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01.02 programa. FINANSŲ POLITIKOS FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

01-01-01

Organizuoti Finansų
ministerijos veiklą

18 218,0

Parengti valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo
investicijoms, naudojimo 2017 metais ataskaitą

Parengta valstybės lėšų, skirtų valstybės
kapitalo investicijoms, naudojimo 2017
metais ataskaita ir paskelbta Finansų
ministerijos interneto svetainėje (vnt.) –
1 vnt.

Biudžeto departamento
Trumpalaikio investicijų
planavimo skyrius

II

Parengti tipinę investicijų projektų atrankos
kriterijų ir jų reikšmių nustatymo formą
investicijų projektams vertinti

Parengta tipinė investicijų projektų
atrankos kriterijų ir jų reikšmių
nustatymo forma investicijų projektams
vertinti (vnt.) – 1 vnt.

Biudžeto departamento
Trumpalaikio investicijų
planavimo skyrius

II

Parengtas Lietuvos Respublikos 2019
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo projektas (vnt.) – 1 vnt.

Biudžeto departamento
Valstybės ir savivaldybių
biudžetų sudarymo,
Švietimo, kultūros ir
socialinių sektorių, Ūkio
sektorių, Trumpalaikio
investicijų planavimo,
Valstybės valdymo ir
apsaugos sektorių skyriai

III–IV

Parengti Lietuvos Respublikos 2019 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių projektus
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Parengti Valstybės investicijų 2019–2021 metų
programos projektą

Parengtas Valstybės investicijų 2019–
2021 metų programos projektas (vnt.) – 1
vnt.

Biudžeto departamento
Trumpalaikio investicijų
planavimo skyrius

III–IV

Nustatyti savivaldybių biudžetų sudarymo
tvarką (modelį), kuri motyvuotų savivaldybes
siekti sutartų regiono ekonominių ir socialinių
pokyčių

Parengtas Lietuvos Respublikos
savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo
metodikos įstatymo pakeitimo projektas
(vnt.) – 1 vnt.

Biudžeto departamento
Valstybės ir savivaldybių
biudžetų sudarymo skyrius

IV

Nuosekliai mažinti darbo apmokestinimą

Parengtas ir pateiktas Lietuvos
Respublikos Vyriausybei (toliau –
Vyriausybė) Lietuvos Respublikos
gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas (vnt.) – 1
vnt.

Mokesčių politikos
departamento Tiesioginių
mokesčių ir tarptautinio
apmokestinimo skyrius

II

Įvertinti galimybes plėsti ekonomikos augimui
mažiau žalingų mokesčių bazę, peržiūrint
akcizų tarifų ir akcizų taikymo apimtis įvertinus
įtaką viešiesiems finansams, šalies ekonomikai
ir pajamų surinkimui, taip pat peržiūrint fizinių
asmenų nekomercinės paskirties nekilnojamojo
turto apmokestinimą

Įvertintos galimybės plėsti ekonomikos
augimui mažiau žalingų mokesčių bazę ir
prireikus parengti ir pateikti Vyriausybei
Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo
pakeitimo įstatymo ir Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto
mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo
projektai (vnt.) – 2 vnt.

Mokesčių politikos
departamento Tiesioginių
mokesčių ir tarptautinio
apmokestinimo skyrius,
Netiesioginių mokesčių
skyrius

II

Didinti dvigubo apmokestinimo išvengimo
sutarčių skaičių, peržiūrėti ir keisti galiojančias
sutartis ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą
mokesčių srityje

Parengti teisės aktų projektai, reikalingi
pradėti deryboms dėl dvigubo
apmokestinimo išvengimo sutarčių
sudarymo su valstybėmis, dėl kurių
priimtas sprendimas dėl sutarčių
sudarymo tikslingumo (vnt.), – 4 vnt.

Mokesčių politikos
departamento Tiesioginių
mokesčių ir tarptautinio
apmokestinimo skyrius

IV

Nustatyti proporcingas sankcijas,
diferencijuojant pagal pažeidimo sunkumą, ir 30
proc. padidinti administracinių nusižengimų
baudas už su mokesčiais susijusius
nusižengimus

Parengti ir Vyriausybei pateikti Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo pakeitimo įstatymo projektas,
Lietuvos Respublikos administracinių
nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymo
projektas ir Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas (vnt.) – 3
vnt.

Mokesčių politikos
departamento Mokesčių ir
muitų administravimo
skyrius

II
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Sukurti ir įdiegti mokesčių apskaičiavimo
smulkiajam verslui paslaugą, sudarančią sąlygas
pusiau automatizuotai tvarkyti pajamų ir išlaidų
apskaitą

Įdiegta Valstybinės mokesčių inspekcijos
paslauga (vnt.) – 1 vnt.

Mokesčių politikos
departamento Mokesčių ir
muitų administravimo
skyrius

IV

Užtikrinti veiksmingą ginčų dėl pajamų ir
kapitalo dvigubo apmokestinimo sprendimo
mechanizmą

Parengtas Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas (vnt.) – 1
vnt.

Mokesčių politikos
departamento Mokesčių ir
muitų administravimo
skyrius

IV

Patobulinti kasos aparatų sistemų teisinį
reglamentavimą, atsižvelgiant į modernius
atsiskaitymo ir apskaitos būdus

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d.
nutarimo Nr. 1283 ,,Dėl Kasos aparatų
diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo projektas (vnt.)
– 1 vnt.

Mokesčių politikos
departamento Mokesčių ir
muitų administravimo
skyrius

II

Vidaus audito ir kontrolės
metodologijos skyrius

II

Vidaus audito ir kontrolės
metodologijos skyrius

IV

Peržiūrėti vidaus audito reglamentavimą,
siekiant didinti vidaus audito pridėtinę vertę ir
suderinti su 2017 metų tarptautinių vidaus
audito standartų pakeitimais

Atlikti vidaus kontrolės, įskaitant finansų
kontrolę, teisinio reguliavimo peržiūrą, siekiant
efektyvesnio vidaus kontrolės sistemos veikimo

Parengtas Lietuvos Respublikos finansų
ministro (toliau – finansų ministras) 2003
m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1K-117
,,Dėl Pavyzdinės vidaus audito
metodikos, Vidaus auditorių profesinės
etikos taisyklių ir Vidaus audito poreikio
įvertinimo analizės metmenų
patvirtinimo“ pakeitimo projektas (vnt.)
– 1 vnt.
Parengti finansų ministro 2004 m. sausio
7 d. įsakymo Nr. 1K-004 „Dėl Finansų
kontrolės būklės ataskaitos formos
patvirtinimo“ pakeitimo, 2003 m.
balandžio 14 d. Vyriausybės nutarimo
Nr. 470 „Dėl Vidaus kontrolės ir vidaus
audito įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus
audito tarnybos pavyzdinių nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo ir finansų
ministro įsakymo, reglamentuojančio
vidaus kontrolės reikalavimus projektai
(vnt.) – 3 vnt.

Suformuoti ir nuolat atnaujinti Lietuvos
derybinę poziciją dėl Europos Sąjungos (toliau
– ES) daugiametės finansinės programos

Parengta pozicija (vnt.) – 1 vnt.

