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2010 metų veiklos ataskaitos
1 priedas
VYRIAUSYBöS PROGRAMOS NUOSTATŲ/PRIEMONIŲ NUOSTATAI ĮGYVENDINTI ĮVYKDYMAS 2010 METAIS
Vyriausyb÷s programos nuostatos ir priemon÷s
Nuostatos
Nr.

Nuostatos pavadinimas

Priemon÷ nuostatai įgyvendinti

2010 m. įvykdymas
Kas padaryta 2010 m. įgyvendinant LRV programos
nuostatas/priemones nuostatai įgyvendinti

IV dalis VYRIAUSYBöS 2008–2012 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS PAGRINDINöS NUOSTATOS
165.
Sieksime visateisio Lietuvos dalyvavimo
Kartu su Lietuvos banku peržiūr÷ti
2010 m. buvo tęsiamas Nacionalinio euro įvedimo plano (toliau
ES ekonomin÷je ir pinigų sąjungoje,
Nacionalinį euro įvedimo planą,
– Planas) ir Visuomen÷s informavimo apie euro įvedimą
d÷sime pastangas kuo greičiau įsijungti į
patvirtintą Lietuvos Respublikos
strategijos (toliau – Strategija) atnaujino procesas. 2010 m.
euro zoną
Vyriausyb÷s 2007 m. balandžio 25 d.
sausio m÷n. vyko Koordinuojančios darbo grup÷s klausimams
nutarimu Nr. 417, ir pateikti pasiūlymus d÷l euro įvedimo Lietuvos Respublikoje pos÷dis, kurio metu
d÷l jo tobulinimo siekiant vidutiniu
aptarti galimi Nacionalinio euro įvedimo plano pakeitimai,
laikotarpiu pasiekti tvarią atitiktį
atsižvelgiant i pastaraisiais metais eurą įsivedusių šalių patirtį
Mastrichto konvergencijos kriterijams ir (Kipro, Maltos, Slovakijos). Ypatingas d÷mesys skiriamas kainų
pasirengti euro įvedimui
steb÷senos euro įvedimo metu institucinei infrastruktūrai ir
Geros verslo praktikos kodekso nuostatų teisiniam
reglamentavimui.
Plano ir Strategijos pakeitimus planuojama patvirtinti 2011 m.
III ketvirtį, atsižvelgiant ir į 2011 m. kovo m÷n. planuojamo
parengti Europos Komisijos komunikato d÷l Estijos patirties
įvedant eurą informaciją.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s euro įvedimo
Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisijos 2010 m.
balandžio 7 d. pos÷džio protokoliniu sprendimu, Ministro
Pirmininko 2010 m. lapkričio 15 d. potvarkiu Nr. 399 buvo
sudaryta Konvergencijos kriterijų vykdymo priežiūros darbo
grup÷, kuri rengs Lietuvos ekonominių ir finansinių rodiklių
atitikties konvergencijos kriterijams apžvalgas.
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170.

Aktyviai dalyvausime būsimos
2007–2013 m. ES finansin÷s
perspektyvos vidutin÷s trukm÷s peržiūroje
ir rengiant 2014–2020 m. ES finansinę
perspektyvą, tame kontekste siekdami
didesnio ES vidaus rinkos
konkurentiškumo, grindžiamo mokslo
pl÷tra ir inovacijomis

Atnaujinti Lietuvos poziciją d÷l ES
biudžeto peržiūros; aktyviai
bendradarbiaujant su ES institucijomis
ir valstyb÷mis nar÷mis, tinkamai
atstovauti Lietuvos interesams
diskusijose d÷l ES biudžeto reformos ir
naujos finansin÷s perspektyvos, siekti
užtikrinti pakankamą finansavimą
Lietuvos ūkio konkurencingumui
didinti, moksliniams tyrimams ir
inovacijoms pl÷toti, sanglaudai skatinti
ir saugumui, įskaitant energetinį,
užtikrinti, ES Rytų partneryst÷s politikai
įgyvendinti

210.

Vykdysime aktyvesnę ekonominę
diplomatiją, skatindami užsienio
investicijas ir eksportą, siekdami pad÷ti
Lietuvos verslui konkuruoti globalioje
ekonomikoje ir jungdami visų šioje srityje
veikiančių institucijų (Užsienio reikalų
ministerija, Ūkio ministerija) geb÷jimus ir
veiklą. Glaudžiai bendradarbiaudami su
asocijuotomis verslo struktūromis,
skatinsime ekonominių ryšių pl÷trą ne tik
su tradiciniais partneriais (ES, Rusija,
Ukraina, JAV ir kt.), bet ir su Kinija,
Indija, Artimaisiais Rytais, Lotynų
Amerika, kitomis kylančios ekonomikos
šalimis

10. Parafuoti sutartis d÷l pajamų
dvigubo apmokestinimo išvengimo ir
mokesčių sl÷pimo prevencijos su
Meksika, Tadžikistanu, Pakistanu

11. Esant galimybei, prad÷ti derybas d÷l
dvigubo apmokestinimo išvengimo
sutarčių su valstyb÷mis, su kuriomis
sudaryti
šias
sutartis
priimtas
sprendimas

