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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 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

Parengti valstybės lėšų, skirtų
valstybės kapitalo investicijoms,
naudojimo 2018 metais ataskaitą ir
paskelbti Finansų ministerijos
interneto svetainėje

Parengtas ir pateiktas Lietuvos
Respublikos Vyriausybei (toliau –
Vyriausybė) Lietuvos Respublikos
2020 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo
projektas, kuriame nustatyti vertinimo
rodikliai ir jų siektinos reikšmės
valstybės veiklos sritims (vnt.) – 1
vnt.
Parengta valstybės lėšų, skirtų
valstybės kapitalo investicijoms,
naudojimo 2018 metais ataskaita ir
paskelbta Finansų ministerijos
interneto svetainėje (vnt.) – 1 vnt.

Parengti Valstybės investicijų
2020–2022 metų programos
projektą

Parengti Lietuvos Respublikos
2020 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo
projektą
01-01-01

Organizuoti
Finansų ministerijos
veiklą

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

III–IV

9 966,0

Biudžeto departamento Trumpalaikio
investicijų planavimo skyrius

II**

Parengtas Valstybės investicijų 2020–
2022 metų programos projektas (vnt.)
– 1 vnt.

Biudžeto departamento Trumpalaikio
investicijų planavimo skyrius

III

Parengti ministerijos kanclerio
potvarkį dėl keitimosi informacija
Finansų ministerijoje planuojant
valstybės biudžeto asignavimus
2020–2022 metams

Parengtas ministerijos kanclerio
potvarkis dėl keitimosi informacija
Finansų ministerijoje planuojant
valstybės biudžeto asignavimus 2020–
2022 metams (vnt.) – 1 vnt.

Biudžeto departamento Valstybės ir
savivaldybių biudžetų sudarymo skyrius

II**

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

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

Finansų politikos departamento
Makroekonomikos skyrius

I*, III
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Parengtas Lietuvos stabilumo
programos projektas, kuriam pritarta
Vyriausybės nutarimu (vnt.) – 1 vnt.

Finansų politikos departamento Fiskalinės
priežiūros skyrius

II**

Parengtas ir EK pateiktas 2020 metų
Lietuvos biudžeto projektas (vnt.) – 1
vnt.

Finansų politikos departamento Fiskalinės
priežiūros skyrius

IV

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

Finansų politikos departamento Fiskalinės
priežiūros skyrius

II**, IV

Atlikta analizė pateikta atitinkamą
sritį kuruojančiam finansų
viceministrui (vnt.) – 1 vnt.

Finansų politikos departamento Fiskalinės
priežiūros skyrius

IV

Atlikta analizė pateikta finansų
viceministrams (vnt.) – 1 vnt.

Valstybės iždo departamentas ir Finansų
politikos departamentas

IV

Parengta pozicija (vnt.) – 1 vnt.

ES ir tarptautinių reikalų departamento
Tarptautinių reikalų skyrius

III–IV

Atnaujinta pozicija (vnt.) – 1 vnt.

ES ir tarptautinių reikalų departamento
ES biudžeto skyrius

III–IV

Patobulinti Finansų ministerijos
projektų valdymo sistemą

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

Projektų valdymo skyrius

II**

Vykdyti Finansų ministerijos
projektų stebėseną

Finansų ministerijos strateginių
projektų portfelio komisijai pateiktos
ataskaitos (vnt.) – 12 vnt.

Projektų valdymo skyrius

IV

Parengti Lietuvos stabilumo 2019
metų programos projektą
Parengti ir Europos Komisijai
(toliau – EK) pateikti 2020 metų
Lietuvos biudžeto projektą pagal
„Dviejų reglamentų“ (angl. „TWOPACK“) reikalavimus
Parengti vidutinės trukmės valdžios
sektoriaus fiskalinių rodiklių
projekcijas, atitinkančias Europos
Sąjungos (toliau – ES) Tarybos
Ekonomikos ir finansų komitete
patvirtintus standartus
Atlikti fiskalinės drausmės teisinio
reguliavimo analizę, siekiant
nustatyti galimus reglamentavimo
trūkumus
Atlikti analizę, siekiant nustatyti
galimus valstybės skolos lygio
apibrėžimus ir ribojimus
Parengti poziciją Ekonomikos ir
finansų reikalų (ECOFIN) tarybos
posėdžiams dėl klimato kaitos
tarptautinio finansavimo
Atsižvelgiant į derybų eigą, nuolat
atnaujinti Lietuvos derybinę
poziciją dėl 2021–2027 metų ES
daugiametės finansinės programos
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Konsoliduoti valstybės biudžetinių
įstaigų buhalterinės apskaitos
tvarkymo ir personalo
administravimo funkcijas

Parengti ir pateikti Vyriausybei
nutarimai (vnt.) – 2 vnt.:
1. dėl personalo administravimo
funkcijų atlikimo centralizuotai;
2. dėl bendrų viešojo sektoriaus
finansų valdymo informacinių sistemų
viešojo sektoriaus subjektams,
išskyrus savivaldybių kontroliuojamus
viešojo sektoriaus subjektus,
parinkimo, perėjimo prie jų tvarkos.

Projektų valdymo skyrius

IV

Standartizuoti bendros buhalterinės
apskaitos veiklos procesus

Parengtas standartizuotų bendros
buhalterinės apskaitos veiklos procesų
aprašas (vnt.) – 1 vnt.

