PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1K-106

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(tūkst. eurų)

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

Organizuoti Finansų
ministerijos veiklą

10 899,0
Įgyvendinti Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos rekomendacijas,
susijusias su fiskaline rizika, pateiktas
Lietuvos fiskalinio skaidrumo vertinimo
ataskaitoje

Parengta ir viešai paskelbta Fiskalinės
rizikos apžvalga (vnt.) – 1 vnt.

Finansų politikos departamento
Fiskalinės priežiūros skyrius

IV

Parengti Lietuvos stabilumo 2020 metų
programos projektą

Parengta ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtinta Lietuvos
stabilumo programa (vnt.) – 1 vnt.

Finansų politikos departamento
Fiskalinės priežiūros skyrius

II

Parengti ir Europos Komisijai pateikti 2021
metų Lietuvos biudžeto projektą pagal
„Dviejų reglamentų“ (angl. „Two Pack“)
reikalavimus

Parengtas ir Europos Komisijai pateiktas
2021 metų Lietuvos biudžeto projektas
(vnt.) – 1 vnt.

Finansų politikos departamento
Fiskalinės priežiūros skyrius

IV

Parengti vidutinės trukmės valdžios
sektoriaus fiskalinių rodiklių projekcijas,
atitinkančias Europos Sąjungos Tarybos
Ekonomikos ir finansų komitete patvirtintus
standartus

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

Finansų politikos departamento
Fiskalinės priežiūros skyrius

II, IV

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

Parengti ir pateikti EK ekonominės raidos
scenarijai ir jų aprašymai (vnt.) – 2 vnt.

Finansų politikos departamento
Makroekonomikos skyrius

I, III

Parengti Ekonomikos skaitmeninimo Lietuvai
keliamų apmokestinimo iššūkių sprendimo
koncepciją, įvertinus tarptautinę pažangą
šioje srityje

Parengta Ekonomikos skaitmeninimo
Lietuvai keliamų apmokestinimo iššūkių
sprendimo koncepcija, įvertinus
tarptautinę pažangą šioje srityje, ir
pateikta finansų viceministrui pagal
finansų ministro nustatytą veiklos sritį
(vnt.) – 1 vnt.

Mokesčių politikos departamento
Tiesioginių mokesčių ir
tarptautinio apmokestinimo
skyrius

IV

Atlikti dvigubo apmokestinimo išvengimo
sutarčių peržiūrą, siekiant įgyvendinti
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos ir G20 valstybių vadovų
patvirtintose galutinėse Mokesčių bazės
erozijos ir pelno perkėlimo projekto
ataskaitose numatytas priemones dvigubo
apmokestinimo išvengimo sutarčių srityje, ir
plėsti šių sutarčių tinklą

Parafuotų sutarčių (su Tailandu,
Pakistanu, Bosnija ir Hercegovina),
taikomų įgyvendinamų sutarčių peržiūra
ir pasiūlymų keisti sutartis teikimas per
Užsienio reikalų ministeriją atitinkamoms
valstybėms, Lietuvos sutarčių modelio ir
pasiūlymų derėtis Brazilijai, Kolumbijai,
Naujajai Zelandijai, pasiūlymų atnaujinti
derybas su Vietnamu, Saudo Arabija
teikimas Vietnamui ir Saudo Arabijai
(vnt.) – 8 vnt.

Mokesčių politikos departamento
Tiesioginių mokesčių ir
tarptautinio apmokestinimo
skyrius

IV

Parengti Lietuvos Respublikos gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo pataisą, kuria būtų
įgyvendinta pajamų mokesčio lengvata,
skatinanti mokytis visą gyvenimą

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų
mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas (vnt.) – 2 vnt.

Mokesčių politikos departamento
Tiesioginių mokesčių ir
tarptautinio apmokestinimo
skyrius

II

Parengti Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo pataisas dėl
išmaniųjų elektroninių kasos aparatų
iniciatyvos įgyvendinimo, nustatant prekių ir
paslaugų pardavimų duomenų teikimą
Valstybinei mokesčių inspekcijai ir sudarant
galimybę sistemingai prekių ir paslaugų
pardavimo duomenų administravimo
popierinę (rašytinę) formą pakeisti į
elektroninę formą

Parengti ir pateikti Vyriausybei Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo pakeitimo įstatymo ir jo
įgyvendinamojo teisės akto projektai
(vnt.) – 2 vnt.

Mokesčių politikos departamento
Mokesčių ir muitų
administravimo skyrius

III

Valstybės audito 2019 m. rugsėjo 17 d.
ataskaitoje „Išmanioji mokesčių
administravimo sistema“ nustatytais terminais
įgyvendinti rekomendaciją Finansų
ministerijai „pasiūlyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybei duomenų analizės ir
kompetencijų centro tolesnės veiklos
nacionaliniu lygmeniu modelį“

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
pasiūlymas dėl duomenų analizės ir
kompetencijų centro tolesnės veiklos
nacionaliniu lygmeniu modelio (vnt.) –
1 vnt.

Mokesčių politikos departamento
Mokesčių ir muitų
administravimo skyrius

IV

Parengti Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo pataisas, siekiant
nuo 2021 m. sausio 1 d. įgyvendinti Europos
Sąjungos Tarybos direktyvas dėl nuostatų,
susijusių su tam tikromis pridėtinės vertės
mokesčio prievolėmis, taikomomis paslaugų
teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis

Parengti ir pateikti Vyriausybei Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo pakeitimo įstatymo ir jo
įgyvendinamojo teisės akto projektai
(vnt.) – 2 vnt.

Mokesčių politikos departamento
Netiesioginių mokesčių skyrius

II

Parengti Lietuvos Respublikos 2021 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
projektą

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos 2021 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo projektas (vnt.) – 1 vnt.