ES ir tarptautinių reikalų
departamento ES biudžeto
skyrius

II–IV

Parengti poziciją Ekonomikos ir finansų reikalų
(ECOFIN) tarybos posėdžiams dėl klimato
kaitos tarptautinio finansavimo

Parengta pozicija (vnt.) – 1 vnt.

ES ir tarptautinių reikalų
departamento Tarptautinių
reikalų skyrius

I–IV
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Koordinuoti pasirengimą Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
(toliau – EBPO) parengtos Lietuvos
ekonominės apžvalgos svarstymui EBPO
Ekonomikos ir vystymosi peržiūros komitete,
siekiant šio komiteto teigiamo įvertinimo

EBPO Ekonomikos ir vystymosi
peržiūros komiteto įvertinimas (vnt.) – 1
vnt.

ES ir tarptautinių reikalų
departamento Tarptautinių
reikalų skyrius

I–II

Įgyvendinti veiksmus, siekiant Lietuvos
narystės EBPO

Pagal kompetenciją dalyvauti EBPO
komitetų, jų darbo grupių, forumų ir kitų
EBPO struktūrų veikloje ir įgyvendintos
rekomendacijos (proc.) – 100 proc.

ES ir tarptautinių reikalų
departamento Tarptautinių
reikalų skyrius;
Atskaitomybės, audito,
turto, vertinimo ir
nemokumo politikos
departamentas;
Finansų politikos
departamentas;
Finansų rinkų politikos
departamentas;
Mokesčių politikos
departamentas

I–II

Tobulinti viešųjų juridinių asmenų
atskaitomybės teisinį reguliavimą

Parengti šie Lietuvos Respublikos
įstatymų projektai: Viešojo sektoriaus
subjektų atskaitomybės, Viešųjų įstaigų,
Labdaros ir paramos fondų, Asociacijų,
Biudžetinių įstaigų, Valstybės ir
savivaldybės įmonių, Biudžeto sandaros,
Administracinių nusižengimų kodekso,
Civilinio kodekso, Buhalterinės
apskaitos, Mokslo ir studijų įstatymų
pakeitimo projektai (vnt.) – 11 vnt.

Atskaitomybės, audito,
turto vertinimo ir
nemokumo politikos
departamento
Atskaitomybės ir apskaitos
metodologijos skyrius

I–II
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Tobulinti valstybės išteklių fondų teisinį
reguliavimą

Parengti šie Lietuvos Respublikos
įstatymų projektai: Viešojo sektoriaus
atskaitomybės, Valstybės įmonės
Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo fondo
įstatymų, Vyriausybės 2002 m. balandžio
17 d. nutarimo Nr. 536 „Dėl Valstybės
įmonės Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo fondo
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo,
Garantijų darbuotojams jų darbdaviui
tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo
išmokų įstatymo pakeitimo projektai
(vnt.) – 4 vnt.

Atskaitomybės, audito,
turto vertinimo ir
nemokumo politikos
departamento
Atskaitomybės ir apskaitos
metodologijos skyrius

II–IV

Nustatyti viešojo sektoriaus subjektų
centralizuotai tvarkomos buhalterinės apskaitos
teisinį reguliavimą

Parengti Vyriausybės nutarimo,
reglamentuojančio centralizuotą viešojo
sektoriaus subjektų buhalterinės
apskaitos organizavimo tvarką, 1999 m.
birželio 3 d. Vyriausybės nutarimo Nr.
719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo, 2000 m. vasario
17 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 179 „Dėl
Kasos darbo organizavimo ir kasos
operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo projektai (vnt.) – 3 vnt.

Atskaitomybės, audito,
turto vertinimo ir
nemokumo politikos
departamento
Atskaitomybės ir apskaitos
metodologijos skyrius

II

Tobulinti viešojo sektoriaus subjektų apskaitos
ir atskaitomybės teisinį reguliavimą, kartu
rengiant ir apibendrintus viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų
paaiškinimus

Parengti finansų ministro 2008 m.
vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-059 „Dėl
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 11-ojo standarto
patvirtinimo“ ir 2008 m. gruodžio 9 d.
įsakymo Nr. 1K-432 „Dėl viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 24-ojo standarto
patvirtinimo“ pakeitimo projektai (vnt.) –
2 vnt.
Parengti ir Finansų ministerijos interneto
svetainėje paskelbti apibendrinti viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų paaiškinimai
(vnt.) – 2 vnt.

Atskaitomybės, audito,
turto vertinimo ir
nemokumo politikos
departamento
Atskaitomybės ir apskaitos
metodologijos skyrius

II–IV

I–IV
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Tobulinti verslo subjektų apskaitos ir
atskaitomybės teisinį reguliavimą

Tobulinti pelno nesiekiančių subjektų apskaitos
ir atskaitomybės teisinį reguliavimą

Parengti finansų ministro įsakymų „Dėl
9-ojo verslo apskaitos standarto
„Atsargos“ patvirtinimo“ ir „Dėl 18-ojo
verslo apskaitos standarto „Finansinis
turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
patvirtinimo“ pakeitimo projektai (vnt.) –
2 vnt.
Parengtas finansų ministro 2004 m.
lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl
Pelno nesiekiančių ribotos civilinės
atsakomybės juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir
politinės kampanijos dalyvių
neatlygintinai gauto turto ir paslaugų
įvertinimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo projektas (vnt.) – 1 vnt.

Atsakyti žodžiu ir raštu į viešojo sektoriaus
subjektų per Konsultacinį centrą pateiktus
klausimus dėl viešojo sektoriaus subjektų
buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės

Parengti atsakymai į viešojo sektoriaus
subjektų paklausimus žodžiu ir raštu
(vnt.) – raštu –300 vnt., žodžiu – 500 vnt.

Pertvarkyti juridinių asmenų nemokumo
sistemą, konsoliduojant juridinių asmenų
restruktūrizavimo ir bankroto teisinį
reguliavimą, didinant nemokumo procesų
efektyvumą

Parengtas Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų nemokumo įstatymo projektas
(vnt.) – 1 vnt. ir lydimieji įstatymų
projektai (vnt.) – 11 vnt.

Dalyvauti Europos Komisijos vykdomoje
Struktūrinių reformų rėmimo programoje

Parengta studija dėl ankstyvojo įspėjimo
sistemos ir gretutinių priemonių ES
valstybėse narėse (vnt.) – 1 vnt.

Reguliuoti auditorių teikiamų užtikrinimo ir kitų
susijusių paslaugų (reguliuojamosios veiklos
vertinimo) kokybės užtikrinimą, vykdant Seimo
Audito komiteto 2017 m. birželio 7 d.
sprendimą Nr. 141-S-11 „Dėl reguliuojamos
(licencijuojamos) veiklos įmonių ataskaitų
audito kokybės užtikrinimo ir priežiūros“

Parengtas Lietuvos Respublikos
finansinių ataskaitų audito įstatymo
pakeitimo projektas (vnt.) – 1 vnt.