Projektų valdymo skyrius

IV

Konsoliduoti Finansų ministerijos
reguliavimo srities ūkio subjektų
veiklos priežiūrą atliekančias
institucijas

Parengti priemonių planai (vnt.) – 2
vnt.:
1. Valstybės dokumentų
technologinės apsaugos tarnybos prie
Finansų ministerijos ir valstybės
įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“
prijungimo prie Lietuvos metrologijos
inspekcijos įgyvendinimo priemonių
planas,
2. Lošimų priežiūros tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos ir Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės departamento
funkcijų konsolidavimo vienoje
institucijoje įgyvendinimo priemonių
planas.

Projektų valdymo skyrius

II**

Nustatyti Valstybės iždo
departamento veiklos rodiklius ir
optimizuoti procesus

Parengtas Valstybės iždo
departamento veiklos vertinimo
rodiklių sąrašas (vnt.) – 1 vnt.

Valstybės iždo departamento vadovybė,
Skolinimosi ir pinigų valdymo skyrius,
Prognozavimo ir rizikos valdymo skyrius,
Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius,
Finansavimo ir analizės skyrius

IV

Konsoliduoti valstybės piniginių
išteklių valdymą

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos valstybės iždo
įstatymo pakeitimo įstatymo projektas
(vnt.) – 1 vnt.
Parengtas investicijų projektas
Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų
valdymo sistemos finansavimui iš ES
struktūrinių fondų lėšų gauti (vnt.) – 1
vnt.

Valstybės iždo departamento
Finansavimo ir analizės skyrius

IV
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Reglamentuoti naujomis
technologijomis paremtą skaidresnę
azartinių lošimų ir loterijų veiklą ir
sustiprinti vartotojų apsaugą

Surengti forumą ir 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

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Probleminio lošimo prevencijos
priemonių įgyvendinimo planas (vnt.)
– 1 vnt.
Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos azartinių lošimų
įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas, reglamentuojantis baudas
juridiniams asmenims (vnt.) – 1 vnt.
Parengti ir pateikti Sveikatos
apsaugos ministerijai įstatymų
projektai dėl Lošimų priežiūros
tarnybos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos ir Narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės
departamento sujungimo (vnt.) – 5
vnt.
Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
nauja redakcija išdėstytas Lietuvos
Respublikos loterijų įstatymo
projektas, numatantis aiškesnį ir
skaidresnį paramos iš loterijų skyrimą
ir panaudojimą (vnt.) – 1 vnt.
Surengtas 16+1 formato Finansinių
inovacijų forumas bei parengiamasis
temos koordinatorių iš 16+1 valstybių
susitikimas Vilniuje (vnt.) – 1 vnt.
Surengta finansinių technologijų
(toliau – Fintech) konferencija (vnt.) –
1 vnt.
Surengta tarptautinė finansų rinkos
konferencija (vnt.) – 1 vnt.
Įgyvendintas Priemonių Fintech
sektoriaus plėtrai Lietuvoje skatinti
planas (vnt.) – 1 vnt.
Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo
ir teroristų finansavimo prevencijos
įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas, perkeliantis Direktyvą
2018/843 (virtualiųjų valiutų keityklų
ir pradinio virtualiųjų valiutų žetonų
platinimo reglamentavimas) (vnt.) – 1
vnt.

Finansų rinkų politikos departamento
Draudimo veiklos skyrius

I*

Finansų rinkų politikos departamento
Draudimo veiklos skyrius

II**

Finansų rinkų politikos departamento
Draudimo veiklos skyrius

I*

Finansų rinkų politikos departamento
Draudimo veiklos skyrius

II**

Finansų rinkų politikos departamento
Kredito ir mokėjimų rinkos skyrius

IV

Finansų rinkų politikos departamento
Kredito ir mokėjimų rinkos skyrius

IV

Finansų rinkų politikos departamento
Kapitalo rinkų skyrius

II**

Finansų rinkų politikos departamento
Draudimo veiklos skyrius

IV

Finansų rinkų politikos departamento
Draudimo veiklos skyrius

II**
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Siekiant efektyvesnio finansų
sektoriaus subjektų pertvarkymo,
patobulinti šių subjektų kreditorių
reikalavimų tenkinimo eiliškumo
nemokumo atveju reglamentavimą

Priimti Lietuvos Respublikos
finansinio tvarumo ir jo lydimųjų
įstatymų pakeitimo įstatymai (vnt.) –
4 vnt.

Finansų rinkų politikos departamento
Kredito ir mokėjimų rinkos skyrius

II**

Patobulinti indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo sistemų
veiklos reglamentavimą, siekiant
efektyvesnio indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams
draudimo sistemų veikimo

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

Finansų rinkų politikos departamento
Kredito ir mokėjimų rinkos skyrius

IV

Parengtas ir pasirašytas savitarpio
memorandumas dėl bendradarbiavimo
ir keitimosi informacija valdant
rizikas finansinių inovacijų ir Fintech
srityje (vnt.) – 1 vnt.

Finansų rinkų politikos departamento
Kredito ir mokėjimų rinkos skyrius

I*

Priimtas Lietuvos Respublikos bankų
įstatymo pakeitimo įstatymas (vnt.) –
1 vnt.

Finansų rinkų politikos departamento
Kredito ir mokėjimų rinkos skyrius

IV

Įgyvendintas Transporto priemonių
valdytojų civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo rinkos veikimo
tobulinimo planas (vnt.) – 1 vnt.

Finansų rinkų politikos departamento
Draudimo veiklos skyrius

IV

Parengtas institucinių investuotojų
veiklos aplinkos gerinimo veiklos
planas (vnt.) – 1 vnt.

