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01.02 programa. FINANSŲ POLITIKOS FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
Parengti Lietuvos stabilumo 2016
metų programos projektą
Parengti ekonominės raidos
scenarijus, kuriuos sudaro
vidutinio laikotarpio
makroekonominių rodiklių
projekcijos, atitinkančios Europos
sąskaitų sistemos (ESS 2010)
reikalavimus
Parengti ir Europos Komisijai
(toliau – EK) pateikti Lietuvos
Respublikos 2017 metų valdžios
sektoriaus planinius fiskalinius
rodiklius pagal dviejų teisės aktų
rinkinio reikalavimus
Parengti vidutinės trukmės
valdžios sektoriaus fiskalinių
rodiklių projekcijas, atitinkančias
Europos Sąjungos (toliau – ES)
Ekonomikos ir finansų komiteto
patvirtintus standartus
Parengti vidutinės trukmės
valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų konsoliduotos visumos
pajamų projekcijas

8 334

Parengtas Lietuvos stabilumo 2016
metų programos projektas (vnt.) –
1

Fiskalinės politikos
departamento
Makroekonomikos skyrius

II

Parengti ekonominės raidos
scenarijai ir jų aprašymas (vnt.) – 2

Fiskalinės politikos
departamento
Makroekonomikos skyrius

II, III

Parengtas ir EK pateiktas
dokumentas pagal dviejų teisės
aktų rinkinio reikalavimus (vnt.) –
1

Fiskalinės politikos
departamento Fiskalinės
priežiūros ir sektorinės analizės
skyrius,
Makroekonomikos skyrius

IV

Parengtos vidutinės trukmės
valdžios sektoriaus fiskalinių
rodiklių projekcijos, atitinkančios
ES Ekonomikos ir finansų komiteto
patvirtintus standartus (proc.) – 100

Fiskalinės politikos
departamento Fiskalinės
priežiūros ir sektorinės analizės
skyrius

II, IV

Mokesčių politikos
departamento Planavimo ir
analizės skyrius

II, III

Parengtos vidutinės trukmės
valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų konsoliduotos visumos
pajamų projekcijos (vnt.) – 2

Asignavimai
(tūkst.
eurų)

2

Įgyvendinti veiksmus, siekiant
Lietuvos narystės Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijoje (toliau – EBPO)
Didinti tarptautinių susitarimų
skaičių, siekti teisingo mokesčių
tarp valstybių paskirstymo
Parengti teisės aktų projektus,
siekiant pasirengti taikyti 2013 m.
spalio 9 d. priimtą Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) Nr. 952/2013, kuriuo
nustatomas Sąjungos muitinės
kodeksas ir jį papildantys ir
įgyvendinantys teisės aktai
Parengti Lietuvos Respublikos
rinkliavų įstatymo nuostatos dėl
kasmetinės konkrečių valstybės
rinkliavos dydžių peržiūros
įgyvendinamąjį teisės aktą

Parengti įgyvendinamuosius
mokesčių teisės aktus

Dalyvauta EBPO Fiskalinių reikalų
komiteto, jo darbo grupių, forumų
ir kitų EBPO struktūrų veikloje ir
pagal kompetenciją užpildyti
EBPO klausimynai (proc.) – 100

Mokesčių politikos
departamento
Mokesčių administravimo
politikos skyrius,
Mokesčių teisės skyrius

II–IV

Mokesčių politikos
departamento
Mokesčių teisės skyrius

IV

Parengtas ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybei (toliau – Vyriausybė)
pateiktas Muitinės įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas ir jį
lydintys įstatymų pakeitimų
projektai (vnt.) – 4

Mokesčių politikos
departamentas
Mokesčių administravimo
politikos skyrius,
Mokesčių teisės skyrius

II

Parengtas teisės akto projektas
(vnt.) – 1

Mokesčių politikos
departamentas
Mokesčių teisės skyrius

II

Priimtas finansų ministro įsakymas
„Dėl finansų ministro 2004 m.
balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-123
„Dėl Lietuvos Respublikos pelno
mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2
dalies ir Lietuvos Respublikos
gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo 15 straipsnio 2 dalies
įgyvendinimo taisyklių pakeitimo“
(vnt.) – 1

Mokesčių politikos
departamentas
Mokesčių teisės skyrius

IV

Pradėtos ir (ar) tęsiamos derybos
dėl dvigubo pajamų apmokestinimo
išvengimo ir fiskalinių pažeidimų
prevencijos sutarčių projektų (šalių
skaičius) – 2

3

Parengti ir pateikti Vyriausybei
atskaitingų institucijų ir įstaigų
bendrųjų funkcijų 2015 m.
efektyvumo vertinimo ataskaitą

Parengti ir pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo
projektą „Dėl 2017 metų programų
vertinimo plano patvirtinimo“
Parengti viešųjų investicijų
planavimo ir valdymo sistemos
tobulinimo planą
Parengti teisės akto projektą, į
nacionalinę teisę perkeliant
kolektyvinio investavimo į
perleidžiamus vertybinius
popierius subjektų veiklos
reglamentavimą tikslinančią
direktyvą Nr. 2014/91/ES

Parengti teisės aktų projektus,
reglamentuojančius sutelktinio
finansavimo veiklą

Pateikti Lietuvos Respublikos
Vyriausybei nutarimų projektai:
„Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d.
nutarimo Nr. 667 „Dėl Gazolių,
skirtų naudoti žemės ūkio veiklos
subjektams žemės ūkio produktų
gamybai, įsigijimo taisyklių
patvirtinimo ir „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m.
vasario 3 d. nutarimo Nr. 145 „Dėl
Atleistų nuo akcizų dyzelinių
degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje,
taip pat tvenkinių ir kitų vidaus
vandenų žuvininkystėje, įsigijimo
taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo
netekusiu galios“ (vnt.) – 2
Pateikta Vyriausybei atskaitingų
institucijų ir įstaigų bendrųjų
funkcijų 2015 m. efektyvumo
vertinimo ataskaita (vnt.) – 1

II

Biudžeto departamento
Biudžeto metodologijos ir
planavimo skyrius

II

Biudžeto departamento
Biudžeto metodologijos ir
planavimo skyrius

IV

Biudžeto departamento
Investicijų skyrius

IV

Parengtas Kolektyvinio
investavimo subjektų įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas ir jį
lydintis įstatymo pakeitimo
projektas (vnt.) – 1

Finansų rinkų politikos
departamento Kapitalo rinkų
skyrius

II

Parengtas Sutelktinio finansavimo
įstatymo projektas ir jį lydinčių
įstatymų pakeitimo projektai (vnt.)
–4

Finansų rinkų politikos
departamento Kapitalo rinkų
skyrius

II

Pateiktas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl 2017
metų programų vertinimo plano
patvirtinimo“ projektas (vnt.) – 1

