Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2018–2020 metų strateginio veiklos plano
priedas
PROGRAMŲ PRIEMONIŲ 2018–2020 METŲ VYKDYMO KOORDINATORIAI
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Koordinatoriai

01-02 programa. FINANSŲ POLITIKOS FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
01-01-01

Organizuoti Finansų ministerijos veiklą

01-01-02

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

01-01-03
01-01-06
01-01-08

01-01-10
01-01-11
01-01-12
01-01-13
01-01-14

01-01-15
01-01-16
01-02-01
01-02-04
01-02-06
01-02-07
01-02-08
01-02-09

01-02-10
01-02-11

02-01-01
02-01-05

02-01-06
02-01-07

02-01-08
03-01-03

Veiklos valdymo departamento Organizacijos
vystymo skyriaus vedėjas
Informacinių technologijų departamento Informacinių
technologijų infrastruktūros skyriaus vedėjas

Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus vedėjas
Organizuoti Finansų ministerijos atašė veiklą Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES
Veiklos valdymo departamento Organizacijos
vystymo skyriaus vedėjas
Planuoti ir pervesti lėšas į Rezervinį (stabilizavimo) fondą
Biudžeto departamento Ūkio sektorių skyriaus
vedėjas,
Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus vedėjas
Atlyginti VĮ Turto bankui už valstybės nekilnojamojo turto ir akcijų pardavimą
Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto
valdymo politikos skyriaus vedėjas
Pervesti lėšas asignavimų valdytojams kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo
Veiklos valdymo departamento Finansų skyriaus
struktūrų susitikimus išlaidoms padengti
vedėjas
Teikti Vyriausybei siūlymus dėl Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir užtikrinti
Biudžeto departamento Valstybės ir savivaldybių
skirtų lėšų pervedimą asignavimų valdytojams
biudžetų sudarymo skyriaus vedėjas
Pasirašius lėšų panaudojimo sutartis, pervesti asignavimus tradicinėms Lietuvos
Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir
bažnyčioms ir religinių organizacijų vadovybėms
socialinių sektorių skyriaus vedėjas
Paskirstyti ir pervesti savivaldybėms lėšas, numatytas piliečių nuosavybės teisėms į Biudžeto departamento Valstybės ir savivaldybių
išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkurti ir kompensacijoms už
biudžetų sudarymo skyriaus vedėjas
išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti
Dalyvauti rengiantis įgyvendinti dalį Europos Sąjungos programos „Parama
Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento
viešųjų finansų valdymui Ukrainoje“ ir įgyvendinant šios programos dalį
Tarptautinių reikalų skyriaus vedėjas
Pervesti lėšas Vilniaus miesto savivaldybei, vykdant Vilniaus apygardos
Biudžeto departamento Valstybės ir savivaldybių
administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartį
biudžetų sudarymo skyriaus vedėjas
Administruoti programas ir projektus, finansuojamus iš ES, valstybės ir kitų lėšų Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų
priežiūros skyriaus vedėjas
Užtikrinti saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto
valdymo politikos skyriaus vedėjas
Finansų rinkų politikos departamento Draudimo
Atlikti lošimų ir loterijų organizavimo valstybinę priežiūrą
veiklos skyriaus vedėjas
Įgyvendinti ir administruoti priemones, skirtas viešajai infrastruktūrai modernizuoti Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų
priežiūros skyriaus vedėjas
Užtikrinti valstybės nekilnojamojo turto centralizuotą valdymą
Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto
valdymo politikos skyriaus vedėjas
Įgyvendinti valstybės politiką finansinės atskaitomybės ir audito, turto ir verslo
Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo
vertinimo bei nemokumo valdymo srityse
politikos departamento Atskaitomybės ir apskaitos
skyriaus vedėjas ir Audito, turto vertinimo ir
nemokumo valdymo skyriaus vedėjas
Atlikti ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais
Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto
susijusia veikla, kontrolės funkcijas
valdymo politikos skyriaus vedėjas
Centralizuotai tvarkyti biudžetinių įstaigų finansų apskaitą ir administruoti
Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo
personalą
departamento Atskaitomybės ir apskaitos
metodologijos skyrius
Palaikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę
Informacinių technologijų departamento Informacinių
sistemą (VSAKIS)
sistemų skyriaus vedėjas
Modernizuoti ir plėsti Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos
Informacinių technologijų departamento VBAMS
(VBAMS) funkcines galimybes, naujinti jos versijas, optimizuoti veiklos procesų
skyriaus vedėjas
bei kaupiamus duomenis
Palaikyti Stebėsenos informacinę sistemą (SIS)
Informacinių technologijų departamento Informacinių
sistemų skyriaus vedėjas
Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir
Viešinti informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas,
atskaitomybės skyriaus vedėjas,
išlaidas elektroninėje erdvėje per tam sukurtą informacinę sistemą
Informacinių technologijų departamento VBAMS
skyriaus ir Informacinių sistemų skyriaus vedėjai
Modernizuoti informacinę sistemą „E. sąskaita“
Informacinių technologijų departamento Informacinių
sistemų skyriaus vedėjas
Administruoti Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinius
Investicijų departamento direktorius
mechanizmus

