose ES valstybėse narėse, todėl minėtais privalumais
AEO sertifikatų turėtojai gali pasinaudoti visoje ES. Galiojančius AEO sertifikatus šiuo metu
turi 27 Lietuvos Respublikos asmenys.
01.006 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas, mato
vienetai

2014-ųjų metų vertinimo kriterijaus
reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

1 tikslas
Siekti efektyvios Lietuvos Respublikos muitinės veiklos
Gautų ir planuotų
R-01-06pajamų (muitai, PVM,
100
119,88
01-01
akcizai) santykis,
(procentai)

Įvykdymo
procentas

119,88

Planuota reikšmė viršyta dėl
gerokai išaugusio muitų
surinkimo.
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R-01-0601-02

Biudžeto lėšų grąža,
(litai)

60

50,72

84,5

R-01-0601-03

Užkardytos žalos
valstybei dydžio
(nesumokėtų privalomų
mokesčių nuo sulaikytų
prekių vertės dydis)
pokytis, palyginti su
praėjusių metų
atitinkamu laikotarpiu,
(procentai)

1

-13,6

85,5

R-01-0601-05

Mokesčių mokėtojų
pasitikėjimo Lietuvos
Respublikos muitine
didėjimas, palyginti su
praėjusių metų
atitinkamu laikotarpiu,
(procentiniai punktai)

1,0

3,7

104

2013 m. mokesčių mokėtojų
pasitikėjimo Lietuvos
Respublikos muitine lygis
buvo 65,6 proc., 2014 m. –
69,3 proc. Visuomenės ir
verslo subjektų pasitikėjimas
Lietuvos Respublikos
muitine didėja dėl jos
sėkmingos veiklos kovojant
su kontrabanda, ypač
narkotinių ir psichotropinių
medžiagų, už pastangas
gerinti verslo sąlygas (tai
įvertinta Lietuvos verslo
konfederacijos „ICC
Lietuva“ padėka), už kovą su
korupcija ir antikorupcinės
aplinkos kūrimą.

Muitinės prievolininkų
formalumų atlikimo
99,3
99,4
100,1
teisėtumo lygis,
(procentai)
Muitinės prievolininkų
R-01-06apskaičiuotų mokesčių
98,9
98,3
99,4
01-07
teisingumo lygis,
(procentai).
Muitinės prievolininkų,
laiku įvykdžiusių
R-01-06atidėtas mokestines
95
95
100
01-08
prievoles, lygis,
(procentai)
Incidentų priežiūros
srityje, kai padaryta
reikšminga žala
visuomenei ir (ar)
rinkai (muitų teisės
R-01-06aktų pažeidimų,
10,8
10,87
100,7
01-09
užtraukiančių
baudžiamąją
atsakomybę), skaičius,
tenkantis 100 tūkst.
gyventojų
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
R-01-0601-06
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P-01-0601-01-04

Sunaikintų ir realizuotų
prekių dalis nuo F tipo
muitinės sandėlyje
apskaitomų prekių
likučio, (procentai)

34

66

P-01-0601-01-06

Baigtų ir į teismą
perduotų ikiteisminių
tyrimų skaičiaus
santykis su pradėtų
ikiteisminių tyrimų
skaičiumi, (procentai)

81

68,3

194,1

84,3

P-01-0601-01-07

Vidutinio deklaranto
aptarnavimo laiko
sumažėjimas, palyginti
su praėjusių metų
atitinkamu laikotarpiu,
(procentai)

3

17

116,9

P-01-0601-01-08

Mokestinės
nepriemokos be sumų,
dėl kurių vyksta ginčai,
lygis, (procentai)

75

80

106,7

P-01-0601-01-09

Vidutinė vienu metu
sulaikytų prekių vertė,
(tūkst. litų)

9

10,8

Planuota reikšmė viršyta, nes
2014 metais dėl susikaupusio
didelio sulaikytų tabako
gaminių kiekio muitinės
sandėliuose, siekiant išvengti
papildomo sandėliavimo
plotų poreikio bei mažinti
sandėliavimo plotų nuomos
(prekių pasaugos) išlaidas,
buvo naikinami stambieji
sulaikytų tabako gaminių
kiekiai: sunaikinta apie 171
mln. vnt. cigarečių, kurių
vertė – 58 mln. litų.

120,0

2013 m. vidutinis deklaranto
aptarnavimo laikas buvo apie
36 min., 2014 m. – apie 30
min. Planuota reikšmė
viršyta dėl efektyviau taikytų
muitinio tikrinimo ir
kontrolės priemonių, nuolat
vykdytos deklaracijų
muitinio įforminimo laiko
stebėsenos ir mažesnių
trikdžių dirbant su
informacinėmis sistemomis.

Palyginti su 2013 metais
vidutinė prekių vertė vieno
sulaikymo metu padidėjo 1
procentu. Nors ikiteisminių
tyrimų skaičius išliko
panašus palyginti su 2013 m.,
tačiau vidutinė vienu metu
sulaikytų prekių vertė
padidėjo tiek dėl išaugusio
pradėtų ikiteisminių tyrimų
dėl naftos produktų
skaičiaus, tiek dėl sulaikytų
prekių vertės padidėjimo
(2014 m. Lietuvos
Respublikos muitinės
sulaikytų prekių vertė 6 proc.
didesnė nei 2013 m.).

Visuomenei pavojingų
prekių sulaikymo
110
125
113,6
atvejų skaičius,
(vienetai)
1 tikslo 2 uždavinys
Mažinti neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) pasiūlą stiprinant
šių medžiagų apyvartos kontrolę
P-01-0601-01-10
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P-01-0601-02-14

Pradėtų ikiteisminių
tyrimų dėl narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų neteisėto
gabenimo skaičius,
(vienetai)

64

98

153,1

Didesnis nei buvo planuota
metinis narkotikų sulaikymo
atvejų skaičius sietinas su
aktyvesne teritorinių muitinių
narkotikų kontrolę vykdančių
padalinių veikla bei sustiprinta
kontrole pašto postuose. Apie 84
proc. ikiteisminių tyrimų pradėta
dėl smulkiose siuntose aptiktų
narkotinių ir psichotropinių
medžiagų. Šalia įprastų
narkotikų kontrolės, vis
aktualesnė tampa naujų
psichoaktyvių medžiagų ir
cheminių medžiagų, kurios gali
būti naudojamos narkotikų
gamybai, kontrolė

3 tikslas
Sukurti naują integruotos muitinės informacinės sistemos versiją, atitinkančią ES elektroninės muitinės
reikalavimus
Elektroniniu būdu
R-01-06pateiktų importo
99
97,3
98,3
03-01
deklaracijų dalis,
(procentai)
Importo, eksporto ir
tranzito deklaracijų
R-01-06apdorojimo sistemos
99,6
99,13
99,5
03-02
nepertraukiamo darbo
laiko stabilumas,
(procentiniai punktai)
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
Įdiegto nacionalinės
elektroninio prekių
deklaravimo ir
P-01-06elektroninių muitinės
98
98
100,0
03-01-01
dokumentų apdorojimo
sistemos
funkcionalumo lygis,
(procentai)
Sukurtos „vieno
langelio“ principu
teikiamų muitinės
P-01-06deklaracijų pateikimo
50
50
100,0
03-01-06
elektroninės paslaugos
apimties santykis su
suplanuota apimtimi,
(procentai)
Sukurtos elektroninės
paslaugos
verslininkams
informacijai apie
prekybos reguliavimo
P-01-06priemones bei
100
100
100,0
03-01-07
apskaičiuotus muitus ir
mokesčius gauti
apimties santykis su
suplanuota apimtimi,
(procentai)
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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
150906,4