Europos Komisijai 2010 m. spalio m÷n. paskelbus komunikatą d÷l
ES biudžeto peržiūros, Finansų ministerija, konsultuodamasi su
Finansinių ir biudžetinių reikalų darbo grupe, pareng÷ Lietuvos
poziciją d÷l ES biudžeto peržiūros. Lietuvos pozicija d÷l Komisijos
komunikato patvirtinta Vyriausyb÷s pasitarime 2010 m. lapkričio
22 d.
Siekiant užtikrinti s÷kmingą ir sklandų pasirengimą panaudoti
2014–2020 m. ES struktūrinę paramą Lietuvoje 2010 m. rugpjūčio
25 d. LRV nutarimu Nr. 1224 „D÷l komisijos 2014–2020 metų
Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos klausimams spręsti
sudarymo ir atsakomyb÷s už pasirengimą panaudoti 2014–2020
metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą paskirstymo“ sudaryta
Komisija 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos
klausimams spręsti.
2010 m. lapkritį – 2011 m. sausio m÷n. vyko Finansų ministerijos
inicijuotos viešosios diskusijos su valstyb÷s institucijų, socialinių,
ekonominių ir kitų partnerių atstovais d÷l Penktojoje ekonomin÷je,
socialin÷je ir teritorin÷je sanglaudos ataskaitoje pateiktų klausimų
d÷l ES sanglaudos politikos ateities po 2013 metų. 2011 m. sausio
27 d. viešųjų diskusijų rezultatai pateikti Europos Komisijai.
2010 m. buvo nustatyta prioritetin÷ ES struktūrin÷s paramos
vertinimo kryptis 2011 m. – vertinimai, kurių išvados ir
rekomendacijos susiję su Lietuvos ūkio pl÷tra po 2013 metų (su
galimomis ES fondų investavimo sritimis 2014–2020 metais).
2010 m. atliktuose vertinimuose pateikiamos rekomendacijos d÷l
ES struktūrin÷s paramos panaudojimo naujuoju 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu.
2010 m. liepos m÷n. parafuota sutartis d÷l pajamų ir kapitalo
dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių sl÷pimo
prevencijos su Meksika; 2011 m. kovo m÷n. parafuota
atitinkama sutartis su Pakistanu.

2010 m. birželio m÷n. prad÷tos derybos d÷l sutarties d÷l pajamų
ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių
sl÷pimo prevencijos sudarymo su Saudo Arabija, lapkričio m÷n.
prad÷tos derybos su Libija.
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245.

Pagrindinis Vyriausyb÷s finansų politikos
tikslas – vidutin÷s trukm÷s perspektyvoje
pasiekti tvarų Mastrichto konvergencijos
kriterijų vykdymą ir pasirengti euro
įvedimui

248.

Mokesčių politika ir struktūrin÷mis
reformomis, taip pat glaudžiai
bendradarbiaudami su Lietuvos banku, jo
žinioje esančiomis monetarin÷s politikos
priemon÷mis aktyviai imsim÷s
ekonomikos perkaitimo (ypač atskirų
turto rūšių kainų „burbulų“) ir galimos
recesijos (įveikus dabartinę recesiją)
prevencijos. Įgyvendindami šias
priemones sieksime išlikti tarp mažiausiai
apmokestinančių savo piliečius ES
valstybių narių. Taip pat priešinsim÷s ES
reguliuojamų mokesčių minimalių tarifų
ir baz÷s pl÷timui

Kasmet atnaujinti Lietuvos
konvergencijos programą, kurioje pagal
Europos Komisijos priimtinų veiksmų
kodekse nustatytus reikalavimus
Europos Komisijai pateikiama naujausia
informacija apie vykdomą ir suplanuotą
biudžeto ir mokesčių politiką

Siekiant nuosekliai ir efektyviai įgyvendinti Europos Sąjungos
darbo vietų kūrimo ir pažangaus, tvaraus bei integracinio
ekonomikos augimo (ES 2020) strategijos tikslus svarbūs
ekonomin÷s politikos koordinavimas, valstybių narių
atsakomyb÷s didinimas. Tuo tikslu Europos Komisija pasiūl÷
Europos semestro priežiūros ciklo struktūrą, pagal kurią yra
numatomas glaudesnis valstybių narių koordinavimas
nacionalinių biudžetų ir ūkio politikos klausimais europiniame
lygmenyje. Šiai iniciatyvai pritarta 2010 m. birželio 17 d.
Europos Vadovų Tarybos (EVT) bei 2010 m. rugs÷jo 7 d.
Ekonomikos ir finansų tarybos (ECOFIN) susitikimuose.
Pagal Europos Semestrą, valstyb÷s nar÷s pateiks savo
vidutinio laikotarpio biudžeto strategijas stabilumo ir
konvergencijos programose. Tuo pat metu valstyb÷s pateiks
nacionalines reformų programas, kuriose numatyti veiksmai,
kurių bus imamasi ES 2020 strategijos tikslams stiprinti. Šios
programos turi būti paskelbtos balandžio m÷nesį.
Laikantis Europos Semestro tvarkaraščio Konvergencijos
programos atnaujinimas buvo perkeltas iš 2010 m. pabaigos į
2011 m. balandžio m÷n.
Derinti Finansų ministerijos ir Lietuvos 2010 m. priimtos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų
banko veiksmus ir priemones tam tikrų
mokesčio įstatymo pataisos, pagal kurias nuo 2011 m. (taikant
turto rūšių kainų „burbulų“ susidarymo pereinamąsias nuostatas iki 2011 m. įsigytam turtui)
galimyb÷ms steb÷ti ir vertinti, esant
nekilnojamojo turto pardavimo pajamos priskiriamos gyventojo
būtinybei keisti teis÷s aktus; šiam tikslui neapmokestinamosioms pajamoms tik jeigu perleistas
įgyvendinti 2009 metų I pusmetį
nekilnojamasis turtas iki perleidimo nuosavyb÷s teise tur÷tas
Ministro Pirmininko pavedimu sudaryti bent 5 metus (iki 2011 m. taikytas 3 metų terminas).
nuolatinę darbo grupę iš suinteresuotų
institucijų atstovų
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Kaupsime stabilizavimo rezervą,
pirmiausia iš privatizavimo sandorių, kol
jo dydis užtikrins didelių momentinių
skolinių įsipareigojimų (2012, 2013 ir
2016 metais po 1 mlrd. eurų) padengimą.
Uždrausime naudoti stabilizavimo rezervo
l÷šas valstyb÷s išlaidoms finansuoti,
išskyrus priemones, užtikrinančias
finansinio sektoriaus stabilumą, valstyb÷s
skolos dengimą ar refinansavimą