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

III–IV

Parengti Valstybės investicijų 2021–2023
metų programos projektą

Parengtas Valstybės investicijų 2021–
2023 metų programos projektas (vnt.) –
1 vnt.

Biudžeto departamento
Trumpalaikio investicijų
planavimo skyrius

III–IV

Surengta finansinių technologijų (toliau –
FINTECH) konferencija (vnt.) – 1 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kredito ir
mokėjimų rinkos skyrius

IV

Surengta tarptautinė finansų rinkų
konferencija (vnt.) – 1 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kapitalo rinkų
skyrius

IV

Įgyvendintas Priemonių FINTECH
sektoriaus plėtrai Lietuvoje skatinti
planas (vnt.) – 1 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kredito ir
mokėjimų rinkos skyrius

IV

Parengtos atsiskaitymo negrynaisiais
pinigais ugdymo įstaigose skatinimo
rekomendacijos – 1 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kredito ir
mokėjimų rinkos skyrius

II

Surengti konferencijas, siekiant didinti
bendradarbiavimą su pasaulio finansiniais
centrais ir Lietuvos teisinės bazės žinomumą
finansų rinkų srityje pasaulyje

Įgyvendinti Priemonių FINTECH sektoriaus
plėtrai Lietuvoje skatinti plano veiklas,
siekiant kurti palankią aplinką FINTECH
įmonėms ir reglamentuoti finansines
inovacijas, užtikrinant pinigų plovimo
prevenciją

Patobulinti pagal Lietuvos Respublikos
finansinio tvarumo įstatymą nustatytos
prevencinės viešosios finansinės paramos
bankams, centrinėms kredito unijoms ar
finansų maklerio įmonėms teikimo tvarką

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010
m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1673 „Dėl
valstybės garantijų bankų stabilumui
didinti teikimo, administravimo ir šių
garantijų vykdymo taisyklių, Pasitikėtinių
(subordinuotų) paskolų bankams teikimo
ir šių paskolų priežiūros taisyklių ir
Bankų turto išpirkimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo projektas (vnt.) –
1 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kredito ir
mokėjimų rinkos skyrius

IV

Patobulinti kredito įstaigų veiklos
reglamentavimą, stiprinant kredito įstaigų
pertvarkymą ir riziką ribojantį reguliavimą
bei priežiūrą, ir tokiu būdu sustiprinti šio
sektoriaus finansinį stabilumą

Parengti ir pateikti Vyriausybei Bankų
paketą sudarančių direktyvų (ES)
2019/878 ir (ES) 2019/879 (Kapitalo
reikalavimų direktyvos, Bankų gaivinimo
ir pertvarkymo direktyvos pakeitimai)
nuostatas įgyvendinančių įstatymų
projektai (vnt.) – 8 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kredito ir
mokėjimų rinkos skyrius

III

Patobulinti indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo sistemų veiklos
reglamentavimą, siekiant efektyvesnio indėlių
ir įsipareigojimų investuotojams draudimo
sistemų veikimo, įgyvendinti Europos
Komisijos reglamento (ES) 2017/2361
nuostatas, kuriomis siekiama užtikrinti
tinkamą įmokų Bendrai pertvarkymo
valdybai sumokėjimą

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo
įstatymo pakeitimo įstatymo projektas
(vnt.) – 1 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kredito ir
mokėjimų rinkos skyrius

II

Patobulinti draudimo veiklos
reglamentavimą, atsisakant reikalavimo gauti
duomenų subjekto sutikimą tvarkyti specialių
kategorijų asmens duomenis, tokiu būdu
siekiant palengvinti draudimo rinkos dalyvių
įsipareigojimų pagal sutartis vykdymą ir
draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir
nukentėjusių trečiųjų asmenų galimybes gauti
draudimo išmoką

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas (vnt.) – 1
vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Draudimo veiklos
skyrius

III

Patobulinti kapitalo rinkų veiklos aplinką,
skatinant kapitalo rinkų plėtrą

Parengti ir pateikti Vyriausybei įstatymų
dėl padengtųjų obligacijų ir
sekiuritizacijos projektai (vnt.) – 14 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kapitalo rinkų
skyrius

II

Parengti ir pateikti Vyriausybei teisės
aktų projektai, kuriais įgyvendinamos
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko
rekomendacijos dėl investicinės aplinkos
instituciniams investuotojams gerinimo
pensijų fondų ir investicinių fondų srityse
(vnt.) – 8 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kapitalo rinkų
skyrius

III

Parengti ir pateikti Vyriausybei teisės
aktų projektai, kuriais perkeliamos
investicinių įmonių riziką ribojančios
priežiūros direktyvos (ES) 2019/2034
nuostatos (vnt.) – 3 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kapitalo rinkų
skyrius

IV

Parengti Vyriausybės nutarimo dėl
administracinės paskirties valstybės
nekilnojamojo turto perdavimo valdyti
centralizuotai šeštojo etapo įgyvendinimo
projektą

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

Valstybės turto valdymo
departamento Valstybės turto
valdymo politikos skyrius

II

Parengti centralizuotai valdomo
administracinės paskirties valstybės
nekilnojamojo turto atnaujinimo investicijų
planą

Parengtas ir finansų ministro patvirtintas
centralizuotai valdomo administracinės
paskirties valstybės nekilnojamojo turto
atnaujinimo investicijų planas (vnt.) –
1 vnt.

Valstybės turto valdymo
departamento Valstybės turto
valdymo politikos skyrius

III

Įgyvendinant Valstybinio turto efektyvaus
centralizuoto valdymo sistemos sukūrimo ir
įdiegimo projektą, parengti valstybės
nekilnojamojo turto ilgalaikio efektyvaus
valdymo gaires ir jų įgyvendinimo priemonių
planą ir prireikus jį įtraukti į valstybės
planavimo dokumentų sistemą

Parengtos valstybės nekilnojamojo turto
ilgalaikio efektyvaus valdymo gairės ir jų
įgyvendinimo priemonių planas (vnt.) –
2 vnt.