Finansų rinkų politikos departamento
Kapitalo rinkų skyrius

II**

Parengtas teisės aktų projektų paketas,
įgyvendinantis rekomendacijas dėl
institucinių investuotojų veiklos
aplinkos gerinimo (vnt.), – 1 vnt.

Finansų rinkų politikos departamento
Kapitalo rinkų skyrius

IV

Parengti ir suderinti su Lietuvos
banku, Vidaus reikalų ministerija,
Valstybine mokesčių inspekcija
prie Finansų ministerijos ir
teisėsaugos institucijomis
savitarpio memorandumą dėl
bendradarbiavimo ir keitimosi
informacija valdant rizikas
finansinių inovacijų ir Fintech
srityje
Patobulinti Lietuvos Respublikos
bankų veiklos reglamentavimą,
siekiant stiprinti sisteminę rizikos
kontrolę bankų sektoriuje
Patobulinti draudimo įmonių
veiklos reglamentavimą, siekiant
sudaryti prielaidas užtikrinti
konkurencingumą transporto
priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo
rinkoje, mažinti avaringumą ir
skatinti suinteresuotų visuomenės ir
verslo grupių dialogą

Patobulinti kapitalo rinkų veiklos
aplinką, skatinant kapitalo rinkų
plėtrą
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Parengti ir pateikti Vyriausybei
įstatymų projektai, įgyvendinantys
prospekto (informacinio dokumento,
rengiamo platinant vertybinius
popierius) reglamentą (vnt.), – 9 vnt.
Suorganizuotas įvadinis susitikimas
su tarptautiniais ekspertais, vykdant
Europos rekonstrukcijos ir plėtros
banko projektą tvaraus finansavimo
strategijai parengti (vnt.), – 1 vnt.
Parengti ir pateikti Vyriausybei
įstatymų projektai dėl padengtųjų
obligacijų ir sekiuritizacijos (vnt.) –
14 vnt.
Patobulinti viešojo sektoriaus
vidaus kontrolės ir vidaus audito
teisinį reglamentavimą taip, kad jis
atitiktų tarptautiniu mastu
pripažintą gerąją praktiką ir
sudarytų sąlygas efektyviai vidaus
kontrolei viešajame sektoriuje
veikti
Priėmus Vidaus kontrolės ir vidaus
audito įstatymo pakeitimo įstatymą,
parengti įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus
Atsižvelgiant į Vidaus kontrolės ir
vidaus audito įstatymo pakeitimus
peržiūrėti viešojo sektoriaus vidaus
audito tarnybų veiklos vertinimo
reglamentavimą
Parengti Vyriausybės nutarimo dėl
penktojo centralizuotai valdyti
perduodamo administracinės
paskirties valstybės nekilnojamojo
turto etapo įgyvendinimo projektą

Finansų rinkų politikos departamento
Kapitalo rinkų skyrius

II**

Finansų rinkų politikos departamento
Kapitalo rinkų skyrius

IV

Finansų rinkų politikos departamento
Kapitalo rinkų skyrius

IV

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos vidaus
kontrolės ir vidaus audito įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas (vnt.) –
1 vnt.

Vidaus audito ir kontrolės metodologijos
grupė

I*

Parengti Vidaus kontrolės ir vidaus
audito įstatymo įgyvendinamųjų teisės
aktų projektai (vnt.) – 9 vnt.

Vidaus audito ir kontrolės metodologijos
grupė

IV

Patikslintas Vidaus audito tarnybų
veiklos vertinimo tvarkos aprašas ir
atnaujintas procedūrų vadovas (vnt.) –
2 vnt.

Vidaus audito ir kontrolės metodologijos
grupė

IV

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**
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Priėmus Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo
pakeitimo įstatymą, siekiant
sumažinti neatlygintinai naudojamo
turto apimtis, panaudos subjektų
ratą, nustatyti naujus valstybės
nekilnojamojo turto centralizuoto
įsigijimo būdus ir administracinės
paskirties valstybės nekilnojamojo
turto nuomą, parengti įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus

Parengti Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo įgyvendinamųjų teisės
aktų projektai (vnt.) – 19 vnt.

Valstybės turto valdymo departamento
Valstybės turto valdymo politikos skyrius

III

Koordinuoti ministerijų perkėlimo į
naujas bendras patalpas projekto
įgyvendinimą

Parengta techninė užduotis ir sąlygos
tarptautiniam architektūriniam
konkursui vykdyti (proc.) – 100 proc.

Valstybės turto valdymo departamento
Valstybės turto valdymo politikos skyrius

IV

Įgyvendinant Valstybinio turto
efektyvaus centralizuoto valdymo
sistemos sukūrimo ir įdiegimo
projektą, parengti valstybės
nekilnojamojo turto ilgalaikes
efektyvaus valdymo gaires

Pasirašyta sutartis su konsultacinių
paslaugų valstybės nekilnojamojo
turto ilgalaikėms efektyvaus valdymo
gairėms parengti teikėju (vnt.) – 1 vnt.

Valstybės turto valdymo departamento
Valstybės turto valdymo politikos skyrius

III

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

Mokesčių politikos departamento
Tiesioginių mokesčių ir tarptautinio
apmokestinimo skyrius

IV

Parengti ir pateikti Vyriausybei
Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo ir Lietuvos
Respublikos valstybinio socialinio
draudimo įstatymo pakeitimo
įstatymų projektai (vnt.) – 2 vnt.