Rengiant atitinkamų metų
Privatizavimo fondo ir Rezervinio
(stabilizavimo) fondo l÷šų sąmatas,
nustatyti, kad pirmiausia iš
privatizavimo sandorių bus kaupiamas
stabilizavimo rezervas, kol jo dydis
užtikrins didelių momentinių skolinių
įsipareigojimų padengimą

251.

Administruodami mokesčius, pagrindinį
d÷mesį sutelksime į sisteminių problemų
sprendimą (asmeninių poreikių tenkinimo
įmon÷s sąskaita prevenciją, tikrojo
apmokestinamojo pelno nustatymą
įmonių grupę ar holdingą sudarančiuose
ūkio subjektuose, šeš÷linio verslo
mažinimą ir pan.). Teiksime visapusišką
pagalbą mokesčių mok÷tojams ir
skatinsime juos sąžiningai mok÷ti
mokesčius. Sieksime, kad mokesčių
administratoriai nepiktnaudžiautų
mokestinių patikrinimų terminais ir turto
arešto teise

3. Išanalizuoti teis÷s aktų, sudarančių
sąlygas mokesčių administratoriui laiku
gauti patikimą informaciją apie fizinių
asmenų sudarytas paskolų, dovanojimo
ir kitas sutartis, kai jų vert÷ viršija
reikšmingą sumą, projektų parengimo
tikslingumą ir galimybes

2010 metais iš privatizavimo sandorių buvo kaupiamas
stabilizavimo rezervas Rezerviniame (stabilizavimo) fonde, t. y
2010 metais iš Privatizavimo fondo į Rezervinį (stabilizavimo)
fondą pervesta 32,4 mln. litų ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo
likutis pagal 2010 m. gruodžio 31 d. būklę – 1 226,7 mln. litų
(355,28 mln. eurų).
Pasteb÷tina, kad siekiamas priemon÷s tikslas – rengtis didel÷s
apimties skolų grąžinimams (euroobligacijų išpirkimams 2012 ir
v÷lesniais metais) – įgyvendintas kitomis priemon÷mis. Teis÷s
aktų pakeitimų projektų rengimo metu buvo nuspręsta pasiekti
užsibr÷žtą tikslą pakeičiant kitą teis÷s aktą negu Rezervinio
(stabilizavimo) fondo nuostatus, t.y., Valstyb÷s skolos įstatymą,
numatant teisinę galimybę skolintis finansiniams ištekliams,
naudojamiems valstyb÷s skolai dengti, sukaupti. Tai 2010
metais buvo įgyvendinta.
Taip pat teis÷s aktų pakeitimų projektų rengimo metu buvo
nuspręsta parengti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimo
„D÷l Lietuvos Respublikos valstyb÷s iždo atsargų sunkmečiui
įstatymo koncepcijos“ projektą, kuriame, be visa ko, bus
reglamentuota perteklinių valstyb÷s biudžeto l÷šų panaudojimas
(anksčiau šis reglamentavimas buvo numatytas keičiant
Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatus). Teis÷s akto
projektas baigiamas rengti.
Pagal 2010 metais Finansų ministerijos pateiktą siūlymą
Vyriausyb÷s 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 829 sudaryta
Komisija valstyb÷s ekonomin÷s bei finansin÷s kontrol÷s ir
teis÷saugos institucijų bendradarbiavimui koordinuoti kaip vieną
iš 2011 metų kovos su oficialiai neapskaityta ekonomika
priemonių nustat÷ Mokesčių administravimo įstatymo pataisų
parengimą, pagal kurias apie notariškai nepatvirtintą ir
grynaisiais pinigais vykdomą didel÷s vert÷s dovanojimo,
paskolos sandorį, taip pat kitos rūšies sandorį, kuriuo ruošiamasi
pagrįsti pajamų legalumą, privalu pranešti VMI, priešingu atveju
tokiu šaltiniu negalima remtis.
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Nuosekliai pereisime prie realaus trimečio
biudžeto sudarymo, maksimalius
asignavimus trejiems metams keisime tik
reikšmingai pasikeitus makroekonomikos
prognoz÷ms. Optimizuosime asignavimų
valdytojų ir sudaromų programų skaičių.
Užtikrinsime biudžetų sudarymo proceso
viešumą ir skaidrumą, sudarydami sąlygas
kiekvienam mokesčių mok÷tojui pateikti
savo nuomonę