Valstybės turto valdymo
departamento Valstybės turto
valdymo politikos skyrius

III

Atlikti analizę ir įvertinti, kokio valdžios
sektoriaus skolos lygio būtų tikslinga
neviršyti ilguoju laikotarpiu, kad,
atsižvelgiant į demografinius pokyčius ir
kitus veiksnius, būtų išlaikytas valdžios
sektoriaus finansų tvarumas ilguoju
laikotarpiu

Atlikta analizė ir jos rezultatai pateikti
finansų viceministrams susipažinti (vnt.)
– 1 vnt.

Valstybės iždo departamento
Prognozavimo ir rizikos valdymo
skyrius ir Finansų politikos
departamento Fiskalinės
priežiūros skyrius

III

Parengti Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų
valdymo sistemos (toliau – VIKSVA)
investicijų projektą ir galimybių studiją

Parengtas VIKSVA investicijų projektas
ir galimybių studija (vnt.) – 2 vnt.

Valstybės iždo departamento
Finansavimo ir analizės skyrius

II

Atsižvelgiant į derybų eigą, nuolat atnaujinti
Lietuvos derybinę poziciją dėl 2021–2027
metų Europos Sąjungos daugiametės
finansinės programos, siekiant užtikrinti
Lietuvai strategiškai svarbių sričių ir projektų
finansavimą

Patobulinti viešojo sektoriaus subjektų
apskaitos ir atskaitomybės teisinį
reguliavimą, siekiant atskleisti viešojo
sektoriaus finansinės ataskaitos naudingą
informaciją ir rengti apibendrintus viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų paaiškinimus

Atnaujinta Lietuvos derybinė pozicija dėl
2021–2027 metų Europos Sąjungos
daugiametės finansinės programos (vnt.)
– 1 vnt.
Parengti ir finansų ministro patvirtinti
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų pakeitimo
projektai (vnt.) – 5 vnt.
Parengtas ir Finansų ministerijos
interneto svetainėje paskelbtas
apibendrintas viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartų
paaiškinimas (vnt.) – 1 vnt.

Europos Sąjungos ir tarptautinių
reikalų departamento Europos
Sąjungos biudžeto skyrius

I–IV

II–IV
Atskaitomybės, audito, turto
vertinimo ir nemokumo politikos
departamento Atskaitomybės ir
apskaitos metodologijos skyrius
I*

Patobulinti verslo subjektų apskaitos ir
atskaitomybės, įskaitant finansinių ataskaitų
formas, teisinį reguliavimą, atsižvelgiant į
tarptautinių apskaitos standartų keitimus

Parengti ir finansų ministro patvirtinti
verslo apskaitos standartų projektus
(vnt.) – 5 vnt.

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

I–IV

Peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius
buhalterinę apskaitą, siekiant užtikrinti
apskaitos informacijos tinkamumą
ataskaitoms parengti ir sprendimams priimti
atsižvelgiant į spartėjančius skaitmeninimo ir
į kitus besikeičiančius su apskaita susijusius
procesus

Parengti Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo
įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų
pakeitimo projektai (vnt.) – 5 vnt.

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

III–IV

Patobulinti centralizuotos viešojo sektoriaus
subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo
reglamentavimą, siekiant įgyvendinti Bendros
informacinės sistemos valstybės įstaigų
finansinei apskaitai tvarkyti procesų
standartizavimo modelį

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018
m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 488 „Dėl
Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų
buhalterinės apskaitos organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
projektas (vnt.) – 1 vnt.

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

II

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 klausimus žodžiu ir raštu (vnt.) –
raštu –300 vnt., žodžiu – 400 vnt.

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

I–IV

Perkelti Restruktūrizavimo ir nemokumo
direktyvos (ES) 2019/1023 nuostatas į
nacionalinę teisę

Parengti Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų nemokumo įstatymo pakeitimo
įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų
pakeitimo projektai (vnt.) – 3 vnt.

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

IV

Atsakyti žodžiu ir raštu į pateikiamus
klausimus dėl Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų nemokumo įstatymo nuostatų
taikymo

Pateikti atsakymai žodžiu ir raštu į
pateiktus klausimus dėl Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų nemokumo
įstatymo nuostatų taikymo (proc.) –
100 proc.

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

I–IV

Sukurti teisines prielaidas ankstyvojo
įspėjimo sistemai veikti, siekiant didinti
nemokumo sistemos veiksmingumą

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. rugsėjo 24 d. Vyriausybės
nutarimo Nr. 924 „Dėl Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų nemokumo
įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
projektas (vnt.) – 1 vnt.

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

IV

Įgyvendinti nemokumo valdymo vertinimo
vidaus audito ataskaitos rekomendacijas

Parengti Audito, apskaitos, turto
vertinimo ir nemokumo valdymo
tarnybos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos nuostatų pakeitimo ir
Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir
nemokumo politikos departamento
nuostatų ir Audito, turto vertinimo ir
nemokumo valdymo skyriaus nuostatų
pakeitimo projektai (vnt.) – 3 vnt.

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

III–IV

Patobulinti turto ir verslo vertintojų veiklos
reglamentavimą, siekiant užtikrinti turto ar
verslo vertinimo ataskaitų kokybę ir efektyvią
turto ir verslo vertintojų veiklos priežiūrą

Parengtas Lietuvos Respublikos turto ir
verslo vertinimo pagrindų įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas (vnt.) –
1 vnt.

