PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2015 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1K-086
FINANSŲ MINISTERIJOS 2015 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
(eurai)

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

Organizuoti Finansų ministerijos
veiklą

10779104,0
Parengti 2015 metų Lietuvos
stabilumo programos projektą
Parengti ekonominės raidos
scenarijus, kuriuos sudaro vidutinio
laikotarpio makroekonominių rodiklių
projekcijos, atitinkančios Europos
sąskaitų sistemos (ESS 2010)
reikalavimus

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

Fiskalinės politikos departamento
Makroekonomikos skyrius

II

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

Fiskalinės politikos departamento
Makroekonomikos skyrius

I, III

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

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

Fiskalinės politikos departamento
Fiskalinės priežiūros ir sektorinės
analizės skyrius

II

Parengti vidutinės trukmės valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų
konsoliduotos visumos pajamų
projekcijas

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

Fiskalinės politikos departamento
Planavimo ir analizės skyrius

I, III

Parengti ir Europos Komisijai pateikti
Lietuvos Respublikos 2016 metų
valdžios sektoriaus planinius
fiskalinius rodiklius pagal dviejų
teisės aktų rinkinio reikalavimus

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

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

IV

Vykdant Lietuvos Respublikos
fiskalinės sutarties įgyvendinimo
konstitucinio įstatymo nuostatas,
parengti ir pateikti Lietuvos
Respublikos Seimui šio įstatymo

Parengtas Lietuvos Respublikos Seimo
nutarimo dėl vidutinio laikotarpio tikslo
nustatymo projektas (vnt.) – 1 vnt.

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

I

2

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas
įgyvendinamuosius teisės aktų
projektus

Didinti mokesčių administratorių
tarptautinio bendradarbiavimo
prielaidas ir siekti teisingo mokesčių
tarp valstybių paskirstymo didinant
tarptautinių susitarimų skaičių bei
diegiant aukščiausius pasaulinius
standartus šioje srityje

Užtikrinti ES teisės (acquis
communautaire) perkėlimą į
nacionalinius teisės aktus

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Parengtas Lietuvos Respublikos Seimo
nutarimo dėl einamųjų metų ir po jų
einančių metų struktūrinio postūmio
užduočių ir jų gairių likusiems vidutinio
laikotarpio metams nustatymo projektas
(vnt.) – 1 vnt.

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

II

Paskelbta Globalinio forumo skaidrumo
ir keitimosi informacija mokesčių
klausimais Lietuvos II etapo įvertinimo
išvada (vnt.) – 1 vnt.

Mokesčių departamento
Mokesčių administravimo skyrius

III

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

Mokesčių departamento
Mokesčių administravimo skyrius
ir Tiesioginių mokesčių ir
tarptautinio apmokestinimo
skyrius

IV

Parengtas Lietuvos Respublikos pelno
mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo,
į nacionalinę teisę perkeliančio 1990 m.
liepos 23 d. Tarybos direktyvos
90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių
sistemos, taikomos įvairių valstybių
narių patronuojančioms ir dukterinėms
bendrovėms, nuostatas, projektas (vnt.)
– 1 vnt.

Mokesčių departamento
Tiesioginių mokesčių ir
tarptautinio apmokestinimo
skyrius

III

Parengtas teisės akto, į nacionalinę teisę
perkeliančio 2014 m. gruodžio 9 d.
Tarybos direktyvos 2014/107/ES, kuria
iš dalies keičiamos Direktyvos
2011/16/ES nuostatos, susijusios su
privalomais automatiniais
apmokestinimo srities informacijos
mainais, nuostatas, projektas (vnt.) – 1
vnt.

Mokesčių departamento
Mokesčių administravimo skyrius

IV

Asignavimai
(eurai)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Tobulinti mokesčių teisės aktus

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Parengti teisės aktų, sudarančių sąlygas
mokesčių mokėtojams sumokėti pagal
vieną mokėjimo nurodymą keletą
mokesčių, projektai (vnt.) – 2 vnt

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

II

Mokesčių departamento
Tiesioginių mokesčių ir
tarptautinio apmokestinimo
skyrius

II

Mokesčių departamento
Tiesioginių mokesčių ir
tarptautinio apmokestinimo
skyrius

II

Išnagrinėti pasiūlymai dėl mokesčių
teisės aktų pakeitimų siekiant didinti
verslo finansavimo alternatyviomis
priemonėmis galimybes ir pateikta
išvada Lietuvos Respublikos
Vyriausybei (vnt.) – 1 vnt.
Parengtas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d.
nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių
valstybės rinkliavos dydžių ir šios
rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo,
kuriuo įgyvendinamos Lietuvos
Respublikos rinkliavų įstatymo
nuostatos dėl kasmetinės konkrečių
valstybės rinkliavos dydžių peržiūros,
projektas (vnt.) – 1 vnt.

Parengti Lietuvos Respublikos 2016
metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo
projektą

Parengtas Lietuvos Respublikos 2016
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo projektas (vnt.) –
1 vnt.

Biudžeto departamento Biudžeto
planavimo ir metodologijos
skyrius, Švietimo, kultūros ir
socialinių sektorių skyrius, Ūkio
sektorių skyrius, Savivaldybių
biudžetų skyrius, Investicijų
skyrius, Valstybės valdymo ir
apsaugos sektorių skyrius

Parengti valstybės lėšų, skirtų
valstybės kapitalo investicijoms,
naudojimo 2014 metais ataskaitą ir
paskelbti Finansų ministerijos
tinklalapyje

Parengta valstybės lėšų, skirtų valstybės
kapitalo investicijoms, naudojimo 2014
metais ataskaita ir paskelbta Finansų
ministerijos tinklalapyje (vnt.) – 1 vnt.

Biudžeto departamento
Investicijų skyrius

III–IV

II

Asignavimai
(eurai)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Veiksmo pavadinimas

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

Parengti Valstybės investicijų 2016–
2018 metų programos projektą

Parengtas Valstybės investicijų 2016–
2018 metų programos projektas (vnt.) –
1 vnt.

Biudžeto departamento
Investicijų skyrius

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

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

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

I–IV

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

Parengtos ir pateiktos Europos
Komisijai
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo
per sieną programos išlaidų ataskaitos ir
tarpinio mokėjimo paraiškos (vnt.) – 3
vnt.