1. Pasitelkus ekspertus, išnagrin÷ti
trimečio biudžeto sudarymo
tikslingumą, principus, įvertinti
teigiamus ir neigiamus aspektus ir
prireikus parengti esamos teisin÷s baz÷s
pakeitimus

256.

Užbaigsime valdžios sektoriaus apskaitos
reformą. Pasieksime, kad reforma ne tik
išskaidrintų viešuosius finansus, bet ir
pasitarnautų valdžios sektoriaus
efektyvumo didinimui (pirmiausia
centralizuodami regioninių padalinių
turinčių valstyb÷s institucijų
aptarnaujančius padalinius)
Nustatysime valstyb÷s institucijoms
efektyvumo didinimo užduotis ne mažiau
kaip 2 proc. per metus, t. y. kiekvienų
metų biudžeto planavimą prad÷sime
atitinkama suma sumažindami
asignavimus institucijų išlaidoms ir darbo
užmokesčiui

4. Įdiegti Valstyb÷s iždo finansų
valdymo ir apskaitos informacinę
sistemą, parengtą pagal VSAFAS

260.

Rengiant Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s nutarimo d÷l Lietuvos
Respublikos atitinkamų biudžetinių
metų nacionalinio biudžeto preliminarių
pagrindinių rodiklių projektą, nustatyti
valstyb÷s institucijoms efektyvumo
didinimo užduotį – ne mažiau kaip
2 procentus per metus

Atsižvelgiant į Strateginio planavimo sistemos tobulinimo gaires
ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2010 m. kovo 24 d.
nutarimą Nr. 330 „D÷l ministrams pavedamų valdymo sričių“,
Biudžeto sandaros įstatyme aiškiai nustatyta kokių įstaigų
vadovai gali būti asignavimų valdytojais. Tokiu būdu yra
optimizuotas asignavimų valdytojų ir sudaromų programų
skaičius. 2011 metais palyginti su 2010 m. asignavimų valdytojų
skaičius sumaž÷ja nuo 146 iki 105, t.y. 41 asignavimu valdytoju
(pastaba – teismai laikomi vienu asignavimų valdytoju),
atitinkamai programų skaičius sumaž÷ja nuo 488 iki 253, t.y.
235 programomis.
2010 m. sukurta Valstyb÷s iždo finansų valdymo ir apskaitos
informacin÷ sistema. Pilnas min÷tos sistemos įdiegimas
numatomas baigti 2011 m.

2010 m. valstyb÷s biudžeto asignavimai valdymo išlaidoms
palyginus su 2009 m. buvo sumažinti 20,2 procentų.
Finansų ministerija 2010 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. (2.33)-6K1011678 paved÷ ministerijoms, departamentams, valstybin÷ms
tarnyboms,
institucijoms
–
asignavimų
valdytojams
įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2010 m. spalio
14 d. nutarimu Nr. 1448 Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2011 m. veiklos prioritetuose patvirtintą nuostatą d÷l 2011 m.
valdymo išlaidų mažinimo, planuojant valstyb÷s biudžeto
asignavimus vykdomoms programoms, užtikrinti, kad valdymui
skiriami asignavimai maž÷tų 2 procentais palyginus su 2010
metais.
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Atliksime ES struktūrin÷s paramos
valdymo sistemos analizę ir priimsime
sprendimus, kurie padarytų ją skaidresnę
ir efektyvesnę. Pasinaudosime kitų ES
valstybių narių geriausia praktika šiuo
klausimu

Atsižvelgiant į atliekamų vertinimų ir
auditorių išvadas, Lietuvos ir kitų ES
valstybių narių geros praktikos
pavyzdžius, tobulinti ES struktūrin÷s
paramos naudojimą reglamentuojančius
teis÷s aktus ir kitus dokumentus, pl÷toti
elektronines administravimo priemones
ir kitaip užtikrinti skaidrų ir efektyvų
ES struktūrin÷s paramos l÷šų naudojimą
įgyvendinant 2007–2013 metų veiksmų
programas