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

149330,2

99

143065,4

142061,2

99

1448,0

1327,1

92

1344,0

1119,6

83

525,4

525,4

100

7841,0

7269,0

93

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
programoms pervestų laiku lėšų pagal atitinkamų institucijų sprendimus ir pateiktas paraiškas
dalis (proc.) – 2014 metais laiku pervestos visos lėšos pagal atitinkamų institucijų sprendimus
ir pateiktas paraiškas.
Įgyvendinant antrąjį strateginį tikslą 2014 metais buvo vykdomos 6 programos: Teisės
aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse, ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas, 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, Asignavimų valdytojų 2013 metais nesumokėtos atkurtos
valstybės tarnautojų ir teisėjų darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies išmokėjimo užtikrinimas,
Pasirengimas įsivesti eurą.
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2.2.1. Teisės aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse
Programa vykdoma įgyvendinant Biudžeto sandaros įstatymą. Programos tikslas –
užtikrinti teisės aktuose numatytoms priemonėms įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto
asignavimų pervedimą savivaldybėms.
Finansų ministerija savivaldybėms kas ketvirtį lygiomis dalimis pervedė bendrosios
dotacijos kompensacijas mažėjančioms pajamoms kompensuoti. 2014 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 priedėlyje
savivaldybėms minėtam tikslui patvirtinta bendrosios dotacijos kompensacija – 343352 tūkst.
litų, kuri buvo pervesta savivaldybėms.
Vadovaujantis finansų ministro 2014 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-114 „Dėl lėšų
paskirstymo savivaldybėms 2014 metams piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius
gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį
turtą religinėms bendrijoms išmokėti“, savivaldybėms buvo skirta ir pervesta 9350 tūkst. litų.
Faktiškai savivaldybės panaudojo – 9349,989 tūkst. litų. Nepanaudotą sumą savivaldybės
grąžino į valstybės biudžetą.
Pagal gautas paraiškas savivaldybėms buvo kompensuojamos jų išmokėtos sumos –
teikiama valstybės finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos
piliečių palaikams pervežti į Lietuvą. 2014 savivaldybės pateikė paraiškų, kurių suma –
888,975 tūkst. litų. Visa ši suma pervesta savivaldybėms. Šiam tikslui 2014 metais buvo
panaudota 15 proc. lėšų mažiau palyginti su 2013 metais (1052,8 tūkst. litų).
Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 246 „Dėl 2013 metų savivaldybių
biudžetų negautų pajamų kompensavimo“ 2014 metais savivaldybėms buvo paskirstyta
Finansų ministerijos asignavimuose numatyta 15000 tūkst. litų suma 2013 metais
savivaldybių negautoms pajamoms padengti iki vienodo negautų pajamų lygio.
02.001 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas, mato
vienetai

2014-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

R-02-01-01-01

Užtikrintas finansavimas
pagal paskirtį savivaldybėms
teisės aktais numatytoms
priemonėms įgyvendinti

100

99

99

(procentai)
1 tikslo 1 uždavinys
Suplanuoti ir laiku pervesti savivaldybėms teisės aktuose numatytas valstybės biudžeto lėšas
Laiku pervestų
P-02-01-01-01-01
savivaldybėms valstybės
100
100
100,0
biudžeto lėšų, numatytų
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P-02-01-01-01-02

P-02-01-01-01-03

P-02-01-01-01-04

bendrosios dotacijos
kompensacijai dalis, nuo
pervestos sumos (procentai)
Savivaldybėms pervestų
lėšų, numatytų piliečių
nuosavybės teisėms į
išlikusius gyvenamuosius
namus, jų dalis, butus
atkurti ir kompensacijoms
už išperkamą nekilnojamąjį
turtą religinėms bendrijoms
išmokėti, dalis nuo sumos,
reikalingos pagal
savivaldybių pateiktus
duomenis (procentai)
Savivaldybėms
kompensuotų jų išmokėtų
lėšų, suteikiant valstybės
finansinę paramą užsienyje
mirusių (žuvusių) Lietuvos
Respublikos piliečių
palaikams pervežti į
Lietuvos Respubliką, dalis
nuo reikalingos pagal
savivaldybių pateiktas
paraiškas sumos (procentai)
Savivaldybėms
kompensuotų jų negautų
2013 metais pajamų dalis
nuo reikalingos
kompensuoti savivaldybių
negautų pajamų sumos
(procentai)

100

100

100

100

100

100

100

100

100,0

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
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
368776,8

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
368665,7

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
99,9

368776,8

368665,7

99,99

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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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 – 2014 metais 100 proc. išmokėtos lėšos iš 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo (toliau – fondas)
paramos gavėjams, turintiems teisę gauti kompensacijas iš šio fondo, ir išmokėti avansas ir
galutiniai mokėjimai fondo tiesioginio finansavimo projektams pagal sutartis (314,6 tūkst.
litų).
Įgyvendinant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis
finansuojamą NVO subsidijų schemą, 2014 metais išmokėtos lėšos sudarė 99,48 proc.
2014 metais baigėsi visų 97 paprojekčių įgyvendinimas. Įgyvendinimas vyko
sklandžiai, pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų prašymus 2014 metais iš viso buvo
išmokėta 3870,9 tūkst. litų paramos ir 683,1 tūkst. litų bendrojo finansavimo lėšų.
Siekiant užtikrinti sklandų ES struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės
paramos programų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą, asignavimų valdytojams
viršijus 2014 metams valstybės biudžete jiems numatytus ES fondų ir bendrojo finansavimo
asignavimus, buvo perskirstytos ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšos Socialinės apsaugos
ir darbo, Aplinkos, Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų, Ūkio, Susisiekimo, Kultūros
ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Lietuvos mokslo tarybos ir iš Šveicarijos finansinės
paramos įgyvendinamų priemonių išlaidoms apmokėti.
Projektų netinkamoms finansuoti iš ES paramos lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM
išlaidoms apmokėti buvo perskirstytos valstybės biudžeto lėšos Švietimo ir mokslo bei Ūkio
ministerijoms. Nepanaudojus šiam tikslui ir grąžinti į ES biudžetą skirtų lėšų, likusios lėšos
buvo perskirstytos Aplinkos ministerijos programai „Teritorijų planavimo, statybos ir būsto
politikos įgyvendinimo koordinavimas“.
02.002 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas, mato vienetai

2014-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) (procentai)

100

99,5

99,5
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R-02-0201-02

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

59

42,8

72,5

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), (procentai)

100

100

100

1 tikslo 1 uždavinys
Užtikrinti reikiamą patvirtintų Šveicarijos finansinės paramos (Nevyriausybinių organizacijų (NVO) fondo
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), (procentai)

100

100

100

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

Pagal pateiktus prašymus priimti
sprendimai pervesti 2009–2014 m.
EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų nacionalinio dvišalio
bendradarbiavimo fondo lėšas
(prašomos sumos dalis) (procentai)

100

100

100

1 tikslo 3 uždavinys
Užtikrinti ES fondų, Sanglaudos fondo ir SAPARD 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, (procentai)
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

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
288725,0*

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
186419,0*

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
64,6
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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)

288725,0*

186419,0*

64,6

40653,0

39949,6

98,3

204115,0

103557,4

50,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* iš jų 181550,4 tūkst. litų perskirstyta kitiems asignavimų valdytojams, iš jų:
39266,5 tūkst. litų bendrojo finansavimo lėšų;
99371,9 tūkst. litų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų;
42912 tūkst. litų biudžeto lėšų.