2
03-01-04
03-01-05

Administruoti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšas
Užtikrinti ES fondų investicijų vertinimą

03-01-06
03-04-01

Planuoti ir įgyvendinti ES investicijų komunikacijos ir informavimo veiksmus
Laiku pervesti ir (ar) perskirstyti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
dvišalio bendradarbiavimo fondo bei programų paramos ir bendrojo finansavimo
lėšas šių lėšų gavėjams
Skirti lėšų projektų papildomoms išlaidoms, kurios atsirado dėl objektyvių
priežasčių projektų įgyvendinimo metu ir kurių nebuvo įmanoma numatyti projekto
paraiškos rengimo, vertinimo ir paramos projektui skyrimo metu, ir projektų
netinkamo finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM
išlaidoms apmokėti (valstybės biudžeto lėšos)
Sumokėti į ES biudžetą arba atitinkamoms donorų institucijoms nenumatytas
įmokas, arba padengti finansinės paramos lėšų skolas, susijusias su Finansų
ministerijos administruojamais bendrai iš ES arba kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšų finansuojamais projektais (valstybės biudžeto lėšos)
Skirti lėšų projektų išlaidoms finansuoti, kai ministerija ir (arba) kita valstybės
institucija, pagal kompetenciją atsakinga už bendrai finansuojamus iš ES fondų
arba kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ūkio sektorius, viršija valstybės
biudžete jai numatytus asignavimus projektams įgyvendinti
Skirti valstybės biudžeto dotacijas savivaldybėms pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam
indėliui užtikrinti (valstybės biudžeto lėšos)
Pervesti lėšas priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų
finansavimui užtikrinti
Organizuoti VMI veiklą
Sukurti Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS)
posistemius, kurių paskirtis – mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams
diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas, didinti mokesčių pajamų apskaitymo,
mokesčių surinkimo, šalies mokesčių sistemos skaidrumą ir konkurencingumą
Įsteigti Analizės, modeliavimo ir rizikų valdymo centrą (i.MAMC) bei sukurti
Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS)
Standartizuotų apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo (i.SAF-T) posistemį
Sukurti ir įdiegti programinę įrangą įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų
įstatymą
Modifikuoti Integruotą mokesčių informacinę sistemą ir pritaikyti kitas
informacines sistemas pagal naujus teisės aktus
Modifikuoti Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir
informavimo paslaugų sistemą (ESKIS) ir integruoti su kitomis VMI
informacinėmis sistemomis
Plėtoti Kompiuterizuoto audito informacinę sistemą
Plėtoti ir optimizuoti duomenų saugyklą
Užtikrinti automatinius informacijos mainus su užsienio valstybėmis
Sukurti VMI informacinių išteklių valdymo kokybės gerinimo priemones
Sukurti taikomąją programinę įrangą ir įsigyti techninę įrangą informacijos
mainams tarp ES valstybių
Sukurti Mokesčių apskaitos informacinės sistemos vidines kontrolės priemones
Užtikrinti VMI informacinių sistemų ir technologijų veiklą
Plėtoti mokesčių apskaitos informacinę sistemą
Plėtoti deklaravimo prievolių ir registrų duomenų administravimą
Tobulinti Mokesčių informacijos centro teikiamą konsultavimo ir informavimo
telefonu paslaugą
Organizuoti banderolių gamybą ir platinimą
Organizuoti Lietuvos Respublikos muitinės veiklą
Administruoti III tipo atvirąjį muitinės sandėlį
Padėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką pagal Muitinės
departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kompetencijai
priklausančias reguliavimo sritis (muitinės atašė)
Teikti papildomas mokamas muitinės paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims
Pritaikyti administracinį pastatą, esantį Žalgirio g. 127, Vilniuje, Muitinės
kriminalinės tarnybos reikmėms – ikiteisminio tyrimo ir neteisėtų veikų
prevencijos veiksmams atlikti
Atlyginti pranešėjams už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas
Rekonstruoti Muitinės mokymo centro pastatą Vilniuje, Jeruzalės g. 25
Ugdyti muitinės pareigūnų kompetencijas
Įsigyti teritorinių muitinių postams specialiosios paskirties transporto priemonių
Įsigyti ilgalaikio turto teritorinių muitinių Mobiliųjų grupių postų funkcijoms atlikti
Įsigyti rentgeno kontrolės sistemų
Dalyvauti tarptautinių organizacijų ir fondų finansiniuose instrumentuose,
įgyvendinančiuose vystomojo bendradarbiavimo veiklą paramą gaunančiose šalyse
prisidedant prie 17 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo.
Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių konsultavimo paslaugų teikimą,
sukuriant ir įdiegiant bendrą konsultavimo ir informavimo Lietuvos muitinėje