Atskaitomybės, audito,
turto vertinimo ir
nemokumo politikos
departamento
Atskaitomybės ir apskaitos
metodologijos skyrius

I–IV

Atskaitomybės, audito,
turto vertinimo ir
nemokumo politikos
departamento
Atskaitomybės ir apskaitos
metodologijos skyrius

I–IV

Atskaitomybės, audito,
turto vertinimo ir
nemokumo politikos
departamento
Atskaitomybės ir apskaitos
metodologijos skyrius
Atskaitomybės, audito,
turto vertinimo ir
nemokumo politikos
departamento Audito, turto
vertinimo ir nemokumo
valdymo skyrius
Atskaitomybės, audito,
turto vertinimo ir
nemokumo politikos
departamento Audito, turto
vertinimo ir nemokumo
valdymo skyrius

II–IV

Atskaitomybės, audito,
turto vertinimo ir
nemokumo politikos
departamento Audito, turto
vertinimo ir nemokumo
valdymo skyrius

IV

I–IV

IV
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Tobulinti fizinių asmenų bankroto teisinį
reguliavimą, įgyvendinant Konstitucinio Teismo
2017 m. gegužės 19 d. nutarimą Nr. KT5N4/2017 ir 2015 m. gegužės 20 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
2015/848 dėl nemokumo bylų

Parengtas Lietuvos Respublikos fizinių
asmenų bankroto įstatymo pakeitimo
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Atskaitomybės, audito,
turto vertinimo ir
nemokumo politikos
departamento Audito, turto
vertinimo ir nemokumo
valdymo skyrius

II

Atlikti finansinių ataskaitų audito, turto ir verslo
vertinimo, asmenų nemokumo valdymo sričių
teisinio reguliavimo peržiūrą

Parengtas finansų ministro 2015 m.
liepos 8 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl
Kitų valstybių narių turto arba verslo
vertintojų, siekiančių vertinti turtą arba
verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus ar
laikinai arba vienkartinai, profesinės
kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo projektas (vnt.)
– 1 vnt.

Atskaitomybės, audito,
turto vertinimo ir
nemokumo politikos
departamento Audito, turto
vertinimo ir nemokumo
valdymo skyrius

II

Parengti ketvirtojo centralizuotai valdyti
perduodamo administracinės paskirties
valstybės nekilnojamojo turto etapo
įgyvendinimo projektą

Parengtas Vyriausybės nutarimo dėl
administracinės paskirties valstybės
nekilnojamojo turto perdavimo valdyti
centralizuotai projektas (vnt.) – 1 vnt.

Valstybės turto valdymo
departamento
Valstybės turto valdymo
politikos skyrius

II

Parengtas Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
pakeitimo projektas ir jo lydimieji
įstatymų pakeitimo projektai (vnt.) – 1
vnt.

Valstybės turto valdymo
departamento
Valstybės turto valdymo
politikos skyrius

II

Koordinuoti ministerijų perkėlimo į naujas
bendras patalpas projekto įgyvendinimą

Parengtas investicijų projektas ir
pateiktas optimalus ministerijų perkėlimo
į naujas bendras patalpas projekto
finansavimo modelis (vnt.) –1 vnt.

Valstybės turto valdymo
departamento
Valstybės turto valdymo
politikos skyrius

III

Stiprinti vidutinės trukmės biudžeto planavimo
sistemą ir susieti su vidutinės trukmės planais ir
investicijomis

Parengtos gairės dėl pagrindinių 2019–
2021 metų valstybės biudžetų formavimo
principų (vnt.) – 1 vnt.

Viešųjų finansų sistemos
valdymo skyrius

II

Parengti naujo strateginio planavimo sistemos
modelį

Parengtas naujas strateginio planavimo
sistemos modelis (vnt.) – 1 vnt.
Parengta ir pateikta Vyriausybei
Probleminių lošėjų prevencijos programa
(vnt.) – 1 vnt.
Parengti pasiūlymai dėl loterijų paramos
skyrimo tobulinimo (vnt.) – 1 vnt.

Viešųjų finansų sistemos
valdymo skyrius

III

Tobulinti valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisinį
reguliavimą

Stiprinti vartotojų apsaugą azartinių lošimų ir
loterijų srityse

Finansų rinkų politikos
departamento Draudimo
veiklos skyrius

IV
II
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Bendradarbiavimo su pasaulio finansiniais
centrais plėtra ir Lietuvos finansų rinkų
reglamentavimo sklaida pasaulyje

Surengti finansų ministro vizitai į
Paryžių, Londoną, Frankfurtą, Pekiną,
Tel Avivą (vnt.) – 5 vnt.
Surengtos finansinių technologijų
(Fintech) ir tarptautinė finansų rinkų
konferencijos 2018 m. gegužės 3 d. ir
2018 m. lapkričio 8 d. (vnt.) – 2 vnt.

Įvertinti virtualių žetonų pirminio platinimo
(ICO) reglamentavimą

Parengtos gairės dėl ICO (vnt.) – 1 vnt.

Tobulinti finansų įstaigų veiklos
reglamentavimą

Parengti ir pateikti Vyriausybei Lietuvos
Respublikos mokėjimų įstatymo ir jo
lydimųjų įstatymų pakeitimo įstatymai
(vnt.) – 9 vnt.
Parengti ir pateikti Vyriausybei Lietuvos
Respublikos Lietuvos banko įstatymo ir
jo lydimųjų įstatymų pakeitimo įstatymai
(vnt.) – 27 vnt.

Peržiūrėti draudimo įmonių veiklos
reglamentavimą

Kurti finansinių technologijų (Fintech)
įmonėms palankią veiklos aplinką
Peržiūrėti Vertybinių popierių biržos
panaudojimą smulkaus ir vidutinio verslo
kapitalui pritraukti
Peržiūrėti institucinių investuotojų veiklos
aplinką
Reglamentuoti padengtąsias obligacijas ir
pakeitimą vertybiniais popieriais
Kurti palankų reglamentavimą investiciniams
fondams

Parengti pasiūlymai dėl civilinės
transporto priemonių valdytojų
atsakomybės draudimo (CTPVAD)
veiklos (vnt.) – 1 vnt.
Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo
pakeitimo įstatymas (vnt.) – 1 vnt.
Bendras veikiančių finansinių
technologijų (Fintech) įmonių skaičius
(vnt.) – 260 vnt.
Įgyvendintas projektas su Europos
rekonstrukcijos ir plėtros banku (EBRD)
ir Europos Komisija (vnt.) – 1 vnt.
Parengti pasiūlymai dėl institucinių
investuotojų veiklos aplinkos gerinimo
(vnt.) – 1 vnt.
Pateiktas Vyriausybei pakeitimo
vertybiniais popieriais ir padengtųjų
obligacijų įstatymo projektas (vnt.) – 1
vnt.
Lietuvos Respublikos Seimo 2018 metų
pavasario sesijoje pateikti investicinių
fondų reguliavimo teisės aktai (vnt.) – 11
vnt.