Nacionalinio fondo departamento
ES struktūrinių fondų išlaidų
deklaravimo skyrius

I–IV

Patikrinti viešosios įstaigos Centrinės
projektų valdymo agentūros pateiktas
2007–2013 metų Ignalinos programos
nacionalinės agentūros mokėjimo
paraiškas ir jas pateikti Energetikos
ministerijai

Patikrintos viešosios įstaigos Centrinės
projektų valdymo agentūros pateiktos
2007–2013 metų Ignalinos programos
nacionalinės agentūros mokėjimo
paraiškos ir jos pateiktos Energetikos
ministerijai (proc.) – 100 proc.

Nacionalinio fondo departamento
Tarptautinės finansinės paramos
išlaidų deklaravimo skyrius

I–IV

Parengti teisės aktų, susijusių su
valstybės politikos buhalterinės
apskaitos, finansinės atskaitomybės ir
audito politikos srityje įgyvendinimu,
projektus

Parengti teisės aktų, tobulinančių
buhalterinės apskaitos, finansinių
ataskaitų sudarymo ir jų audito
reglamentavimo suderinamumą ir
pakankamumą, projektai (vnt.) – 7 vnt.

Apskaitos metodologijos
departamento
Apskaitos ir audito skyrius

I–IV

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

IV

Asignavimai
(eurai)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės
Parengti teisės aktų, teisės aktų
pakeitimo ir papildymo, tobulinant
buhalterinės apskaitos, tvarkomos pagal
viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus
(toliau – VSAFAS), ir finansinių
ataskaitų sudarymo, reglamentavimo
suderinamumą ir pakankamumą,
projektai (vnt.) – 16 (vnt.)

Atsakyti į viešojo sektoriaus subjektų
klausimus dėl viešojo sektoriaus
subjektų buhalterinės apskaitos ir
finansinės atskaitomybės žodžiu ir
raštu

Pirmininkauti Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartų komitetui ir techniškai jį
aptarnauti

Atlikti 2009–2014 m. Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos
finansinių mechanizmų audito
institucijos funkcijas

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

Surengta Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartų
komiteto posėdžių (vnt) – 2 vnt.
Pateikti pasiūlymai Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartų komitetui dėl keturiolikos
VSAFAS projektų (vnt.) – 14 vnt.
Parengta ir pateikta 2009–2014 m. EEE
ir Norvegijos finansinių mechanizmų
paramos programų ir deklaruotų išlaidų
vertinimo ataskaita (vnt.) – 1 vnt.

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Apskaitos metodologijos
departamento
Viešojo sektoriaus subjektų
apskaitos skyrius

I–IV

Apskaitos metodologijos
departamento
Viešojo sektoriaus subjektų
apskaitos skyrius

I–IV

Apskaitos metodologijos
departamento direktorius, Viešojo
sektoriaus subjektų apskaitos
skyrius

I–IV

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

I–IV

Asignavimai
(eurai)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir
Seimo Audito komitetui pateikta metinė
vidaus audito tarnybų veikimo 2014 m.
viešuosiuose juridiniuose asmenyse,
kurie valdo, naudoja valstybės ir
savivaldybių turtą ir juo disponuoja,
ataskaita (vnt.) – 1 vnt.

Vidaus audito ir finansų kontrolės
metodologijos departamento
Vidaus audito analizės skyrius

II

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

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

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

I–IV

Užtikrinti ES Teisingumo Teismo
sprendime (byla C-481/12) pateikto
ES teisės aktų nuostatų aiškinimo
praktinį įgyvendinimą, licencijų
išdavimo reglamentavimo tobulinimą

Parengtas Lietuvos Respublikos
tauriųjų metalų ir brangakmenių
valstybinės priežiūros įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas (vnt.) – 1
vnt.

Įstaigų veiklos priežiūros skyrius

IV

Parengti teisės aktų, į nacionalinę
teisę perkeliančių 2014 m. gegužės 15
d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2014/59/ES dėl kredito
įstaigų ir investicinių įmonių
pertvarkymo, kurie užtikrins
efektyvios pertvarkymo sistemos
sukūrimą, sumažinant galimą naštą
mokesčių mokėtojams, projektus

Parengti teisės aktų projektai (vnt.) – 6
vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kreditų ir
mokėjimų rinkų skyrius

II

Veiksmo pavadinimas
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

Asignavimai
(eurai)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas
Parengti teisės akto, į nacionalinę
teisę perkeliančio 2014 m. balandžio
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2014/49/ES dėl indėlių
garantijų sistemų, kuriame bus
nustatytos rizika pagrįstos įmokos ir
kuris užtikrins greitesnį kompensacijų
išmokėjimą ir geresnį indėlininkų
informavimą, projektą
Parengti teisės aktų, į nacionalinę
teisę perkeliančių informacijos apie
emitentus, kurių vertybiniais
popieriais leista prekiauti
reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo
reikalavimus ir prospekto, kuris turi
būti skelbiamas, kai vertybiniai
popieriai siūlomi visuomenei ar
įtraukiami į prekybos sąrašą,
reikalavimus tikslinančią 2013 m.
spalio 22 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2013/50/ES,
projektus
Parengti Lietuvos Respublikos
azartinių lošimų įstatymo 15 ir 24
straipsnių pakeitimo įstatymo ir
Lietuvos Respublikos loterijų ir
lošimų mokesčio įstatymo 6
straipsnio pakeitimo įstatymo
projektus, siekiant mažinti
administracinę naštą verslui
Parengti teisės akto, į nacionalinę
teisę perkeliančio kolektyvinio
investavimo į perleidžiamus
vertybinius popierius subjektų veiklos
reglamentavimą tikslinančią 2014 m.
liepos 23 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2014/91/ES,

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Parengtas teisės akto projektas (vnt.) –
1 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kreditų ir
mokėjimų rinkų skyrius

II

Parengti teisės aktų projektai (vnt.) – 2
vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kapitalo rinkų
skyrius

II

Parengti įstatymų projektai (vnt.) – 2
vnt.

Finansų rinkų politikos
departamentas Draudimo veiklos
skyrius

III

Parengtas teisės akto projektas (vnt.) –
1 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kapitalo rinkų
skyrius

III

Asignavimai
(eurai)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

projektą
Parengti Finansinio tvarumo įstatymo
pakeitimo, kuriuo bus įgyvendintos
tam tikros reglamento Nr. (ES)
806/2014 dėl bendro pertvarkymo
mechanizmo nuostatos, procedūriškai
užtikrinsiančios sklandų Lietuvos
Respublikos dalyvavimą bendroje
Bankų sąjungos kredito įstaigų ir
investicinių įmonių problemų
prevencijos ir pertvarkymo sistemoje,
projektą.