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
viešųjų investicijų planavimo ir
valdymo sistemos tobulinimo plano
projektas (vnt.) – 1
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Parengti finansinių priemonių
rinką reglamentuojančių teisės aktų
pakeitimo projektus, į nacionalinę
teisę perkeliant direktyvą Nr.
2014/65/ES, reglamentus (ES) Nr.
600/2014, (ES) Nr. 596/2014 ir
(ES) Nr. 909/2014
Parengti Lietuvos Respublikos
azartinių lošimų įstatymo
pakeitimo įstatymo projektą dėl
lošimų automatų sujungimo į
tiesioginio ryšio kontrolės sistemą
Parengti Lietuvos Respublikos
kredito, susijusio su
nekilnojamuoju turtu, įstatymo ir
susijusių įstatymų pakeitimų
įstatymų projektus, į nacionalinę
teisę perkeliant ES direktyvą
2014/17/ES dėl vartojimo kredito
sutarčių dėl gyvenamosios
paskirties nekilnojamojo turto ir
įgyvendinant Europos Komisijos
deleguotąjį reglamentą (ES) Nr.
1125/2014
Parengti Lietuvos Respublikos
Lietuvos banko įstatymo ir
susijusių įstatymų pakeitimų
įstatymų projektus, nacionalinėje
teisėje įgyvendinant reglamentą
(ES) 1286/2014 dėl mažmeninių
investicinių produktų paketų ir
draudimo principu pagrįstų
investicinių produktų pagrindinės
informacijos dokumentų
Parengti Lietuvos Respublikos
mokėjimų įstatymo pakeitimo
įstatymo ir susijusių įstatymų
pakeitimų įstatymų projektus, į
nacionalinę teisę perkeliant ES
direktyvą 2014/92/ES dėl
mokėjimo sąskaitų

Parengtas Finansinių priemonių
rinkų įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas ir jį lydinčių įstatymų
pakeitimų projektai (vnt.) – 14

Finansų rinkų politikos
departamento Kapitalo rinkų
skyrius

IV

Parengtas Azartinių lošimų
įstatymo
projektas (vnt.) – 1

Finansų rinkų politikos
departamento Draudimo veiklos
skyrius

II

Parengtas Kredito, susijusio su
nekilnojamuoju turtu, įstatymo
projektas ir jį lydinčių įstatymų
pakeitimų projektai (vnt.) – 3

Parengtas Lietuvos banko įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas ir jį
lydinčių įstatymų pakeitimų
projektai (vnt.) – 20

Parengtas Mokėjimų įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas ir jį
lydinčių įstatymų pakeitimų
projektai (vnt.) – 4

II

Finansų rinkų politikos
departamento Kredito ir
mokėjimų rinkų skyrius

III

II
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Parengti naujos redakcijos
Lietuvos Respublikos tauriųjų
metalų ir brangakmenių
valstybinės priežiūros įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus
Įsigyti Finansų ministerijos
reguliavimo srities įmonių metinių
finansinių ataskaitų auditą
atliksiančių audito įmonių
paslaugas

Parengti teisės aktų, susijusių su
valstybės politikos buhalterinės
apskaitos, finansinės
atskaitomybės, audito ir asmenų
nemokumo valdymo srityse
formavimu, projektus

Atsakyti žodžiu ir raštu į viešojo
sektoriaus subjektų klausimus dėl
viešojo sektoriaus subjektų
buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės
Pirmininkauti Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų komitetui
ir techniškai jį aptarnauti

Parengti tauriųjų metalų ir
brangakmenių apskaitos,
prabavimo, įspaudavimo,
ženklinimo ir tauriųjų metalų ir
brangakmenių ūkio subjektų sąrašo
sudarymo ir tvarkymo ir
atsakomybės ženklų pavyzdžių
registravimo tvarkų aprašai (vnt.) –
3

Įstaigų veiklos priežiūros
skyrius

II

Įstaigų veiklos priežiūros
skyrius

IV

Parengti teisės aktų, tobulinančių
buhalterinės apskaitos, finansinių
ataskaitų sudarymo,
reglamentavimą, projektai (vnt.) –
4

Audito, apskaitos ir nemokumo
valdymo departamento
Verslo subjektų apskaitos
skyrius

II–IV

Parengti teisės aktų, tobulinančių
buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo,
reglamentavimą, projektai (vnt.) –
6

Audito, apskaitos ir nemokumo
valdymo departamento
Pelno nesiekiančių subjektų
apskaitos skyrius

II–IV

Parengti teisės aktų, tobulinančių
finansinių ataskaitų audito ir
asmenų nemokumo valdymo
reglamentavimą, projektai (vnt.) –
12

Audito, apskaitos ir nemokumo
valdymo departamento
Audito ir nemokumo valdymo
skyrius

II–IV

Parengti atsakymai į viešojo
sektoriaus subjektų paklausimus
žodžiu ir raštu (vnt.) – raštu – 600,
žodžiu – 800

Audito, apskaitos ir nemokumo
valdymo departamento
Pelno nesiekiančių subjektų
apskaitos skyrius

II–IV

Atlikti (Finansų ministerijos
reguliavimo srities 3 valstybės
įmonių ir UAB „Būsto paskolų
draudimas“) metinių finansinių
ataskaitų audito paslaugų viešieji
pirkimai (vnt.) – 4

Surengta ir pirmininkauta Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų komiteto
posėdžiams (vnt.) – 3

Audito, apskaitos ir nemokumo
valdymo departamento
direktorius,
Pelno nesiekiančių subjektų
apskaitos skyrius

II–IV
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Pateikti pasiūlymai Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų komitetui
dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartų
projektų (vnt.) – 6

Audito, apskaitos ir nemokumo
valdymo departamento
direktorius ir Pelno
nesiekiančių subjektų apskaitos
skyrius
Audito, apskaitos ir nemokumo
valdymo departamento
direktorius,
Verslo subjektų apskaitos
skyrius

II–IV

Pirmininkauti Verslo apskaitos
standartų komitetui ir techniškai jį
aptarnauti

Surengta ir pirmininkauta Verslo
apskaitos standartų komiteto
posėdžiams (vnt.) – 2

Pirmininkauti Bankroto ir
restruktūrizavimo administratorių
atestavimo komisijai

Pirmininkauta Bankroto ir
restruktūrizavimo administratorių
atestavimo komisijos posėdžiams
(vnt.) – 6

Dalyvauti Garantinio fondo
tarybos veikloje

Dalyvauta Garantinio fondo
tarybos posėdžiuose (vnt.) – 12

Pirmininkauti Audito, apskaitos,
turto vertinimo ir nemokumo
valdymo tarnybos kolegialaus
organo – Audito priežiūros
komiteto – posėdžiuose, svarstant
klausimus, susijusius su atlikto
audito viešąja priežiūra

Pirmininkauta Audito priežiūros
komiteto posėdžiams ir pateikti
pasiūlymai dėl audito viešosios
priežiūros (vnt.) – 10