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

IV

Parengti Vidaus kontrolės įgyvendinimo
viešajame juridiniame asmenyje tvarkos
aprašą

Parengtas ir finansų ministro patvirtintas
Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame
juridiniame asmenyje tvarkos aprašas
(vnt.) – 1 vnt.

Vidaus audito ir kontrolės
metodologijos grupė

II

Parengti Išorinio vidaus audito tarnybų
veiklos vertinimo tvarkos aprašą

Parengtas ir finansų ministro patvirtintas
Išorinio vidaus tarnybų veiklos vertinimo
tvarkos aprašas (vnt.) – 1 vnt.

Vidaus audito ir kontrolės
metodologijos grupė

I*

Atlikti vidaus audito tarnybų veiklos
vertinimus

Atlikti vidaus audito tarnybų veiklos
vertinimai (vnt.) – 5 vnt.

Vidaus audito ir kontrolės
metodologijos grupė

IV

Sukurti Finansų ministerijos darbuotojų
adaptacijos procesą, skirtą naujiems Finansų
ministerijos darbuotojams, ir darbuotojams,
kurių vykdomos funkcijos pasikeičia 50 proc.
ir daugiau

Sukurtas Finansų ministerijos darbuotojų
adaptacijos procesas, skirtas naujiems
Finansų ministerijos darbuotojams, ir
darbuotojams, kurių vykdomos funkcijos
pasikeičia 50 proc. ir daugiau (vnt.) –
1 vnt.

Personalo valdymo skyrius

IV

Patobulinti Finansų ministerijos projektų
valdymo sistemą, siekiant užtikrinti projektų
valdymo sistemos viešinimo procesą ir didinti
Projektų valdymo skyriaus vaidmenį
įgyvendinant projektų valdymo sistemoje

Parengtas ir finansų ministro patvirtintas
Projektų valdymo Lietuvos Respublikos
finansų ministerijoje aprašo pakeitimas
(vnt.) – 1 vnt.

Projektų valdymo skyrius

II

Užtikrinti Finansų ministerijos projektų
portfelio komisijos veiklą

Organizuoti Finansų ministerijos projektų
portfelio komisijos posėdžiai (vnt.) –
12 vnt.

Projektų valdymo skyrius

I–IV

Konsoliduoti valstybės biudžetinių įstaigų
personalo administravimo funkcijas

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
nutarimo dėl įstaigų, kurių personalo
administravimo funkcijos
konsoliduojamos Nacionaliniame
bendrųjų funkcijų centre po 2020 m.
liepos 1 d., sąrašas ir pasirengimo
personalo administravimo funkcijų
konsolidavimui priemonių plano
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Projektų valdymo skyrius

II

Sustiprinti Finansų ministerijos valdomų ir
tvarkomų asmens duomenų apsaugą

Parengtas 2016 m. balandžio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių
asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas) įgyvendinimo priemonių
plano pakeitimas (vnt.) – 1 vnt.

Projektų valdymo skyrius

III

01-01-03

01-01-08

01-01-09

01-01-10

01-01-11

Apmokėti valstybės lėšų
valdymo išlaidas

Planuoti ir pervesti lėšas į
Rezervinį (stabilizavimo)
fondą

Įgyvendinti Vyriausybės
suteiktus įgaliojimus
Finansų ministerijai su
AB banku „Snoras“
susijusiuose procesuose
Atlyginti VĮ Turto bankui
už valstybės
nekilnojamojo turto ir
akcijų pardavimą
Kompensuoti Lietuvos
Respublikos atstovų
kelionių į Europos
Sąjungos Tarybos darbo
struktūrų susitikimus
išlaidas

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo
Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus
finansų valdymo informacinių sistemų ir jų
naudojimo“ nuostatas, susijusias su Finansų
valdymo ir apskaitos posistemio įdiegimu
viešojo sektoriaus subjektuose 2020 m.

Įdiegtas Finansų valdymo ir apskaitos
posistemis viešojo sektoriaus subjektuose
(vnt.) – 96 vnt.

Projektų valdymo skyrius,
Informacinių technologijų
departamento Valstybės biudžeto,
apskaitos ir mokėjimų sistemos
skyrius, Informacinių
technologijų infrastruktūros
skyrius

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

Parengti 2021 metų Rezervinio
(stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos projektą

Parengtas 2021 metų Rezervinio
(stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Biudžeto departamento
Ūkio sektorių skyrius

III–IV

Sudaryti 2020 metais pervestinų į Rezervinį
(stabilizavimo) fondą lėšų prognozes

Laiku rezervuotos lėšos pervedimams į
Rezervinį (stabilizavimo) fondą atlikti
(proc.) – 100 proc.

Valstybės iždo departamento
Prognozavimo ir rizikos valdymo
skyrius

Laiku pervesti lėšas į Rezervinį
(stabilizavimo) fondą

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

Valstybės iždo departamento Iždo
apskaitos ir atskaitomybės skyrius

Atlikti 2019 m. birželio 14 d. teisinių
paslaugų teikimo sutarties Nr. 14P-31
vykdymo priežiūrą

Užtikrinta 2019 m. birželio 14 d. teisinių
paslaugų sutarties Nr. 14P-31 vykdymo
priežiūra (proc.) – 100 proc.

Finansų rinkų politikos
departamento Kredito ir
mokėjimų rinkų skyrius

I–IV

1 600,0

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

I–IV

4 111,0

Atlikti Lietuvos Respublikos valstybės
institucijų, įstaigų, įmonių ir kitų institucijų
pateiktų paraiškų kompensuoti Lietuvos
Respublikos atstovų kelionių į Europos
Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus
išlaidas ir su tuo susijusių dokumentų patikrą,
rengti pažymas dėl išlaidų kompensavimo ir
teikti apmokėti

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės
institucijų, įstaigų, įmonių ir kitų
institucijų pateiktas paraiškas
kompensuotos Lietuvos Respublikos
atstovų kelionių į Europos Sąjungos
Tarybos darbo struktūrų susitikimus
išlaidos (visų teisės aktų nustatyta tvarka
pateiktų paraiškų proc.) – 100 proc.