Mokesčių politikos departamento
Mokesčių ir muitų administravimo
skyrius

IV

Parengti Lietuvos Respublikos
gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo pataisą, įgyvendinančią
pajamų mokesčio lengvatą,
skatinančią mokytis visą gyvenimą
Parengti Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo
ir Lietuvos Respublikos valstybinio
socialinio draudimo įstatymo
pakeitimo projektus, nustatant
galimybę valstybinio socialinio
draudimo įmokų permoką įskaityti
kitų mokesčių, administruojamų
Valstybinės mokesčių inspekcijos,
nepriemokai padengti, o kitų
mokesčių, administruojamų
Valstybinės mokesčių inspekcijos,
permoką įskaityti valstybinio
socialinio draudimo įmokų
nepriemokai padengti
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Parengti Lietuvos Respublikos
labdaros ir paramos įstatymo
pataisas, nustatančias pagrįstą
paramos gavėjų aprėptį, siekiant
užtikrinti su paramos teikimu ir
gavimu susijusių mokestinių
lengvatų aprėpties proporcingumą
Parengti Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
pataisas, siekiant supaprastinti
pridėtinės vertės mokesčio (toliau –
PVM) grąžinimo tvarką
Patobulinti viešojo sektoriaus
subjektų buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės teisinį reguliavimą,
siekiant reglamentuoti pensijų
anuitetų fondų apskaitą, kartu
rengiant ir apibendrintus viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų
paaiškinimus aktualiais viešojo
sektoriaus subjektams klausimais
Patobulinti verslo subjektų
buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės teisinį reguliavimą,
atsižvelgiant į tarptautinių
finansinės atskaitomybės standartų
nuostatas dėl finansinio turto ir
įsipareigojimų grupavimo ir
vertinimo, į Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo
nuostatas dėl rezervo akcijoms
suteikti bei siekiant aiškumo
apskaitoje rodant valstybės įmonės
savininko kapitalo didinimą ar
mažinimą
Atsakyti žodžiu ir raštu į viešojo
sektoriaus subjektų per
Konsultacinį centrą pateiktus
klausimus dėl viešojo sektoriaus
subjektų buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės

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

Mokesčių politikos departamento
Mokesčių ir muitų administravimo
skyrius

IV

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas (vnt.) – 1 vnt.

Mokesčių politikos departamento
Netiesioginių mokesčių skyrius

III

Parengti ir finansų ministro įsakymais
patvirtinti viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartai
(vnt.) – 5 vnt.

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

IV

Parengti ir Finansų ministerijos
interneto svetainėje paskelbti
apibendrinti viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartų paaiškinimai (vnt.) – 5 vnt.

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

III–IV

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

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

IV

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

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

III–IV

9

Patobulinti viešojo sektoriaus
subjektų atskaitomybės
reglamentavimą, siekiant
optimalaus išteklių fondo
pripažinimo (atsisakant valstybės
įmonės Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo
nutraukimo fondo), optimalios
viešojo sektoriaus subjektų
atsiskaitymo tvarkos, kad
Vyriausybė, atsiskaitydama Seimui
už veiklos rezultatus, kartu pateiktų
ir konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinius

Parengti ir pateikti Vyriausybei
Lietuvos Respublikos įstatymų
projektai: Viešojo sektoriaus
atskaitomybės, Valstybės įmonės
Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo fondo,
Biudžeto sandaros, Energetikos,
Valstybės kontrolės įstatymų ir Seimo
statuto pakeitimo projektai – 6 vnt.

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

III

Peržiūrėti buhalterinės apskaitos
teisinį reguliavimą, siekiant, kad jis
būtų aktualus apskaitą tvarkant
skaitmeninėmis priemonėmis,
kitokiomis priemonėmis tvarkant
tik nesant galimybių taikyti
skaitmenines priemones

Parengtas ir pateiktas derinti
suinteresuotoms institucijoms
Buhalterinės apskaitos įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas (vnt.) –
1 vnt.

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

IV

Nustatyti viešojo sektoriaus
subjektų buhalterinei apskaitai
tvarkyti skirtos priemonės
(informacinės sistemos) teisinį
reguliavimą

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Buhalterinės apskaitos įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas (vnt.) –
1 vnt.

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

II**

Tikslinti viešųjų juridinių asmenų,
priskiriamų prie viešojo sektoriaus
subjektų, finansinių ataskaitų
teikimo teisinį reguliavimą, siekiant
vieno langelio principo

Parengtas ir finansų ministro įsakymu
patvirtintas Viešųjų įstaigų,
priskiriamų prie viešojo sektoriaus
subjektų, metinių finansinių ataskaitų
rinkinio duomenų ir kitos
informacijos teikimo Juridinių
asmenų registrui tvarkos aprašo
pakeitimo projektas (vnt.) – 1 vnt.

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

III

Priėmus Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų nemokumo
įstatymą parengti įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus

Parengti Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų nemokumo įstatymo
įgyvendinamųjų teisės aktų projektai
(vnt.) – 14 vnt.