Audito, apskaitos ir nemokymo
valdymo departamento
direktoriaus pavaduotojas

II–IV

Vyriausybei ir Seimo Audito
komitetui pateikta Metinė vidaus
audito tarnybų veikimo 2015 m.
viešuosiuose juridiniuose
asmenyse, kurie valdo, naudoja
valstybės ir savivaldybių turtą ir
juo disponuoja, ataskaita (vnt.) – 1

Vidaus audito ir finansų
kontrolės metodologijos
departamento Vidaus audito
analizės skyrius

II

Atlikti vidaus audito tarnybų
veiklos vertinimai (vnt.) – 10

Vidaus audito ir finansų
kontrolės metodologijos
departamento Vidaus audito ir
finansų kontrolės metodologijos
ir priežiūros skyrius

II–IV

Parengti ir pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei ir Seimo
Audito komitetui Metinę vidaus
audito tarnybų veikimo
viešuosiuose juridiniuose
asmenyse, kurie valdo, naudoja
valstybės ir savivaldybių turtą ir
juo disponuoja, ataskaitą

Vertinti ir prireikus tikrinti, ar
vidaus audito tarnybų veikla
atitinka Lietuvos Respublikos
Vidaus kontrolės ir vidaus audito
įstatymo ir jo įgyvendinamųjų
teisės aktų nustatytus reikalavimus

Audito, apskaitos ir nemokumo
valdymo departamento
direktoriaus pavaduotojas,
Audito ir nemokumo valdymo
skyrius
Audito, apskaitos ir nemokumo
valdymo departamento
Audito ir nemokumo valdymo
skyrius

III–IV

II–IV

II–IV
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Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų išlaidų deklaravimo
skyrius

II–III

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų išlaidų deklaravimo
skyrius

IV

Nacionalinio fondo
departamento Tarptautinės
finansinės paramos išlaidų
deklaravimo skyrius

II–IV

Parengtas Vyriausybės nutarimo
dėl antrojo centralizuotai valdyti
perduodamo administracinės
paskirties valstybės nekilnojamojo
turto etapo įgyvendinimo projektas
(vnt.) – 1

Turto valdymo departamento
Turto valdymo ir atnaujinimo
koordinavimo skyrius

IV

Parengti finansų ministro
sprendimai (vnt.) – 2

Turto valdymo departamento
Turto valdymo ir atnaujinimo
koordinavimo skyrius

II, IV

Parengti reikalavimai darbo vietų
kompiuterinei įrangai įsigyti,
atnaujintos darbo vietos,
panaudojant įsigytą kompiuterinę
įrangą (darbo vietos vnt.) – 200

Informacinių technologijų
departamento
Informacinių technologijų
infrastruktūros skyrius

III–IV

Parengti ir pateikti EK Lietuvos ir
Lenkijos bendradarbiavimo per
sieną programos išlaidų ataskaitas
ir tarpinio mokėjimo paraiškas

Parengtos ir EK pateiktos Lietuvos
ir Lenkijos bendradarbiavimo per
sieną programos išlaidų ataskaitos
ir tarpinio mokėjimo paraiškos
(vnt.) – 2

Patikrinti VšĮ Centrinės projektų
valdymo agentūros pateiktas 2007–
2013 metų ir 2014–2020 metų
Ignalinos programų nacionalinės
agentūros mokėjimo paraiškas ir
jas pateikti Energetikos ministerijai
Parengti Vyriausybės nutarimo dėl
antrojo centralizuotai valdyti
perduodamo administracinės
paskirties valstybės nekilnojamojo
turto etapo įgyvendinimo projektą

01-01-02

II–IV

Patikrintos Jungtinio techninio
sekretoriato pateiktos Lietuvos ir
Lenkijos bendradarbiavimo per
sieną programos išlaidų
deklaracijos (proc.) – 100

Parengti ir pateikti audito
institucijai Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programos išlaidų ataskaitos ir
galutinio mokėjimo paraiškos
projektą

Užtikrinti Finansų ministerijos
valdomų informacinių sistemų ir
informacinių technologijų (toliau – IT)
infrastruktūros palaikymą, veiklos
tęstinumą ir įgyvendinti kitas
priemones, susijusias su informacinės

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų išlaidų deklaravimo
skyrius,
ES struktūrinių fondų
grąžinamų lėšų apskaitos
skyrius

Patikrinti Jungtinio techninio
sekretoriato pateiktas Lietuvos ir
Lenkijos bendradarbiavimo per
sieną programos išlaidų
deklaracijas

Parengti finansų ministro
sprendimus dėl UAB „Lietuvos
energija“ sprendimų, susijusių su
Vilniaus ir Kauno miestų
kogeneracinių elektrinių projektų
įgyvendinimu
Atnaujinti darbo vietų
kompiuterinę įrangą

Parengtas ir pateiktas audito
institucijai Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programos išlaidų ataskaitos ir
galutinio mokėjimo paraiškos
projektas (vnt.) – 1

Patikrintos VšĮ Centrinės projektų
valdymo agentūros pateiktos 2007–
2013 metų ir 2014–2020 metų
Ignalinos programų nacionalinės
agentūros mokėjimo paraiškos ir
pateiktos Energetikos ministerijai
(proc.) – 100

481
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visuomenės plėtra

01-01-03

01-01-05

01-01-06

Apmokėti valstybės lėšų valdymo
išlaidas

Dalyvauti ES ir tarptautinių finansų
organizacijų veikloje, atstovaujant
Lietuvos Respublikos interesams, bei
administruoti pagalbą vystymuisi,
teikiamą per tarptautines finansų
organizacijas

Organizuoti Finansų ministerijos atašė
veiklą Lietuvos nuolatinėje
atstovybėje ES

Atnaujinti spausdintuvus

Parengti reikalavimai
spausdintuvams įsigyti, atnaujinta
naudojama įranga (vnt.) – 60

III–IV

Užtikrinti Finansų ministerijos IT
infrastruktūros ir Finansų
ministerijos duomenų centro
veikimą

Užtikrintas IT infrastruktūros,
duomenų centro veikimas, veiklos
tęstinumas (darbo laiko per metus
proc.) – 99

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

Valstybės iždo departamento
Apskaitos ir atskaitomybės
skyrius

Dengti neigiamas Lietuvos banko
palūkanas

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

Valstybės iždo departamento
Apskaitos ir atskaitomybės
skyrius

Įvykusios komandiruotės,
susijusios su pagalbos neturtingų
šalių vystymuisi teikimu (vnt.), –
14

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

II–IV

Padidinta Lietuvos Respublikos
teikiama parama neturtingų šalių
vystymuisi (administracinės
išlaidos, susijusios su pagalbos
neturtingų šalių vystymuisi teikimu
per tarptautines finansų
organizacijas) (eurais) – 23 000

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

II–IV

Vilniuje suorganizuotas Šiaurės ir
Baltijos šalių atstovų,
koordinuojančių Pasaulio banko
klausimus, susitikimas (vnt.) – 1

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

II

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

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

II–IV

Atstovauti Lietuvos Respublikai
Pasaulio banko Plėtros komiteto ir
metiniuose valdytojų tarybos
posėdžiuose, dalyvauti Šiaurės ir
Baltijos šalių atstovų,
koordinuojančių Pasaulio banko
klausimus, susitikimuose