Parengtas teisės akto projektas (vnt.) –
1 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kreditų ir
mokėjimų rinkų skyrius

IV

Parengti įstatymo dėl
tarpvyriausybinio susitarimo dėl įnašų
į bendrą pertvarkymo fondą
pervedimo ir sujungimo ratifikavimo
projektą, užtikrinsiantį tiesioginį
minėto susitarimo taikymą Lietuvos
Respublikoje

Parengtas įstatymo projektas (vnt.) – 1
vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kreditų ir
mokėjimų rinkų skyrius

IV

Asignavimai
(eurai)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Parengti teisės akto, į nacionalinę
teisę perkeliančio 2014 m. liepos 23
d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2014/92/ES dėl mokesčių,
susijusių su mokėjimo sąskaitomis,
palyginamumo, mokėjimo sąskaitų
perkėlimo ir galimybės naudotis
būtiniausias savybes turinčiomis
mokėjimo sąskaitomis nuostatas,
kuris užtikrins, kad mažmeninė
bankininkystė teiktų naudą
vartotojams ir leistų laisviau
pasirinkti paslaugas, aiškiau palyginti
jų įkainius bei garantuotų priėjimą
prie bazinės mokėjimo sąskaitos
visiems ES piliečiams, projektą

Parengtas teisės akto projektas (vnt.) –
1 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kreditų ir
mokėjimų rinkų skyrius

IV

Parengti teisės akto, į nacionalinę
teisę perkeliančio 2014 m. vasario 4
d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2014/17/ES dėl vartojimo
kredito sutarčių dėl gyvenamosios
paskirties nekilnojamojo turto
nuostatas, kuris sukurs veiksmingą ir
konkurencingą vartotojų, kreditorių ir
kredito tarpininkų rinką, kurioje būtų
užtikrinta aukšto lygio vartotojų
apsauga, skatinant vartotojų
pasitikėjimą, judrumą, tarpvalstybinę
kreditorių ir kredito tarpininkų veiklą
ir vienodas veiklos sąlygas bei
užtikrinant, kad hipotekinių paskolų
rinkos veiktų atsakingai, projektą

Parengtas teisės akto projektas (vnt.) –
1 vnt.

Finansų rinkų politikos
departamento Kreditų ir
mokėjimų rinkų skyrius

IV

Asignavimai
(eurai)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas
Parengti teisės aktų, į nacionalinę
teisę perkeliančių su finansinių
priemonių rinkomis susijusią 2014 m.
gegužės 15 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2014/65/ES ir
2014 m. gegužės 15 d. reglamentą Nr.
600/2014 ir su piktnaudžiavimo rinka
susijusį 2014 m. balandžio 16 d.
reglamentą Nr. 596/2014, projektus
Atlikti 2015 metų Finansų
ministerijos ir Lietuvos Respublikos
finansų ministro valdymo sričiai
priskirtų įstaigų veiklos sričių,
kuriose yra didelė korupcijos
tikimybė, antikorupcinę analizę ir
vertinimą ir parengti išvadą
Atlikti dokumentų valdymo proceso
Finansų ministerijoje analizę, parengti
pasiūlymus Finansų ministerijos
viešojo valdymo tobulinimo darbo
grupei dėl jo tobulinimo
Atlikti Finansų ministerijai pavaldžių
biudžetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos centralizavimo galimybių
analizę

Atlikti valstybės lėšų, skirtų valstybės
kapitalo investicijoms, planavimo,
tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir
kontrolės kompiuterizavimo
galimybių analizę

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

Parengti teisės aktų projektai (vnt.) – 2
vnt.

Atlikus Lietuvos Respublikos finansų
ministro patvirtintų veiklos sričių 2015
metų antikorupcinę analizę ir vertinimą,
parengta ir pateikta Lietuvos
Respublikos finansų ministrui ir
Specialiųjų tyrimų tarnybai išvada
(vnt.) – 1 vnt.
Pateikti pasiūlymai Finansų ministerijos
viešojo valdymo tobulinimo darbo
grupei dėl Finansų ministerijos
dokumentų rengimo ir derinimo
procesų optimizavimo (vnt.) – 1 vnt.
Pateikti pasiūlymai Finansų ministerijos
viešojo valdymo tobulinimo darbo
grupei dėl buhalterinės apskaitos
funkcijų centralizavimo galimybių
(vnt.) – 1 vnt.
Pateikti pasiūlymai Finansų ministerijos
viešojo valdymo tobulinimo darbo
grupei dėl Valstybės investicijų
programos rengimo (tikslinimo) ir
valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo
investicijoms, naudojimo ataskaitų
sudarymo procesų optimizavimo (vnt.)
– 1 vnt.

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Finansų rinkų politikos
departamento Kapitalo rinkų
skyrius

IV

Personalo skyrius

IV

Kontrolės, korespondencijos ir
vertimų skyrius

III

Ekonomikos departamentas

IV

Biudžeto departamentas

II

Asignavimai
(eurai)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Reorganizuoti Finansų ministerijos
reguliavimo srities biudžetines
įstaigas Audito ir apskaitos tarnybą,
Turto vertinimo priežiūros tarnybą ir
Ūkio ministerijos reguliavimo srities
įstaigą Įmonių bankroto valdymo
departamentą prie Ūkio ministerijos

Įsteigta veikianti konsoliduota audito,
apskaitos, turto vertinimo ir įmonių
bankroto valdymo įstaiga (vnt.) – 1 vnt.

Įstaigų veiklos priežiūros skyrius

IV

Atlikti horizontaliąją Valstybinės
mokesčių inspekcijos ir Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos
atliekamų mokesčių ir įmokų
mokėtojų kontrolės funkcijų peržiūrą

Pateiktos rekomendacijos ir jų
įgyvendinimo priemonių, kurios
mažintų viešojo sektoriaus valdymo
apimtis ir išlaidas ir sudarytų prielaidas
didinti mokesčių ir įmokų mokėtojų
kontrolės (įmokų mokėjimo,
deklaravimo, išieškojimo, įmokų
mokėtojų patikrinimų procedūrų)
efektyvumą ir rezultatyvumą, planas
Finansų ministerijos viešojo valdymo
tobulinimo darbo grupei (vnt.) – 1 vnt.