2.2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas
Siekdama programos tikslo – užtikrinti reikmių, atitinkančių Vyriausybės rezervo lėšų
naudojimo paskirtį, tenkinimą – 2014 metais Finansų ministerija išnagrinėjo apie 45 prašymus
skirti lėšų iš Vyriausybės rezervo, iš jų 39 prašymai, atitinkantys Biudžeto sandaros įstatyme
nustatytus Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo prioritetus (tai sudaro 86,7 proc. visų
prašymų), buvo patenkinti (iš dalies arba visiškai). Vyriausybė priėmė 5 nutarimus dėl lėšų
skyrimo.
2014 metais valstybės biudžete buvo patvirtintas 5000 tūkst. litų Vyriausybės rezervas,
iš kurio įvairioms reikmėms buvo skirta 4999,953 tūkst. litų, t. y. 99,99 proc. patvirtintų
asignavimų.
Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatyme
nustatytomis konkrečiomis sritimis, kurioms gali būti naudojamos Vyriausybės rezervo lėšos,
2014 metais 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 (4181,5 tūkst. litų); ekstremaliosioms situacijoms
likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies padengti (74,8 tūkst.
litų); humanitarinei pagalbai teikti (644,0 tūkst. litų) ir žymių Lietuvos visuomenės veikėjų
laidotuvių išlaidoms padengti (99,6 tūkst. litų).
02.003 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas,
mato vienetai

2014-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
Užtikrinti reikmių, atitinkančių Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo paskirtį, tenkinimą
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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
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

02.003 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai

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

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
5000,0
5000,0

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

5000,0

100

5000,0

100

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 – 2014 metais buvo mokamos įmokos į ES biudžetą bei įnašai ES ir
tarptautinėms finansų organizacijoms.
2014 metais į ES biudžetą buvo pervesti visi privalomi sumokėti nuosavi ištekliai –
1410,9 mln. litų. Didžiąją dalį sumokėtų išteklių sudarė bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi
ištekliai – 965,9 mln. litų, arba 68,5 proc. visų sumokėtų sumų. PVM nuosavi ištekliai sudarė
142,5 mln. litų, arba 10,1 proc., tradiciniai nuosavi ištekliai – 222,0 mln. litų, arba 15,7 proc.,
Jungtinės Karalystės biudžeto disbalanso korekcija – 80,5 mln. litų, arba 5,7 proc. 2014
metais nuosavi ištekliai, kuriuos Lietuvos Respublika įmoka į ES biudžetą, palyginti su 2013
metais, padidėjo 1,26 proc.
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2014 metais taip pat buvo mokami įvairūs Lietuvos narystės ES ir tarptautinėse finansų
organizacijose mokesčiai ir įnašai. Sumokėta visa privaloma sumokėti suma į Tarptautinės
plėtros asociacijos 16-ąjį išteklių papildymą, t. y. 2,67 mln. litų. Taip pat atsiskaitant už
Lietuvos Respublikos kapitalo dalies Europos investicijų banke padidinimą buvo sumokėta
antroji įnašo dalis, t. y. 13,07 mln. litų. Be to, 2014 metais sumokėtas 52 827,84 lito Lietuvos
narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos globaliajame forume
skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių klausimais mokestis. Be to, siekiant sustiprinti
Lietuvos atstovavimą Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (toliau – ERPB) direktorių
valdyboje, 2014 metais į ERPB šalių grupės, kuriai priklauso Airija, Danija, Kosovas ir
Lietuva, biurą deleguotas Finansų ministerijos atstovas ERPB direktoriaus, atstovaujančio
Airijai, Danijai, Kosovui ir Lietuvai, patarėjo pareigoms užimti iki 2016 m. balandžio 30 d.
Naujai įsteigtai direktoriaus patarėjo pareigybei išlaikyti buvo pervesta 182 723,24 lito. Taip
pat, 2014 metais pirmą kartą į Europos investicijų banko Rytų partnerystės techninės pagalbos
patikos fondą buvo sumokėtas 172 640 litų įnašas.
02.004 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas, mato
vienetai

2014-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
Su naryste ES susijusių
finansinių įsipareigojimų
vykdymas, formuojant ES
biudžeto pajamas ir
R-02-04-01pervedant ES nuosavus
100
100
100
01
išteklius (iš viso pervesta
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
Lėšų, laiku pervestų į ES
P-02-04-01biudžetą, santykinė dalis
100
100
100
01-01
nuo visų sumokėtų lėšų
sumos (procentai)
Su naryste ES ir
Lietuvai nereikėjo sumokėti už
tarptautinėse finansų
padidintą Lietuvos
organizacijose susijusių
Respublikos kvotos
finansinių įsipareigojimų
Tarptautiniame valiutos fonde
vykdymas, pervedant
(TVF) dalį, nes iki šiol
P-02-04-01narystės mokesčius ir
100
82,6
82,6
neįsigaliojo 2010 m. TVF
01-02
kitus įnašus ES ir
kvotų ir valdymo reforma. Kai
tarptautinėms finansų
TVF valstybės narės užbaigs
organizacijoms (procentai
TVF kvotų ir valdymo
reformos ratifikavimo
nuo privalomų sumokėti
finansinių įnašų)
procedūras, reikės sumokėti jų
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kvotų padidinimo dalis.
Nebuvo pervestos lėšos
Tarptautiniam rekonstrukcijos
ir plėtros bankui (TRPB)
Lietuvos dalies įstatiniam
kapitalui padidinti, kadangi
dar nėra užbaigtos teisinės
procedūros dėl Lietuvos
kapitalo dalies šiame banke
padidinimo. Mokėjimą TRPB
planuojama atlikti 2015 m.

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

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

1372339,0

1367960,9

99,7

1372339,0

1367960,9

99,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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 2014 metais
kompensavo Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, įstaigų atstovų kelionių į ES Tarybos
generalinio sekretoriaus (aukštojo atstovo bendrajai užsienio ir saugumo politikai) 2013 m.
birželio 12 d. sprendime Nr. 30/2013 „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
klausimus. Kompensuotos 1489 Lietuvos atstovų kelionių į ES Tarybos struktūrų susitikimus
išlaidos, t. y. 1318 kelionių mažiau palyginti su 2013 metais (2807).
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02.005 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas,
mato vienetai

2014-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
Suteikti galimybę Lietuvos Respublikos atstovams dalyvauti ES Tarybos darbo struktūrų susitikimuose
Pasibaigus Lietuvos
pirmininkavimui ES
Tarybai (2013 m. II
pusmetis), ES
Lietuvos atstovų, dalyvavusių ES
R-02-05Tarybos darbo
Tarybos darbo struktūrų susitikimuose,
1593
1489*
93,5
01-01
struktūrų
skaičius (vienetai)
susitikimuose
dalyvavo mažiau
Lietuvos atstovų nei
buvo planuota.
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 tam tikrą laikotarpį, skaičius, iš kurių 39 atstovams
2014 metais apmokėtos 2013 metais vykusių susitikimų išlaidos.

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
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
3000,0

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

2707,4

90,2

3000,0

2707,4

90,2

3000,0

2707,4

90,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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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 2014 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
2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 239 paskirstyta 1 687 tūkst. litų 12 tradicinių Lietuvos
bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybių. Finansų ministerija inicijavo lėšų naudojimo
sutarčių sudarymą, 2014 m. II–IV ketvirčiais buvo sudaryta 10 sutarčių, pagal kurias
tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybės pateikė pagrįstas ir teisingai
užpildytas paraiškas dėl lėšų pervedimo. Lietuvos žydų religinė bendrija ir Vilniaus miesto
žydų religinė bendruomenė „Chassidie Chabad Lubavitch“ lėšų naudojimo sutarčių
nepasirašė, todėl paraiškos dėl lėšų pervedimo nebuvo inicijuotos.
Pagal pateiktas paraiškas Finansų ministerija tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių
organizacijų vadovybėms iš viso pervedė 1 678,2 tūkst. litų, t. y. 99,5 proc. visų numatytų
asignavimų.
02.007 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas,
mato vienetai

2014-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
Remti Lietuvos tradicines religijas
Lėšų, paskirstytų Vyriausybės nutarimu
valstybės pripažįstamoms tradicinėms
R-02-07Lietuvoje egzistuojančioms religinėms
100
100
100
bendruomenėms ir bendrijoms, santykinė
01-01
dalis nuo patvirtintų lėšų sumos
(procentai)
1 tikslo 1 uždavinys
Paskirstyti valstybės biudžete tradicinių Lietuvos bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti
ir kitoms reikmėms numatytus asignavimus tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms
Pagal sutartyse numatytą tikslinę paskirtį
panaudotų lėšų santykinė dalis nuo
P-02-07Lietuvos bažnyčių ir religinių
100
100
100
01-01-01
organizacijų vadovybėms pagal pateiktas
paraiškas skirtų lėšų sumos (procentai)