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

II–IV

II–IV

1.393

23

473

9

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

01-01-07

01-01-08

Informuoti visuomenę apie vykdomą
finansų politiką, jos prioritetus ir
Finansų ministerijos veiklą, ES ir euro
zonos valdymo institucijų sprendimus,
skatinti tikslinių grupių ekonominį ir
finansinį švietimą

Rengti pranešimus spaudai,
komentarus, organizuoti spaudos
konferencijas, pasisakymus per
radiją ir televiziją, diskusijas,
susitikimus su visuomene Finansų
ministerijos vykdomos politikos
klausimais, nuolat atnaujinti
interneto svetainės informaciją,
rengti informaciją apie ministerijos
vykdomą veiklą, plėsti veiklą
ekonominio švietimo srityje,
prisidedant prie ekonominio
švietimo projektų įgyvendinimo

Paskelbta Finansų ministerijos
informacija visuomenei aktualiais
klausimais (publikacijų
žiniasklaidoje panaudojant Finansų
ministerijos pateiktą informaciją
dalis, proc.) – 80

Suplanuoti lėšas vadovaujantis
Rezervinio (stabilizavimo) fondą
reglamentuojančiais teisės aktais

Parengtas Rezervinio
(stabilizavimo) fondo lėšų 2017
metų sąmatos projektas (vnt.) – 1

Planuoti ir pervesti lėšas į Rezervinį
(stabilizavimo) fondą

01-01-10

Finansų atašė, mokesčių atašė,
struktūrinės politikos atašė,
biudžeto atašė

II–IV

Viešųjų ryšių skyrius

II–IV

Biudžeto departamento
Ūkio sektorių skyrius

IV

65

Padidėjęs interneto svetainės
lankytojų skaičius, palyginti su
2015 m. (proc.), – 3

63 652
Pervesti lėšas vadovaujantis
Rezervinio (stabilizavimo) fondą
reglamentuojančiais teisės aktais

Atlyginti VĮ Turto bankui už valstybės
nekilnojamojo turto ir akcijų
pardavimą

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

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

Nustatytais terminais ir sąlygomis į
Rezervinį (stabilizavimo) fondą
pervesta į valstybės biudžetą gautų
lėšų dalis (proc.) – 100
Atlyginta VĮ Turto bankui už
valstybės nekilnojamojo turto ir
akcijų pardavimą (proc.) – 100

Valstybės iždo departamento
Apskaitos ir atskaitomybės
skyrius
Turto valdymo departamento
Turto valdymo ir atnaujinimo
koordinavimo skyrius

II–IV

III

1 452

10

02-01-01

02-01-02

02-01-05

02-01-06

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

Palaikyti Finansų ministerijos finansų
valdymo ir apskaitos informacinę
sistemą (toliau – FVAIS)

Atlikti VSAKIS funkcinių ir
techninių galimybių pakeitimus,
atsižvelgiant į naudotojų poreikius
ir teisės aktų reikalavimus,
pasirengimą IT infrastruktūros
konsolidavimui

Atlikti FVAIS funkcinių ir
techninių galimybių pakeitimus,
atsižvelgiant į naudotojų poreikius
ir teisės aktų reikalavimus,
pasirengimą IT infrastruktūros
konsolidavimui

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

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

Palaikyti Stebėsenos informacinę
sistemą (toliau – SIS)

Atlikti SIS funkcinių ir techninių
galimybių pakeitimus atsižvelgiant
į naudotojų poreikius ir teisės aktų
reikalavimus, pasirengimą IT
infrastruktūros konsolidavimui

Išspręsta VSAKIS iki 2016-12-01
registruotų incidentų (poreikių)
(proc.) – ne mažiau kaip 95
FVAIS reorganizuota į valstybės
informacinę sistemą – parengti ir
įregistruoti informacinės sistemos
nuostatai (vnt.) – 1
Parengta FVAIS specifikacija
(vnt.) – 1

Informacinių technologijų
departamento Informacinių
sistemų skyrius,
Turto valdymo departamento
Viešojo sektoriaus finansinių
ataskaitų konsolidavimo skyrius

652
II–IV

IV
Informacinių technologijų
departamento VBAMS skyrius

IV

Išspręsta FVAIS iki 2016-12-01
registruotų incidentų (poreikių)
(proc.) – ne mažiau kaip 95

II–IV

Sudaryta FVAIS ir VBAMS
palaikymo paslaugų sutartis (vnt.) –
1

III–IV

Informacinių technologijų
departamento VBAMS skyrius

Išspręsta VBAMS iki 2016-12-01
registruotų incidentų (poreikių)
(proc.) – ne mažiau kaip 95
Sudaryta SIS palaikymo paslaugų
sutartis (vnt.) – 1
Išspręsta SIS iki 2016-12-01
registruotų incidentų (poreikių)
(proc.) – ne mažiau kaip 95

52

844

II–IV

Informacinių technologijų
departamento Informacinių
sistemų skyrius

IV
90
II–IV

11

Pasirašyta projektinio pasiūlymo ir
investicijų projekto parengimo
paslaugų sutartis ( vnt.) – 1

02-01-07

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

Pasirengti įgyvendinti projektą
„Informacijos apie valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų
pajamas, išlaidas viešinimo
elektroninėje erdvėje informacinės
sistemos kūrimas“

Parengtas projektinis pasiūlymas ir
investicijų projektas ir pateiktas
Vidaus reikalų ministerijai (vnt.) –
1

II

Valstybės iždo departamento
Apskaitos ir atskaitomybės
skyrius
Informacinių technologijų
departamento direktorius

Pasirašyta projekto „Informacijos
apie valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų pajamas,
išlaidas viešinimo elektroninėje
erdvėje informacinės sistemos
kūrimas“ finansavimo ir
administravimo sutartis (vnt.) – 1

Parengti ir (arba) patvirtinti
tarpines ir metines Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo
programos lėšomis finansuojamų
programų ir projektų įgyvendinimo
Lietuvoje ataskaitas
03-01-02

Administruoti Šveicarijos finansinę
paramą

Organizuoti kasmetinį atsiskaitymą
Šveicarijai už finansinės paramos
panaudojimo Lietuvoje pažangą

Parengtos ir (arba) patvirtintos
Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos
lėšomis finansuojamų programų ir
projektų įgyvendinimo Lietuvoje
ataskaitos (vnt.) – 10

116
III

IV

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo skyrius

II–IV

Parengta Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos
įgyvendinimo Lietuvoje metinė
ataskaita (vnt.) – 1

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo skyrius

II

Suorganizuotas metinis susitikimas
su Šveicarijos atstovais (vnt.) – 1

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo skyrius

II

164

12

Tobulinti Šveicarijos finansinės
paramos panaudojimo Lietuvoje
valdymo ir kontrolės sistemą

Organizuoti kasmetinį atsiskaitymą
šalims donorėms už Europos
ekonominės erdvės (toliau – EEE)
ir Norvegijos finansinių
mechanizmų įgyvendinimo
Lietuvoje pažangą