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

IV
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Patobulinti nemokumo
administratorių atlygio teisinį
reguliavimą skatinant efektyvų
administratoriaus darbą ir siekiant
jo objektyvaus vertinimo
Patobulinti nemokumo
administratorių atrankos teisinį
reguliavimą, siekiant spręsti
praktikoje kylančias problemas dėl
nemokumo administratorių
juridinių asmenų darbo krūvio
įvertinimo

Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
nutarimo „Dėl atlygio už bankroto
proceso administravimą dydžių
nustatymo“ projektas (vnt.) – 1 vnt.
Atlikta vieša bankroto administratorių
apklausa, siekiant nustatyti praktikoje
kylančias problemas (vnt.), – 1 vnt.
Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
nutarimo „Dėl Nemokumo
administratorių atrankos taisyklių
patvirtinimo“ projektas (vnt.) – 1 vnt.

Įgyvendinti EK vykdomo
Struktūrinių reformų rėmimo
programos veiklas

Suorganizuota konferencija apie
priemones skirtas išvengti bankroto
ES ir jų pritaikymą Lietuvoje (vnt.) –
1 vnt.

Nustatyti gretutines priemones
nemokumo sistemos
veiksmingumui didinti

Parengtas gretutinių priemonių
nemokumo sistemos veiksmingumui
didinti planas ir pateiktas atitinkamą
sritį kuruojančiam finansų
viceministrui (vnt.) – 1 vnt.

Įvertinti turto ir verslo vertintojų
teisinį reguliavimą, siekiant
nustatyti teisinio reguliavimo
pakankamumą bei efektyvumą,
kylančias problemas ir tobulintinas
sritis

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

Parengta turto ir verslo vertinimo
veiklos teisinio reguliavimo
stebėsenos pažyma ir pateikta
Teisingumo ministerijai (vnt.) – 1 vnt.
Parengta turto vertinimo ataskaitų
kokybės užtikrinimo ir vertintojų
veiklos priežiūros modelio tobulinimo
ataskaita (vnt.) – 1 vnt.

IV

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

IV

II**

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

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

IV

II**

II**

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

Parengtas ir pateiktas derinti
suinteresuotoms institucijoms
Lietuvos Respublikos turto ir verslo
vertinimo pagrindų įstatymo projektas
(vnt.) – 1 vnt.

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

IV

Parengti finansinių priemonių
įgyvendinimo valstybės biudžeto
lėšomis modelį

Parengtas finansinių priemonių
įgyvendinimo valstybės biudžeto
lėšomis modelis (vnt.) – 1 vnt.

Investicijų departamento
Finansinių priemonių skyrius

IV
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Atnaujinta nuotolinio darbo tvarka
(vnt.) – 1 vnt.

Personalo valdymo skyrius

III

Personalo valdymo skyrius

IV

Personalo valdymo skyrius

IV

Sukoordinuotos Finansų ministerijos
administracijos padalinių vykdomų
procesų peržiūros (vnt.) – 20 vnt.

Veiklos valdymo departamento
Organizacijos vystymo skyrius

IV

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

Valstybės iždo departamento Iždo
apskaitos ir atskaitomybės skyrius

III–IV

Parengti 2020 metų Rezervinio
(stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos
projektą

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

Biudžeto departamento
Ūkio sektorių skyrius

Sudaryti 2019 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

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

Padidinti Finansų ministerijos
darbuotojų įsitraukimą

Patobulinti kvalifikacijos kėlimo ir
mokymų sistemą

01-01-03

01-01-08

01-01-10

Apmokėti valstybės
lėšų valdymo
išlaidas

Planuoti ir pervesti
lėšas į Rezervinį
(stabilizavimo)
fondą

Atlyginti VĮ Turto
bankui už valstybės
nekilnojamojo turto
ir akcijų pardavimą

Inicijuoti Finansų ministerijos
administracijos padalinių vykdomų
procesų peržiūras, siekiant didinti
ministerijos veiklos efektyvumą, ir
koordinuoti jų įgyvendinimą
Valstybės iždo sąskaitos išrašo
pagrindu įrašyti į apskaitos
sistemas Lietuvos banko nurašytus
paslaugų mokesčius

Parengtos gairės Finansų ministerijos
administracijos padalinių vadovams
darbuotojų skatinimo klausimais
(vnt.) –1 vnt.
Atlikus mokymų organizavimo
proceso analizę, parengtos mokymų
organizavimo taisyklės (vnt.) –1 vnt.

140,0

97 809,0
III–IV

III–IV

1 443,0
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01-01-11

01-01-12

01-01-13

01-01-14

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

Atlikti Lietuvos Respublikos
valstybės institucijų, įstaigų,
įmonių ir kitų institucijų pateiktų
paraiškų kompensuoti Lietuvos
Respublikos atstovų kelionių į ES
Tarybos darbo struktūrų
susitikimus išlaidas ir su tuo
susijusių dokumentų patikrą, rengti
pažymas dėl išlaidų pagal paraiškas
apmokėjimo

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

Veiklos valdymo departamento Finansų
skyrius

III–IV

750,0

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

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

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

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

III–IV

1 448,0

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

Pasirašytos valstybės biudžeto lėšų
naudojimo sutartys su finansų
ministro įsakyme dėl valstybės
biudžeto lėšų paskirstymo tradicinėms
Lietuvos religinėms bendruomenėms,
bendrijoms ir centrams nurodytais
subjektais (vnt.) – 15 vnt.