53

02.007 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
1687,0

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

1678,2

99

1687,0

1678,2

99

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.7. Asignavimų valdytojų 2013 metais nesumokėtos atkurtos valstybės tarnautojų ir
teisėjų darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies išmokėjimo užtikrinimas
Siekdama programos tikslo – prisidėti įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų
pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo
priedėlio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų
atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio
pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo
įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos
tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo
įgyvendinimo įstatymą – Finansų ministerija išnagrinėjo asignavimų valdytojų prašymus dėl
trūkstamų lėšų atkurtai už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.
valstybės tarnautojų ir teisėjų darbo užmokesčio (atlyginimo) daliai ir susijusioms įmokoms
bei kitoms išmokoms, kurių dydis priklauso nuo darbo užmokesčio, mokėti, kuri nebuvo
sumokėta iki 2013 m. gruodžio 31 d., parengė ir pateikė Vyriausybei nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos 2014 metų asignavimuose numatytų lėšų paskirstymo
asignavimų valdytojams“ projektą. Vyriausybei priėmus 2014 m. vasario 12 d. nutarimą
Nr. 138, Finansų ministerija iš viso pervedė 8048,5 tūkst. litų septyniasdešimt keturiems
asignavimų valdytojams (iš jų 63 teismams).
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02.008 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas,
mato vienetai

2014-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Pastabos

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
Prisidėti įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir
kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų
atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos
teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo
įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo,
Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio
pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą
Finansuoti asignavimų valdytojų
trūkstamų lėšų atkurtai už laikotarpį nuo
2013 m. spalio 1 d. iki 2013 m. gruodžio
31 d. valstybės tarnautojų ir teisėjų darbo
R-02-08užmokesčio (atlyginimo) daliai ir
100
100
100
01-01
susijusioms įmokoms bei kitoms
išmokoms, kurių dydis priklauso nuo
darbo užmokesčio, mokėti, kuri nebuvo
sumokėta iki 2013 m. gruodžio 31 d.,
poreikiai (procentai)
1 tikslo 1 uždavinys
Užtikrinti, kad būtų finansuoti asignavimų valdytojų trūkstamų lėšų atkurtai valstybės tarnautojų ir teisėjų
darbo užmokesčio (atlyginimo) daliai ir susijusioms įmokoms bei kitoms išmokoms, kurių dydis priklauso nuo
darbo užmokesčio, mokėti, kuri nebuvo sumokėta iki 2013 m. gruodžio 31 d., poreikiai
P-02-0801-01-01

Programos lėšų, numatytų atitinkamame
Vyriausybės nutarime, skyrimas
asignavimų valdytojams (procentai)

100

100

100

02.008 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
24445,0*

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

21580,5*

88,2

24445,0*

21580,5*

88,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*8048,5 tūkst. litų perskirstyta kitiems asignavimų valdytojams;
13532 tūkst. litų skirta Vyriausiajai rinkimų komisijai referendumui organizuoti.
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2.2.8. Pasirengimas įsivesti eurą
Siekdama programos tikslo – laiku ir tinkamai pasiruošti euro įvedimui Lietuvoje ir
teikti su euro įvedimu susijusią informaciją visuomenei – Finansų ministerija parengė
pasirengimui euro įvedimui reikalingų teisės aktų projektus, įgyvendino Finansų ministerijai
2014 metais priskirtas priemones, nustatytas Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo
priemonių plane, patvirtintame Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl
Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. 2014 metais
paskirstytos Finansų ministerijos 2014 metų asignavimuose numatytos lėšos institucijoms,
atsakingoms už šio plano tam tikrų priemonių įgyvendinimą: Susisiekimo ministerijai (kuriai
atskaitingi Informacinės visuomenės plėtros komitetas ir akcinė bendrovė Lietuvos paštas) – 9
995 tūkst. litų; Užsienio reikalų ministerijai – 60 tūkst. litų; Policijos departamentui – 4 500
tūkst. litų. Iš viso buvo paskirstyta 14 555 tūkst. litų.
Finansų ministerija koordinavo ir prižiūrėjo viešojo sektoriaus pasirengimą euro
įvedimui, organizavo darbo grupės euro įvedimo veiksmams koordinuoti posėdžius.
2014 m. gruodžio 18 d. priimtas Finansų ministerijos parengtas Lietuvos Respublikos
įstatymo dėl Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos,
Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos
Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios
Hercogystės, Maltos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos
Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Suomijos Respublikos
Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutarties ir su ja susijusių dokumentų ratifikavimo
įstatymas.
Įgyvendinant su euro įvedimu susijusias komunikacijos priemones, nurodytas
Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos priemonių
įgyvendinimo plane, patvirtintame Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl
Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir
komunikacijos strategijos patvirtinimo“, kurios priskirtos Finansų ministerijos kompetencijai,
2014 m. gegužės mėn. įsteigta nemokama euro telefono linija 8 800 34528, nuo 2014 m.
gegužės mėn. iki gruodžio mėn. šios linijos darbuotojai atsakė į 12 tūkst. skambinusiųjų
klausimus.
Svetainėje euras.lt keturiomis kalbomis (lietuvių, lenkų, rusų, anglų) buvo skelbiama
naujausia informacija apie euro įvedimą Lietuvoje, pateikiami atsakymai į dažniausiai
gyventojų užduodamus klausimus, skelbiama euro seminarų medžiaga, vaizdo įrašai, daromos
nuotraukų galerijos.
Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. informacija apie eurą teikiama ir socialinio tinklo
„Facebook“ profilyje „Euras LT“, kuris surinko beveik 8300 sekėjų. Paskyroje buvo
įgyvendinami įvairūs viešinimo projektai – euro reporteriai, euro inspektoriai ir kt.
Finansų ministerijos specialistai su kitų institucijų atstovais surengė euro seminarų
ciklą visoje Lietuvoje. Balandžio–birželio surengta 100 seminarų, o rugsėjo-gruodžio mėn.
dar 140, iš viso buvo suorganizuota 240 seminarų. Renginiuose apsilankė apie 7200
klausytojų.
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Rugpjūčio–lapkričio mėnesiais po Lietuvą keliavo Eurobusas – specialia euro
simbolika papuoštas autobusas, kurio komanda informavo gyventojus svarbiausiais euro
įvedimo klausimais, rengė viktorinas ir žaidimus, dalijo dalijamąją medžiagą. Per 2,5 mėnesio
aplankytos visos 60 Lietuvos savivaldybių, kiekvienoje jų surengta mažiausiai po 3 renginius.
Prie Eurobuso atėjo apie 10 tūkst. žmonių.
Spalio–sausio mėnesiais buvo surengtas Finansų ministerijos koordinuojamas penkių
transliacijų ciklas „Euro panorama“, skirtas bibliotekų lankytojams. Transliacijos vyko iš
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Atėję į artimiausią biblioteką žmonės tiesiogiai
internetu galėjo užduoti klausimus už euro įvedimą atsakingų institucijų atstovams.
Transliacijos į Lietuvos miestų ir miestelių bibliotekas sutraukė apie 12 tūkst. žiūrovų. Prie
tiesioginių transliacijų tuo pat metu buvo prisijungusios vidutiniškai apie 400 bibliotekų.
Finansų ministerija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija spalio–sausio mėnesiais
organizavo šalies moksleiviams skirtą programą „Euro lyga“. Pirmajame programos etape
nacionalinį euro testą mokyklose sprendė 23 tūkst. šalies moksleivių, programoje dalyvavo
beveik 700 mokyklų. Gruodžio mėnesį vykusiame antrajame etape apskričių centruose
protmūšio žaidime varžėsi geriausiai pasirodžiusių mokyklų komandos iš kiekvienos
apskrities. Geriausiai antrajame etape savo amžiaus grupėje pasirodžiusios komandos (po dvi
iš kiekvienos apskrities) varžėsi finale 2015 m. sausio mėn.
Finansų ministerija koordinavo gyventojams skirtus naujametinius euro sutikimo
renginius didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Finansų
ministerijos atstovai kartu su kolegomis iš Vyriausybės ir Lietuvos banko organizavo šventinį
renginį Vilniuje, kai Ministras Pirmininkas, finansų ministras ir Lietuvos banko valdybos
pirmininkas iškart po vidurnakčio sausio 1-ąją iš bankomato išėmė pirmuosius eurus.
Finansų ministerijos koordinuojama euro viešinimo ir reklamos kampanija prasidėjo
2014 m. spalio 17 d. ir tęsis iki 2015 m. kovo 1 d. Reklama vyksta per nacionalinę televiziją,
radiją, nacionalinius interneto portalus; regioninę televiziją, radiją, regioninius interneto
portalus; spaudoje – nacionaliniuose, regioniniuose, vietiniuose laikraščiuose ir žurnaluose.
Plakatai su informacija apie euro įvedimą kabėjo lauko reklamos vietose. Reklama nuo 2014
m. lapkričio mėn. iki gruodžio mėn. buvo transliuojama viešojo transporto TV ekranuose
Vilniuje ir šešių didžiausių Lietuvos miestų prekybos centrų TV ekranuose.
Finansų ministerija parengė ir gyventojams ir verslo atstovams išplatino įvairių
informacinių leidinukų apie eurą. Didžiausiu tiražu išplatintas leidinys „Pasitikime eurą“. Jo
tiražas – 1 mln. 300 tūkst. egzempliorių.
Finansų ministerijos specialistai nuolat žodžiu ir raštu teikė atsakymus į gyventojų,
verslo, valstybės ir savivaldybių institucijų klausimus dėl praktinio pasirengimo euro
įvedimui.
EK ir Vyriausybės kanceliarijai reguliariai buvo teikiama informacija apie vykdomą
euro viešinimo kampaniją, kitais aktualiais klausimais.
Euro įvedimo viešinimo kampanija, pradėta 2014 metų balandžio mėnesį, pakeitė
Lietuvos gyventojų nuomonę apie bendrąją Europos valiutą – Eurobaromentro duomenimis,
2015 m. sausį palankiai eurą vertino 63 proc. apklaustųjų (2014 m. balandį – 55 proc.), labai
gerai ir gerai informuoti apie euro įvedimą 2015 m. sausį jautėsi 92 proc. piliečių (2014 m.
balandį – 50 proc.).
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02.009 programos įgyvendinimo rezultatai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas,
mato vienetai