03-01-03

Administruoti Europos ekonominės
erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinius
mechanizmus

Tobulinti 2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
administravimo ir įgyvendinimo
Lietuvoje sistemą

Organizuoti atsiskaitymą šalims
donorėms už EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų techninės
programos lėšų panaudojimą

Pakeisti Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2011 m. balandžio
4 d. įsakymas Nr. 1K-132 „Dėl
Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos
finansavimo ir įgyvendinimo
Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“ ir
2008 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr.
1K-418 „Dėl Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo
programos administravimo
Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“
(vnt.) – 2

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo skyrius

II–III

Parengtos strateginės 2009– 2014
m. EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų įgyvendinimo
Lietuvoje ataskaitos (vnt. ) – 2

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo skyrius

II

Suorganizuotas metinis susitikimas
su šalimis donorėmis (vnt.) – 1

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo skyrius

II

Pakeistas Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2012 m. balandžio
11 d. įsakymas Nr. 1K-135 „Dėl
2009–2014 m. Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos
finansinių mechanizmų
įgyvendinimo Lietuvoje“ (vnt.) – 1

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo skyrius

II–III

Parengtos 2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
techninės programos tarpinės
finansinės ataskaitos (vnt.) – 3

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo skyrius

II–IV

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo skyrius

II–IV

Parengtos 2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
techninės programos išlaidų
deklaracijos (vnt.) – 3

516

13

03-01-04

Administruoti 2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų lėšas

Parengta 2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
metinė techninės programos
įgyvendinimo ataskaita (vnt.) – 1

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo skyrius

II

Atlikti 2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
audito institucijos funkcijas

Įsigytos 2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
paramos programų ir deklaruotų
išlaidų audito paslaugos ir parengta
vertinimo ataskaita (vnt.) – 1

Vidaus audito ir finansų
kontrolės metodologijos
departamento Vidaus audito ir
finansų kontrolės metodologijos
ir priežiūros skyrius

II–IV

Atlikti 2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
audito institucijos funkcijas

Parengta ir EEE finansinio
mechanizmo komitetui bei
Norvegijos Karalystės užsienio
reikalų ministerijai pateikta metinė
audito institucijos ataskaita (vnt.) –
1

Vidaus audito ir finansų
kontrolės metodologijos
departamento Vidaus audito ir
finansų kontrolės metodologijos
ir priežiūros skyrius

III–IV

Patikrinti VšĮ Centrinės projektų
valdymo agentūros ir nacionalinės
koordinavimo institucijos
parengtas 2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
programų tarpines finansines
ataskaitas ir jas pateikti Finansinių
mechanizmų valdybai

Patikrintos VšĮ Centrinės projektų
valdymo agentūros ir nacionalinės
koordinavimo institucijos
parengtos 2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
programų tarpinės finansinės
ataskaitos ir pateiktos Finansinių
mechanizmų valdybai (proc.) –
100

Nacionalinio fondo
departamento Tarptautinės
finansinės paramos išlaidų
deklaravimo skyrius

II–IV

Finansinių mechanizmų valdybai
pateikti ketvirtinius pranešimus dėl
įtariamų ir nustatytų 2009–2014 m.
EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų programų pažeidimų

Finansinių mechanizmų valdybai
pateikti ketvirtiniai pranešimai dėl
įtariamų ir nustatytų 2009–2014 m.
EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų programų pažeidimų
(vnt.) – 4

Nacionalinio fondo
departamento Tarptautinės
finansinės paramos išlaidų
deklaravimo skyrius

II–IV

Iki 2016 m. gegužės 31 d. parengta
ir EK pateikta 2014–2020 m. ES
fondų investicijų veiksmų
programos metinė įgyvendinimo
ataskaita (vnt.) – 1

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos valdymo,
Ekonomikos augimo veiksmų
programos valdymo,
Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos valdymo, Techninės
paramos administravimo ir
Stebėsenos ir analizės skyriai

Pateikti EK nustatytu terminu
2014–2020 m. finansavimo
laikotarpio veiksmų programų
metinę įgyvendinimo ataskaitą

4 509

II
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Parengti ir Valstybės kontrolei
pateikti 2007–2013 m. finansavimo
laikotarpio veiksmų programų
galutines įgyvendinimo ataskaitas

Iki 2016 m. gruodžio 31 d.
parengtos ir Valstybės kontrolei
pateiktos 2007–2013 m.
finansavimo laikotarpio veiksmų
programų metinės įgyvendinimo
ataskaitos (vnt.) – 4

Užtikrinti, kad būtų išmokėtos
Lietuvai skirtos 2014–2020 m.
programavimo laikotarpio ES
fondų lėšos

Iki 2016 m. gruodžio 31 d.
išmokėtos Lietuvai skirtos 2014–
2020 m. programavimo laikotarpio
ES fondų lėšos (proc.) – 20

Atlikti reikalingus veiksmus,
siekiant gauti audito institucijos
atlikto 2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų lėšų valdymo ir
kontrolės sistemos institucijų
atitikties jų paskyrimo kriterijams
audito įvertinimą, sudarantį
prielaidas pradėti deklaruoti 2014–
2020 m. ES struktūrinių fondų
lėšas EK

Gautas audito institucijos atlikto
2014–2020 m. ES struktūrinių
fondų lėšų valdymo ir kontrolės
sistemos institucijų atitikties jų
paskyrimo kriterijams audito
įvertinimas, sudarantis prielaidas
pradėti deklaruoti 2014–2020 m.
ES struktūrinių fondų lėšas EK
(vnt.) – 1

Patikrinti ir patvirtinti 2007–2013
m. finansavimo laikotarpio
JEREMIE kontroliuojančiojo
fondo, INVEGOS fondo ir
Garantijų fondo išlaidų tinkamumą
Organizuoti ir koordinuoti Verslo
finansavimo fondo, finansuojamo
iš Europos regioninės plėtros
fondo, steigimo ir finansavimo
sutarties sudarymą

2007–2013 m. finansavimo
laikotarpio JEREMIE
kontroliuojančiojo fondo,
INVEGOS fondo ir Garantijų
fondo išlaidų tinkamumo ataskaita
(vnt.) – 3
Įsteigtas Verslo finansavimo
fondas, finansuojamas iš Europos
regioninės plėtros fondo, – 1 vnt.