03-04-02

03-04-03

03-04-04

03-04-05

03-04-06
04-01-01
04-01-02

04-01-03

04-01-04
04-01-05
04-01-06

04-01-07
04-01-08
04-01-09
04-01-10
04-01-11
04-01-12
04-01-13
04-01-14
04-01-15
04-01-16
04-01-17
05-01-01
05-01-02
05-01-03

05-01-12
05-01-22

05-01-31
05-01-39
05-01-41
05-01-45
05-01-49
05-01-51
05-01-55

05-01-57

Investicijų departamento direktorius
Finansų politikos departamento Ekonominės analizės
ir vertinimo skyriaus vedėjas
Komunikacijos skyriaus vedėjas
Investicijų departamento Investicijų politikos skyriaus
vedėjas
Investicijų departamento Investicijų analizės skyriaus
vedėjas

Investicijų departamento Investicijų analizės skyriaus
vedėjas

Investicijų departamento Investicijų analizės skyriaus
vedėjas
Investicijų departamento Investicijų analizės skyriaus
vedėjas
Investicijų departamento Kokybės užtikrinimo
skyriaus vedėjas
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktorius,
Mokesčių politikos departamento Mokesčių ir muitų
administravimo skyriaus vedėjas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos generalinis direktorius,
Mokesčių politikos departamento Mokesčių ir muitų
administravimo skyriaus vedėjas
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05-01-58
05-01-60

05-01-61
05-01-62

05-01-63
05-01-64

05-01-65
05-01-66
05-01-67

05-01-68
05-01-69
05-02-01
05-02-09
05-02-13
05-02-16
05-02-17
05-02-22
05-02-23
05-02-24
05-02-25
05-02-26
05-02-27
05-02-28

