PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr.284
LIETUVOS RESPUBLIKOS 2023 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ
PROJEKTŲ RENGIMO PLANAS
Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Duomenų
(informacijos)
pateikimo terminas
Iki 2022 m.
balandžio 4 d.

Duomenų (informacijos)
rengėjas

Lietuvos Respublikos finansų
ministerija

Duomenys (informacija)

Duomenų (informacijos)
gavėjas

Finansų ministerijos nustatyta tvarka Finansų ministerijos Lietuvos Respublikos
interneto svetainėje skelbiamas 2023–2025 metų ekonominės Vyriausybės kanceliarija,
raidos scenarijus.
įstaigos, kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai
Lietuvos Respublikos
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Garantinio Finansų ministerija
socialinės apsaugos ir darbo
fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo ir Pensijų anuitetų fondo
ministerija
2022 metų patikslintos ir 2023–2025 metų sąmatų prognozės,
2022–2025 metų pajamų ir išlaidų išskaidymas pagal
ekonominės klasifikacijos straipsnius ir informacija apie
diskrecines pajamų ir vienkartines išlaidų priemones.
Lietuvos Respublikos
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 2022 metų Finansų ministerija
sveikatos apsaugos ministerija patikslintos ir 2023–2025 metų prognozės, 2022–2025 metų
pajamų ir išlaidų išskaidymas pagal ekonominės klasifikacijos
straipsnius ir informacija apie diskrecines pajamų ir vienkartines
išlaidų priemones.
Lietuvos Respublikos
Prognozuojami duomenys 2023–2025 metų Rezervinio Finansų ministerija
energetikos ministerija
(stabilizavimo) fondo lėšų sąmatų projektams parengti:
prognozuojamos pajamos už parduotą valstybės įmonės Ignalinos
atominės elektrinės turtą ir prognozuojamas lėšų poreikis
radioaktyviųjų atliekų giluminiam atliekynui įrengti ir
radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti.
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Eil.
Nr.

Duomenų
(informacijos)
pateikimo terminas

1.5.

2.

Duomenys (informacija)

Duomenų (informacijos)
gavėjas

Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos ministerija

Ginklų, karinės įrangos, karinių atsargų, strateginių ir Finansų ministerija
neliečiamųjų atsargų verčių 2022 metų patikslintos ir 2023–
2025 metų prognozės pagal planuojamą pristatymą ir pagal
įsigijimo kasines išlaidas.

Paramos priemones
administruojantys subjektai ir
(arba) subjektai, atsakingi už
paramos priemonių išlaidų
deklaravimą finansinės
paramos teikėjams, kai jie yra
savarankiški asignavimų
valdytojai arba ministerijos
Įstaigos, kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai

Informacija apie į valstybės biudžetą numatomas gauti lėšas iš Finansų ministerija
Europos Sąjungos ir kitų tarptautinės finansinės paramos teikėjų
pagal finansinės paramos priemones, pateikiama užpildant
Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau –
VBAMS) Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės
paramos ir bendrojo finansavimo lėšų ataskaitos formą (toliau –
ES ir BF lėšų ataskaita).

Iki 2022 m.
balandžio 8 d.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Duomenų (informacijos)
rengėjas

Iki 2022 m.
balandžio 29 d.

Centralizuotai valdomo
valstybės turto valdytojas
(toliau – CTV)
Įstaigos, kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai

Informacija apie 2023–2025 metais planuojamas biudžetinių
įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą, numatomas skirti
įstaigos programoms finansuoti, jų paskirstymą, pateikiama
užpildant VBAMS biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos
formą.
Privatizavimo sandorių ir statinių, patalpų ar jų dalių ir kitų
nekilnojamųjų daiktų pardavimo numatomų įplaukų į valstybės
biudžetą 2023–2025 metų prognozės.
Valstybės biudžeto lėšų poreikis 2023–2025 metams
informacinėms sistemoms ir registrams sukurti arba
modernizuoti, informacinių technologijų priemonėms plėtoti,
valdyti ir (arba) tvarkyti – pagal asignavimų valdytojus, jų
įgyvendinamus projektus (įskaitant tęstinius investicijų
projektus) ir (ar) vykdomas priemones, trumpai pagrindžiant
asignavimų valdytojų numatomų įgyvendinti informacinių

Finansų ministerija

Finansų ministerija

Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų
ministerija
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Eil.
Nr.