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos valdymo,
Ekonomikos augimo veiksmų
programos valdymo,
Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos valdymo, Techninės
paramos administravimo ir
Stebėsenos ir analizės skyriai
ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos valdymo,
Ekonomikos augimo veiksmų
programos valdymo,
Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos valdymo, Techninės
paramos administravimo,
Veiksmų programų viešinimo,
Vertinimo ir Stebėsenos ir
analizės skyriai

IV

IV

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Valdymo ir kontrolės sistemos
priežiūros skyrius

II–III

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Ekonomikos augimo veiksmų
programos valdymo skyrius

III

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Ekonomikos augimo veiksmų
programos valdymo skyrius

II
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Įgyvendinti institucijoms
vadovaujančiosios institucijos
atsakomybe pavestų vykdyti
užduočių,
susijusių su Reglamento Nr.
1083/2006 60 straipsnyje ir
Reglamento Nr. 1303/2013
125 straipsnyje numatytomis
funkcijomis, rizikos valdymo
priemonių planuose
numatytas priemones

Įgyvendintos institucijoms
vadovaujančiosios institucijos
atsakomybe pavestų vykdyti
užduočių, susijusių su Reglamento
Nr. 1083/2006 60 straipsnyje ir
Reglamento Nr. 1303/2013
125 straipsnyje numatytomis
funkcijomis, rizikos valdymo
priemonių planuose numatytos
priemonės (proc.) – 90

Suderinti su ministerijomis, pagal
kompetenciją atsakingomis už iš
ES struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamus ūkio sektorius,
rizikingų 2014–2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programos
prioritetų įgyvendinimo priemonių
projektų finansavimo sąlygų
aprašus

Suderinti su ministerijomis, pagal
kompetenciją atsakingomis už iš
ES struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamus ūkio sektorius,
rizikingų 2014–2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programos
prioritetų įgyvendinimo priemonių
projektų finansavimo sąlygų
aprašai (vnt.) – 50

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos valdymo,
Ekonomikos augimo veiksmų
programos valdymo,
Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos valdymo, Techninės
paramos administravimo,
Veiksmų programų viešinimo,
Vertinimo, Valdymo ir
kontrolės sistemos priežiūros,
Stebėsenos ir analizės skyriai

II–IV

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos valdymo,
Ekonomikos augimo veiksmų
programos valdymo,
Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos valdymo skyriai

II–IV

Patikrinti įgyvendinančiųjų
institucijų, vadovaujančiosios
institucijos, kai tai susiję su finansų
inžinerijos priemonėmis, ir
visuotinių dotacijų valdytojų
pateiktas 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos išlaidų
deklaracijas

Patikrintos įgyvendinančiųjų
institucijų, vadovaujančiosios
institucijos, kai tai susiję su finansų
inžinerijos priemonėmis, ir
visuotinių dotacijų valdytojų
pateiktos išlaidų deklaracijos
(proc.) – 100

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų išlaidų deklaravimo
skyrius ir ES struktūrinių fondų
grąžinamų lėšų apskaitos
skyrius

II–IV

Parengti ir pateikti EK 2007–2013
m. ES struktūrinės paramos išlaidų
ataskaitas ir tarpinio mokėjimo
paraiškas

Parengtos ir pateiktos EK 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos
išlaidų ataskaitos ir tarpinio
mokėjimo paraiškos (vnt.) – 12

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų išlaidų deklaravimo
skyrius

II

Parengti ir pateikti audito
institucijai 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos išlaidų
ataskaitų ir galutinio mokėjimo
paraiškų projektus

Parengti ir pateikti audito
institucijai 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos išlaidų
ataskaitų ir galutinio mokėjimo
paraiškų projektai (vnt.) – 6

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų išlaidų deklaravimo
skyrius

IV

16

Patikrinti įgyvendinančiųjų
institucijų, vadovaujančiosios
institucijos pateiktas 2014–2020
m. ES struktūrinių fondų išlaidų
deklaracijas, susijusias su ES
struktūrinių fondų finansinėmis
priemonėmis

Parengti ir pateikti EK 2014–2020
m. ES struktūrinių fondų tarpinio
mokėjimo paraiškas

03-01-05

Užtikrinti ES fondų investicijų
vertinimą

Patikrintos įgyvendinančiųjų
institucijų, vadovaujančiosios
institucijos pateiktos ES
struktūrinių fondų išlaidų
deklaracijos, susijusios su ES
struktūrinių fondų finansinėmis
priemonėmis (proc.) – 100
Parengtos ir pateiktos EK 2014–
2020 m. ES struktūrinių fondų
tarpinio mokėjimo paraiškos (vnt.)
–6

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų išlaidų deklaravimo
skyrius ir ES struktūrinių fondų
grąžinamų lėšų apskaitos
skyrius
Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų išlaidų deklaravimo
skyrius

III–IV

III–IV

Patikrinti įgyvendinančiųjų
institucijų, vadovaujančiosios
institucijos, pateiktas 2014–2020
m. ES struktūrinių fondų metines
sąskaitas, susijusias su ES
struktūrinių fondų finansinėmis
priemonėmis

Patikrintos įgyvendinančiųjų
institucijų, vadovaujančiosios
institucijos pateiktos 2014–2020 m.
ES struktūrinių fondų metinės
sąskaitos (proc.), – 100

Parengti 2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų sąskaitų EK
projektus ir pateikti audito
institucijai

Parengti 2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų sąskaitų Europos
Komisijai projektai ir pateikti
audito institucijai (vnt.) – 3

IV

Koordinuoti, organizuoti ir
įgyvendinti strateginius vertinimus,
susijusius su Lietuvos 2007–2013
m. ES struktūrinės paramos
panaudojimo strategijos
įgyvendinimu, organizuoti ir
įgyvendinti 2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų lėšų
panaudojimo vertinimo veiklas

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų išlaidų deklaravimo
skyrius ir ES struktūrinių fondų
grąžinamų lėšų apskaitos
skyrius

Atlikti 2016 m. vertinimai
(metiniuose vertinimo planuose
suplanuotų vertinimų proc.) – 100

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Vertinimo skyrius

II–IV

Nacionalinio fondo
departamento ES struktūrinių
fondų išlaidų deklaravimo
skyrius ir ES struktūrinių fondų
grąžinamų lėšų apskaitos
skyrius

IV

338
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03-01-06

Planuoti ir įgyvendinti ES investicijų
komunikacijos ir informavimo
veiksmus

Įgyvendinti 2015–2018 m.
informavimo ir viešinimo
priemonių plane numatytas
informavimo ir komunikacijos
veiklas

Pradėtos įgyvendinti
komunikacijos kampanijos:
„Veiksmų programos
įgyvendinimo eigos ir finansavimo
galimybės“;
„Projektų vykdytojų bendruomenės
stiprinimas“;
„2014–2020 m. ES fondų
investicijų komunikacijos
strategijos valdymas“;
(vnt.) – 3
Komunikacijos kampanijų
įgyvendinimo pabaiga numatoma
2018 m. IV ketv.