Paskirstyti valstybės biudžete
numatytas lėšas savivaldybėms

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

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

I*

Biudžeto departamento Švietimo,
kultūros ir socialinių sektorių skyrius

1 356,0

III–IV

Biudžeto departamento Valstybės ir
savivaldybių biudžetų sudarymo skyrius

IV

1 300,0
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01-01-15

02-01-01

02-01-05

02-01-06

bendrijoms
išmokėti
Dalyvauti rengiantis
įgyvendinti dalį ES
programos „Parama
viešųjų finansų
valdymui
Ukrainoje“ ir
įgyvendinant šios
programos dalį
Palaikyti Viešojo
sektoriaus apskaitos
ir ataskaitų
konsolidavimo
informacinę sistemą
(toliau – VSAKIS)

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

Palaikyti
Stebėsenos
informacinę sistemą
(toliau – SIS)

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

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

Pervestos CPVA nacionalinio
bendrojo finansavimo lėšos
programos „Parama viešųjų finansų
valdymui Ukrainoje“ daliai
įgyvendinti (proc.) – 100 proc.
Atlikti VSAKIS funkcinių galimybių
pakeitimai, atsižvelgiant į
pasikeitusius teisės aktus (proc.) – 100
proc
Atlikta elektroninio parašo naudojimo
galimybių analizė (vnt.) – 1 vnt.
Išspręsti VSAKIS iki 2019 m.
gruodžio 1 d. registruoti incidentai
(poreikis) (proc.) – ne mažiau kaip 95
proc.

Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų
departamento Tarptautinių reikalų
skyrius

Informacinių technologijų departamento
Informacinių sistemų skyrius,
Valstybės turto valdymo departamento
Viešojo sektoriaus ir finansinių ataskaitų
konsolidavimo skyrius

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

Visų įstaigų bazės, kuriose veikia
VBAMS ir Finansų valdymo ir
apskaitos informacinės sistemos
(toliau – FVAIS), funkcinės
galimybės pritaikytos veikimui
aukštesne Microsoft Dynamics NAV
versija (NAV 2017 versija), visos
VBAMS ir FVAIS duomenų bazės
perkeltos veikti į Microsoft Dynamics
NAV 2017 versiją (proc.) – 100 proc.
Išspręsti VBAMS ir FVAIS iki 2019
m. gruodžio 1 d. registruoti incidentai
(poreikis) (proc.) – ne mažiau kaip 95
proc.
Atlikti SIS funkcinių galimybių
pakeitimai, atsižvelgiant į
pasikeitusius teisės aktus (proc.) – 100
proc.

171,0

IV
435,0
IV

IV

Įdiegta elektroninio parašo funkcinė
galimybė (vnt.) – 1 vnt.
Atlikti VBAMS funkcinių ir
techninių galimybių pakeitimus
atsižvelgiant į naudotojų poreikius
ir teisės aktų reikalavimus,
pasirengimą informacinių
technologijų infrastruktūros
konsolidavimui

IV

II**

Valstybės iždo departamento
Finansavimo ir analizės skyrius,
Informacinių technologijų departamento
Valstybės biudžeto, apskaitos ir
mokėjimų sistemos skyrius

II**

903,0

IV

Informacinių technologijų departamento
Informacinių sistemų skyrius

IV

100,0
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02-01-07

02-01-09

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

Didinti strateginio
ir biudžeto
planavimo,
valdymo ir
stebėsenos
efektyvumą

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

Parengti Išlaidų peržiūros metodiką
ir atlikti išlaidų peržiūras švietimo,
sveikatos apsaugos ir socialinės
apsaugos srityse
Valstybės biudžete išskirti
valstybės veiklos sritis ir joms
nustatyti siekiamus rodiklius

03-01-03

Informacinių technologijų departamento
Informacinių sistemų skyrius

IV

Sukurta pirma interneto svetainės
versija (vnt.) – 1 vnt.

Valstybės iždo departamento Iždo
apskaitos ir atskaitomybės skyrius

IV

Viešųjų finansų sistemos valdymo grupė

II**

232,0

Parengta Išlaidų peržiūros metodika
(vnt.) – 1 vnt.
Parengtos išlaidų peržiūros ataskaitos,
kuriose pateikti pasiūlymai dėl galimų
valstybės ir savivaldybių biudžeto
lėšų sutaupymų (vnt.) – 3 vnt.
Parengtas ir pateiktas Vyriausybei
Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Viešųjų finansų sistemos valdymo grupė

IV

Parengtas Lietuvos Respublikos
strateginio valdymo įstatymo
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Viešųjų finansų sistemos valdymo grupė

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

Viešųjų finansų sistemos valdymo grupė,
Investicijų departamento Kokybės
užtikrinimo skyrius

Parengti ir patvirtinti dvišalio
bendradarbiavimo fondo sutartį tarp
Lietuvos ir valstybių donorių

Parengta ir patvirtinta dvišalio
bendradarbiavimo fondo sutartis tarp
Lietuvos ir valstybių donorių (vnt.) –
1 vnt.

Investicijų departamento
Investicijų politikos skyrius

II**

Suorganizuoti tarptautinę
konferenciją, siekiant stiprinti
dvišalius ryšius tarp Lietuvos ir
Norvegijos valstybinių institucijų ir
jų gebėjimus investicinio požiūrio
taikymo srityje

Suorganizuota tarptautinė
konferencija investicinio požiūrio
taikymo srityje, planuojant viešąsias
intervencijas (vnt.) – 1 vnt.

Investicijų departamento
Investicijų politikos skyrius

IV

Parengti Lietuvos Respublikos
strateginio valdymo įstatymą ir
sklandžiai pereiti prie kokybiškos
strateginio planavimo dokumentų
sistemos
Administruoti
Europos
ekonominės erdvės
(EEE) ir Norvegijos
finansinius
mechanizmus

Išspręsti SIS iki 2019 m. gruodžio 1 d.
registruoti incidentai (poreikis) (proc.)
– ne mažiau kaip 95 proc.