I–IV
Finansų rinkų politikos
departamento Draudimo
veiklos skyrius

II–IV

II
Finansų rinkų politikos
departamento Kredito ir
mokėjimų rinkų skyrius

II

II

II
Finansų rinkų politikos
departamento Draudimo
veiklos skyrius

II

I–IV
Investicijų departamentas

IV

IV
Finansų rinkų politikos
departamento Kapitalo
rinkų skyrius

IV

II
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Sukurti studentų praktikos Finansų ministerijoje
sistemą

Parengti Finansų ministerijos darbuotojų
mokymų sistemą

01-01-02

Užtikrinti Finansų
ministerijos valdomų
informacinių sistemų ir
informacinių technologijų
infrastruktūros palaikymą,
veiklos tęstinumą ir

Parengtas studentų praktikos atlikimo
Finansų ministerijoje tvarkos aprašas
(vnt.) – 1 vnt.
Užmegzti kontaktai su universitetais,
pasirašytos sutartys dėl
bendradarbiavimo (vnt.) – 2 vnt.
Parengtas mokymų politikos ir tvarkos
aprašas (vnt.) – 1 vnt.

II-III

II-III
Personalo valdymo skyrius

II-III

Parengtas metinis mokymo planas,
kryptingai orientuotas į būtinų
kompetencijų ugdymą (vnt.) – 1 vnt.

II-III

Parengti naujų darbuotojų socializacijos sistemą

Parengtas Finansų ministerijoje naujai
priimto darbuotojo gidas (vnt.) – 1 vnt.

II

Parengti koncepciją dėl regionų bei savivaldos
lygmens strateginių dokumentų bei teritorinio
planavimo dokumentų peržiūros, suderinimo ir
integravimo į bendrą strateginio planavimo
sistemą

Parengtas koncepcijos projektas (vnt.) –
1 vnt.

Investicijų departamento
Investicijų politikos skyrius

IV

Parengti 2018 metų Lietuvos stabilumo
programos projektą

Parengtas Lietuvos stabilumo programos
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Finansų politikos
departamento Fiskalinės
priežiūros skyrius

II

Parengti ekonominės raidos scenarijus, kuriuos
sudaro vidutinio laikotarpio makroekonominių
rodiklių projekcijos, atitinkančios Europos
sąskaitų sistemos (ESS 2010) reikalavimus

Parengti ekonominės raidos scenarijai su
jų aprašymais (vnt.) – 2 vnt.

Finansų politikos
departamento
Makroekonomikos skyrius

I, III

Parengti ir Europos Komisijai pateikti
Lietuvos valdžios sektoriaus planinius
fiskalinius rodiklius pagal „Dviejų reglamentų"
(angl. „TWO-PACK“ ) reikalavimus

Parengtas ir Europos Komisijai
pateiktas 2019 m. Lietuvos biudžeto
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Finansų politikos
departamento Fiskalinės
priežiūros skyrius

IV

Parengti vidutinės trukmės valdžios sektoriaus
fiskalinių rodiklių projekcijas, atitinkančias
Europos Sąjungos (toliau – ES) Ekonomikos ir
finansų komitete patvirtintus standartus

Parengtos vidutinės trukmės valdžios
sektoriaus fiskalinių rodiklių projekcijos,
atitinkančios ES Ekonomikos ir finansų
komitete patvirtintus standartus (vnt.) – 2
vnt.

Finansų politikos
departamento Fiskalinės
priežiūros skyrius

II, IV

Įgyvendinti Finansų ministerijos informacinių
sistemų atitikties teisės aktų reikalavimams
vertinimo ir rizikos vertinimo metu nustatytų ir
trūkumų šalinimo plane numatytas priemones

Įgyvendintos trūkumų šalinimo plane
numatytos priemonės (proc.) – 50 proc.

Informacinių technologijų
departamento saugos
įgaliotinis

I–IV

271,0
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įgyvendinti kitas priemones,
susijusias su informacinės
visuomenės plėtra

Užtikrinti Finansų ministerijos informacinių
technologijų infrastruktūros ir Finansų
ministerijos duomenų centro funkcionavimą

Užtikrintas informacinių technologijų
infrastruktūros, duomenų centro
palaikymas, veiklos tęstinumas (darbo
laiko per metus proc.) – 99 proc.

Informacinių technologijų
departamento Informacinių
technologijų infrastruktūros
skyrius

I–IV

Valstybės iždo sąskaitos išrašo pagrindu įrašyti į
apskaitos sistemas Lietuvos banko nurašytus
paslaugų mokesčius

Lietuvos banko nurašytų paslaugų
mokesčių duomenys įrašyti į apskaitos
sistemas (proc.) – 100 proc.

Valstybės iždo
departamento Iždo
apskaitos ir atskaitomybės
skyrius

I–IV

140,0

Dalyvauti ES Tarybos ir Europos Komisijos
darbo grupių, svarstančių biudžeto, finansų,
finansinių paslaugų, mokesčių ir struktūrinės
politikos klausimus, posėdžiuose ir atstovauti
Lietuvos pozicijai

Dalyvauta ES Tarybos ir Europos
Komisijos darbo grupių, svarstančių
biudžeto, finansų, finansinių paslaugų,
mokesčių ir struktūrinės politikos
klausimus, posėdžiuose (vnt.) – 200 vnt.

II–IV

450,0

Organizuoti neformalius susitikimus su
valstybių narių ir Europos Komisijos atstovais
sprendžiant aktualius finansų, finansinių
paslaugų, mokesčių ir struktūrinės politikos
klausimus ir dalyvauti juose

Dalyvauta neformaliuose susitikimuose
su valstybių narių arba Europos
Komisijos atstovais sprendžiant aktualius
finansų, mokesčių ir struktūrinės
politikos klausimus (vnt.) – 40 vnt.

Biudžeto atašė, finansų
patarėja, finansinių
paslaugų atašė, mokesčių
atašė, struktūrinės politikos
atašė

Sudaryti 2018 metais mokėtinų į Rezervinį
(stabilizavimo) fondą sumų prognozes

Lėšos rezervuotos laiku pervedimams į
Rezervinį (stabilizavimo) fondą atlikti
(proc.) – 100 proc.

Valstybės iždo
departamento
Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyrius
Valstybės iždo
departamento Iždo
apskaitos ir atskaitomybės
skyrius

II–IV

95 686,0

Pervesti lėšas į Rezervinį (stabilizavimo) fondą

Nustatytais terminais ir sąlygomis į
Rezervinį (stabilizavimo) fondą pervesta
į valstybės biudžetą gautų lėšų dalis
(proc.) – 100 proc.

01-01-10

Atlyginti VĮ Turto bankui už
valstybės nekilnojamojo
turto ir akcijų pardavimą

Kaupti ir patikrinti duomenis apie apskaičiuotą
atlygį už valstybės nekilnojamojo turto ir akcijų
pardavimą

Atlyginta VĮ Turto bankui už valstybės
nekilnojamojo turto ir akcijų pardavimą
(proc.) – 100 proc.