3.

4.
4.1.

4.2.

Duomenų
(informacijos)
pateikimo terminas

Duomenų (informacijos)
rengėjas

Įstaigų, kurių
Savivaldybės
vadovai yra
asignavimų
valdytojai,
nustatytais terminais
Iki 2022 m.
balandžio 29 d.
Finansų ministerija

Įstaigos, kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai

Duomenys (informacija)

Duomenų (informacijos)
gavėjas

technologijų priemonių reikalingumą ir joms plėtoti reikalingą
asignavimų poreikį.
Formas duomenims pateikti parengia Ekonomikos ir inovacijų
ministerija ir jos skelbiamos Informacinės visuomenės plėtros
komiteto interneto svetainėje adresu https://ivpk.lrv.lt.
Informacija, reikalinga asignavimų poreikiui valstybės biudžeto Įstaigos, kurių vadovai yra
specialiosioms tikslinėms dotacijoms savivaldybių biudžetams asignavimų valdytojai
pagal konkrečią paskirtį apskaičiuoti.

Išvados dėl atliktų viešųjų išlaidų peržiūrų, siekiant nustatyti Vyriausybės kanceliarija
2022 metams Lietuvos Respublikos kultūros ir Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoms tęstinės
veiklos priemonėms finansuoti skirtas lėšas, ir šių
peržiūrų rekomendacijų įgyvendinimo planas, kuriame
nustatomi tikėtini pasiekti rezultatai.
Siūlymai dėl kitų viešųjų išlaidų peržiūrų, siekiant nustatyti
ministerijų ir ministrų valdymo sričių neefektyviai naudojamus
ir (arba) kitiems subjektams skiriamus valstybės biudžeto
asignavimus ir kitas lėšas, skirtus tęstinei veiklai finansuoti.
Informacija apie Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės Finansų ministerija
finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšų asignavimų
poreikį, nurodant lėšų poreikį netinkamam finansuoti Europos
Sąjungos finansinės paramos lėšomis pirkimo ir (arba) importo
pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti tęstinės veiklos (išskyrus
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos techninę paramą) ir 2021–2030 metų nacionalinio

4

Eil.
Nr.

Duomenų
(informacijos)
pateikimo terminas

Duomenų (informacijos)
rengėjas

4.3.

Ministerijos (išskyrus
nurodytas šio plano 5 punkte)
ir ne ministrų valdymo sričių
įstaigos, kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai

4.4.

Ministerijos (išskyrus
nurodytas šio plano 5 punkte)
ir ne ministrų valdymo sričių
įstaigos, kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai

Duomenys (informacija)

Duomenų (informacijos)
gavėjas

pažangos plano plėtros programų pažangos priemonėms
įgyvendinti pateikiama užpildant VBAMS ES ir BF lėšų
poreikio ataskaitas.
Informacija apie:
Finansų ministerija
 priemones, kurios bus baigtos įgyvendinti 2022–2024
metais ir kurioms nereikia numatyti asignavimų 2023–2025
metais (netęstinos programų priemonės), ir kitas pagal
programų priemones 2023–2025 metais galimas sutaupyti
lėšas;
 papildomą asignavimų poreikį suplanuotoms 2022–
2024 metų pažangos, tęstinės veiklos ir pervedimų priemonėms
finansuoti 2023–2025 metais;
 valstybės veiklos srityse siekiamus pagrindinius 2022–
2030 metų nacionaliniame pažangos plane nustatytus poveikio
rodiklius ir jų 2023–2025 metais siektinas reikšmes.
Formas duomenims pateikti „Informacija apie lėšų poreikį
vykdomoms pažangos ir tęstinės veiklos priemonėms
finansuoti“ ir „Informacijos apie lėšų poreikį naujoms pažangos
priemonėms, finansuoti“ parengia Finansų ministerija ir jos
skelbiamos Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu
https://finmin.lrv.lt.
Informacija apie valstybės biudžeto lėšų poreikio valstybės Finansų ministerija
kapitalo investicijoms 2023–2025 metams paskirstymą pagal
investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo
programas).
Formą duomenims pateikti „Informacijos apie valstybės
investicijų 2023–2025 metų programos projekto investicijų
projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“
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Eil.
Nr.