Veiklos valdymo departamento
Finansų skyrius

I–IV

750,0

126,0

118 369,0
I–IV

01-01-12

01-01-13

01-01-14

01-01-15

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

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

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
Dalyvauti rengiantis
įgyvendinti dalį Europos
Sąjungos programos
„Parama viešųjų finansų
valdymui Ukrainoje“ ir
įgyvendinant šios
programos dalį

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 ir pateikti Vyriausybei nutarimų
dėl lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo
projektai, kuriais Vyriausybės rezervo
lėšos skiriamos Lietuvos Respublikos
biudžeto sandaros įstatyme nustatytoms ir
Vyriausybės rezervo lėšų paskirtį
atitinkančioms reikmėms (proc.) –
100 proc.

Parengti finansų ministro įsakymo dėl
valstybės biudžeto lėšų paskirstymo
tradicinėms Lietuvos religinėms
bendruomenėms, bendrijoms ir centrams
projektą

Finansų ministro įsakymu patvirtintas
valstybės biudžeto lėšų paskirstymas
tradicinėms Lietuvos religinėms
bendruomenėms, bendrijoms ir centrams
(vnt.) – 1 vnt.

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

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

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

1 000,0

Pervesti VšĮ Centrinei projektų valdymo
agentūrai nacionalinio bendrojo finansavimo
lėšas programos „Parama viešųjų finansų
valdymui Ukrainoje“ daliai įgyvendinti

Pervestos VšĮ Centrinei projektų valdymo
agentūrai nacionalinio bendrojo
finansavimo lėšos programos „Parama
viešųjų finansų valdymui Ukrainoje“
daliai įgyvendinti (proc.) – 100 proc.

Europos Sąjungos ir tarptautinių
reikalų departamento Tarptautinių
reikalų skyrius

IV

170,0

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

I–IV

1 448,0

I*
Biudžeto departamento Švietimo,
kultūros ir socialinių sektorių
skyrius

1 197,0

I–III

Atlikti Finansų ministerijos informacinių
sistemų funkcinių galimybių pakeitimai,
atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus
(proc.) – 100 proc.

02-01-01

Palaikyti ir plėsti Finansų
ministerijos informacines
sistemas

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

Išspręsti Finansų ministerijos
informacinėse sistemose iki 2020 m.
gruodžio 31 d. registruoti incidentai
(poreikis) (proc.) – ne mažiau kaip 95
proc.
Atliktas Viešojo sektoriaus apskaitos ir
ataskaitų konsolidavimo informacinės
sistemos techninių komponentų
naujinimas (proc.) – 100 proc.

Informacinių technologijų
departamento Informacinių
sistemų skyrius, Valstybės
biudžeto, apskaitos ir mokėjimų
sistemos skyrius, Valstybės iždo
departamentas, Biudžeto
departamentas, Valstybės turto
valdymo departamento Viešojo
sektoriaus finansinių ataskaitų
konsolidavimo skyrius, Viešųjų
finansų sistemos valdymo grupė

I–IV

Informacinių technologijų
departamento Informacinių
sistemų ir Valstybės biudžeto,
apskaitos ir mokėjimų sistemos
skyriai
1 118,0
Informacinių technologijų
departamento Informacinių
sistemų skyrius

I–II, IV

Informacinių technologijų
departamento Valstybės biudžeto,
apskaitos ir mokėjimų sistemos
skyrius

II–III

Valstybės iždo departamento
Finansavimo ir analizės skyrius

III

Įsigytas Finansų ministerijos
informacinėms sistemoms skirtų MS
Dynamics NAV licencijų naujinys (proc.)
– 100 proc.
Biudžetinėms įstaigoms pritaikyta
Valstybės biudžeto, apskaitos ir
mokėjimų sistema (įskaitant Finansų
valdymo ir apskaitos informacinę
sistemą) perkelta į „MS Dynamics 365
Business Central“ aplinką (vnt.) – 12 vnt.
įstaigų duomenų bazių

02-01-07

Viešinti informaciją apie
valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų
pajamas, išlaidas
elektroninėje erdvėje per
tam sukurtą informacinę
sistemą

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

Sukurta interneto svetainė (vnt.) – 1 vnt.

264,0

02-01-09

Atlikti išlaidų peržiūrą švietimo ir socialinės
apsaugos srityje

Parengta išlaidų peržiūros ataskaita,
kurioje pateikti siūlymai dėl galimų
sutaupyti valstybės ir savivaldybių
biudžeto lėšų (vnt.) – 1 vnt.

Viešųjų finansų sistemos valdymo
grupė

III

Valstybės biudžete išskirti valstybės veiklos
sritis ir joms nustatyti siekiamus rodiklius

Parengta ir kartu su Lietuvos Respublikos
2021 m. valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo projektu
Vyriausybei pateikta informacija apie
valstybės biudžeto asignavimų
paskirstymą pagal valstybės veiklos sritis
ir joms priskirtus valstybės biudžeto
asignavimų valdytojus, nurodant srityse
siekiamus Nacionaliniame pažangos
plane nustatytus pažangos uždavinius ir
vertinimo rodiklius

Viešųjų finansų sistemos valdymo
grupė

IV

Didinti strateginio ir
biudžeto planavimo,
valdymo ir stebėsenos
efektyvumą

Parengta ir Vyriausybės nutarimu
patvirtinta Strateginio valdymo metodika
(vnt.) – 1 vnt.

