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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL PATIKSLINTŲ VYRIAUSYBĖS 2014 M. BIRŽELIO 4 D. NUTARIMO NR. 528 IR
2014 M. SPALIO 3 D. NUTARIMO NR. 1090 PAKEITIMO PROJEKTŲ
Lietuvos Respublikos finansų ministerija teikia patikslintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo
Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo Nr. 528
pakeitimo projektas) ir patikslintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
projektą (toliau – Nutarimo Nr. 1090 pakeitimo projektas, toliau kartu – nutarimų projektai).
Nutarimų projektai patikslinti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės
grupės išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Atlikti techninio pobūdžio papildymai,
užtikrinantys teisės normų aiškumo principus.
Informuojame, kad 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo
laikotarpiu svarba ir nauda įgyvendinančiajai institucijai VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai
perduoti dalį vadovaujančiosios institucijos Finansų ministerijos vykdytų su finansinių priemonių
administravimu (mokėjimo prašymų ir pažeidimų tikrinimas, patikrų vietoje atlikimas) susijusių
funkcijų yra pagrįsta ir įvertinta. Mokėjimo prašymų ir pažeidimų tikrinimas, patikrų vietoje
atlikimas yra ministerijoms nebūdingos funkcijos. Šias funkcijas atlieka įgyvendinančiosios
institucijos. Finansinių priemonių projektų išlaidų tinkamumui patikrinti taikomi principai iš esmės
tokie patys kaip ir subsidijų projektams, o VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra šioje srityje,
administruodama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotas veiklas, yra sukaupusi
daug patirties. VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojai nuolat tobulina kompetencijas
įvairiose srityse, kurios svarbios siekiant užtikrinti tinkamą pavestų funkcijų atlikimą. Pagrindinė
vadovaujančiosios institucijos Finansų ministerijos užduotis finansinių priemonių atveju yra
formuoti politiką koordinuojant jų įgyvendinimą ir plėtrą. Nors iki šiol finansinių priemonių
administravimas priskirtas Finansų ministerijai, šiai užduočiai atlikti Finansų ministerija,
organizuodama viešuosius pirkimus, samdydavo išorės tikrintojus. Kadangi Finansų ministerijos
darbuotojai neturi mokėjimo prašymų tikrinimo kompetencijų, kiekvieną kartą reikėdavo papildomų
laiko ir finansinių kaštų. Atitinkamai padidėdavo klaidų tikimybė ir mokėjimo prašymo patikrinimo
vėlavimo bei jo neapmokėjimo laiku rizika. Detalūs 2019 ir 2020 metų duomenys rodo, kad
panašios apimties vieno finansinės priemonės mokėjimo prašymo patikrinimas, tokį darbą vykdant
išorės ekspertams, kainuoja tris kartus daugiau, o trukmė (įskaičiuojant papildomus darbus dėl
pirkimo ir sutartinių įsipareigojimų su ekspertais koordinavimo) yra keturis kartus ilgesnė nei tą patį
darbą atliekant įgyvendinančiosios institucijos darbuotojams. Todėl vien atsisakius viešųjų pirkimų
vykdymo, finansinių priemonių mokėjimo prašymo tikrinimo kaštai, jei ši funkcija būtų perduota
VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, būtų kelis kartus mažesni, o pats procesas būtų
efektyvesnis ir pigesnis. Perduodamos funkcijos (mokėjimo prašymų ir pažeidimų tikrinimas,
patikrų vietoje atlikimas) yra techninio pobūdžio, todėl Finansų ministerijoje visas šioms
funkcijoms vykdyti sutaupytas laikas būtų skirtas naujoms finansinėms priemonėms kurti ir valdyti.
Priėmus nutarimų projektus, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Nutarimų projektams įgyvendinti nereikės papildomų lėšų.
Nutarimų projektai neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programai.
Nutarimų projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje (TAIS).
Nutarimų projektus parengė Finansų ministerijos Investicijų departamento (direktorė Rūta
Dapkutė-Stankevičienė, tel. 219 4436, el. p. ruta.dapkute@finmin.lt) Valdymo ir kontrolės sistemų
priežiūros skyriaus (vedėja Rasa Baltronaitė, tel. 239 0257, el. p. rasa.baltronaite@finmin.lt)
patarėja Ilma Skukauskaitė (tel. 219 4466, el. p. ilma.skukauskaite@finmin.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo Nr. 528 pakeitimo projektas, 6 lapai.
2. Nutarimo Nr. 528 pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 7 lapai.
3. Nutarimo Nr. 1090 pakeitimo projektas, 4 lapai.
4. Nutarimo Nr. 1090 pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 5 lapai.
5. Derinimo pažyma (Teisingumo ministerija), 4 lapai.
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