01.04 programa. SKOLOS VALSTYBĖS VARDU VALDYMAS

01-01-01

Valdyti perfinansavimo riziką ir
vykdyti mokėjimus, susijusius su
valstybės vardu prisiimtais skoliniais
įsipareigojimais

01-01-02

Valdyti valiutų kursų ir palūkanų
normų kitimo riziką, sudaryti
išvestinių finansinių priemonių
sandorius draudžiantis nuo rinkos
rizikos

01-01-03

01-02-01

Finansuoti didžiąją skolinimosi
poreikio dalį išleidžiant VVP;
platinant ilgalaikius VVP, orientuotis į
likvidžių emisijų sukūrimą

Investuoti laikinai laisvas lėšas ir gauti
investicijų grąžą, administruoti ir
susigrąžinti valstybės vardu
perskolintas lėšas

Sudaryti 2016 metų valstybės
piniginių srautų prognozes

Vykdyti skolinių įsipareigojimų
mokėjimų pervedimus

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

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Veiksmų programų viešinimo
skyrius

Valstybės iždo departamento
Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyrius
Valstybės iždo departamento
Skolinių įsipareigojimų
administravimo skyrius

II–IV

647

II–IV

593 111

3 565

Sudaryti išvestinių finansinių
priemonių sandorius, draudžiantis
nuo valiutos kursų pokyčių rizikos

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

Valstybės iždo departamento
Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyrius

II–IV

Esant poreikiui organizuoti
skolinimąsi ir koordinuoti su juo
susijusių mokesčių sumokėjimą

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

Valstybės iždo departamento
Skolinimosi ir pinigų valdymo
skyrius

IV

Organizuoti Lietuvos kredito
reitingų nustatymą

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

Valstybės iždo departamento
Prognozavimo ir rizikos
valdymo skyrius

II–IV

Išleisti elektroninį leidinį apie 2015
metų valstybės skolą

Išleistas leidinys apie 2015 metų
valstybės skolą (vnt.) – 1

Valstybės iždo departamento
Skolinimosi ir pinigų valdymo
skyrius

III–IV

Administruoti perskolintas lėšas

Įvykdytas perskolintų lėšų
susigrąžinimo 2016 metais planas
(proc.) – 100

Valstybės iždo departamento
Skolinių įsipareigojimų
administravimo skyrius

IV

4 077

760
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01-01-03

01-01-04

02.01 programa. TEISĖS AKTUOSE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ FINANSAVIMAS SAVIVALDYBĖSE
Lietuvos Respublikos savivaldybių
Suplanuoti ir pervesti lėšas
biudžetų pajamų nustatymo
savivaldybėms bendrosios
metodikos įstatyme nustatytais
Planuoti ir pervesti savivaldybėms
dotacijos kompensacijai mokėti,
terminais savivaldybėms pervestos
Biudžeto departamento
lėšas, numatytas bendrosios dotacijos
vadovaujantis Lietuvos
teisės aktuose numatytos valstybės
Savivaldybių biudžetų skyrius
kompensacijai mokėti
Respublikos savivaldybių biudžetų
biudžeto lėšos (šiam tikslui
pajamų nustatymo metodikos
patvirtintos bendros sumos proc.) –
įstatymu
100
Paskirstyti ir pervesti savivaldybėms
lėšas, numatytas piliečių nuosavybės
Parengti Lietuvos Respublikos
teisėms į išlikusius gyvenamuosius
Priimtas finansų ministro įsakymas
finansų ministro įsakymo dėl lėšų
Biudžeto departamento
namus, jų dalis, butus atkurti ir
dėl lėšų paskirstymo
paskirstymo savivaldybėms
Savivaldybių biudžetų skyrius
kompensacijoms už išperkamą
savivaldybėms (vnt.) – 1
projektą
nekilnojamąjį turtą religinėms
bendrijoms išmokėti

01-01-05

Teikti valstybės finansinę paramą
parvežant į Lietuvą užsienyje mirusių
(žuvusių) Lietuvos Respublikos
piliečių palaikus, t. y. kompensuoti
savivaldybėms išmokėtas sumas

Išnagrinėti paraiškas ir
kompensuoti savivaldybėms jų
išmokėtas sumas už paramą
parvežant į Lietuvą užsienyje
mirusių (žuvusių) Lietuvos
Respublikos piliečių palaikus

01-01-06

Paskirstyti savivaldybėms Finansų
ministerijos asignavimuose numatytas
lėšas savivaldybių negautoms
pajamoms padengti

Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo dėl lėšų
paskirstymo savivaldybėms
projektą

II–IV

64 793

II–IV

2 317

Išnagrinėtos paraiškos ir
kompensuotos visos pagrįstos
sumos pagal tinkamai parengtas
savivaldybių paraiškas dėl
savivaldybių išmokėtų lėšų,
suteikiant valstybės finansinę
paramą užsienyje mirusių (žuvusių)
Lietuvos Respublikos piliečių
palaikams į Lietuvą parvežti
(tinkamai parengtų paraiškų proc.),
– 100

Biudžeto departamento
Savivaldybių biudžetų skyrius

II

70

Pateiktas Vyriausybei nutarimo dėl
lėšų paskirstymo savivaldybėms
projektas (vnt.) – 1

Biudžeto departamento
Savivaldybių biudžetų skyrius

II

4 344

02.02 programa. EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMAS

01-02-01

Laiku pervesti 2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
nacionalinio dvišalio
bendradarbiavimo fondo lėšas šio
fondo paramos gavėjams

Patikrinti ir apmokėti mokėjimo
paraiškas

2009–2014 m. EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų techninių
programų finansavimo taisyklėse
nustatytais terminais apmokėta
pagrįstų ir tinkamai parengtuose
mokėjimų prašymuose
deklaruojamų išlaidų dalis (proc.) –
100

Tarptautinės finansinės
paramos koordinavimo skyrius

II–IV

101

19

01-03-01

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)

Įvertinus 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

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Stebėsenos ir analizės skyrius

II–IV

5 588

01-03-02

Sumokėti į ES biudžetą arba
atitinkamoms donorų institucijoms
nenumatytas įmokas, susijusias su
Finansų ministerijos
administruojamais bendrai iš ES ir
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 EK
nustatytu terminu

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

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Stebėsenos ir analizės skyrius,
Nacionalinio fondo
departamento Tarptautinės
finansinės paramos išlaidų
deklaravimo skyrius, Valstybės
iždo departamentas

II–IV

7 000

Skirti lėšų projektų išlaidoms
finansuoti, kai ministerija ir (arba) kita
valstybės institucija, pagal
kompetenciją atsakinga už bendrai
finansuojamus iš ES struktūrinių fondų
ir 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

ES struktūrinės paramos
valdymo departamento
Stebėsenos ir analizės skyrius

II–IV

33 955

01-03-03

20

01-01-01

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

02.03 programa. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVAS
Pateikti Vyriausybei nutarimų dėl
Atlikus prašymuose skirti lėšų iš
lėšų skyrimo iš Vyriausybės
Vyriausybės rezervo nurodytų lėšų
rezervo projektai, kuriuose
atitikties Vyriausybės rezervo lėšų
Biudžeto metodologijos ir
numatyta skirti Vyriausybės
naudojimo paskirčiai analizę,
planavimo skyrius, kiti
rezervo lėšas Lietuvos Respublikos
rengti Lietuvos Respublikos
departamento skyriai pagal
biudžeto sandaros įstatyme ir
Vyriausybės nutarimų dėl lėšų
poreikį
Vyriausybės rezervo lėšų paskirtį
skyrimo iš Vyriausybės rezervo
atitinkančioms reikmėms (proc.), –
projektus
100