2014-ųjų metų vertinimo
kriterijaus reikšmės
Pastabos
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1 tikslas
Laiku ir tinkamai pasiruošti euro įvedimui Lietuvoje ir teikti su euro įvedimu susijusią informaciją
visuomenei
R-02-0901-01

Įgyvendintos priemonės, patvirtintos
Nacionalinio euro įvedimo plano
įgyvendinimo priemonių plane,
(procentai)

100

78,2

78,2

R-02-0901-02

Ne mažesnė nei 80 proc. respondentų
dalis, nuo visų apklaustųjų, jaučiasi
pakankamai informuoti apie eurą,
(procentai)

100

112,5

112,5

1 tikslo 1 uždavinys
Pasirengti euro įvedimui Lietuvoje ir pagal nustatytus terminus įgyvendinti visas su tuo susijusias priemones,
įtvirtintas Nacionaliniame euro įvedimo plane, Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir
komunikacijos strategijoje ir Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme
Įgyvendintos visos Finansų ministerijai
priskirtos priemonės, patvirtintos
P-02-09Nacionalinio euro įvedimo plano
100
100
100,0
01-01-01
įgyvendinimo priemonių plane,
(procentai)
Įgyvendintos kitoms institucijoms
priskirtos priemonės, patvirtintos
P-02-09Nacionalinio euro įvedimo plano
100
96
96
01-01-02
įgyvendinimo priemonių plane,
(procentai)
Įgyvendintos Visuomenės informavimo
apie euro įvedimą ir komunikacijos
P-02-09strategijos įgyvendinimo priemonių plane
100
100
100,0
01-01-03
Finansų ministerijai priskirtos priemonės,
(procentai)

02.009 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

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
32470,0*

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

20863,1*

88,2

32470,0*

10863,1*

88,2

0,0

0,0

0,0

1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos

3000,0

2664,5

89

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos

5000,0

2643,5

53

58
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

0,0

0,0

*iš jų 15555 tūkst. litų perskirstyta kitiems asignavimų valdytojams su euro įvedimu susijusioms priemonėms
įgyvendinti.

0,0

2.2.9. Valstybės valdomų įmonių planuojamų pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių rezultatai 2014 metais

Eil.
Nr.

Valstybės
valdomos įmonės
pavadinimas

1.

UAB „Būsto
paskolų draudimas“

2.

UAB Viešųjų
investicijų plėtros
agentūra

3.

Valstybės įmonė
Turto bankas

Rodiklio pavadinimas
Vidutinė kapitalo grąža (proc.)

2014-ųjų metų vertinimo kriterijaus
reikšmės
Metinis
Įvykdymo
Įvykdyta
planas
procentas

-6,21

3,66

987

Pelnas prieš apmokestinimą (mln. litų)

0,8

0,7

87,5

Sutarčių su galutiniais paskolų gavėjais
skaičiaus pokytis (proc.)

30

1350

4500

Paskolintos lėšos (tūkst. litų)
Pelnas prieš apmokestinimą (mln. litų)

21000
0,4

30710
2,1

146,23
525

Pastabos
Bendrovė dėl taikomų pagalbos modelių
efektyvumo, dėl susitarimo su bankais dėl
draudimo išmokų sumažinimo, dėl gerokai
padidėjusio išmokų regreso tvarka atgavimo
vietoj planuoto nuostolio ataskaitinį laikotarpį
gavo 497 tūkst. litų nepaskirstytinojo pelno.
Duomenys neaudituoti.
Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant programas
gaunamas valdymo mokestis (bendrovės
pajamos) yra tiesiogiai susietas su projektų
įgyvendinimo ciklu, o projektai buvo
įgyvendinti vėliau, nei buvo numatyta paskolų
sutartyse, bendrovės pajamos ir pelnas
(nuostolis) prieš apmokestinimą yra mažesnis,
nei buvo planuota. Duomenys neaudituoti.
2013 m. buvo sudarytos 8 sutartys, 2014 m. –
116 sutarčių.
2013 m. VIPA vykdydama veiklą įvertino 64
paraiškas suteikti paskolą daugiabučiams
namams atnaujinti (modernizuoti), tačiau po
sprendimo priėmimo suteikti paskolą, užsitęsė
projektų administratorių vykdomos viešojo
pirkimo procedūros ir 2013 m. numatytos
pasirašyti sutartys buvo pasirašytos tik 2014 m.
Atsižvelgiant į Centralizuotai valdomo valstybės
turto valdytojo įstatymą ir į Vyriausybės 2014
m. rugsėjo 24 d. nutarimą Nr. 984, nuo 2014 m.
spalio 1 d. valstybės įmonė Valstybės turto
fondas buvo reorganizuotas prijungimo būdu
prie valstybės įmonės Turto banko, kuris perėmė
visas valstybės įmonės Valstybės turto fondo
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teises ir pareigas. Duomenys neaudituoti.
Išieškotos skolos (mln. litų)

4.

5.

Valstybės įmonė
„Indėlių ir
investicijų
draudimas“

Valstybės įmonė
„Lietuvos
prabavimo rūmai“

Pastatytų, rekonstruotų ar kitaip įsigytų
valstybės nekilnojamojo turto objektų
skaičius (vnt.)
Pelnas prieš apmokestinimą (mln. litų)

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudimo išmokų išmokėjimas Indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo
įstatymo nustatyta tvarka (proc.)
Ataskaitinį laikotarpį Viešojo
administravimo įstatyme numatytais
terminais pateikti atsakymai į gautus
paklausimus dėl su draudėjo bankrotu
susijusių klausimų (proc.)
Pelnas prieš apmokestinimą (mln. litų)
Patikrintų ir paženklintų tauriųjų metalų
ir brangakmenių gaminių skaičius (mln.
vnt.)
Patikrintų tauriųjų metalų ir
brangakmenių gaminių įspaudų skaičius
(tūkst. vnt.)

26,2

34,6

132

4

3

75

0,55

1,93

351

100

100

100

100

100

100

0,04

0,04

100

1,2

1,4

117

400

500,4

125

Dėl
1
nekilnojamojo
turto
objekto
rekonstrukcijos
viešojo
pirkimo
vyksta
teisminiai ginčai.
Rezultatas gautas 2014 m. pabaigoje pagal naują
metodiką perskaičiavus 2014 metais įmonės
gautas investavimo pajamas ir jas perskirsčius
tik tarp nuosavo kapitalo ir Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondo (ankstesniais
finansiniais metais dalis investavimo pajamų
buvo priskiriama ir neigiamam Indėlių draudimo
fondui). Duomenys neaudituoti.