4.5.

4.6.

5.

6.
7.

Duomenų
(informacijos)
pateikimo terminas

Duomenų (informacijos)
rengėjas

Ministrų valdymo sričių
įstaigos, kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai
Įstaigos, kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai
Iki 2022 m. gegužės Ministerijos, kurių valdymo
3 d.
sričių įstaigų vadovai yra
asignavimų valdytojai
Iki 2022 m. gegužės Finansų ministerija
6 d.
Nuo 2022 m.
Ministerijos
gegužės 9 d. iki
2022 m. gegužės
27 d.

Duomenys (informacija)

Duomenų (informacijos)
gavėjas

parengia Finansų ministerija ir ji skelbiama Finansų ministerijos
interneto svetainėje adresu https://finmin.lrv.lt.
Informacija, nurodyta šio plano 4.3 ir 4.4 papunkčiuose.
Atitinkamos valdymo
srities ministerija
Suvestinė informacija, reikalinga asignavimų poreikiui Vyriausybės kanceliarija,
valstybės biudžeto specialioms tikslinėms dotacijoms Finansų ministerija
savivaldybių biudžetams pagal konkrečią paskirtį apskaičiuoti.
Apibendrinta informacija, nurodyta šio plano 4.3 ir 4.4 Finansų ministerija
papunkčiuose.
Suvestinė informacija, nurodyta šio plano 2.2, 4.3 ir 4.4 Vyriausybės kanceliarija
papunkčiuose.
Finansų ministerijos (finansų viceministro), esant poreikiui Finansų ministerija
kartu su Vyriausybės kanceliarija, ir kitų ministerijų (atitinkamų
ministerijų atstovų) pasitarimai dėl ministro valdymo srities
2023–2025 metais planuojamų asignavimų ir siekiamų
rezultatų, kuriuose įvertinami ankstesniais metais įstaigų
pasiekti rezultatai ir panaudoti asignavimai vykdant pažangos ir
tęstinę veiklą. Prireikus į pasitarimus dėl asignavimų gali būti
kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei
neatskaitingų įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto
asignavimų valdytojai, vadovai ar jų įgalioti asmenys, jeigu
dalyvavimas tokiuose pasitarimuose neprieštarauja jų veiklą
reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms.
Parengiama informacija apie ministerijos ir ministro valdymo
sričių įstaigų pasiektus rezultatus ir panaudotus asignavimus
vykdant pažangos ir tęstinę veiklą (informacija reikalinga
pažymai Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamo
ministro pasitarimams dėl 2023–2025 metais planuojamų
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Eil.
Nr.

Duomenų
(informacijos)
pateikimo terminas

Duomenų (informacijos)
rengėjas

8.

Iki 2022 m. birželio Finansų ministerija
3 d.

9.

Iki 2022 m. birželio
13 d.
Nuo 2022 m.
birželio 14 d. iki
2022 m. liepos 1 d.

Vyriausybės kanceliarija,
Finansų ministerija
Vyriausybės kanceliarija,
Finansų ministerija

11.

Iki 2022 m. liepos
13 d.

Finansų ministerija

12.

Per 7 darbo dienas
nuo pranešimo apie
maksimalius
asignavimų limitus

Ministerijos

13.

Iki 2022 m.
rugpjūčio 5 d.

10.