Valstybės turto valdymo
departamento
Valstybės turto valdymo
politikos skyrius

IV

1 443,0

01-01-11

Pervesti lėšas asignavimų
valdytojams kelionių į ES
Tarybos darbo struktūrų
susitikimus išlaidoms
padengti

Atlikti asignavimų valdytojų pateiktų mokėjimo
paraiškų dėl kompensavimo už Lietuvos
Respublikos atstovų kelionių į ES Tarybos
darbo struktūrų susitikimus išlaidas ir
dokumentų patikrą, rengti mokėjimo paraiškas

Pagal mokėjimo paraiškas kompensuotos
atstovų kelionių išlaidos (visų teisės aktų
nustatyta tvarka pateiktų paraiškų proc.)
– 100 proc.

Veiklos valdymo
departamento
Finansų skyrius

IV

750,0

01-01-03

01-01-06

01-01-08

Apmokėti valstybės lėšų
valdymo išlaidas

Organizuoti Finansų
ministerijos atašė veiklą
Lietuvos nuolatinėje
atstovybėje ES

Planuoti ir pervesti lėšas į
Rezervinį (stabilizavimo)
fondą
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01-01-12

Teikti Vyriausybei siūlymus
dėl Vyriausybės rezervo lėšų
skyrimo ir užtikrinti skirtų
lėšų pervedimą asignavimų
valdytojams

Atlikus prašymuose skirti lėšų iš Vyriausybės
rezervo nurodytų lėšų atitikties Vyriausybės
rezervo lėšų naudojimo paskirčiai analizę, rengti
Vyriausybės nutarimų dėl lėšų skyrimo iš
Vyriausybės rezervo projektus

Pateikti Vyriausybei nutarimų dėl lėšų
skyrimo iš Vyriausybės rezervo
projektai, kuriuose numatyta skirti
Vyriausybės rezervo lėšas Lietuvos
Respublikos biudžeto sandaros įstatyme
ir Vyriausybės rezervo lėšų paskirtį
atitinkančioms reikmėms (proc.), – 100
proc.

Biudžeto departamento
Valstybės ir savivaldybių
biudžetų sudarymo skyrius,
kiti departamento skyriai
pagal poreikį

I–IV

1 448,0

01-01-13

Pasirašius lėšų panaudojimo
sutartis, pervesti
asignavimus tradicinėms
Lietuvos bažnyčioms ir
religinių organizacijų
vadovybėms

Pasirašyti valstybės biudžeto lėšų naudojimo
sutartis su finansų ministro įsakyme dėl
valstybės biudžeto lėšų paskirstymo tradicinėms
Lietuvos religinėms bendruomenėms,
bendrijoms ir centrams nurodytais subjektais

Pasirašytos valstybės biudžeto lėšų
naudojimo sutartys su finansų ministro
įsakyme dėl valstybės biudžeto lėšų
paskirstymo tradicinėms Lietuvos
religinėms bendruomenėms, bendrijoms
ir centrams nurodytais subjektais (vnt.) –
13 vnt.

Biudžeto departamento
Švietimo, kultūros ir
socialinių sektorių skyrius

II–IV

1 201,0

01-01-14

Paskirstyti ir pervesti
savivaldybėms lėšas,
numatytas piliečių
nuosavybės teisėms į
išlikusius gyvenamuosius
namus, jų dalis, butus atkurti
ir kompensacijoms už
išperkamą nekilnojamąjį
turtą religinėms bendrijoms
išmokėti

Paskirstyti valstybės biudžete numatytas lėšas
savivaldybėms

Parengtas finansų ministro įsakymo dėl
lėšų paskirstymo savivaldybėms
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Biudžeto departamento
Valstybės ir savivaldybių
biudžetų sudarymo skyrius

III–IV

2 317,0

01-01-16

Pervesti lėšas Vilniaus
miesto savivaldybei, vykdant
Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2016
m. rugsėjo 7 d. nutartį

Pervesti lėšas Vilniaus miesto savivaldybei,
vykdant Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartį

Pervestos lėšos Vilniaus miesto
savivaldybei vykdant Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 7
d. nutartį (šiam tikslui patvirtintos sumos
proc.) – 100 proc.

Biudžeto departamento
Valstybės ir savivaldybių
biudžetų sudarymo skyrius

I*

18 600,0

02-01-01

Palaikyti Viešojo sektoriaus
apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo informacinę
sistemą (VSAKIS)

Atlikti VSAKIS funkcinių ir techninių
galimybių pakeitimus atsižvelgiant į naudotojų
poreikius ir teisės aktų reikalavimus,
pasirengimo informacinių technologijų
infrastruktūros konsolidavimui reikalavimus

Išspręsti VSAKIS iki 2018 m. gruodžio 1
d. registruoti incidentai (pagal poreikį)
(proc.) – ne mažiau kaip 95 proc.

Informacinių technologijų
departamento IS skyrius;
Turto valdymo
departamentas

I–IV

475,0
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Visos VBAMS iždo bazės funkcinės
galimybės pritaikytos veikti naudojant
aukštesnę Microsoft Dynamics NAV
versiją (NAV 2017 versija) ( vnt.) – 1
vnt.

02-01-05

02-01-06

02-01-07

02-01-08

Modernizuoti ir plėsti
Valstybės biudžeto,
apskaitos ir mokėjimų
sistemos (VBAMS)
funkcines galimybes,
naujinti jos versijas,
optimizuoti veiklos procesų
bei kaupiamus duomenis

Palaikyti Stebėsenos
informacinę sistemą (SIS)

Viešinti informaciją apie
valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų pajamas,
išlaidas elektroninėje erdvėje
per tam sukurtą informacinę
sistemą
Modernizuoti informacinę
sistemą „E. sąskaita“

Atlikti VBAMS funkcinių ir techninių
galimybių pakeitimus atsižvelgiant į naudotojų
poreikius ir teisės aktų reikalavimus,
pasirengimą informacinių technologijų
infrastruktūros konsolidavimui

Atlikti SIS funkcinių ir techninių galimybių
pakeitimus atsižvelgiant į naudotojų poreikius ir
teisės aktų reikalavimus, pasirengti
informacinių technologijų infrastruktūros
konsolidavimui

Sukurti teisines ir metodines priemones viešai
pateikti informacijai apie viešojo sektoriaus
subjektų pajamas, išlaidas ir kitus finansinius
duomenis elektroninėje erdvėje

Atlikti informacinių sistemų funkcinių ir
techninių galimybių pakeitimus atsižvelgiant į
naudotojų poreikius ir teisės aktų reikalavimus

Išspręsti VBAMS iki 2018 m. gruodžio 1
d. registruoti incidentai (pagal poreikį)
(proc.) – ne mažiau kaip 95 proc.
Visos įstaigų bazės, kurioje veikia
VBAMS ir Finansų valdymo ir apskaitos
informacinė sistema (FVAIS), funkcinės
galimybės pritaikytos veikti naudojant
aukštesnę Microsoft Dynamics NAV
versiją (NAV 2017 versija), viena įstaigų
duomenų bazės, kurioje veikia VBAMS
ir FVAIS, produkcinė aplinka perkelta į
naują versiją (vnt.) – 1 vnt.

Įgyvendinti SIS strateginio planavimo
modelio pakeitimai (vnt.) – 1 vnt.