3. Tarpinstitucinių programų ir strategijų įgyvendinimas
2014 metais Finansų ministerija dalyvavo įgyvendinant šias tarpinstitucines
programas ir strategijas:
1. Lietuvos būsto strategiją, patvirtintą 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. Centralizuoto valstybės turto valdymo 2009–2016 metų strategiją, patvirtintą
Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1597 (plačiau žr. 10 psl.);
3. Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programą, patvirtintą
Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 (plačiau žr. 55 psl.)
4. Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2010–2014 metų programą, patvirtintą
Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 530.
4. Vyriausybės programos įgyvendinimas
Finansinė konsolidacija. Valstybės viešųjų finansų konsolidavimas, atsigaunanti
ekonomika sudarė galimybes mažinti valdžios sektoriaus deficitą. Išankstiniais Finansų
ministerijos vertinimais, 2014 metais valdžios sektoriaus deficitas sudarė ne daugiau kaip 1
proc. BVP ir buvo gerokai mažesnis nei 2013 metais (2,6 proc. BVP), bei mažesnis nei
planuotas (ne didesnis kaip 1,9 proc. BVP).
Prognozuojama, kad valdžios sektoriaus skolos lygis (skolos santykis su BVP),
įvertinus pritaikytas išvestines finansines priemones, per metus padidėjo 2,1 procentinio
punkto BVP ir 2014 m. pabaigoje sudarė apie 41,1 proc. BVP arba 38,3 proc. BVP, jei
neįskaičiuojamos lėšos, pasiskolintos iš anksto 4,68 mlrd. litų (1,5 mlrd. JAV dolerių)
euroobligacijų emisijai išpirkti 2015 m. sausį (ES valstybių narių skolos vidurkis 2014 m. III
ketv. pabaigoje sudarė 86,6 proc. BVP). Lietuvos valdžios sektoriaus skola nominaliąja
išraiška per metus padidėjo apie 4,14 mlrd. litų (1,2 mlrd. eurų) ir, prognozuojama, kad 2014
m. pabaigoje sudarė apie 51,45 mlrd. litų (14,9 mlrd. eurų). Apie 1 mlrd. eurų skolos
padidėjimą lėmė išankstinis lėšų kaupimas siekiant perfinansuoti 2015 m. sausio mėnesį
išperkamą 1,5 mlrd. JAV dolerių euroobligacijų emisiją. Nedidelį skolos padidėjimą lėmė dėl
Vyriausybės vykdomos griežtos fiskalinės politikos nuosekliai mažėjantis, tačiau vis dar
deficitinis valdžios sektoriaus balansas (žr. 2 pav.)
Į nacionalinį biudžetą per 2014 metus įplaukė 22 mlrd. 916 mln. litų pajamų (be ES
fondų lėšų), t. y. 1 mlrd. 111 mln. litų, arba 5,1 procento, daugiau nei per 2013 metus.
Teigiamam pokyčiui poveikį padarė pagrindinių mokesčių – pridėtinės vertės, pelno ir
gyventojų pajamų – augimas, nors didžiausią įtaką pajamų padidėjimui turėjo pajamos iš
akcizų (palyginti su 2013 metais, padidėjo 6,6 procento).
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9 pav. Nacionalinio biudžeto pajamos pagal didžiausias mokesčių grupes, milijonais
litų.
Šaltinis – Finansų ministerijos (Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos 1-VP)
duomenys.
Šalies pasirengimas įsivesti bendrą Europos valiutą eurą. Lietuvai įvykdžius ES
(Mastrichto) sutartyje nurodytas sąlygas, 2014 m. liepos 23 d. ES Bendrųjų reikalų taryba
priėmė galutinį sprendimą dėl Lietuvos dalyvavimo ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS)
nuo 2015 m. sausio 1 dienos. Nuo šios datos Lietuva tapo 19 visaverte euro zonos, kurioje
naudojama bendroji ES valiuta – euro, nare. Atsižvelgiant į naujausią kitų šalių euro įvedimo
(Slovakija, Estija) ir pasirengimo jį įvesti (Latvija) patirtį, priimtas Euro įvedimo Lietuvos
Respublikoje įstatymas, kuriuo buvo nustatyta pasirengimo įsivesti eurą, litų keitimo į eurus,
nuorodų į litus pakeitimo nuorodomis į eurus ir litų išėmimo iš apyvartos tvarka.
Euro įvedimo viešinimo kampanija, pradėta 2014 metų balandžio mėnesį, pakeitė
Lietuvos gyventojų nuomonę apie bendrąją Europos valiutą – Eurobaromentro duomenimis,
2015 m. sausį palankiai eurą vertino 63 proc. apklaustųjų (2014 m. balandį – 55 proc.), labai
gerai ir gerai informuoti apie euro įvedimą 2015 m. sausį jautėsi 92 proc. piliečių (2014 m.
balandį – 50 proc.). Gyventojai apie būsimą Lietuvos valiutą eurą buvo informuojami euro
seminarų, Eurobuso kelionių metu. Moksleiviai varžėsi euro pažinimui skirtame konkurse
„Euro lyga“, o bibliotekų lankytojai galėjo gauti jiems rūpimą informaciją šalies bibliotekose
vykusių „Euro panoramos“ transliacijų metu.
Valstybės nekilnojamojo turto valdymas. 2014 metais pavyko pasiekti esminių
pokyčių diegiant valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo principus, sudarančius
sąlygas mažinti šio turto valdymo ir išlaikymo sąnaudas. 2014 metų kovo mėnesį Lietuvos
Respublikos Seimas priėmė Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymą ir 9
lydimuosius įstatymų pakeitimų įstatymus, kurie įsigaliojo 2014 m. spalio 1 d. Sujungus dvi
valstybės nekilnojamojo turto valdymą atliekančias valstybės įmones – Valstybės turto fondą
ir Turto banką, nuo 2014 m. spalio 1 d. veikia nauja valstybės įmonė – centralizuotai valdomo
valstybės turto valdytojas.
Pokyčiai finansų rinkos srityje. Siekiant užtikrinti kredito įstaigų stabilumą, didinti
bankų sektoriaus atsparumą išorės šokui, užtikrinti tolesnį ekonomikos finansavimą bei
siekiant spręsti pastaruoju metu kredito unijų sektoriaus veiklos tvarumui kylančius iššūkius,
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buvo priimti Kredito unijų įstatymo pakeitimai, kurie padidino reikalavimus, taikomus kredito
unijų kapitalui, rizikos prisiėmimui ir kredito unijų valdymui.
Siekiant užtikrinti makrolygio ir sisteminės rizikos valdymą, parengti ir Lietuvos
Respublikos Seime priimti Lietuvos banko įstatymo pakeitimai, kuriais Lietuvos bankui
suteikti makroprudencinės politikos formavimo ir vykdymo Lietuvoje įgaliojimai. Lietuvos
bankas, formuodamas ir vykdydamas makroprudencinę politiką, taikys teisės aktuose
nustatytas makroprudencinės politikos priemones, nustatančias tiek bendras taisykles,
taikomas finansų sistemai, tiek, esant poreikiui, konkrečius reikalavimus atskiroms finansų
įstaigoms. Tai padės užkirsti kelią šalies finansų sistemos stabilumui kylančioms grėsmėms
arba jas kiek galima sumažinti. Taikydamas makroprudencinės politikos priemones, Lietuvos
bankas bendradarbiaus su Europos sisteminės rizikos valdyba ir kitomis ES institucijomis.
Į nacionalinę teisę perkeliant 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios
kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva
2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB, nuostatas Lietuvos
Respublikos Seimui pateikti Bankų įstatymo, Centrinės kredito unijos įstatymo, Finansinių
priemonių rinkų įstatymo ir kitų lydimųjų įstatymų pakeitimų įstatymai. Šia direktyva
siekiama užtikrinti saugesnę kredito įstaigų ir investicinių įmonių veiklą, riboti perteklinės
rizikos prisiėmimą, padidinti nuostolių padengimo kredito įstaigų ir investicinių įmonių
nuosavomis lėšomis, turima likvidaus turto atsarga ir sudarytais kapitalo rezervais galimybes
ir tokiu būdu sustiprinti jų atsparumą nepalankiems rinkos pokyčiams. Taip pat stiprinami
priežiūros institucijos įgaliojimai pažeidimų prevencijos srityje.
2014 m. gruodžio 18 d. priimtas Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio
investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymas. Naujasis reglamentavimas sudarys
palankesnes galimybes vystyti kolektyvinio investavimo subjektų veiklą pagal visoje ES
suderintas taisykles, užtikrins didesnę investuotojų interesų apsaugą, todėl galiausiai prisidės
prie saugios ir tvarios Lietuvos kapitalo rinkų plėtros.
2014 metais Vyriausybė pateikė Seimui Draudimo įstatymo pataisas, kuriomis bus
sudarytos palankesnės sąlygos draudimo įmonėms laipsniškai pereiti prie naujosios mokumo
vertinimo sistemos „Mokumas II“, kuri turi būti pradėta taikyti nuo 2016 m. sausio 1 d.
Naujoje mokumo vertinimo sistemoje didelis dėmesys skiriamas įmonių rizikos valdymui,
griežtesnei vidaus kontrolei, informacijos atskleidimui bei draudimo įmonių grupių priežiūrai.
Rizikos vertinimu pagrįstas kapitalo poreikio skaičiavimas užtikrins didesnę draudėjų interesų
apsaugą. Priėmus įstatymo pakeitimus draudimo įmonės turės galimybę iš anksto gauti visus
reikiamus leidimus, kad galėtų tinkamai veikti nuo sistemos „Mokumas II“ įsigaliojimo
pradžios; taip pat jos galės pasinaudoti įstatyme numatytomis priemonėmis, kurios palengvins
prisitaikymą prie naujųjų rizikos vertinimu paremtų reikalavimų.
ES struktūriniai fondai. Ir 2014 metais Lietuva išlaikė stabilią ir aukštą 2007–2013 m.
ES fondų investicijų panaudojimo spartą. Pagal 2007–2013 m. ES fondų lėšų investavimą
Lietuva ir ataskaitiniais metais išliko viena iš lyderių tarp visų ES valstybių narių: investuota
15 procentinių punktų lėšų daugiau nei ES vidurkis (ES vidurkis – 68 proc., Lietuvos – 83
proc.). EK 2014 m. gruodžio 31 d. pateiktais duomenimis, Lietuva užima antrą vietą po
Portugalijos.
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Lietuva projektams įgyvendinti paskirstė beveik visas (99,9
proc.) 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu Lietuvai numatytas ES fondų lėšas – 23,4
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mlrd. litų (6,8 mlrd. eurų). Finansuota daugiau kaip 8,3 tūkst. projektų, kuriems išmokėta 20,6
mlrd. litų (t. y. beveik 6 mlrd. eurų (88 proc.) 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui
numatytų ES fondų lėšų, iš kurių per 2014 metus – daugiau kaip 3,2 mlrd. litų (t.y. beveik 930
mln. eurų) (13,7 proc.) ES fondų lėšų.