II–IV

1 448

02.04 programa. EUROPOS SĄJUNGOS NUOSAVI IŠTEKLIAI IR NARYSTĖS MOKESČIAI BEI ĮNAŠAI EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINĖMS FINANSŲ
ORGANIZACIJOMS
01-01-01

Pervesti ES nuosavus išteklius

Rengti raštus dėl nuosavų išteklių
pervedimo į EK sąskaitą
Bendrai finansuoti direktoriaus
patarėjo, atstovaujančio Airijai,
Danijai, Kosovui ir Lietuvai,
pareigybės Europos
rekonstrukcijos ir plėtros banke
išlaikymo išlaidas

01-01-02

Sumokėti narystės mokesčius ir įnašus
ES ir tarptautinėms finansų
organizacijoms

Sumokėti Lietuvos Respublikos
įnašą į Europos investicijų banko
Rytų partnerystės techninės
pagalbos patikos fondą
Sumokėti Lietuvos Respublikos
narystės mokestį Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos globaliajam forumui
siekiant narystės šio forumo
veikloje skaidrumo ir keitimosi
informacija mokesčių klausimais
Pervesti lėšas Lietuvos
Respublikos kvotos daliai
Tarptautiniame valiutos fonde
padidinti

Į EK sąskaitą pervesta nustatyta
suma, vadovaujantis EK, Muitinės
departamento ir Žemės ūkio
ministerijos duomenimis (proc.), –
100

ES ir tarptautinių santykių
departamento ES biudžeto
skyrius

II–IV

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

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

II, IV

Sumokėtas Lietuvos Respublikos
įnašas į Europos investicijų banko
Rytų partnerystės techninės
pagalbos patikos fondą (tūkst. eurų)
– 50

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

II

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

Mokesčių politikos
departamento Mokesčių
administravimo politikos
skyrius

II

Padidinta Lietuvos Respublikos
kvotos dalis Tarptautiniame
valiutos fonde (pervestos lėšos)
(tūkst. eurų) – 923

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

II

423 714

67 392

21

Sumokėti Lietuvos Respublikos
įnašus į Tarptautinės plėtros
asociacijos 17-ąjį išteklių
papildymą

Sumokėti įnašai Tarptautinei
plėtros asociacijai (tūkst. eurų) –
820

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

II

Sumokėti Lietuvos Respublikos
įmokėtojo kapitalo Europos
stabilumo mechanizmui

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

ES ir tarptautinių santykių
departamento ES ekonominės ir
pinigų sąjungos skyrius

II

02.05 programa. LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVŲ KELIONIŲ Į EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS DARBO STRUKTŪRŲ SUSITIKIMUS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
01-01-01

Pervesti lėšas asignavimų valdytojams
kelionių į susitikimus išlaidoms
padengti

Atlikti asignavimų valdytojų
pateiktų paraiškų ir dokumentų
patikrą, rengti mokėjimo paraiškas

Pagal mokėjimo paraiškas
kompensuotos tinkamos atstovų
kelionių išlaidos (proc.) – 100

Ekonomikos departamento
Programų apskaitos skyrius

IV

846

02. 07 programa. TRADICINIŲ LIETUVOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ, BENDRIJŲ IR CENTRŲ MALDOS NAMŲ ATSTATYMAS IR KITOS REIKMĖS
Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo dėl
valstybės biudžeto lėšų
paskirstymo tradicinėms Lietuvos
religinėms bendruomenėms,
bendrijoms ir centrams projektą
01-01-01

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

Pasirašyti valstybės biudžeto lėšų
naudojimo sutartis su Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarime
dėl valstybės biudžeto lėšų
paskirstymo tradicinėms Lietuvos
religinėms bendruomenėms,
bendrijoms ir centrams nurodytais
subjektais

Pateiktas Vyriausybei nutarimo dėl
valstybės biudžeto lėšų
paskirstymo tradicinėms Lietuvos
religinėms bendruomenėms,
bendrijoms ir centrams projektas
(vnt.) – 1

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

II

Biudžeto departamento
Švietimo, kultūros ir socialinių
sektorių skyrius

697

II–IV

22

02. 08 programa. TEISĖS AKTUOSE NUMATYTO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO IR KOMPENSAVIMO UŽTIKRINIMAS

01-01-01

Teikti Vyriausybei siūlymus dėl lėšų
paskirstymo minimaliajai mėnesinei
algai padidinti ir užtikrinti skirtų lėšų
pervedimą asignavimų valdytojams ir
savivaldybėms

01-01-02

Teikti Vyriausybei siūlymus dėl lėšų
paskirstymo naujos redakcijos
Valstybės tarnybos įstatymo
nuostatoms įgyvendinti ir užtikrinti
lėšų pervedimą asignavimų
valdytojams ir savivaldybėms

01-01-03

Teikti Vyriausybei siūlymus dėl lėšų
paskirstymo grąžintinai neišmokėtai
darbo užmokesčio daliai sumokėti ir
užtikrinti lėšų pervedimą
atitinkamoms įstaigoms ar
institucijoms, perėmusioms
reorganizuotų arba likviduotų įstaigų
ar institucijų teises ir pareigas

Surinkus ir apibendrinus
asignavimų valdytojų ir
savivaldybių informaciją apie lėšų
poreikius minimaliajai mėnesinei
algai padidinti, parengti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo
dėl lėšų paskirstymo projektą
Surinkus ir apibendrinus
asignavimų valdytojų ir
savivaldybių informaciją apie lėšų
poreikius naujos redakcijos
Valstybės tarnybos įstatymui
įgyvendinti parengti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo
dėl lėšų paskirstymo projektą
Surinkus ir apibendrinus įstaigų ar
institucijų, perėmusių
reorganizuotų arba likviduotų
įstaigų ar institucijų teises ir
pareigas, informacija apie lėšų
poreikius neišmokėtai darbo
užmokesčio daliai grąžinti,
parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo dėl lėšų
paskirstymo projektą

Pateiktas Vyriausybei nutarimo dėl
lėšų minimaliajai mėnesinei algai
padidinti skyrimo asignavimų
valdytojams ir savivaldybėms
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Biudžeto departamento
Švietimo, kultūros ir socialinių
sektorių skyrius,
Savivaldybių biudžetų skyrius

II–III

21 100

Pateiktas Vyriausybei nutarimo dėl
lėšų paskirstymo asignavimų
valdytojams ir savivaldybėms
naujos redakcijos Valstybės
tarnybos įstatymui įgyvendinti
paskirstymo (vnt.) – 1 vnt.

Biudžeto departamento
Valstybės valdymo ir apsaugos
skyrius

II–III

5 500

Pateiktas Vyriausybei nutarimo dėl
lėšų neišmokėtai darbo užmokesčio
daliai grąžinti paskirstymo (vnt.) –
1 vnt.

Biudžeto departamento
Valstybės valdymo ir apsaugos
skyrius

II–III

1 000
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