Įstaigų veiklos priežiūros skyrius

IV

Atlikti horizontaliąją Lietuvos
Respublikos muitinės ir Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos atliekamų funkcijų,
susijusių su kovos su neapskaityta
ekonomika, mokesčių vengimu ir kitų
su finansinių valstybės interesų
gynimu susijusių priemonių
įgyvendinimu, peržiūrą

Pateiktos rekomendacijos ir jų
įgyvendinimo priemonių, kurios
mažintų viešojo sektoriaus valdymo
apimtis ir išlaidas ir sudarytų prielaidas
didinti kovos su neapskaityta
ekonomika, mokesčių vengimu ir kitų
su finansinių valstybės interesų gynimu
susijusių priemonių efektyvumą ir
rezultatyvumą, planas Finansų
ministerijos viešojo valdymo
tobulinimo darbo grupei (vnt.) – 1 vnt.

Įstaigų veiklos priežiūros skyrius

IV

Parengti strateginio planavimo
dokumentų projektus (Finansų
ministerijos 2016–2018 m. strateginį
veiklos planą ir valstybės kapitalo
investicijų paskirstymą pagal
investicijų projektus, Finansų

Parengti strateginio planavimo
dokumentų projektai (vnt.) – 4 vnt.

Ekonomikos departamentas

I, IV

Asignavimai
(eurai)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(eurai)

ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų
2015 metinius veiklos planus)

01-01-02

01-01-03

01-01-05

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

Apmokėti valstybės lėšų valdymo
išlaidas

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

Parengti Finansų ministerijos viešųjų
pirkimų plano projektą

Parengtas Finansų ministerijos viešųjų
pirkimų plano projektas (vnt.) – 1 vnt.

Ekonomikos departamentas

I

Parengti kompiuterinės įrangos
įsigijimo reikalavimus ir atnaujinti
kompiuterizuotų darbo vietų įrangą

Naudojant įsigytą įrangą atnaujintos
darbo vietos (vnt.) – 200 darbo vietų.

Informacinių technologijų
departamento Informacinių
technologijų infrastruktūros
skyrius

III–IV

Parengti įrangos įsigijimo
reikalavimus ir įdiegti papildomą
serverių maitinimo šaltinį Finansų
ministerijos duomenų centre

Įsigyta įranga parengta darbui (proc.) –
100 proc.

Informacinių technologijų
departamento Informacinių
technologijų infrastruktūros
skyrius

I–II

Atlikti darbus, reikalingus Finansų
ministerijos IT infrastruktūros ir
Finansų ministerijos duomenų centro
veikimui užtikrinti

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

Informacinių technologijų
departamento Informacinių
technologijų infrastruktūros
skyrius

I–IV

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

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

Valstybės iždo departamento
Apskaitos ir atskaitomybės
skyrius

Padengti Lietuvos bankui neigiamas
palūkanas už valstybės laikinai
laisvas lėšas laikomas valstybės iždo
sąskaitose Lietuvos banke

Lietuvos banko nurašytų neigiamų
palūkanų padengimo duomenys įrašyti į
apskaitos sistemą (VBAMS) (proc.) –
100 proc.

Valstybės iždo departamento
Apskaitos ir atskaitomybės
skyrius

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

Įvykusios komandiruotės, susijusios su
pagalbos neturtingų šalių vystymuisi
teikimu (vnt.), – 11 vnt.

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

553749,0

I–IV

1111196,0

I–IV

13033,0
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Priemonės
kodas

01-01-06

01-01-07

01-01-08

Priemonės pavadinimas

Vykdyti biudžeto, finansų, finansinių
paslaugų, mokesčių ir struktūrinės
politikos atašė veiklą Lietuvos
nuolatinėje atstovybėje ES

Informuoti visuomenę apie vykdomą
finansų politiką, jos prioritetus ir
Finansų ministerijos veiklą, skatinti
tikslinių grupių ekonominį švietimą ir
informuoti visuomenę apie bendrą ES
valiutą – eurą

Tobulinti Finansų ministerijos
darbuotojų kvalifikaciją

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Dalyvauta ES Tarybos ir Europos
Komisijos darbo grupių, svarstančių
biudžeto, finansų, finansinių paslaugų,
mokesčių ir struktūrinės politikos
klausimus, posėdžiuose finansų,
mokesčių ir struktūrinės politikos
klausimais (vnt.) – 275 vnt.

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

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

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

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

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

Paskelbta Finansų ministerijos
informacija visuomenei aktualiais
klausimais (publikacijų žiniasklaidoje
panaudojant Finansų ministerijos
pateiktą informaciją dalis) (proc.) – 79
proc.

Viešųjų ryšių skyrius

Padidėjęs interneto svetainės lankytojų
skaičius, palyginti su 2014 m. (proc.), –
2 proc.

Viešųjų ryšių skyrius

Suorganizuoti mokymai Finansų
ministerijos valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo
sutartis, (skaičius) – ne mažiau kaip 180
darbuotojų

Personalo skyrius

Veiksmo pavadinimas

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

Organizuoti Finansų ministerijos
valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal
darbo sutartis, mokymus, susijusius
su jų profesinių ir specialiųjų
gebėjimų, reikalingų konkrečioms
pareigybės aprašyme nustatytoms
funkcijoms vykdyti, vadovavimo,
lyderystės, analitinių, komunikacinių
įgūdžių stiprinimu, žinių plėtojimu
profesinės etikos ir korupcijos srityje

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(eurai)

I–IV

502764,0

I–IV

IV
83121,0

IV

I–IV

144810,0
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Priemonės
kodas

01-01-09

01-02-02

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės suteiktus įgaliojimus
Finansų ministerijai su AB banku
SNORAS susijusiuose procesuose

Rengti ir aiškinti verslo apskaitos
standartus ir atlikti auditorių ir audito
įmonių veiklos viešąją priežiūrą

Veiksmo pavadinimas
Pagal pasirašytas sutartis derinti ir
vertinti pateikiamus dokumentus,
apmokėti išlaidas, susijusias su
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(valstybės) teisių ir interesų gynimu
tarptautiniame instituciniame
arbitraže sprendžiant su AB banku
SNORAS susijusius ginčus

Pirmininkauti Audito ir apskaitos
tarnybos kolegialių organų –
Apskaitos standartų komiteto ir
Audito priežiūros komiteto –
posėdžiuose, svarstant verslo
apskaitos standartų projektus ir
klausimus, susijusius su atlikto audito
viešąja priežiūra

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Sutartyse nustatytais terminais
apmokėtos arbitražo ginčo
administravimo išlaidos ir teisinės
išlaidos (proc.) – 100 proc.