1 211,5

IV

14 135,0
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Parengti ir patvirtinti 2014–2021
metų EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų įgyvendinimui
reikalingus teisės aktus

Parengtos ir patvirtintos 2014–2021
metų EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų administravimo ir
finansavimo taisyklės (vnt.) – 1 vnt.

Sukurti EEE ir Norvegijos
finansinio mechanizmo viešinimo
priemones televizijoje, spaudoje ir
socialinėje erdvėje

Sukurtas aktyvus profilis socialinėje
erdvėje (vnt.) – 1 vnt.
Suorganizuota žurnalistų kelionė į
Norvegiją (vnt.) – 1 vnt.
Sudaryta sutarčių su projektų
vykdytojais (mln. eurų, ES lėšų) –
397,8 mln. eurų

Investicijų departamento
Kokybės užtikrinimo skyrius

II**

Komunikacijos skyrius

IV

Komunikacijos skyrius

IV

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

IV

Parengtos ir panaudotos rengiant
2021–2027 metų ES fondų investicijų
programos projektą 12 sektorių
rekomendacijos dėl didžiausia
apimtimi finansuojamų sektorių
priklausomybės nuo ES fondų
investicijų mažinimo („exit
strategijos“) (vnt.) – 12 vnt.

Investicijų departamento
Investicijų politikos skyrius

II**

Parengti 2021–2027 metų ES fondų
investicijų programos projektą

Parengtas 2021–2027 metų ES 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

IV

Peržiūrėti ES struktūrinių fondų
administravimo procesų
efektyvumą ir juos optimizuoti

Supaprastintų ES struktūrinių fondų
lėšų administravimo procesų skaičius
(vnt.) – 2 vnt.

Investicijų departamento
Kokybės užtikrinimo skyrius

IV

Parengti 2014–2020 metų ES
struktūrinių fondų motyvacinę
sistemą institucijoms

Parengta 2014–2020 metų ES
struktūrinių fondų motyvacinė sistema
institucijoms, skatinanti siekti gerų
rezultatų (vnt.) – 1 vnt.

Investicijų departamento
Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros
skyrius

IV

Parengti 2021–2027 m. ES fondų
valdymo ir kontrolės sistemos
koncepciją

Parengta 2021–2027 metų ES fondų
valdymo ir kontrolės sistemos
koncepcija (vnt.) – 1 vnt.

Investicijų departamento
Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros
skyrius

IV

Teikti rekomendacijas tarpinėms
institucijoms, siekiant spartinti
investicijas prioritetinėse srityse

03-01-04

Administruoti
2014–2020 metų
ES struktūrinius
fondus

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

Projektų vykdytojams išmokėta
(investuota mln. eurų ES lėšų) suma –
447,9 mln. eurų

4 504,0
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Atlikti išlaidų deklaravimo EK
dokumentų rengimo proceso
analizę, siekiant jį paspartinti

Sutaupyta 2014–2020 metų ES
investicijų lėšas administruojančių
institucijų darbuotojų darbo laiko
(val.) – ne mažiau kaip 170 valandų

Išlaidų investicijoms deklaravimo
departamento
Išlaidų deklaravimo skyrius

III–IV

Atlikti pranešimų apie pažeidimus
teikimo EK proceso analizę,
siekiant jį optimizuoti

Sutaupyta pranešimus apie
pažeidimus teikiančių darbuotojų
darbo laiko (val.) – ne mažiau kaip
120 valandų

Išlaidų investicijoms deklaravimo
departamento
Grąžinamų lėšų ir rizikingų išlaidų
vertinimo skyrius

III–IV

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

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

Organizuoti ir įgyvendinti ES
fondų ir kitų valstybės investicijų
panaudojimo vertinimo veiklas

Atlikti 2019 metais vertinimai (vnt.) –
2 vnt.

Finansų politikos departamento
Ekonominės analizės ir vertinimo skyrius

III

646,0

Įgyvendinti 2019–2020 metų
informavimo ir viešinimo
priemonių plane 2019 metams
numatytas informavimo ir
komunikacijos veiklas

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

Komunikacijos skyrius

III–IV

748,0

Patikrintos ES struktūrinių fondų
išlaidų deklaracijos (proc.) – 100
proc.
Užtikrinti sklandų ES paramos lėšų
gavimą tolesniam investicijų
finansavimui

Parengtos ir pateiktos 2014–2020
metų ES struktūrinių fondų mokėjimo
paraiškos EK (vnt.) – 12 vnt.
Patikrintos 2014–2020 metų ES
struktūrinių fondų metinės sąskaitos
(proc.) – 100 proc.

03-01-05

03-01-06

Užtikrinti valstybės
investicijų
vertinimą

Planuoti ir
įgyvendinti
komunikacijos ir
informavimo apie
ES investicijas
veiksmus

III–IV

III–IV

IV

IV
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03-01-07

03-01-08

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

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 proc.

