LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖ
PAŽYMA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO
NR. X-1212 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-3308 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO IR SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ PAKAEITIMO PROJEKTŲ
(TAP NR. 21-1390(2); 21-1391(2); 21-1392(2); 21-1393(2); 21-1394(2); 21-1395(2); 21-1396(2); 21-1397(2);
21-1398(2); 21-1399(2); 21-1400(2); 21-1401(2); 21-1402(2); 21-1403(2); 21-1404(2); 21-1627; 21-1625) (TAIS
NR. 21-29325(3); 21-29326(3); 21-29350(3); 21-29331(3); 21-29330(3); 21-29352(3); 21-29351(3); 21-29353(3);
21-29333(3); 21-29354(3); 21-29347(3); 21-29337(3); 21-29339(3); 21-29328(3); 21-29343(3); 21-32084; 2132081)
2021-11-12 Nr. NV-2851
Vilnius
Projekto rengėjas: Finansų ministerija.
Projekto tikslas: atsižvelgiant į Seimo Audito komiteto sprendimus, siūlomi pakeitimai, kuriais siekiama:
 Užtikrinti tinkamą Vyriausybei neatskaitingų subjektų atskyrimą nuo Vyriausybei pavaldžių
subjektų;
 VSAĮ nuostatas suderinti su Strateginio valdymo įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų, kuriais
įgyvendinama strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, nuostatomis;
 Nukelti VSAĮ įsigaliojimo datą metams.
Dabartinė situacija: Seimo Audito komiteto sprendimu pasiūlyta sistemiškai įvertinti su 2022 m. sausio 1
d. įsigaliosiančia VSAĮ redakcija susijusių teisės aktų nuostatas, visoms ministerijoms pagal kompetenciją
peržiūrėti su VSAĮ nuostatomis derintiną galiojantį teisinį reglamentavimą, o Finansų ministerijai
koordinuoti tikslintinų teisės aktų parengimą.
Seimo Audito komiteto protokole pateiktos pastabos dėl VSAĮ suderinamumo su Strateginio valdymo
įstatymo ir susijusių teisės aktų, kuriais įgyvendinama strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos
pertvarka, nuostatomis ir pavedimas Finansų ministerijai pateikti patikslintą VSAĮ projektą.
Projekto esmė: atsižvelgiant į Seimo Audito komiteto sprendimą ir Seimo Audito komiteto protokole
pateiktas pastabas, siūloma:
 Nustatyti, kad viešojo sektoriaus subjektų (VSS) grupę, kai rengiami į valstybės metinių ataskaitų
rinkinį įtrauktini VSS grupės finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaitos, sudaro ministerijos ir
kiti VSS, išskyrus Vyriausybei neatskaitingus VSS, nes VSS grupavimas atskaitomybės tikslu pagal
valstybės veiklos sritis, kurios naudojamos strateginiam ir valstybės pažangos planavimui,
netinkamas dėl Vyriausybei neatskaitingų VSS, kurie yra nepriklausomi nuo vykdomosios valdžios
bei turi atskirą atsiskaitymo už jų veiklos rezultatus tvarką. Šiuo metu VSAĮ nustatyta, kad kiekviena
viešojo sektoriaus subjektų grupė atsiskaito už savo veiklą teikdama ataskaitas, o viešojo sektoriaus
subjektų grupę, kurios ataskaitų rinkinio duomenys įtraukiami į valstybės metinių ataskaitų rinkinį,
sudaro tos pačios valstybės veiklos srities valstybės viešojo sektoriaus subjektai;
 Pakeitimai, kuriais siekiama VSAĮ nuostatas suderinti su Strateginio valdymo įstatymo ir kitų
susijusių teisės aktų, kuriais įgyvendinama strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos
pertvarka, nuostatomis, pavyzdžiui, siūloma nustatyti, kad pagal kitus įstatymus, reglamentuojančius
VSS veiklą, nustatyta pareiga pateikti VSS metinę veiklos ataskaitą įgyvendinama teikiant metinį
ataskaitų rinkinį pagal šio įstatymo reikalavimus. Taip kituose įstatymuose nuoroda į VSS veiklos
ataskaitos rengimą ir teikimą būtų susieta su VSAĮ, kaip pagrindiniu viešojo sektoriaus atskaitomybę
reglamentuojančiu įstatymu;
 Nustatyti, kad VSAĮ įsigalioja metais vėliau, t. y. nuo 2023 m. sausio 1 d., nes Strateginio valdymo
įstatymą įgyvendinantys teisės aktai buvo priimti tik 2021 metų balandžio pabaigoje, o Strateginio
valdymo informacinė sistema, būtina informacijai apie pažangos priemonių įgyvendinimą efektyviai
surinkti, bus užbaigta iki 2023 m. sausio 1 d.
Su projektu susiję įstatymų pakeitimo projektai parengti siekiant suderinti įstatymų įsigaliojimo datas.
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Detaliai siūlomi pakeitimai aprašyti projekto aiškinamajame rašte.
Derinimas: neatsižvelgta į Valstybės kontrolės pastabą, kad neaiškus atsakomybių pasiskirstymas, kai vieną
rinkinį pasirašo dviejų įstaigų atstovai, nurodant, kad aiškus atsakomybių paskirstymas yra numatytas
įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.
Projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas.
Atitikimas Vyriausybės programai: projektas neprieštarauja Vyriausybės programos nuostatoms. Projekto
pateikimo Seimui mėnuo – lapkritis.
Dalykinio vertinimo išvada: siūloma projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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