tinklą muitinės klientams
Įsigyti techninių priemonių kriminalinei žvalgybai
Vykdyti neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų, jų pirmtakų (prekursorių),
tabako ir alkoholio gabenimo ir (ar) disponavimo jais kriminalinę žvalgybą,
užkardyti, atskleisti ir tirti šias veikas
Atlikti neteisėto alkoholio, tabako gaminių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų
gabenimo kontrolės veiksmus šalies viduje
Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant gerinti neteisėtos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų, jų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio apyvartos
kontrolę
Tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir
darbuotojų kvalifikaciją narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės srityje
Didinti tarnybinių šunų, naudojamų neteisėtai gabenamoms narkotinėms ir
psichotropinėms medžiagoms, jų pirmtakams (prekursoriams) ir tabako gaminiams
aptikti, skaičių (Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos)
Užtikrinti tinkamą krovininių automobilių bei jais gabenamų krovinių ir
konteinerių tikrinimo įrangos veikimą
Įgyvendinti priemonę „Lietuvos žuvininkystės kontrolės programa“
Įgyvendinti Dvynių projektą „Parama Moldovos Respublikos teisėsaugos
institucijų gebėjimų stiprinimui korupcijos nusikaltimų prevencijos ir tyrimo
srityje“
Įgyvendinti Dvynių projektą „Pagalba modernizuojant Moldovos muitinės tarnybą
pagal asociacijos susitarimo reikalavimus“
Įgyvendinti Dvynių projektą Makedonijoje „Muitinės administracijos veiklos ir
institucinių gebėjimų stiprinimas“
Prižiūrėti Integruotos muitinės informacinės sistemos veikimą
Tobulinti Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemą
Vystyti Integruotą tarifų valdymo sistemą
Tobulinti Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinę sistemą
Aprūpinti Integruotą muitinės informacinę sistemą reikiama serverių infrastruktūra
Užtikrinti muitinės informacinių technologijų saugą ir prieinamumą
Vystyti Nacionalinę tranzito kontrolės sistemą
Sukurti Bendro naudotojų valdymo sistemą, atitinkančią Europos Komisijos
reikalavimus
Vystyti Integruotos muitinės informacinės sistemos sąveikumą
Plėtoti Vieno langelio informacinę sistemą
Tobulinti Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą, II etapas
Sukurti Garantijų valdymo sistemą

01-04 programa. SKOLOS VALSTYBĖS VARDU VALDYMAS
01-01-01
01-01-02
01-01-03

01-01-04
01-02-01

Valdyti perfinansavimo riziką ir vykdyti mokėjimus, susijusius su valstybės vardu
prisiimtais skoliniais įsipareigojimais
Valdyti valiutų kursų ir palūkanų normų kitimo riziką, sudaryti išvestinių finansinių
priemonių sandorius draudžiantis nuo rinkos rizikos
Finansuoti didžiąją Vyriausybės skolinimosi valstybės vardu poreikio dalį
išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius, platinant ilgalaikius Vyriausybės
vertybinius popierius, orientuotis į likvidžių emisijų sukūrimą
Valdyti laikinai laisvus valstybės finansinius išteklius
Investuoti laikinai laisvas lėšas ir gauti investicijų grąžą, administruoti ir
susigrąžinti valstybės vardu perskolintas lėšas

Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyriaus vedėjas
Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyriaus vedėjas
Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų
valdymo skyriaus vedėjas
Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyriaus vedėjas
Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų
valdymo skyriaus vedėjas

01-06 programa. EUROPOS SĄJUNGOS NUOSAVI IŠTEKLIAI IR NARYSTĖS MOKESČIAI BEI ĮNAŠAI EUROPOS
SĄJUNGOS IR TARPTAUTINĖMS FINANSŲ INSTITUCIJOMS
01-01-01
01-01-02
01-01-03

Pervesti ES nuosavus išteklius

Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento
Europos Sąjungos biudžeto skyriaus vedėjas
Sumokėti narystės mokesčius ir įnašus ES ir tarptautinėms finansų institucijoms
Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento
Tarptautinių reikalų skyriaus vedėjas
Dalyvauti tarptautinių organizacijų ir fondų finansiniuose instrumentuose,
Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento
įgyvendinančiuose vystomojo bendradarbiavimo veiklą paramą gaunančiose šalyse
Tarptautinių reikalų skyriaus vedėjas
prisidedant prie 17 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo
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