Finansų rinkų politikos
departamento Kreditų ir
mokėjimų rinkų skyrius

Surengti Apskaitos standartų komiteto
posėdžiai (vnt.) – 11 vnt.

Apskaitos metodologijos
departamento vadovybė,
Apskaitos ir audito skyrius

I–IV

Pateikti pasiūlymai dėl verslo apskaitos
standartų projektų (vnt.) – 19 vnt.

Apskaitos metodologijos
departamento vadovybė,
Apskaitos ir audito skyrius

I–IV

Surengti Audito priežiūros komiteto
posėdžiai ir pateikti pasiūlymai dėl
audito viešosios priežiūros (vnt.) – 10
vnt.

Apskaitos metodologijos
departamento vadovybė,
Apskaitos ir audito skyrius

I–IV

IV

Asignavimai
(eurai)

3330000,0

02-01-01

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

Atlikti VSAKIS funkcinių galimybių
pakeitimus atsižvelgiant į naudotojų
poreikius ir teisės aktų reikalavimus

Laiku išspręsta registruotų incidentų
(poreikių) (proc.) – ne mažiau kaip 95
proc., VSAKIS pritaikyta darbui su
euru – 100 proc.

Informacinių technologijų
departamento Informacinių
sistemų skyrius, Turto valdymo
departamentas

I–IV

709283,0

02-01-02

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

Atlikti FVAIS funkcinių galimybių
pakeitimus atsižvelgiant į naudotojų
poreikius ir teisės aktų reikalavimus

Laiku išspręsta FVAIS registruotų
incidentų (poreikių) (proc.) – ne mažiau
kaip 95 proc., FVAIS pritaikyta darbui
su euru – 100 proc.

Informacinių technologijų
departamento VBAMS skyrius,
Ekonomikos departamentas

I–IV

52132,0

15

Priemonės
kodas

02-01-03

02-01-05

Priemonės pavadinimas

Palaikyti Valstybės iždo finansų
valdymo ir apskaitos informacinę
sistemą (FVIS)

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

Veiksmo pavadinimas

Atlikti FVIS funkcinių galimybių
pakeitimus atsižvelgiant į naudotojų
poreikius ir teisės aktų reikalavimus

Atlikti VBAMS funkcinių galimybių
pakeitimus atsižvelgiant į teisės aktų,
reglamentuojančių biudžeto
planavimą ir vykdymą, strateginį
planavimą, apskaitą, pokyčius ir
naudotojų poreikius

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Informacinių technologijų
departamento VBAMS skyrius,
Valstybės iždo departamentas

Įsigytos papildomos SAP licencijos
(vnt.) – 8 vnt.

Informacinių technologijų
departamentas

Laiku išspręsta VBAMS registruotų
incidentų (poreikių) (proc.) – ne mažiau
kaip 95 proc., VBAMS pritaikyta
darbui su euru – 100 proc.

Informacinių technologijų
departamento VBAMS skyrius,
Valstybės iždo departamentas

Įsigytas techninės-programinės įrangos
komplektas (vnt.) – 1 vnt.

Informacinių technologijų
departamentas

III–IV

Laiku išspręsta registruotų incidentų
(poreikių) (proc.) – ne mažiau kaip 95
proc.
Parengta galutinė projekto „E. sąskaita“
ataskaita (vnt.) – 1 vnt. Įteisinta „E.
sąskaita“ informacinė sistema (vnt.) – 1
vnt.

Informacinių technologijų
departamento Informacinių
sistemų ir VBAMS skyriai

I–IV

57924,0

Informacinių technologijų
departamentas

I

660048,0

III

567568,0

II–IV

57924,0

Palaikyti Stebėsenos informacinę
sistemą (SIS)

Atlikti SIS funkcinių galimybių
pakeitimus atsižvelgiant į SIS
valdytojo priimtus sprendimus

02-01-07

Sukurti elektroninę paslaugą „E.
sąskaita“

Baigti įgyvendinti elektroninės
paslaugos „E. sąskaita“ projektą

02-02-01

Sukurti, įdiegti ir naudoti turtui
valdyti Valstybės turto informacinę
paieškos sistemą (VTIPS)

Baigti VTIPS kūrimo ir diegimo
procesus ir sudaryti sąlygas naudoti
sistemą turtui valdyti

Sukurta, įdiegta ir naudojama turtui
valdyti VTIPS (proc.) – 100 proc.

Turto valdymo departamento
Turto valdymo ir atnaujinimo
koordinavimo skyrius

Parengti ir (arba) patvirtinti tarpines ir
metines Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos
finansuojamų programų ir projektų
įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitas

Parengtos ir (arba) patvirtintos Lietuvos
ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programos finansuojamų programų ir
projektų įgyvendinimo Lietuvoje
ataskaitos (vnt.) – 12 vnt.

Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyrius

03-01-02

Asignavimai
(eurai)

Laiku išspręsta FVIS registruotų
incidentų (poreikių) (proc.) – ne mažiau
kaip 95 proc., FVIS ir VSPIVS
posistemis pritaikyti darbui su euru –
100 proc.

02-01-06

Administruoti Šveicarijos finansinę
paramą

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

I–IV

349962,0

I

I–IV

672496,0
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Organizuoti kasmetinį atsiskaitymą
Šveicarijai už finansinės paramos
panaudojimo Lietuvoje pažangą

Tobulinti Šveicarijos finansinės
paramos panaudojimo Lietuvoje
valdymo ir kontrolės sistemą

03-01-03

Administruoti Europos ekonominės
erdvės (EEE) ir Norvegijos
finansinius mechanizmus

Organizuoti kasmetinį atsiskaitymą
šalims donorėms už EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
įgyvendinimo Lietuvoje pažangą

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

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

Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyrius

I

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

Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyrius

II

Parengti ir patvirtinti Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo
programos finansavimo ir
įgyvendinimo Lietuvoje bei Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo
programos Techninės paramos,
Projektų rengimo fondų ir
Nevyriausybinių organizacijų subsidijų
schemos lėšų išmokėjimo taisyklių
pakeitimų projektus (vnt.) – 2 vnt.

Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyrius

I–II

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

Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyrius

I

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

Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyrius

II

Asignavimai
(eurai)

415026,0
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

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

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Parengtas Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2012 m. balandžio 11 d.
įsakymo Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014
m. Europos ekonominės erdvės ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo
projektas (vnt.) – 1 vnt. Parengtas ir
patvirtintas Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2014 m. liepos 17 d.
įsakymo Nr. 1K-220 „Dėl Europos
Sąjungos struktūrinės paramos
kompiuterinės informacinės valdymo ir
priežiūros sistemos 2009–2014 m.
Europos ekonominės erdvės ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
posistemio naudojimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo projektas (vnt.)
– 1 vnt.

Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyrius

II–III

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

Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyrius

I–IV

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

Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyrius

I–IV

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

Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyrius

I–IV

Asignavimai
(eurai)
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Priemonės
kodas

03-01-04

Priemonės pavadinimas

Administruoti 2007-2013 m. ES
struktūrinę paramą ir 2014-2020 m.
ES struktūrinių fondų lėšas

Veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

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

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

Nacionalinio fondo departamento
Tarptautinės finansinės paramos
išlaidų deklaravimo skyrius

I–IV

Teisės aktų nustatyta tvarka už
kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį
Finansinių mechanizmų valdybai
pateikti ataskaitą dėl įtariamų ir
nustatytų 2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
programų pažeidimų

Pateiktos Finansinių mechanizmų
valdybai ataskaitos dėl įtariamų ir
nustatytų 2009–2014 metų EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų
programų pažeidimų už kiekvieną
kalendorinių metų ketvirtį teisės aktų
nustatyta tvarka (vnt.) – 4 vnt.

Nacionalinio fondo departamento
Tarptautinės finansinės paramos
išlaidų deklaravimo skyrius

I–IV

Iki 2015 m. birželio 30 d. parengtos ir
Europos Komisijai pateiktos 2007–
2013 m. finansavimo laikotarpio
veiksmų programų metinės
įgyvendinimo ataskaitos (vnt.) – 4 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

II

Europos Komisijos nustatytu terminu
pateikti 2007–2013 m. finansavimo
laikotarpio veiksmų programų
metines įgyvendinimo ataskaitas

Asignavimai
(eurai)

5423440,0
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

I–IV

Užtikrinti, kad būtų atgautos iš
Europos Komisijos Lietuvai skirtos
2007–2013 m. programavimo
laikotarpio ES fondų lėšos

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. pripažintos
tinkamomis deklaruoti Europos
Komisijai 2007–2013 m. veiksmų
programose numatytos išlaidos (proc.)
– 100 proc.

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

Suderinti su ministerijomis, pagal
kompetenciją atsakingomis už iš ES
struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamus ūkio sektorius, 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos
prioritetų įgyvendinimo priemonių
įgyvendinimo planus

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. suderinti su
ministerijomis, pagal kompetenciją
atsakingomis už iš ES struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio
sektorius, 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos prioritetų įgyvendinimo
priemonių įgyvendinimo planai –
suderinta priemonių, kurioms skirta 100
proc. Lietuvai skirtų ES struktūrinių
fondų lėšų

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

I–IV

Gauti audito institucijos atlikto 2014–
2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų
valdymo ir kontrolės sistemos
institucijų atitikties jų paskyrimo
kriterijams audito įvertinimą,
sudarantį prielaidas pradėti deklaruoti
2014–2020 metų ES struktūrinių
fondų lėšas Europos Komisijai

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

ES struktūrinės paramos valdymo
departamento Valdymo ir
kontrolės sistemos priežiūros
skyrius

IV

Asignavimai
(eurai)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Patikrinti įgyvendinančiųjų
institucijų, vadovaujančiosios
institucijos, kai tai susiję su finansų
inžinerijos priemonėmis, ir visuotinių
dotacijų valdytojų pateiktas 2007–
2013 metų 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 proc.

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

I–IV

Parengti ir pateikti Europos Komisijai
2007–2013 metų ES struktūrinės
paramos išlaidų ataskaitas ir tarpinio
mokėjimo paraiškas

Parengtos ir pateiktos Europos
Komisijai 2007–2013 metų ES
struktūrinės paramos išlaidų ataskaitos
ir tarpinio mokėjimo paraiškos (vnt.) –
30 vnt.

Nacionalinio fondo departamento
ES struktūrinių fondų išlaidų
deklaravimo skyrius

I–IV

Patikrinti įgyvendinančiųjų
institucijų, vadovaujančiosios
institucijos, kai tai susiję su ES
struktūrinių fondų finansinėmis
priemonėmis, pateiktas 2014–2020
metų ES struktūrinių fondų išlaidų
deklaracijas

Patikrintos įgyvendinančiųjų institucijų,
vadovaujančiosios institucijos, kai tai
susiję su ES struktūrinių fondų
finansinėmis priemonėmis, pateiktos ES
struktūrinių fondų išlaidų deklaracijos
(proc.) – 100 proc.

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

I–IV

Parengti ir pateikti Europos Komisijai
2014–2020 metų ES struktūrinių
fondų tarpinio mokėjimo paraiškas

Parengtos ir pateiktos Europos
Komisijai 2014–2020 metų ES
struktūrinių fondų tarpinio mokėjimo
paraiškos (vnt.) – 6 vnt.

Nacionalinio fondo departamento
ES struktūrinių fondų išlaidų
deklaravimo skyrius

I–IV

Patikrinti įgyvendinančiųjų
institucijų, vadovaujančiosios
institucijos, kai tai susiję su ES
struktūrinių fondų finansinėmis
priemonėmis, pateiktas 2014–2020
metų ES struktūrinių fondų metines
sąskaitas

Patikrintos įgyvendinančiųjų institucijų,
vadovaujančiosios institucijos, kai tai
susiję su ES struktūrinių fondų
finansinėmis priemonėmis, pateiktos
2014–2020 metų ES struktūrinių fondų
metinės sąskaitos (proc.) – 100 proc.

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

IV

Asignavimai
(eurai)
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Priemonės
kodas

03-01-05

03-01-06

04-01-01

01-01-01

Priemonės pavadinimas

Užtikrinti nuoseklų ir efektyvų ES
struktūrinių fondų lėšų vertinimą

Planuoti ir įgyvendinti 2007–2013 m.
ir 2014–2020 m. veiksmų programų
viešinimo ir informavimo apie jas
veiksmus

Įgyvendinti projektą „Viešojo ir
privataus sektorių partnerystės
skatinimas“

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

Veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Parengti 2014–2020 metų ES
struktūrinių fondų sąskaitų Europos
Komisijai projektus ir pateikti audito
institucijai

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

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

IV

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

2015 m. atlikti vertinimai (metiniuose
vertinimo planuose suplanuotų
vertinimų proc.) – 100 proc.