2010 m. buvo atliekami ES struktūrin÷s paramos vertinimai,
analizuojantys ES struktūrin÷s paramos administravimo sistemą
– projektų atrankos kriterijus, finansavimo takoskyras, valstyb÷s
projektų planavimo principą ir kt. Jų rekomendacijos sudaro
prielaidas ES struktūrin÷s paramos valdymo sistemos
tobulinimui. Juose pateiktos 98 rekomendacijos sudaro
prielaidas ES struktūrin÷s paramos valdymo sistemos
tobulinimui.
Atsižvelgiant į Europos Audito Rūmų, Europos
Komisijos, Valstyb÷s kontrol÷s auditų išvadas ir pateiktas
rekomendacijas, ES struktūrin÷s paramos vertinimų rezultatus,
Lietuvos ir kitų ES šalių geros praktikos pavyzdžius, yra nuolat
tobulinama ES struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s
sistema: tobulinami ES struktūrin÷s paramos naudojimą
reglamentuojantys teis÷s aktai ir kiti dokumentai, pl÷tojamos
elektronin÷s ES struktūrin÷s paramos administravimo priemon÷s
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 2010 m. kovo 17 d.
nutarimu Nr. 293 patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2005 m. geguž÷s 30 d. nutarimo Nr. 590 „D÷l Finansin÷s
paramos, išmok÷tos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teis÷s
aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžetą
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimą, kuriame nustatyta bendra
pagal visas Lietuvoje administruojamas ES ir kitos tarptautin÷s
paramos programas teikiamos paramos, išmok÷tos ir (arba)
panaudotos pažeidžiant teis÷s aktus, grąžinimo į Lietuvos
Respublikos valstyb÷s biudžetą tvarka, patobulinta iki šiol
galiojusi l÷šų susigrąžinimo tvarka, atsižvelgiant į Lietuvos
ekonominę situaciją ir ES ir kitos tarptautin÷s paramos
programų įgyvendinimo patirtį, nustatyta aiškesn÷ atsakomyb÷
už su l÷šų išsiieškojimu susijusių funkcijų atlikimą, perkeltos ES
direktyvų, susijusių su apribojimų skirti paramą darbdaviams,
kurie nelegaliai įdarbino trečiųjų šalių piliečius, taikymu,
nuostatos.

7

263.

Sukursime mokymo ir kvalifikacijos
k÷limo programą, skirtą valstyb÷s
tarnautojų ir darbuotojų,
administruojančių ES struktūrinę paramą,
administraciniams geb÷jimams stiprinti

Parengti strategiją ir priemonių planą,
skirtus reikiamai ES struktūrinę paramą
administruojančių darbuotojų
kvalifikacijai ir motyvacijai užtikrinti

2010 m. buvo pakeistos ES finansin÷s paramos naudojimo
pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisykl÷s, siekiant užtikrinti
tinkamą Lietuvos Respublikai skiriamos Europos Bendrijų
iniciatyvų, 2000–2006 metų Sanglaudos fondo, Europos žem÷s
ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus, SAPARD,
PHARE, Pereinamojo laikotarpio institucijų pl÷tros priemon÷s,
2004–2006 m. Ignalinos programos, 2007–2013 m. Ignalinos
programos l÷šų, taip pat l÷šų, išmok÷tų iš Lietuvos Respublikos
valstyb÷s biudžeto specialiųjų programų, min÷toms programoms
bendrai finansuoti, panaudojimą ir siekiant nustatyti aiškesnę
pažeidimų tyrimo, nustatymo ir šalinimo tvarką.
Baigiama rengti viešojo paslaugų pirkimo dokumentacija.
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Išpl÷tosime ES struktūrin÷s paramos
panaudojimo steb÷senos sistemą,
įtrauksime gyventojus, bendruomenes į
tikslingo ir efektyvaus paramos
panaudojimo priežiūrą

1. Reguliariai aptarti su socialiniais ir
ekonominiais, regioniniais partneriais,
kitomis nevalstybin÷mis
organizacijomis ES struktūrin÷s
paramos naudojimo pažangą ir įtraukti
juos į sprendimų pri÷mimo procesą

ES struktūrin÷s paramos naudojimo pažanga su socialiniais ir
ekonominiais, regioniniais partneriais, kitomis nevalstybin÷mis
organizacijomis aptarta Steb÷senos komiteto veiksmų programų,
įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo
priežiūrai atlikti pos÷džiuose 2010 m. geguž÷s 26 d. ir gruodžio
6 d. Pagal savo funkcijas Steb÷senos komitetas ne tik vertina
veiksmų programų įgyvendinimo efektyvumą ir kokybę, bet ir
tvirtina projektų atrankos kriterijus, gali siūlyti peržiūr÷ti ar
keisti veiksmų programas.
2010 m. vyko 7 Steb÷senos komiteto pos÷džiai, socialiniai ir
ekonominiai partneriai sudaro kiek daugiau nei 1/3 visų
komiteto narių.
2010 m. geguž÷s–birželio m÷nesiais organizuotos 9 apskritojo
stalo diskusijos apie ES struktūrin÷s paramos teikiamas
galimybes bei naudą ir išvykos į ES fondų finansuojamus
projektus su regioniniai partneriais ir vietos gyventojais Kauno,
Klaip÷dos, Marijampol÷s, Panev÷žio, Šiaulių, Taurag÷s, Telšių,
Utenos apskrityse.
Į ES struktūrin÷s paramos panaudojimo steb÷senos ir sprendimų
d÷l ES struktūrin÷s paramos panaudojimo pri÷mimo procesą yra
įtraukti socialiniai ir ekonominiai partneriai, su kuriai reguliariai
aptariama ES struktūrin÷s paramos naudojimo pažanga,
priimami sprendimai d÷l paramos panaudojimo problemų.
2010 m. buvo atliktas ES struktūrin÷s paramos steb÷senos
rodiklių vertinimas, kurio išvados ir rekomendacijos sukuria
prielaidas ES struktūrin÷s paramos steb÷senos sistemos
tobulinimui dabartiniame ir 2014–2020 m. ES struktūrin÷s
paramos panaudojimo laikotarpyje.
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2. Pagal metinius planus, sudaromus
Veiksmų programų administravimo ir
finansavimo taisykl÷se, patvirtintose
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr.
1225, nustatyta tvarka, teikti
informaciją apie ES struktūrin÷s
paramos skyrimo tvarką, kvietimų teikti
paraiškas sąlygas, paraiškų rengimo
tvarką, pl÷toti interneto svetainę
www.esparama.lt, užtikrinti pavienių
projektų viešinimo ir informavimo
priemonių įgyvendinimą, skelbti atliktų
vertinimų ir tyrimų rezultatus,
informuoti visuomenę siekiant parodyti
veiksmų programų įgyvendinimo naudą
ir įgyvendinti kitas informavimo apie
ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo
priemones