Išspręsti SIS iki 2018 m. gruodžio 1 d.
registruoti incidentai (pagal poreikį)
(proc.) – ne mažiau kaip 95 proc.
Parengta viešinamų finansinių rodiklių
struktūra (vnt.) – 1 vnt.

III–IV

Informacinių technologijų
departamento VBAMS
skyrius;
Valstybės iždo
departamentas;
Biudžeto departamentas

I–IV
1 020,0

II

Informacinių technologijų
departamento Informacinių
sistemų skyrius;
Viešųjų finansų sistemos
valdymo skyrius
Informacinių technologijų
departamento Informacinių
sistemų skyrius
Valstybės iždo
departamento Iždo
apskaitos ir atskaitomybės
skyrius

II–IV
100,0

I–IV

IV
232,0

Atliktas informacinės sistemos viešasis
pirkimas (vnt.) – 1 vnt.

Informacinių technologijų
departamento VBAMS
skyrius ir Informacinių
sistemų skyrius

IV

Atlikti informacinių sistemų
modifikavimai (vnt.) – 2 vnt.

Informacinių technologijų
departamentas

II–IV

53,0
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03-01-03

Administruoti Europos
ekonominės erdvės (EEE) ir
Norvegijos finansinius
mechanizmus

Atsiskaityti šalims donorėms už 2009–2014
metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
įgyvendinimą Lietuvoje

Parengtos ir pateiktos donorams
galutinės strateginės finansinių
mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje
ataskaitos (vnt. ) – 2 vnt.

Investicijų departamento
Investicijų politikos
skyrius, Investicijų analizės
skyrius

II

Parengti ir suderinti su donorais Susitarimo
memorandumus dėl 2014–2021 metų EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
įgyvendinimo Lietuvoje

Parengti ir pasirašyti Susitarimo
memorandumai dėl 2014–2021 metų
EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje
(vnt.) – 2 vnt.

Investicijų departamento
Investicijų politikos skyrius

II

Sukurti 2014–2021 metų EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės
sistemą

Parengti ir patvirtinti 2014–2021 metų
EEE ir Norvegijos finansiniams
mechanizmams įgyvendinti reikalingi
teisės aktai (Vyriausybės nutarimas dėl
finansinių mechanizmų administravimo,
finansų ministro įsakymai dėl paskirtų
institucijų funkcijų aprašo; mechanizmų,
programų ir projektų finansavimo ir
įgyvendinimo taisyklių; techninės
paramos įgyvendinimo taisyklių; dvišalio
bendradarbiavimo fondo įgyvendinimo
taisyklių) (vnt.) – 5 vnt.
Parengtas ir Finansinių mechanizmų
valdybai pateiktas Valdymo ir kontrolės
sistemos aprašas (pagal finansinių
mechanizmų reglamentų 5.7.1 straipsnį)
(vnt.) – 1 vnt.

Užtikrinti 2014–2021 metų EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų Dvišalio
bendradarbiavimo fondo veiklą

Parengta ir pasirašyta Dvišalio
bendradarbiavimo fondo paramos sutartis
tarp Lietuvos ir valstybių donorių (vnt.) –
1 vnt.
Įsteigtas Dvišalio bendradarbiavimo
fondo komitetas (vnt.) – 1 vnt.
Parengtas ir patvirtintas Dvišalio
bendradarbiavimo fondo veiklos planas
(vnt.) – 1 vnt.

Investicijų departamento
Valdymo ir kontrolės
sistemų priežiūros skyrius,
Kokybės užtikrinimo
skyrius
Išlaidų investicijoms
deklaravimo departamento
Išlaidų deklaravimo
skyrius,
Grąžinamų lėšų ir rizikingų
išlaidų vertinimo skyrius

Investicijų departamento
Investicijų politikos skyrius

II–IV

II–III

446,0
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Organizuoti 2014–2021 metų EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų programų parengimą

Atlikti audito institucijos veiksmus,
padedančius sklandžiai užbaigti 2009–2014
metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
programas

Spartinti investicijas esminių Lietuvos reformų
srityse

Plėtoti alternatyvius finansavimo šaltinius

03-01-04

Administruoti 2014–2020
metų ES struktūrinių fondų
lėšas

Identifikuoti Lietuvos plėtros prioritetus po
2020 metų didinant Lietuvos viešojo sektoriaus
finansinį savarankiškumą

Supaprastinti Valdymo ir kontrolės sistemą,
atsisakant vertės nekuriančių procesų

Finansinių mechanizmų valdybai pateikti
2014–2021 metų EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų programų
koncepcijų aprašai (vnt.) – 6 vnt.
Atlikus 2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
deklaruotų išlaidų ir baigiamųjų auditų
paslaugų viešąjį pirkimą parengtos
baigiamųjų auditų ataskaitos (vnt.) – 12
vnt.

Investicijų departamento
Socialinių investicijų
skyrius,
Investicijų į ekonomikos
augimą skyrius,
Investicijų politikos skyrius

II–IV

Vidaus audito ir kontrolės
metodologijos skyrius

IV

Parengta ir Finansinių mechanizmų
valdybai pateikta galutinė audito
ataskaita (vnt.) – 1 vnt. ir deklaracijos,
baigus teikti paramos lėšas (vnt.) – 13
vnt.

Projektų vykdytojams išmokėta lėšų
(proc.) – 100 proc.

Finansinėms priemonėms įgyvendinti
pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)
– 320 mln. eurų
Parengtos 2 sektorių (aplinkosauga,
užimtumas) rekomendacijos dėl
didžiausia apimtimi finansuojamų
sektorių priklausomybės nuo ES fondų
investicijų mažinimo (exit strategijos)
(vnt.) – 2 vnt.

Įdiegta veiklos procesų patobulinimo
sprendinių (kaizen) (vnt.) – 30 vnt.

Investicijų departamento
Investicijų analizės skyrius,
Socialinių investicijų
skyrius,
Investicijų į ekonomikos
augimą skyrius, Finansinių
priemonių skyrius
Investicijų departamento
Finansinių priemonių
skyrius

IV

IV

4 510,0
Investicijų departamento
Investicijų politikos skyrius

IV

Investicijų departamento
Kokybės užtikrinimo
skyrius

IV
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Sustiprinti rizikos valdymą Valdymo ir
kontrolės sistemoje

Neviršytas ES reglamentuose nustatytas
leistinas klaidų lygis nuo deklaruotų
Europos Komisijai išlaidų (proc.) – 1,5
proc.

Investicijų departamento
Valdymo ir kontrolės
sistemų priežiūros skyrius

IV

Pateikti ES reglamentuose nustatytu terminu
2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų
programos metinę įgyvendinimo ataskaitą už
2017 metus

Iki 2018 m. gegužės 31 d. parengta ir EK
pateikta 2014–2020 metų ES fondų
investicijų veiksmų programos metinė
įgyvendinimo ataskaita (vnt.) – 1 vnt.