Pasirengti taikyti naują strateginio planavimo
ir valdymo sistemą

03-01-03

Administruoti Europos
ekonominės erdvės
(toliau –EEE) ir
Norvegijos finansinius
mechanizmus

Įgyvendinti EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų komunikacijos strategijoje
numatytas komunikacijos ir informavimo
veiklas

Pradėti įgyvendinti EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų programas

840,9

Viešųjų finansų sistemos valdymo
grupė, Investicijų departamento
Kokybės užtikrinimo skyrius,
Valdymo ir kontrolės sistemų
priežiūros skyrius

IV

Parengtas ir finansų ministro patvirtintas
dokumentas, nustatantis bendruosius
investicijų projektų administravimo ir
finansavimo reikalavimus (vnt.) – 1 vnt.

Investicijų departamento Kokybės
užtikrinimo skyrius

IV

Įgyvendinta komunikacijos kampanija
socialiniame tinkle „Facebook“ ir
įvykdytas naujos komunikacijos
kampanijos viešasis pirkimas (vnt.) –
2 vnt.

Komunikacijos skyrius

IV

Suorganizuotas metinis susitikimas su
valstybių donorių ir Finansinių
mechanizmų valdybos atstovais (vnt.) –
1 vnt.

Investicijų departamento
Socialinių investicijų skyrius

Suorganizuoti mokymai strateginio
valdymo sistemos dalyviams (vnt.) –
3 vnt.

208,0

II

Parengta ir Finansinių mechanizmų
valdybai pateikta strateginė 2014–
2020 m. EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų įgyvendinimo ataskaita
(vnt.) – 1 vnt.

Teikti rekomendacijas tarpinėms
institucijoms, siekiant spartinti veiksmų
programos investicijas

Sudaryta sutarčių su projektų vykdytojais
(proc.) – 100 proc. 2014–2020 m.
Lietuvai numatytų Europos Sąjungos
fondų lėšų (išskyrus su vadovaujančiąja
institucija suderintus atvejus, kai sutartis
leidžiama sudaryti po 2020 m.)
Projektų vykdytojams išmokėta
(investuota) Europos Sąjungos lėšų)
(eurai) – 1 mlrd. eurų

03-01-04

Administruoti 2014–2020
metų Europos Sąjungos
struktūrinius fondus

Investicijų departamento
Investicijų analizės skyrius,
Investicijų į ekonomikos augimą
skyrius, Investicijų politikos
skyrius, Valdymo ir kontrolės
sistemų priežiūros skyrius,
Socialinių investicijų skyrius

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

IV

IV

IV

Parengti 2021–2027 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų programos projektą

Parengtas 2021–2027 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų programos
projektas (vnt.) – 1 vnt.

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

Sukurti 2021–2027 m. Europos Sąjungos
fondų valdymo ir kontrolės sistemą

Parengtas dokumento, reglamentuojančio
institucijų atsakomybę, projektų ir
veiksmų programos administravimą ir
finansavimą, projektas (vnt.) – 1 vnt.

Investicijų departamento
Valdymo ir kontrolės sistemų
priežiūros skyrius, Kokybės
užtikrinimo skyrius

4 407,0

03-01-05

03-01-06

03-01-07

Užtikrinti valstybės
investicijų vertinimą

Planuoti ir įgyvendinti
komunikacijos ir
informavimo apie ES
investicijas veiksmus

Skirti lėšų projektų
papildomoms išlaidoms,
kurios atsirado dėl
objektyvių priežasčių
projektų įgyvendinimo
metu ir kurių nebuvo
įmanoma numatyti, ir
projektų netinkamo
finansuoti iš ES
struktūrinių fondų lėšų
PVM išlaidoms apmokėti

Peržiūrėti ir patikslinti Europos Sąjungos
struktūrinės paramos kompiuterinės
informacinės valdymo ir priežiūros sistemos
2014–2020 metų ES struktūrinių fondų
posistemio (toliau – SFMIS2014) funkcines
galimybes dėl grąžintinų (grąžintų) lėšų
(ne)įtraukimo į mokėjimo paraiškas ir
sąskaitas Europos Komisijai ir kitas pagal
skyrių kompetenciją susijusias funkcines
galimybes, kuriomis užtikrinamas procesų
optimizavimas

Sutaupytas darbuotojų darbo laikas,
peržiūrėjus ir patikslinus SFMI2014
reikalavimų specifikacijos ir atlikus
optimizuotų funkcinių galimybių
testavimus (proc.) – 15 proc.

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

III–IV

Organizuoti ir įgyvendinti Europos Sąjungos
fondų ir kitų valstybės investicijų
panaudojimo vertinimo veiklas

Atlikti 2020 m. Europos Sąjungos fondų
ir kitų valstybės investicijų panaudojimo
vertinimai (vnt.) – 3 vnt.

Finansų politikos departamento
Ekonominės analizės ir vertinimo
skyrius

II, IV

Įgyvendinti Europos Sąjungos fondų
investicijų viešinimo veiklas pagal tęsiamas
komunikacijos kampanijas (veiksmų
programos įgyvendinimo eigos ir
finansavimo galimybių komunikacijos
kampaniją ir projektų vykdytojų
bendruomenės stiprinimo komunikacijos
kampaniją)

Suorganizuoti viešieji renginiai (vnt.) –
4 vnt. (žurnalistų publikacijų konkursas,
studentų darbų konkursas, „Kontaktų
mugė“, „Europos burės“)

Įvykdyti visuomenės informavimo apie
Europos Sąjungos investicijų naudą ir
rezultatus komunikacijos kampanijos viešąjį
pirkimą

Pasirašyta viešinimo paslaugų teikimo
sutartis (vnt.) – 2 vnt.