Pagal 2010 m. informavimo apie ES paramą planą, patvirtintą
2009 m. gruodžio 24 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-492,
buvo vykdyta veikla siekiant šių tikslų:
a) įtvirtinti žinias ir nuostatas, kad ES l÷šos padeda ekonomikos
sunkmečio laiku išlaikyti ekonomikos stabilumą, darbo vietas ir
gyvybingą verslą, ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus
asmenin÷s gerov÷s,
b) skatinti galimus pareišk÷jus ir paramos gav÷jus naudotis ES
parama ir taip užtikrinti efektyvų Lietuvai skirtos ES paramos
panaudojimą;
c) sutvirtinti žinias ir nuostatas, kad ES parama administruojama
efektyviai ir skaidriai.
2010 m. interneto svetain÷je www.esparama.lt skelbta
informaciją apie ES struktūrin÷s paramos finansuojamas sritis,
l÷šų skyrimo tvarką, kvietimų teikti paraiškas sąlygas, paraiškų
rengimo tvarką, vertinamus ir įgyvendinamus projektus, skelbta
informacija apie atliktų vertinimų ir tyrimų rezultatus ir t.t. Be
to, 2010 m. svetain÷ apdovanota prestižiniu Europos Komisijos
„Regionų žvaigždžių“ apdovanojimu tarp visų ES šalių narių
kaip svariai prisidedanti prie ES regionin÷s politikos skaidrumo.
Visuomen÷ informuota apie ES investicijų teikiamą naudą
skelbiant informacija žiniasklaidos priemon÷se, įgyvendinant
informacines-reklamines kampanijas, organizuojant geriausių
projektų rinkimus, Europos dienos šventę, skirtą tolerancijai ir
socialin÷s atskirties mažinimui.

10
265.

Baigsime ES Sanglaudos fondo 2000–
2010 m. aplinkos apsaugos ir transporto
projektus, panaudodami visas jiems
skirtas ES l÷šas, ir s÷kmingai baigsime ES
struktūrinių fondų l÷šų, teikiamų pagal
Lietuvos 2004–2006 m. Bendrąjį
programavimo dokumentą, programą

1. Koordinuoti ES Sanglaudos fondo
projektų l÷šų panaudojimą laiku,
pateikti Europos Komisijai projektų
galutinio mok÷jimo paraiškas ir
įgyvendinimo ataskaitas, gauti iš
Europos Komisijos galutines išmokas

2010 m. vykusiuose Sanglaudos fondo priežiūros
komiteto pos÷džiuose komiteto nariai nagrin÷jo kiekvieno
projekto, kuriam skirta Sanglaudos fondo l÷šų, įgyvendinimo ir
l÷šų panaudojimo ataskaitas, tikrino, ar tinkamai įgyvendinami
iš Sanglaudos fondo l÷šų finansuojami projektai.
Iš viso Sanglaudos fondo l÷šomis ir bendrojo
finansavimo l÷šomis finansuoti 53 projektai. 27 projektai baigti
įgyvendinti, iš jų – 13 projektų išmok÷tos visos l÷šos iš Europos
Komisijos, 14 projektų pateikti Europos Komisijai galutin÷ms
l÷šoms iš Europos Komisijos gauti būtini dokumentai: galutinio
mok÷jimo paraiškos, įgyvendinimo ataskaitos ir baigiamojo
audito išvados. 15 projektų galutin÷ms l÷šoms iš Europos
Komisijos gauti būtini dokumentai turi būti pateikti iki 2011 m.
birželio 30 d. Finansų ministerija, įvertinusi rizikingų projektų
galutin÷s išlaidų tinkamumo finansuoti datos atid÷jimo būtinybę
ir laiką, būtiną šiems projektams įgyvendinti ir atsižvelgdama į
Europos Komisijos sudarytas galimybes, d÷l 11 Sanglaudos
fondo projektų pateik÷ prašymą pakeisti Europos Komisijos
sprendimus ir pratęsti min÷tų projektų galutinę išlaidų
tinkamumo finansuoti datą iki 2011 m. gruodžio 31 d.
Per 2010 metus parengta ir išsiųsta Europos Komisijai 16
mok÷jimo paraiškų (7 iš jų galutinio mok÷jimo paraiškos
Europos Komisijai teikiamos kartu su projektų galutin÷mis
įgyvendinimo ataskaitomis ir valstybinio audito išvadomis
baigus įgyvendinti projektus) 2000–2006 m. ISPA programos /
Sanglaudos fondo (toliau – Sanglaudos fondas) ES l÷šoms gauti,
kuriose prašoma pervesti 43,85 mln. eurų (151, 41 mln. litų).
Per 2010 metus Europos Komisija perved÷ 30,13 mln.
eurų (104,03 mln. litų) Sanglaudos fondo l÷šų.
Rangovams, paslaugų teik÷jams ir (arba) prekių
tiek÷jams pagal visus Sanglaudos fondo projektus buvo pervesta
86,17 mln. eurų (297,53 mln. litų) Sanglaudos fondo l÷šų (kartu
su bendruoju finansavimu (LR biudžeto l÷šomis, skirtomis
finansuoti Sanglaudos fondo projektus) – 154,86 mln. eurų
(534,70 mln. litų).
Laiku ir tinkamai įgyvendinami Sanglaudos fondo ir bendrojo
finansavimo l÷šomis finansuojami aplinkos apsaugos ir
transporto projektai, gaunamos galutin÷s projektų išmokos
patirtoms išlaidoms kompensuoti.
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2. Baigti įgyvendinti Lietuvos 2004–
2006 metų bendrojo programavimo
dokumentą, pateikti Europos Komisijai
galutinę ataskaitą ir ES struktūrinių
fondų galutinio mok÷jimo paraiškas