Investicijų departamento
Investicijų analizės skyrius

II

Optimizuoti išlaidų deklaravimo EK procesą

Sutaupyta ne mažiau kaip 150 valandų
2014–2020 m. ES investicijų lėšas
administruojančių institucijų darbuotojų
darbo laiko

Išlaidų investicijoms
deklaravimo departamento
Išlaidų deklaravimo
skyrius,
Grąžinamų lėšų ir rizikingų
išlaidų vertinimo skyrius

IV

Patikrintos ES struktūrinių fondų išlaidų
deklaracijos (proc.) – 100 proc.

Išlaidų investicijoms
deklaravimo departamento
Išlaidų deklaravimo
skyrius,
Grąžinamų lėšų ir
rizikingų išlaidų vertinimo
skyrius

II-IV

Parengtos ir pateiktos 2014–2020 metų
ES struktūrinių fondų mokėjimo
paraiškos Europos Komisijai (vnt.) – 15
vnt.

Išlaidų investicijoms
deklaravimo departamento
Išlaidų deklaravimo skyrius

II-IV

Patikrintos 2014–2020 metų ES
struktūrinių fondų metinės sąskaitos
(proc.) – 100 proc.

Išlaidų investicijoms
deklaravimo departamento
Išlaidų deklaravimo
skyrius,
Grąžinamų lėšų ir rizikingų
išlaidų vertinimo skyrius

IV

Užtikrinti sklandų ES ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšų gavimą tolesniam
investicijų finansavimui
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03-01-05

Užtikrinti ES fondų
investicijų vertinimą

03-01-06

Planuoti ir įgyvendinti ES
investicijų komunikacijos ir
informavimo veiksmus

03-04-01

Laiku pervesti ir (ar)
perskirstyti EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų dvišalio
bendradarbiavimo fondo bei
programų paramos ir
bendrojo finansavimo lėšas
šių lėšų gavėjams

Organizuoti ir įgyvendinti 2014–2020 metų ES
struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo
veiklas

Įgyvendinti 2018–2020 metų informavimo ir
viešinimo priemonių plane numatytas
informavimo ir komunikacijos veiklas

Patikrinti ir apmokėti išlaidas pagal mokėjimo
paraiškas, parengti reikalingus dokumentus
sprendimui dėl lėšų perskirstymo priimti

Parengtas ir pateiktas audito institucijai
2014–2020 metų ES struktūrinių fondų
sąskaitų Europos Komisijai projektas
(vnt.) – 1 vnt.

Išlaidų investicijoms
deklaravimo departamento
Grąžinamų lėšų ir rizikingų
išlaidų vertinimo skyrius

IV

Atlikti 2018 metų vertinimai (metiniuose
vertinimo planuose suplanuotų vertinimų
proc.) – 100 proc.

Finansų politikos
departamento Ekonominės
analizės ir vertinimo
skyrius

II–IV

540,0

Komunikacijos skyrius

II–IV

488,0

Investicijų departamento
Investicijų analizės skyrius
(lėšų perskirstymas),
Investicijų politikos skyrius
(išmokėjimai Dvišalio
bendradarbiavimo fondo
lėšų gavėjams)

II–IV

9 345,0

Įgyvendinamos šios komunikacijos
kampanijos: „Veiksmų programos
įgyvendinimo eigos ir finansavimo
galimybės“, „Projektų vykdytojų
bendruomenės stiprinimas“, „2014–2020
m. ES fondų investicijų komunikacijos
strategijos valdymas“ (vnt.) – 3 vnt.

Apmokėta pagrįstų ir tinkamai
parengtuose mokėjimų prašymuose
deklaruojamų išlaidų dalis, priimti
sprendimai dėl lėšų perskirstymo (proc.)
– 100 proc.
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03-04-02

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)

Įvertinti iš atitinkamos ministerijos ir (ar) kitos
valstybės institucijos gautus prašymus, skirti
lėšas 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 fondų lėšų pirkimo
ir (arba) importo PVM išlaidoms apmokėti

Priimti sprendimai dėl lėšų skyrimo per
30 dienų nuo prašymo gavimo dienos
(proc.) – 100 proc.

Investicijų departamento
Investicijų analizės skyrius

II–IV

257,0

03-04-03

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 lėšas į ES biudžetą arba atitinkamoms
donorų institucijoms nenumatytoms įmokoms,
susijusioms su Finansų ministerijos
administruojamais bendrai iš ES paramos lėšų
finansuojamais projektais, ir jas pervesti
Europos Komisijos nustatytu terminu

Europos Komisijos nustatytu terminu
pervestos į ES biudžetą nenumatytos
įmokos, susijusios su Finansų
ministerijos administruojamais bendrai iš
ES paramos lėšų finansuojamais
projektais (proc.), – 100 proc.

Investicijų departamento
Investicijų analizės skyrius;
Išlaidų investicijoms
deklaravimo departamento
Išlaidų deklaravimo
skyrius; Valstybės iždo
departamentas

II–IV

5 062,0

03-04-04

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

Įvertinti iš atitinkamos ministerijos ir (ar) kitos
valstybės institucijos gautus prašymus ir skirti
lėšas projektų, finansuojamų ES ir kitos
finansinės paramos, suteikiamos Lietuvai,
lėšomis, išlaidoms finansuoti, kai ministerija ir
(ar) kita valstybės institucija, pagal
kompetenciją atsakinga už bendrai
finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius,
viršija valstybės biudžete jai numatytus
asignavimus projektams įgyvendinti

Priimti sprendimai dėl lėšų skyrimo per
30 dienų nuo prašymo gavimo dienos
(proc.) – 100 proc.

Investicijų departamento
Investicijų analizės skyrius

II–IV

33 921,0
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03-04-05

Skirti valstybės biudžeto
dotacijas savivaldybėms
pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų
programą įgyvendinamų
projektų nuosavam indėliui
užtikrinti (valstybės biudžeto
lėšos)

Skirti dotacijas savivaldybėms nuosavų lėšų
indėliui ar jo daliai padengti

Priimti sprendimai skirti dotaciją per 10
dienų nuo išvados skirti dotaciją gavimo
dienos (proc.) – 100 proc.

Investicijų departamento
Investicijų analizės skyrius

II–IV

7 000,0

03-04-06

Pervesti lėšas priemonės
„Komunikacija apie ES
investicijas“ projektų
finansavimui užtikrinti

Pervesti lėšas į įgyvendinančiosios institucijos
(VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros
(CPVA) kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą
pagal CPVA parengtas ir patvirtintas paraiškas
dėl visuotinės dotacijos lėšų išmokėjimo

Pervestos lėšos pagal CPVA pateiktas
paraiškas (proc.) – 100 proc.

Investicijų departamento
Kokybės užtikrinimo
skyrius

II–IV

600,0

01.04 programa: SKOLOS VALSTYBĖS VARDU VALDYMAS

01-01-01

01-01-02

01-01-03

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

Sudaryti 2018 metų valstybės piniginių išteklių
srautų prognozes

Laiku Finansų ministerijos atlikti
mokėjimai, susiję su skolinių
įsipareigojimų vykdymu (mokėtinų
palūkanų ir grąžintinų sumų proc.), – 100
proc.