10 pav. Lietuvos 2007–2013 m. ES lėšų investavimo strategijos įgyvendinimas iki
2014 m. gruodžio 31 d., mlrd. litų.
Šaltinis – 2007–2013 metų struktūrinės paramos SFMIS duomenys.
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. baigta įgyvendinti 5,7 tūkst. projektų, kuriems skirta beveik
11,6 mlrd. litų (t.y. beveik 3,4 mlrd. eurų) ES fondų lėšų. 2007–2013 m. programavimo
laikotarpio išlaidų tinkamumo finansuoti termino pabaiga – 2015 m. gruodžio 31 d.
EK Lietuvai pirmai iš visų ES valstybių patvirtino veiksmų programą, apimančią trijų
ES fondų (Europos regioninės plėtros, Europos socialinio ir Sanglaudos fondų) investicijas
Lietuvos ekonomikos augimui skatinti ir darbo vietoms kurti. Veiksmų programoje Lietuvai
suplanuota beveik 23,2 mlrd. litų (6,7 mlrd. eurų), iš kurių daugiau kaip 12,1 mlrd. litų (3,5
mlrd. eurų) iš Europos regioninės plėtros fondo, 7,1 mlrd. litų (2,0 mlrd. eurų) – iš
Sanglaudos fondo, 3,8 mlrd. litų (1,1 mlrd. eurų) – iš Europos socialinio fondo, dar beveik
110 mln. litų (31,8 mln. eurų) numatyta pagal „Jaunimo užimtumo iniciatyvą“. Pagrindinės
numatomų investicijų kryptys: mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas 2,3 mlrd. litų (0,7 mlrd. eurų), verslo konkurencingumo didinimas 1,8 mlrd. litų
(0,5 mlrd. eurų), švietimas, užimtumo didinimas ir skurdo mažinimas 6,7 mlrd. litų (1,9 mlrd.
eurų), ekonominė infrastruktūra 4,0 mlrd. litų (1,1 mlrd. eurų), energijos vartojimo
efektyvumo didinimas 3,4 mlrd. litų (beveik 1 mlrd. eurų). Vyriausybei patvirtinus 2014–
2020 metų iš ES fondų lėšų planuojamų bendrai finansuoti valstybės projektų atrankos
laikinosios tvarkos aprašą, 2014 metais pradėtos investuoti 2014–2020 m. ES struktūrinių
fondų lėšos. 2014 metais pradėti įgyvendinti 36 užimtumo didinimo, aplinkosaugos ir
transporto infrastruktūros sričių projektai, kurių vertė daugiau kaip 850 mln. litų (t. y. beveik
247 mln. eurų) ir kuriems išmokėta 200 mln. litų (t. y. beveik 58 mln. eurų) ES ir bendrojo
finansavimo lėšų.
Tarptautinis bendradarbiavimas. Įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatas,
numatančias pagal išgales prisidėti prie tarptautinės bendrijos plėtojamo bendradarbiavimo
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pastangų, kovos su badu ir skurdu, klimato kaitos ir kitų globalių problemų sprendimo, 2014
metais buvo sumokėti įnašai į Tarptautinės plėtros asociacijos 16-ąjį išteklių papildymą.
Tarptautinė plėtros asociacija yra daugiausia 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. Be to, 2014 metais pirmą kartą Lietuva sumokėjo 172 640 litų
įnašą į Europos investicijų banko Rytų partnerystės techninės pagalbos patikos fondą. Minėtas
fondas skirtas techninei pagalbai įvairiuose sektoriuose ES Rytų partnerystės šalyse
finansuoti. Tokiu būdu prisidedama prie siekio didinti Lietuvos oficialią paramą vystymuisi,
stiprinamas Lietuvos vaidmuo tarptautinėje donorų bendruomenėje bei skiriama parama
Lietuvos prioritetinėms ES Rytų partnerystės šalims.
Mokesčių politika. Siekiant toliau gerinti mokestinių prievolių vykdymą, mažinti
prielaidas šešėlinei ekonomikai, didinti kontrolės efektyvumą ir galimai neteisėtų sandorių
atsekamumą, taip pat finansinių operacijų skaidrumą ir patikimumą bei sumažinti galimybes
išvengti mokestinių prievolių ir sudaryti sąlygas efektyviau surinkti mokesčius, parengti ir
Lietuvos Respublikos Seimui pateikti teisės aktų pakeitimų projektai.
Keičiamu Akcizų įstatymo pakeitimo projektu siūloma nustatyti efektyvesnį tepalinių
alyvų apmokestinimo akcizais mechanizmą, kai jos naudojamos ne pagal tiesioginę paskirtį ir
kurios gali būti panaudojamos kaip variklių degalai; Atsiskaitymų grynaisiais pinigais
ribojimo įstatymo pakeitimo projektu nustatyti apribojimai atsiskaityti grynaisiais pinigais (iki
5000 eurų – nevykdantiems ūkinės komercinės veiklos fiziniams asmenims, kitiems
asmenims – iki 3000 eurų); Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo projektu siūloma
optimizuoti informacijos, reikalingos nedeklaruotoms pajamoms ir nepagrįstiems turto
įsigijimo šaltiniams nustatyti, taip pat mokestinei prievolei nustatyti ir jos vykdymui
užtikrinti, bendradarbiaujant su kitų šalių mokesčių administracijomis, pateikimo procesai;
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo projektu numatoma įtvirtinti solidariąją
atsakomybę nesąžiningais PVM nesumokėjimo atvejais, numatomos priemonės, kaip
efektyviau kovoti su neteisėtu PVM vengimu ir piktnaudžiavimu PVM lengvatomis.
Priimtos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 482 „Dėl Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“
pataisos, kuriomis nustatomi papildomi atvejai, kai mokesčių administratorius iš rizikingų
mokesčių mokėtojų gali pareikalauti garantijos, skirtos mokestinėms prievolėms įvykdyti, ir
todėl sudaromos papildomos prielaidos užtikrinti mokestinių prievolių įvykdymą.
Mokesčių vengimo užkardymo tikslais buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės dvišalis susitarimas dėl tarptautinių
mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių
vykdymo akto įgyvendinimo, dėl duomenų apie kitos valstybės susitariančius asmenis,
turinčius sąskaitas kitoje valstybėje Taip pat Globalinio forumo skaidrumo ir keitimosi
informacija mokesčių klausimais kasmetinio susitikimo Berlyne metu buvo pasirašytas
daugiašalis kompetentingų institucijų susitarimas dėl automatinio apsikeitimo informacija
apie finansines sąskaitas.
Siekiant gerinti investicinę aplinką ir kartu prisidėti prie mokesčių slėpimo
prevencijos, 2014 metais buvo pradėtos derybos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo
sutarties (toliau – DAIS) su Vietnamu ir inicijuoti pakeitimai dėl parafuotos DAIS su
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Tailandu ir galiojančios DAIS su Šveicarija, taip pat pasirašytas ir ratifikuotas DAIS su
Liuksemburgu pakeitimas, pasiūlyta pradėti derybas dėl DAIS su Omanu.
Planuojami artimiausio laikotarpio veiklos prioritetai
Įgyvendinant Vyriausybės 2015 metų 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.
2015 metais bus siekiama, kad struktūrinis valdžios sektoriaus balanso rodiklis
sumažėtų 0,5 procento BVP. Siekiant įgyvendinti Fiskalinės sutarties įgyvendinimo
konstitucinio įstatymo (priimtas 2014 m. lapkričio 6 d. Nr. XII-1289; įsigaliojo 2015 m.
sausio 1 d.) nuostatas ir tobulinti fiskalinę drausmę užtikrinančius ir jos vykdymo priežiūrą
gerinančius procesus, bus rengiami Fiskalinės drausmės įstatymo ir Biudžeto sandaros
įstatymo pakeitimo projektai. Kartu bus 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.
Siekiant ES teisę (acquis communautaire) perkelti į nacionalinę teisę, numatoma
priimti Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymą, perkeliantį Tarybos direktyvą dėl
bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir
dukterinėms bendrovėms, keičiančias nuostatas, ir Mokesčių administravimo įstatymo
pakeitimo įstatymą, perkeliantį Tarybos direktyvą, susijusią su privalomais automatiniais
apmokestinimo srities informacijos mainais, keičiančias nuostatas.
Tobulinant mokesčių teisės aktus, numatoma parengti teisės aktų projektus,
sudarančius sąlygas mokesčių mokėtojams sumokėti vienu mokėjimo nurodymu keletą
mokesčių.
Numatoma sudaryti prielaidas dvišalių tarpvalstybinių susitarimų dvigubo
apmokestinimo išvengimo ir (arba) mokestinės informacijos mainų srityse skaičiui didinti.
2015 metais bus siekiama užbaigti 2014 metais pradėtus teisėkūros darbus, susijusius
su bankų sąjungą reglamentuojančių ES teisės aktų (Kapitalo reikalavimų direktyvos, Bendro
bankų priežiūros mechanizmo, Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos, Bendro
pertvarkymo mechanizmo, Indėlių garantijų sistemų direktyvos) perkėlimu ir įgyvendinimu
nacionalinėje teisėje. Lietuvai tapus visaverte bankų sąjungos nare, finansinio stabilumo
stiprinimo link bus žengtas dar vienas itin reikšmingas žingsnis , leisiantis efektyviau vykdyti
(iš dalies centralizuotai Europos mastu) finansų įmonių (bankų ir didelių investicinių įmonių)
priežiūrą ir problemų prevenciją, o atsiradus problemoms – efektyviau ir taupiau jas spręsti,
neperkeliant šio proceso finansinės naštos mokesčių mokėtojams, išvengiant panikos ir
destabilizacijos finansų sektoriuje bei apsaugant mažmeninės bankininkystės vartotojų
interesus.
Taip pat 2015 metais bus siekiama peržiūrėti finansų rinkų reglamentavimą siekiant
nacionalinę teisę suderinti su ES teisės aktais. Bus peržiūrėtas Vertybinių popierių įstatymas,
siekiant patikslinti, kaip vertybinių popierių emitentai pasirenka buveinės valstybę narę,
mažinti administracinę naštą smulkiajam ir vidutiniam verslui peržiūrint periodinės
informacijos teikimo reikalavimus, nustatyti išsamesnę pranešimo apie balsavimo teisių
emitente įsigijimą tvarką ir nustatyti atgrasančias ir veiksmingas poveikio priemones. Taip pat
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siekiant pagerinti investuotojų, investavusių į suderintuosius kolektyvinio investavimo
subjektus, apsaugą, bus tikslinamas Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas, visų pirma
siekiant patikslinti depozitoriumų veiklos taisykles bei nustatyti atgrasančias ir veiksmingas
poveikio priemones, taikomas už šio įstatymo pažeidimus. Be to, iš esmės bus peržiūrėtas
Finansinių priemonių rinkų įstatymas, siekiant užtikrinti efektyvesnį ir saugesnį šių rinkų
veikimą, padidinti neprofesionaliųjų investuotojų apsaugą ir užtikrinti, kad visa organizuota
prekyba finansinėmis priemonėmis būtų vykdoma reguliuojamose prekybos vietose.
2015 metais numatoma parengti ir pateikti Vyriausybei teisės aktų, įgyvendinančių
Audito direktyvos (2014/56/ES) nuostatas ir Audito reglamento (537/2014) leidžiamas
valstybėms narėms pasirinkti nuostatas, projektus. Teisės aktų tikslas – nustatyti, kad
auditorių ir audito įmonių, atliekančių viešojo intereso įmonių auditus, veiklą kontroliuotų su
auditu nesusijusi institucija, taip pat šiems auditoriams ir audito įmonėms kelti papildomus
reikalavimus siekiant, kad finansinių ataskaitų naudotojai pasitikėtų auditorių darbu –
auditorių išvadomis, kurios teiktų patikimą informaciją, reikalingą sprendimams priimti.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikai tapus pilnateise ES ekonominės ir
pinigų sąjungos nare (toliau – ESM), vienas iš svarbiausių uždavinių yra atstovavimas
Lietuvos interesams euro zonos šalių atstovų susitikimuose. Finansų ministerija bus atsakinga
už Lietuvos Respublikos narystės ESM reikalų koordinavimą, narystės sąlygų ir
įsipareigojimų pagal ESM sutartį vykdymą, pristatys Lietuvos pozicijas ESM valdytojų
taryboje ir ESM direktorių valdyboje. Finansų ministerija toliau vykdys Nacionalinio euro
įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plane numatytų tęstinių priemonių įgyvendinimo
stebėseną ir pagal kompetenciją koordinuos viešojo sektoriaus subjektų pasirengimą vykdyti
mokėjimus pagal bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) reikalavimus.
2015 metais bus siekiama įgyvendinti projektą „Valstybės turto informacinės paieškos
sistemos kūrimas, diegimas ir naudojimas valstybės turtui valdyti“, finansuojamą ES fondų
lėšomis. 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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