266.

Kartu su Lietuvos banku ir
konsultuodamiesi su užsienio ekspertais,
sukursime finansinio sektoriaus krizių
prevencijos ir valdymo sistemą.

2. Parengti įstatymo, kuris sudarytų
galimybę prireikus imtis priemonių
bankų sistemos stabilumui ir
patikimumui didinti, projektą

2010 m. rugs÷jo 30 d., pagal Europos Komisijos reglamentus
pateikti Europos Komisijai Europos Sąjungos struktūrinių fondų
paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo
programavimo dokumento (toliau – BPD) užbaigimo
dokumentai, pagal kuriuos Lietuvai tur÷tų būti išmok÷ta likusi
Europos Sąjungos l÷šų dalis – 0,155 mlrd. Lt. Šiuo metu
Lietuvai Europos Komisija yra pervedusi maksimalią galimą
l÷šų sumą, – 2,936 mlrd. Lt (95 proc. skirtų (3,091 mlrd. Lt)
Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šų), kuri yra išmok÷ta
projektų vykdytojams.
2010 m. rugs÷jo 30 d. kartu su kitais baigiamaisiais
dokumentais Europos Komisijai išsiųstos keturios ES
struktūrinių fondų (ERPF, ESF, EŽŪOGF, ŽOFP) galutinio
mok÷jimo paraiškos, kurias įvertinusi Europos Komisija 2011
metais tur÷tų pervesti 43,86 mln. EUR.
BPD investicijos į viešąją infrastruktūrą, į žmogiškąjį kapitalą ir
įmonių fizinį kapitalą prisid÷jo prie Lietuvos socialin÷s
ekonomin÷s pl÷tros ir ūkio modernizavimo, sudar÷ prielaidas
ilgalaikiam šalies konkurencingumo ir darbo našumo didinimui.
2010 m. Europos Komisija patvirtino Lietuvos paramos bankų
sektoriui rinkinį. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 2010 m.
lapkričio 24 d. pri÷m÷ nutarimą Nr. 1673 „D÷l valstyb÷s
garantijų bankų stabilumui didinti teikimo, administravimo ir šių
garantijų vykdymo taisyklių, pasitik÷tinių (subordinuotų)
paskolų bankams teikimo ir šių paskolų priežiūros taisyklių ir
bankų turto išpirkimo taisyklių patvirtinimo“.
Pri÷mus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio
įstatymo pataisas, nuo 2011 m. valdžios ir privataus subjektų
partneryst÷s, kaip tai apibr÷žta Lietuvos Respublikos investicijų
įstatyme, pagrindu sukurtas ar įgytas nekilnojamasis turtas n÷ra
apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu tol, kol vykdoma
atitinkama valdžios ir privataus subjektų partneryst÷s sutartis ir
šis nekilnojamasis turtas naudojamas pagal toje sutartyje
nustatytą paskirtį.
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268.

Sujungsime finansinio sektoriaus
priežiūros institucijas ir nustatysime, kad
jos išlaikomos iš rinkos dalyvių įmokų

2. Parengti įstatymo d÷l finansų rinkos
priežiūros institucijos įkūrimo projektą,
siekiant, kad priežiūros institucijos būtų
jungiamos skaidriai, sklandžiai,
užtikrinant finansų rinkos stabilumą, o
priežiūra būtų veiksmingesn÷

269.