ES struktūrinės paramos valdymo
departamento Vertinimo skyrius

I–IV

Įgyvendinta informavimo apie 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos
lėšomis įgyvendintų projektų naudą ir
rezultatus kampanija (vnt.) – 1 vnt.

ES struktūrinės paramos valdymo
departamento Veiksmų programų
viešinimo skyrius

I–IV

Įgyvendinti 2015 m. informavimo ir
viešinimo priemonių plane ir 2015
metų komunikacijos plane numatytas
informavimo ir komunikacijos
priemones

Pabaigti įgyvendinti Viešojo ir
privataus sektorių partnerystės
skatinimo projekto užduotis

Asignavimai
(eurai)

240505,0

1158480,0
Įgyvendinta informavimo apie 2014–
2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų
panaudojimo etapo pradžią ir galimybes
kampanija (vnt.) – 1 vnt.

ES struktūrinės paramos valdymo
departamento Veiksmų programų
viešinimo skyrius

Parengta galutinė Viešojo ir privataus
sektorių partnerystės skatinimo projekto
ataskaita (vnt.) – 1 vnt

Turto valdymo departamento
Turto valdymo ir atnaujinimo
koordinavimo skyrius

01.04 programa. SKOLOS VALSTYBĖS VARDU VALDYMAS
Finansų ministerijos sutartyse ir/ar
Sudaryti 2015 metų valstybės
teisės aktuose nustatytais terminais
piniginių srautų prognozes
atlikti mokėjimai, susiję su skolinių
įsipareigojimų vykdymu (mokėtinų
Vykdyti skolinių įsipareigojimų
palūkanų ir grąžintinų sumų proc.), –
mokėjimų pervedimus
100 proc.

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

I–IV

III

I–IV

896424,0

602727796,
0
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Priemonės
kodas

01-01-02

01-01-03

01-02-01

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

Finansuoti didžiąją skolinimosi
poreikio dalį išleidžiant Vyriausybės
vertybinius popierius; platinant
ilgalaikius Vyriausybės vertybinius
popierius, orientuotis į likvidžių
emisijų sukūrimą

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

Veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

I–IV

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

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

Valstybės iždo departamento
Prognozavimo ir rizikos valdymo
skyrius

Esant poreikiui organizuoti
skolinimąsi ir koordinuoti su juo
susijusių mokesčių sumokėjimą

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

Valstybės iždo departamento
Skolinimosi ir pinigų valdymo
skyrius

Organizuoti Lietuvos kredito reitingų
nustatymą

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

Išleisti leidinį apie 2014 metų
valstybės skolą

Išleistas leidinys apie 2014 metų
valstybės skolą (vnt.) – 1 vnt.

Administruoti perskolintas lėšas

Įvykdytas perskolintų lėšų
susigrąžinimo 2015 metais planas
(proc.) – 100 proc.

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

Asignavimai
(eurai)

5310011,0

IV

8376774,0
I–IV

III–IV

IV

1092736,0

I–IV

64734243,0

02.01 programa. TEISĖS AKTUOSE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ FINANSAVIMAS SAVIVALDYBĖSE

01-01-03

Planuoti ir pervesti savivaldybėms
lėšas, numatytas bendrosios dotacijos
kompensacijai mokėti

Suplanuoti ir pervesti lėšas
savivaldybėms bendrosios dotacijos
kompensacijai mokėti vadovaujantis
Lietuvos Respublikos savivaldybių
biudžetų pajamų nustatymo
metodikos įstatymu

Lietuvos Respublikos savivaldybių
biudžetų pajamų nustatymo metodikos
įstatyme nustatytais terminais
savivaldybėms pervestos teisės aktuose
numatytos valstybės biudžeto lėšos
(šiam tikslui patvirtintos bendros sumos
proc.) – 100 proc.

Biudžeto departamento
Savivaldybių biudžetų skyrius
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Priemonės
kodas

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

Veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(eurai)

Parengti Lietuvos Respublikos
finansų ministro įsakymo dėl lėšų
paskirstymo savivaldybėms projektą

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

Biudžeto departamento
Savivaldybių biudžetų skyrius

II–IV

2316960,0

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 išmokėtas sumas už
paramą parvežant į Lietuvą užsienyje
mirusių (žuvusių) Lietuvos
Respublikos piliečių palaikus

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

Biudžeto departamento
Savivaldybių biudžetų skyrius

I–IV

289620,0

01-01-06

Paskirstyti savivaldybėms Finansų
ministerijos asignavimuose numatytas
lėšas savivaldybių negautoms
pajamoms padengti

Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo dėl lėšų
paskirstymo savivaldybėms projektą

Parengtas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo dėl lėšų
paskirstymo savivaldybėms projektas
(vnt.) – 1 vnt.

Biudžeto departamento
Savivaldybių biudžetų skyrius

I–II

4344300,0

01-01-04

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 mokėjimo paraiškas ir
apmokėti jose nurodytas išlaidas

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

Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyrius

I–IV

201286,0
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(eurai)

01-03-01

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 (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

Parengti sprendimų dėl lėšų skyrimo
projektai per 30 kalendorinių dienų nuo
prašymo gavimo dienos (proc.) – 100
proc.

ES struktūrinės paramos valdymo
departamento Stebėsenos ir
analizės skyrius

I–IV

11005560,0

01-03-02

Sumokėti į ES biudžetą arba
atitinkamoms donorų institucijoms
nenumatytas įmokas, susijusias su
Finansų ministerijos
administruojamais bendrai iš ES
paramos 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, pervesti Europos
Komisijos nustatytu terminu

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

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

I–IV

868860,0

25

Priemonės
kodas

01-03-03

Priemonės pavadinimas

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

Veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(eurai)

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

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

ES struktūrinės paramos valdymo
departamento Stebėsenos ir
analizės skyrius

I–IV

60615940,0

I–IV

1448100,0

02.03 programa. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVAS

01-01-01

Teikti Vyriausybei siūlymus dėl 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
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų dėl lėšų skyrimo iš
Vyriausybės rezervo projektus

Į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų dėl lėšų skyrimo iš
Vyriausybės rezervo projektus įtrauktos
Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatyme nustatytos ir
Vyriausybės rezervo lėšų paskirtį
atitinkančios reikmės, palyginti su
visomis reikmėmis, atitinkančiomis
Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo
paskirtį, dėl kurių buvo kreiptasi
(proc.), – 100 proc.