Valstybės iždo
departamento
Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyrius

II–IV

517 544,0

Sudaryti išvestinių finansinių priemonių
sandorius draudžiantis nuo valiutų kursų
pokyčių rizikos

Vertybinių popierių emisijos,
denominuotos kita nei eurais valiuta,
apdraustos nuo valiutų kursų kitimo
rizikos (proc.) – 100 proc.

Valstybės iždo
departamento
Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyrius

II–IV

3 789,0

Esant poreikiui organizuoti skolinimąsi ir
koordinuoti su juo susijusių mokesčių
sumokėjimą

Pasiskolinta pakankamai lėšų (proc.) – ne
mažiau kaip 100 proc.

Organizuoti Lietuvos kredito reitingų nustatymą
ir koordinuoti su tuo susijusių mokesčių
sumokėjimą

Galiojančios sutartys su reitingų
agentūromis dėl kredito reitingo
nustatymo (vnt.) – 3 vnt.

Išleisti elektroninį leidinį apie 2017 metų
valstybės skolą

Išleistas leidinys apie 2017 metų
valstybės skolą (vnt.) – 1 vnt.

Valstybės iždo
departamento Skolinimosi
ir pinigų valdymo skyrius
Valstybės iždo
departamento
Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyrius

IV

II–IV

III–IV

940,0
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01-01-04

01-02-01

Valdyti laikinai laisvus
valstybės finansinius
išteklius
Investuoti laikinai laisvas
lėšas ir gauti investicijų
grąžą, administruoti ir
susigrąžinti valstybės vardu
perskolintas lėšas

Padengti Lietuvos banko neigiamas palūkanas

Lietuvos banko nurašytų neigiamų
palūkanų duomenys įrašyti į apskaitos
sistemas (proc.) – 100 proc.

Valstybės iždo
departamento Iždo
apskaitos ir atskaitomybės
skyrius

II–IV

3 962,0

Administruoti perskolintas lėšas

Įvykdytas perskolintų lėšų susigrąžinimo
2018 metais planas (proc.) – 100 proc.

Valstybės iždo
departamento Skolinimosi
ir pinigų valdymo skyrius

IV

576,0

01.06 programa: EUROPOS SĄJUNGOS NUOSAVI IŠTEKLIAI IR NARYSTĖS MOKESČIAI BEI ĮNAŠAI EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINĖMS FINANSŲ INSTITUCIJOMS

01-01-01

01-01-02

Pervesti ES nuosavus
išteklius

Sumokėti narystės
mokesčius ir įnašus ES ir
tarptautinėms finansų
institucijoms

Užtikrinti nuosavų išteklių pervedimą į Europos
Komisijos sąskaitą

Į Europos Komisijos sąskaitą pervesta
nuosavų išteklių suma, vadovaujantis
Europos Komisijos ir Muitinės
departamento duomenimis (proc.), – 100
proc.

ES ir tarptautinių reikalų
departamento ES biudžeto
skyrius

I–IV

Bendrai finansuoti direktoriaus patarėjo,
atstovaujančio Airijai, Danijai, Kosovui ir
Lietuvai, pareigybės Europos rekonstrukcijos ir
plėtros banke išlaikymo išlaidas

Pervestos privalomos lėšos direktoriaus
patarėjo pareigybei išlaikyti Europos
rekonstrukcijos ir plėtros banke (tūkst.
eurų) – 140 tūkst. eurų

ES ir tarptautinių reikalų
departamento Tarptautinių
reikalų skyrius

I*

Sumokėti Lietuvos Respublikos įmokėtojo
kapitalo įnašą Europos stabilumo mechanizmui

Sumokėtas Lietuvos Respublikos
įmokėtojo kapitalo įnašas Europos
stabilumo mechanizmui (tūkst. eurų) –
65 440 tūkst. eurų

ES ir tarptautinių reikalų
departamento ES reikalų
koordinavimo ir analizės
skyrius

I*

Sumokėti narystės mokestį už Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
Fiskalinių reikalų komitetą, Lietuvos asocijuotą
narystę mokesčių bazės irimo ir pelno
perkėlimo (angl. Base Erosion and Profit
Shifting – BEPS) projekte ir administravimo
išlaidas už Konvenciją dėl savitarpio
administracinės pagalbos mokesčių srityje ir
Daugiašalius kompetentingų institucijų
susitarimus dėl automatinio apsikeitimo
informacija apie finansines sąskaitas ir dėl
apsikeitimo šalių ataskaitomis

Sumokėtas narystės mokestis už
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos Fiskalinių reikalų komitetą,
Lietuvos asocijuotą narystę mokesčių
bazės irimo ir pelno perkėlimo (angl.
Base Erosion and Profit Shifting –
BEPS) projekte bei administravimo
išlaidos už Konvenciją dėl savitarpio
administracinės pagalbos mokesčių
srityje ir Daugiašalius kompetentingų
institucijų susitarimus dėl automatinio
apsikeitimo informacija apie finansines
sąskaitas ir dėl apsikeitimo šalių
ataskaitomis (tūkst. eurų) – 67 tūkst. eurų

394 580,0

65 666,0
Mokesčių politikos
departamentas;
ES ir tarptautinių reikalų
departamento Tarptautinių
reikalų skyrius

I–IV

20

01-01-03

Dalyvauti tarptautinių
organizacijų ir fondų
finansiniuose
instrumentuose,
įgyvendinančiuose
vystomojo bendradarbiavimo
veiklą paramą gaunančiose
šalyse, prisidedant prie 17
darnaus vystymosi tikslo
įgyvendinimo

Sumokėti Lietuvos Respublikos narystės
mokestį už dalyvavimą Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
Pasauliniame mokesčių skaidrumo forume

Sumokėtas Lietuvos Respublikos
narystės mokestis Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
Pasauliniam mokesčių skaidrumo
forumui (tūkst. eurų) – 19 tūkst. eurų

Mokesčių politikos
departamentas;
ES ir tarptautinių reikalų
departamento Tarptautinių
reikalų skyrius

I

Sumokėti įnašą Tarptautinei plėtros asociacijai

Sumokėtas įnašai Tarptautinei plėtros
asociacijai (tūkst. eurų) – 1 000 tūkst.
eurų

ES ir tarptautinių reikalų
departamento Tarptautinių
reikalų skyrius

II

Sumokėti įnašą Pabėgėlių Turkijoje rėmimo
priemonei

Sumokėtas įnašas Pabėgėlių Turkijoje
rėmimo priemonei (eurais) – 1 145
642,70 euro

ES ir tarptautinių reikalų
departamento Tarptautinių
reikalų skyrius

III–IV

Sumokėti įnašą Europos investicijų banko Rytų
partnerystės techninės pagalbos patikos fondui

Sumokėtas Lietuvos Respublikos įnašas į
Europos investicijų banko Rytų
partnerystės techninės pagalbos patikos
fondą (tūkst. eurų) – 100 tūkst. eurų

ES ir tarptautinių reikalų
departamento Tarptautinių
reikalų skyrius

I

_____________________________



Įgyvendinta per I ketvirtį.

2 246,0