Parengsime naują privalomųjų draudimų
koncepciją

Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s nutarimo d÷l naujos
privalomųjų draudimų koncepcijos
patvirtinimo projektą, siekiant tobulinti
1998 metų Privalomojo civilin÷s
atsakomyb÷s draudimo pl÷tojimo
programą, išnagrin÷ti esamą Lietuvos
privalomojo draudimo sistemos būklę ir
užsienio valstybių praktiką, atlikti naujų
privalomųjų draudimų poreikių analizę

Buvo parengta ir 2010 m. geguž÷s 19 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 580 patvirtinta Finansų rinkos
priežiūros institucijų sujungimo koncepcija, kurioje numatyta,
kad Vertybinių popierių komisija ir Draudimo priežiūros
komisija bus likviduotos, o jų atliekamos priežiūros funkcijos
bus perduotos Lietuvos bankui. Pagal koncepciją priežiūros
funkcijas Lietuvos bankas finansuotų savo l÷šomis, kurias
papildytų prižiūrimų subjektų už vykdomą priežiūrą mokamos
Lietuvos bankui įmokos. Tęsdama prad÷tą reformą ir
įgyvendindama koncepciją, Finansų ministerija sudar÷ Finansų
rinkos
priežiūros
institucijų
sujungimo
koncepcijos
įgyvendinimo darbo grupę ir Vertybinių popierių komisijos ir
Draudimo priežiūros komisijos likvidavimo klausimų darbo
grupę, kurios reng÷ Koncepcijai įgyvendinti reikalingų įstatymų
pakeitimų projektus. Numatoma, kad pagal Koncepciją
pertvarkyta finansų rinkų priežiūros sistema prad÷s veikti nuo
2012 m. sausio 1 dienos.
Finansų rinkos priežiūros funkcijas atliekant Lietuvos bankui
bus sutaupytos biudžeto l÷šos, skiriamos finansų rinkų
priežiūrai, optimizuoti priežiūros procesai, sistemin÷s rizikos
valdymas, efektyviau paskirstyti finansiniai ir žmogiškieji
ištekliai, sumaž÷s reguliacinio arbitražo tikimyb÷.
Privalomųjų draudimų koncepcija patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.
1789 „D÷l privalomųjų draudimų koncepcijos patvirtinimo“,
kurioje nustatyti privalomųjų draudimų sistemos veiklos
principai, kurių laikantis būtų kuriama ir palaikoma vientisa
Lietuvos Respublikoje galiojančių privalomųjų draudimų
sistema.
Tai tur÷tų prisid÷ti prie tobulesnio ir aiškesnio privalomųjų
draudimų reglamentavimo, jų vykdymo kontrol÷s, paskatinti
draudikus vykdyti privalomuosius draudimus ir tuo pačiu
suteikti didesnes galimybes draud÷jams įsigyti privalomąjį
draudimą, taip pat tur÷tų pager÷ti nukent÷jusiųjų asmenų
interesų apsauga.
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303.

Mažinsime administracinę naštą verslui,
viešosios politikos priemones derinsime
su smulkiojo ir vidutinio verslo poreikiais.
Įstatymu įtvirtinsime gero reguliavimo
principus – proporcingumą,
atskaitingumą, nuoseklumą, skaidrumą,
tikslingumą

8. Parengti apskaitą ir finansinių
ataskaitų sudarymą reglamentuojančių
teis÷s aktų pakeitimus, remiantis
apklausos d÷l labai mažų įmonių
apskaitos rezultatais ir numatomais
apskaitos direktyvų (1978 m. liepos
25 d. Ketvirtoji Tarybos direktyva
78/660/EEB ir 1983 m. birželio 13 d.
Septintoji Tarybos direktyva
83/349/EEB) pakeitimais

Šiuo metu EK peržiūri visas 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtosios
Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 1983 m. birželio 13 d.
Septintosios Tarybos direktyvos 83/349/EEB nuostatas it
numato pasiūlymą pateikti 2011 m. birželio m÷nesį.
Atsižvelgiant į tai, 2010 m. nebuvo parengti buhalterinę apskaitą
ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančių nacionalinių
teis÷s aktų pakeitimai.

366.

Sukursime teisinę bazę, leidžiančią
skaidriai taikyti viešojo ir privataus
kapitalo partneryst÷s modelį įgyvendinant
susisiekimo infrastruktūrinius projektus.

511.

Skatinsime privataus kapitalo investicijas
į miestų viešojo transporto
modernizavimą

Peržiūr÷ti Lietuvos Respublikos
investicijų įstatymą, Lietuvos
Respublikos koncesijų įstatymą, taip pat
kitus teis÷s aktus, skirtus viešojo ir
privačiojo sektorių partnerystei
reglamentuoti, prireikus parengti jų
pakeitimus ar naujus teis÷s aktus, kurie
reglamentuotų ir skatintų viešojo ir
privataus kapitalo partneryst÷s modelio
taikymą įgyvendinant susisiekimo
infrastruktūrinius projektus

Pri÷mus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio
įstatymo pataisas, nuo 2011 m. valdžios ir privataus subjektų
partneryst÷s, kaip tai apibr÷žta Lietuvos Respublikos investicijų
įstatyme, pagrindu sukurtas ar įgytas nekilnojamasis turtas n÷ra
apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu tol, kol vykdoma
atitinkama valdžios ir privataus subjektų partneryst÷s sutartis ir
šis nekilnojamasis turtas naudojamas pagal toje sutartyje
nustatytą paskirtį.