Įvertinus atitinkamos ministerijos ir (ar) kitos
valstybės institucijos 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 Europos
Sąjungos fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo
PVM išlaidoms apmokėti

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

651,0

I–IV
Komunikacijos skyrius

324

I–IV

Investicijų departamento
Investicijų analizės skyrius

I–IV

2 685,0

03-01-08

Sumokėti į Europos
Sąjungos biudžetą arba
atitinkamoms donorų
institucijoms nenumatytas
įmokas, arba padengti
finansinės paramos lėšų
skolas, susijusias su
Finansų ministerijos
administruojamais
projektais

Skirti lėšas į Europos Sąjungos biudžetą arba
atitinkamoms donorų institucijoms
nenumatytoms įmokoms, susijusioms su
Finansų ministerijos administruojamais
bendrai Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšomis finansuojamais projektais, ir jas
pervesti Europos Komisijos nustatytu terminu

Europos Komisijos nustatytu terminu
pervestos į Europos Sąjungos biudžetą
nenumatytos įmokos, susijusios su
Finansų ministerijos administruojamais
bendrai Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšomis finansuojamais projektais
(proc.) – 100 proc.

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

IV

1 000,0

03-01-09

Skirti lėšų projektų
išlaidoms finansuoti, kai
ministerija ir (ar) kita
valstybės institucija, pagal
kompetenciją atsakinga už
bendrai finansuojamus iš
Europos Sąjungos fondų
arba kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšų
ūkio sektorius, viršija
valstybės biudžete jai
numatytus asignavimus
projektams įgyvendinti

Įvertinti atitinkamos ministerijos ir (ar) kitos
valstybės institucijos prašymus ir skirti lėšas
projektų, finansuojamų Europos Sąjungos ir
kitos finansinės paramos, suteikiamos
Lietuvai, lėšomis, išlaidoms finansuoti, kai
ministerija ir (ar) kita valstybės institucija,
pagal kompetenciją atsakinga už bendrai
finansuojamus iš Europos Sąjungos 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

I–IV

32 123,0

03-01-10

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

Skirti valstybės biudžeto dotacijas
savivaldybėms nuosavų lėšų indėliui ar jo
daliai padengti

Priimti sprendimai skirti valstybės
biudžeto dotaciją per Dotacijų
savivaldybėms skyrimo ir grąžinimo
tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2016 m.
gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1K-213,
nustatytą terminą (proc.) – 100 proc.

Investicijų departamento
Investicijų analizės skyrius

I–IV

7 000,0

03-01-11

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

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

Pervestos lėšos pagal VšĮ Centrinės
projektų valdymo organizacijos pateiktas
paraiškas (proc.) – 100 proc.

Investicijų departamento
Valdymo ir kontrolės sistemų
priežiūros skyrius

III–IV

418,0

03-01-12

Skirti lėšų Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų projektų
netinkamoms deklaruoti
Europos Komisijai
išlaidoms, kai jos turi būti
apmokėtos projektų
vykdytojams, apmokėti

Užtikrinti netinkamų deklaruoti Europos
Komisijai išlaidų apmokėjimą

Pateikti siūlymai arba priimti sprendimai
dėl lėšų skyrimo (proc.) – 100 proc.

Investicijų departamento
Valdymo ir kontrolės sistemų
priežiūros skyrius, Investicijų
analizės skyrius

IV

Valstybės iždo departamento
Prognozavimo ir rizikos valdymo
skyrius

I–IV

3 093,0

01.04 programa: SKOLOS VALSTYBĖS VARDU VALDYMAS

01-01-01

01-01-02

01-01-03

Vykdyti valstybės vardu
prisiimtus skolinius
įsipareigojimus bei
valdyti rinkos rizikas
sudarant išvestinių
finansinių priemonių
sandorius

Platinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
vertybinius popierius

Administruoti ir
susigrąžinti valstybės
vardu perskolintas lėšas

Sudaryti 2020 metų valstybės piniginių
išteklių srautų prognozes ir užtikrinti skolinių
įsipareigojimų vykdymą laiku

Nustatytais terminais ir sąlygomis atlikti
mokėjimai, susiję su skolinių
įsipareigojimų vykdymu (mokėtinų
palūkanų ir grąžintinų sumų proc.) –
100 proc.

Sudaryti išvestinių finansinių priemonių
sandorius draudžiantis nuo valiutų kursų
pokyčių rizikos ir užtikrinti skolinių
įsipareigojimų kita valiuta vykdymą

Vertybinių popierių emisijos,
denominuotos kita nei eurais valiuta,
apdraustos nuo valiutų kursų pokyčių
rizikos ir užtikrintas skolinių
įsipareigojimų kita valiuta vykdymas
(proc.) – 100 proc.

Valstybės iždo departamento
Prognozavimo ir rizikos valdymo
skyrius

I–IV

Prireikus organizuoti skolinimąsi ir
koordinuoti su juo susijusių mokesčių
sumokėjimą

Pagal poreikį pasiskolinta lėšų (proc.) –
ne mažiau kaip 100 proc. poreikio

Valstybės iždo departamento
Skolinimosi ir pinigų valdymo
skyrius

I–IV

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

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

Valstybės iždo departamento
Skolinimosi ir pinigų valdymo
skyrius

I–IV

Užtikrinti centralizuotai valdomo valstybės
turto valdytojo, kai šis valdytojas
administruoja Finansų ministerijos perduotas
perskolinamas paskolas, valstybės garantijas
ir kitus turtinius įsipareigojimus ir patiriamų
administravimo išlaidų padengimą

Centralizuotai valdomo valstybės turto
valdytojui padengtų administravimo
išlaidų duomenys įrašyti į apskaitos
sistemas (proc.) – 100 proc.