Biudžeto metodologijos ir
planavimo skyrius, kiti
departamento skyriai pagal
poreikį

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 Europos Komisijos
sąskaitą

Į Europos Komisijos sąskaitą pervesta
100 proc. nustatytos sumos,
vadovaujantis Europos Komisijos,
Muitinės departamento ir Žemės ūkio
ministerijos duomenimis (proc.), – 100
proc.

ES ir tarptautinių santykių
departamento ES biudžeto skyrius

I–IV

416763207,
0

26

Priemonės
kodas

01-01-02

Priemonės pavadinimas

Sumokėti narystės mokesčius ir
įnašus ES ir tarptautinėms finansų
organizacijoms

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Veiksmo pavadinimas

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

Dalyvauti Europos rekonstrukcijos ir
plėtros banke atstovaujant Airijai,
Danijai, Kosovui ir Lietuvai

Pervestos privalomos lėšos direktoriaus
patarėjo pareigybei išlaikyti Europos
rekonstrukcijos ir plėtros banke (proc.)
– 100 proc.

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

I, IV

Pervesti lėšas Lietuvos Respublikos
kapitalo daliai Europos investicijų
banke padidinti

Pervestos lėšos Lietuvos Respublikos
kapitalo daliai Europos investicijų
banke padidinti (proc.) – 100 proc.

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

I

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

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

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

I

Pervesti Lietuvos Respublikos
narystės mokestį Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos globaliajam forumui
siekiant narystės šio forumo veikloje
skaidrumo ir keitimosi
informacija mokesčių klausimais

Pervestas Lietuvos Respublikos
narystės mokestis Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos globaliajam forumui
(proc.) – 100 proc.

Mokesčių departamentas

I

Pervesti lėšas Lietuvos Respublikos
kvotos daliai Tarptautiniame valiutos
fonde padidinti

Pervestos lėšos Lietuvos Respublikos
kvotos daliai Tarptautiniame valiutos
fonde padidinti (proc.) – 100 proc.

Prisidėti prie Tarptautinės plėtros
asociacijos vykdomos veiklos
besivystančiose šalyse

Pervestos lėšos Tarptautinės plėtros
asociacijos 17-ajam išteklių papildymui
(proc.) – 100 proc.

Pervesti lėšas Lietuvos Respublikos
bendrojo įstatinio kapitalo daliai
Tarptautiniame rekonstrukcijos ir
plėtros banke padidinti

Pervestos lėšos Lietuvos Respublikos
bendrojo įstatinio kapitalo daliai
Tarptautiniame rekonstrukcijos ir
plėtros banke padidinti (proc.) – 100
proc.

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Asignavimai
(eurai)

9511701,0

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

I

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

II

ES ir tarptautinių santykių
departamento Tarptautinių
santykių skyrius

II
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(eurai)

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

Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti
asignavimų valdytojų pateiktų
paraiškų ir dokumentų patikrą, rengti
mokėjimo paraiškas

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

Ekonomikos departamento
Programų apskaitos skyrius

IV

955746,0

02. 07 programa. TRADICINIŲ LIETUVOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ, BENDRIJŲ IR CENTRŲ MALDOS NAMŲ ATSTATYMAS IR KITOS REIKMĖS

01-01-01

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

Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo dėl valstybės
biudžeto lėšų paskirstymo
tradicinėms Lietuvos religinėms
bendruomenėms, bendrijoms ir
centrams projektą
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

Parengtas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo dėl valstybės
biudžeto lėšų paskirstymo tradicinėms
Lietuvos religinėms bendruomenėms,
bendrijoms ir centrams projektas (vnt.)
– 1 vnt.
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.) –
12 vnt.

II

Biudžeto departamento Švietimo,
kultūros ir socialinių sektorių
skyrius

637164,0

II–IV

02. 08 programa. MINIMALIOS MĖNESINĖS ALGOS PADIDINIMAS

01-01-01

Teikti Vyriausybei siūlymus dėl lėšų
paskirstymo minimaliajai mėnesinei
algai padidinti ir skirtas lėšas
pervesti asignavimų valdytojams ir
savivaldybėms

Surinkus ir apibendrinus asignavimų
valdytojų ir savivaldybių informaciją
apie lėšų poreikius minimaliajai
mėnesinei algai padidinti parengti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo dėl lėšų paskirstymo
projektą

Parengtas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo dėl lėšų
minimaliajai mėnesinei algai padidinti
skyrimo asignavimų valdytojams ir
savivaldybėms projektas (vnt.) – 1 vnt.

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

II–III

14365153,0

28

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

01-01-01

Užtikrinti sklandų pasirengimą euro
įvedimui

01-01-02

Visapusiškai informuoti gyventojus
apie praktinius euro įvedimo aspektus

Veiksmo pavadinimas

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

02. 09 programa. EURO ĮVEDIMAS
Pagal nustatytus terminus įgyvendinti
visas Finansų ministerijai priskirtas
Įgyvendintos Lietuvos Respublikos
priemones, nustatytas Nacionalinio
Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d.
euro įvedimo plano įgyvendinimo
nutarimu Nr. 1173 patvirtintame
priemonių plane, patvirtintame
Nacionalinio euro įvedimo plano
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įgyvendinimo priemonių plane Finansų
2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr.
ministerijai priskirtos tęstinės 2015 m.
1173 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo
priemonės (proc. ) – 100 proc.
plano įgyvendinimo priemonių plano
patvirtinimo“
Įgyvendinti su euro įvedimu
susijusias komunikacijos priemones,
nurodytas Lietuvos visuomenės
informavimo apie euro įvedimą ir
Įgyvendinta Lietuvos Respublikos
komunikacijos strategijos priemonių
Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d.
įgyvendinimo plane, patvirtintame
nutarimu Nr. 604 patvirtinta Lietuvos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
visuomenės informavimo apie euro
2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr.
įvedimą ir komunikacijos strategija
(Finansų ministerijai priskirtų
604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo
priemonių įgyvendinimas (proc.)) – 100
plano bei Lietuvos visuomenės
proc.
informavimo apie euro įvedimą ir
komunikacijos strategijos
patvirtinimo“, kurios priskirtos
Finansų ministerijos kompetencijai

__________________________________

Atsakingi vykdytojai
(padaliniai)

ES ir tarptautinių santykių
departamento Pasirengimo euro
įvedimui koordinavimo skyrius

Viešųjų ryšių skyrius

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(eurai)

I–IV

43223,0

I

868860,0