Investicijų departamento Investicijų
analizės skyrius

IV

1 697,0

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

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

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

IV

5 062,0
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03-01-09

03-01-10

03-01-11

Skirti lėšų projektų
išlaidoms
finansuoti, kai
ministerija ir (arba)
kita valstybės
institucija, pagal
kompetenciją
atsakinga už
bendrai
finansuojamus iš
ES fondų arba kitos
tarptautinės
finansinės paramos
lėšų ūkio sektorius,
viršija valstybės
biudžete jai
numatytus
asignavimus
projektams
įgyvendinti
Skirti valstybės
biudžeto dotacijas
savivaldybėms
pagal 2014–2020
metų ES fondų
investicijų veiksmų
programą
įgyvendinamų
projektų nuosavam
indėliui užtikrinti

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

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

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

Investicijų departamento Investicijų
analizės skyrius

IV

33 109,0

Skirti dotacijas savivaldybėms
nuosavų lėšų indėliui ar jo daliai
padengti

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

Investicijų departamento Investicijų
analizės skyrius

IV

7 000,0

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

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

Investicijų departamento
Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros
skyrius

III–IV

367,0
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03-01-12

Skirti lėšų ES
struktūrinių fondų
projektų
netinkamoms
deklaruoti EK
išlaidoms, kai jos
turi būti apmokėtos
projektų
vykdytojams,
apmokėti

Užtikrinti netinkamų deklaruoti EK
išlaidų apmokėjimą

Pateikti siūlymai arba priimti
sprendimai dėl lėšų skyrimo pagal
finansų ministro 2018 m. rugpjūčio 27
d. įsakymu Nr. 1K-294 nustatytą
tvarką (proc.) – 100 proc.

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

IV

50,0

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 2019 metų valstybės
piniginių išteklių srautų prognozes
ir užtikrinti skolinių įsipareigojimų
vykdymą laiku
Sudaryti išvestinių finansinių
priemonių sandorius draudžiantis
nuo valiutų kursų pokyčių rizikos ir
užtikrinti skolinių įsipareigojimų
kita valiuta vykdymą

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

III–IV
443 889,0

Valstybės iždo departamento
Prognozavimo ir rizikos valdymo skyrius

III–IV

Valstybės iždo departamento Skolinimosi
ir pinigų valdymo skyrius

II**

Organizuoti esant poreikiui
skolinimąsi ir koordinuoti su juo
susijusių mokesčių sumokėjimą

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

Suorganizuoti 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

III–IV

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

IV

3 413,0

358,0
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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

III–IV
4 002,0

Valstybės iždo departamento Iždo
apskaitos ir atskaitomybės skyrius

III–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 ES
biudžeto pajamas ir
vykdant
įsipareigojimus
pervesti ES
nuosavus išteklius
Dalyvauti stiprinant
atstovavimą
Lietuvai ES ir
tarptautinėse
organizacijose ir
vykdant
įsipareigojimus
sumokėti narystės
mokesčius ir įnašus
ES ir tarptautinėms
finansų
institucijoms

Pervesti ES nuosavus išteklius į EK
sąskaitą

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

ES ir tarptautinių reikalų departamento
ES biudžeto skyrius

III–IV

384 969,0

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

Pervestos privalomos lėšos
direktoriaus patarėjo pareigybei
Europos rekonstrukcijos ir plėtros
banke išlaikyti (tūkst. eurų) – 62 tūkst.
eurų.

ES ir tarptautinių reikalų departamento
Tarptautinių reikalų skyrius

II**

73 296,0

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) – 4
tūkst. eurų.

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

II**
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Sumokėti administravimo išlaidas
pagal Pasaulio sveikatos
organizacijos Tabako kontrolės
pagrindų konvenciją

Sumokėtas Lietuvos Respublikos
narystės mokestis Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos Pasauliniam mokesčių
skaidrumo forumui (tūkst. eurų) – 20
tūkst. eurų.
Sumokėtos administravimo išlaidos
pagal Pasaulio sveikatos organizacijos
Tabako kontrolės pagrindų konvenciją
(tūkst. eurų) – 6,3 tūkst. eurų.

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) – 5 300 tūkst. eurų.

ES ir tarptautinių reikalų departamento
ES reikalų koordinavimo ir analizės
skyrius

III

Sumokėti Lietuvos Respublikos
įmokėtojo kapitalo įnašą į Europos
stabilumo mechanizmą

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

ES ir tarptautinių reikalų departamento
ES reikalų koordinavimo ir analizės
skyrius

I*

ES ir tarptautinių reikalų departamento
Tarptautinių reikalų skyrius

II**

ES ir tarptautinių reikalų departamento
Tarptautinių reikalų skyrius

III–IV

ES ir tarptautinių reikalų departamento
Tarptautinių reikalų skyrius

III

ES ir tarptautinių reikalų departamento
Tarptautinių reikalų skyrius

III–IV

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

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 įnašą Tarptautinei plėtros
asociacijai
Sumokėti įnašą į Pabėgėlių
Turkijoje rėmimo priemonę
Sumokėti įnašą į Europos
investicijų banko Rytų partnerystės
techninės pagalbos patikos fondą
Sumokėti įnašą į Europos plėtros
fondą

Sumokėtas įnašas Tarptautinei plėtros
asociacijai (tūkst. eurų) – 1 000 tūkst.
eurų.
Sumokėtas įnašas į Pabėgėlių
Turkijoje rėmimo priemonę (eurais) –
813 559,86 euro
Sumokėtas Lietuvos Respublikos
įnašas į Europos investicijų banko
Rytų partnerystės techninės pagalbos
patikos fondą (tūkst. eurų) – 100
tūkst. eurų.
Sumokėtas Lietuvos Respublikos
įnašas į Europos plėtros fondą (eurais)
– 8 315 380 eurų.

___________________________
_____________________
* Įgyvendinta per I ketvirtį.
** Įgyvendinta per II ketvirtį.

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

II**

Mokesčių politikos departamentas

I*

10 499,0