Valstybės iždo departamento Iždo
apskaitos ir atskaitomybės skyrius

I–IV

423 679,0

2 913,0

643,0

01-01-04

Valdyti laikinai laisvus
valstybės finansinius
išteklius

Organizuoti laikinai laisvų išteklių,
neįskaičiuojant 150 mln. eurų likučių, kurie
kaupiami ir naudojami einamųjų išlaidų
finansavimui užtikrinti, investavimą, siekiant
sumažinti administravimo išlaidas už šių
išteklių laikymą Lietuvos banke

Investuota metinio laikinai laisvų išteklių
likučių vidurkio dalis (proc.) – ne mažiau
kaip 5 proc.

Padengti administravimo išlaidas už laikinai
laisvų išteklių laikymą Lietuvos banke

Lietuvos banko nurašytų neigiamų
palūkanų už laikinai laisvų lėšų laikymą
banke duomenys įrašyti į apskaitos
sistemas (proc.) – 100 proc.

Valstybės iždo departamento
Skolinimosi ir pinigų valdymo
skyrius

IV
8 235,0

Valstybės iždo departamento Iždo
apskaitos ir atskaitomybės skyrius

I–IV

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

01-01-01

01-01-02

Dalyvauti formuojant
Europos Sąjungos
biudžeto pajamas ir
vykdant įsipareigojimus
pervesti Europos
Sąjungos nuosavus
išteklius

Dalyvauti stiprinant
atstovavimą Lietuvai
Europos Sąjungos ir
tarptautinėse
organizacijose ir vykdant
įsipareigojimus sumokėti
narystės mokesčius ir
įnašus ES ir tarptautinėms
finansų institucijoms

Pervesti Europos Sąjungos nuosavus išteklius
į Europos Komisijos sąskaitą

Į Europos Komisijos sąskaitą pervesta
suma, nustatyta vadovaujantis Europos
Komisijos ir Muitinės departamento
duomenimis prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (proc.) – 100 proc.

Europos Sąjungos ir tarptautinių
reikalų departamento Europos
Sąjungos 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, atstovaujančio Airijai, Danijai,
Kosovui ir Lietuvai, pareigybei Europos
rekonstrukcijos ir plėtros banke išlaikyti
(tūkst. eurų) – 100 tūkst. eurų.

Europos Sąjungos ir tarptautinių
reikalų departamento Tarptautinių
reikalų skyrius

I*

Sumokėti administravimo išlaidas pagal
Konvenciją dėl savitarpio administracinės
pagalbos mokesčių srityje ir daugiašalius
kompetentingų institucijų susitarimus dėl
automatinio apsikeitimo informacija apie
finansines sąskaitas ir dėl apsikeitimo šalių
ataskaitomis

Sumokėtos administravimo išlaidos pagal
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) –
5,3 tūkst. eurų.

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)
– 20 tūkst. eurų.

Mokesčių politikos
departamentas;
Europos Sąjungos ir tarptautinių
reikalų departamento Tarptautinių
reikalų skyrius

Mokesčių politikos
departamentas,
Europos Sąjungos ir tarptautinių
reikalų departamento Tarptautinių
reikalų skyrius

I*

I*

484 835,0

7 827,0

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 administravimo išlaidas pagal
Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako
kontrolės pagrindų konvenciją

Sumokėtos administravimo išlaidos pagal
Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako
kontrolės pagrindų konvenciją (tūkst.
eurų) – 10,9 tūkst. eurų.

Mokesčių politikos departamentas

I*

Pervesti lėšas pagal Graikijos Vyriausybės
vertybinių popierių rinkų programą į Europos
Stabilumo mechanizmo specialiąją sąskaitą

Pervestos lėšos pagal Graikijos
Vyriausybės vertybinių popierių rinkų
programą į Europos stabilumo
mechanizmo specialiąją sąskaitą (tūkst.
eurų) – 7690 tūkst. eurų.

Europos Sąjungos ir tarptautinių
reikalų departamento Europos
Sąjungos reikalų koordinavimo ir
analizės skyrius

I, III

Sumokėti įnašą Tarptautinei plėtros
asociacijai

Sumokėtas įnašas Tarptautinei plėtros
asociacijai (tūkst. eurų) – 1 tūkst. eurų.

Europos Sąjungos ir tarptautinių
reikalų departamento Tarptautinių
reikalų skyrius

II

Sumokėti įnašą į Pabėgėlių Turkijoje rėmimo
priemonę

Sumokėtas įnašas į Pabėgėlių Turkijoje
rėmimo priemonę (eurai) – 767 608 eurai.

Europos Sąjungos ir tarptautinių
reikalų departamento Tarptautinių
reikalų skyrius

III–IV

Sumokėti įnašą į Europos investicijų banko
Rytų partnerystės techninės pagalbos patikos
fondą

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

Europos Sąjungos ir tarptautinių
reikalų departamento Tarptautinių
reikalų skyrius

II–IV

Europos Sąjungos ir tarptautinių
reikalų departamento Tarptautinių
reikalų skyrius

I–IV

Europos Sąjungos ir tarptautinių
reikalų departamento Tarptautinių
reikalų skyrius

II

Sumokėti įnašą į Europos plėtros fondą
Sumokėti įmoką už Tarptautinio
rekonstrukcijos ir plėtros banko kapitalo
padidinimą

Sumokėtas Lietuvos Respublikos įnašas į
Europos plėtros fondą (tūkst. eurų) –
8 316 tūkst. eurų.
Sumokėta įmoka už Tarptautinio
rekonstrukcijos ir plėtros banko kapitalo
padidinimą (tūkst. eurų) – 1 750 tūkst.
eurų.

_____________________________
_________________
* įvykdyta per I ketvirtį

11 934,0