Duomenys (informacija)

Duomenų (informacijos)
gavėjas

pasiekti rezultatų ir maksimalių valstybės biudžeto asignavimų
sumų (toliau – pasitarimai dėl asignavimų) parengti.
Šio plano 7 punkto pagrindu parengiami duomenys Vyriausybės kanceliarija
(informacija) apie ministerijoms ir ministrų valdymo sričių
įstaigoms planuojamus nustatyti 2023–2025 metams
maksimalius valstybės biudžeto lėšų limitus, iš jų išskiriant
pažangos ir tęstinės veiklos priemonėms finansuoti siūlomas
papildomo lėšų poreikio sumas ir jų pagrindimą.
Pažyma pasitarimams dėl asignavimų.
Vyriausybės kanceliarija
Pasitarimai dėl asignavimų.
Prireikus į pasitarimus dėl asignavimų gali būti kviečiami
dalyvauti Vyriausybei neatskaitingų įstaigų, kurių vadovai yra
valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, vadovai ar jų įgalioti
asmenys, jeigu dalyvavimas tokiuose pasitarimuose
neprieštarauja jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų
nuostatoms.
Planuojami maksimalūs asignavimų limitai, atsižvelgus į teisės
aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybių biudžetų
sudarymo principus, taip pat į pasitarimų dėl asignavimų
protokolinius sprendimus.
Planuojamų maksimalių asignavimų limitų paskirstymas
ministrų valdymo sričių įstaigoms, kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai, ir savivaldybėms.

Vyriausybės kanceliarija

Ministerijos ir įstaigos,
kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai
Ministrų valdymo sričių
įstaigos, kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai,
savivaldybės ir Finansų
ministerija
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Eil.
Nr.

Duomenų
(informacijos)
pateikimo terminas

Duomenų (informacijos)
rengėjas

13.1.

Lietuvos statistikos
departamentas

13.2.

Savivaldybės

Duomenys (informacija)

Duomenų (informacijos)
gavėjas

Duomenys apie:
Finansų ministerija

inventorizuotų vietinių kelių ir gatvių ilgį 2022 m.
sausio 1 d. pagal kiekvieną savivaldybę;

profesinio mokymo įstaigų mokinių, kurie mokosi
pagal pirminio profesinio mokymo programas, aukštųjų
mokyklų studentų skaičių 2021–2022 mokslo metų pradžioje;

savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų
vietovių, kurioms suteiktas kurorto statusas, turistų skaičių
apgyvendinimo įstaigose 2021 metais;

savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų
vietovių, kurioms suteiktas kurortinės teritorijos statusas,
turistų skaičių apgyvendinimo įstaigose 2021 metais.
Duomenys apie:
Finansų ministerija

2022 metais savivaldybių teritorijose esančių
gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurorto statusas,
bendrą plotą ir savivaldybių teritorijose esančių gyvenamųjų
vietovių, kurioms suteiktas kurortinės teritorijos statusas,
bendrą plotą;

2023–2025 metų prognozuojamas įplaukas į
savivaldybių biudžetus pagal šias pajamų rūšis: fiksuoto dydžio
gyventojų pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gautas iš
veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, savivaldybių
administruojamas pajamas, gautas už išnuomotą valstybinę
žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius,
mokestį už aplinkos teršimą, mokestį už valstybinius gamtos
išteklius, angliavandenilių išteklių mokestį, valstybės rinkliavą,
vietinę rinkliavą, palūkanas už depozitus, dividendus, pajamas
iš baudų ir konfiskuoto turto, kitas neišvardytas pajamas,
materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamas,

8

Eil.
Nr.

Duomenų
(informacijos)
pateikimo terminas

Duomenų (informacijos)
rengėjas

Duomenys (informacija)

Duomenų (informacijos)
gavėjas

išskiriant pajamas už parduotą žemę, taip pat savivaldybių
įstaigų (biudžetinių įstaigų) pajamas už prekes ir paslaugas,
išskiriant pajamas už patalpų nuomą ir savivaldybės
infrastruktūros plėtros įmokas. Duomenys apie šias pajamas
gali būti tikslinami ir pateikiami kartu nurodant tikslinimo
priežastis ne vėliau kaip iki nurodyto termino.
14.

Iki 2022 m.
rugpjūčio 16 d.

14.1.
Įstaigos, kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai

14.2.

Paramos priemones
administruojantys subjektai ir
(arba) subjektai, atsakingi už
paramos priemonių išlaidų
deklaravimą finansinės
paramos teikėjams
CTV

Patikslinta informacija apie:
Finansų ministerija

planuojamą lėšų poreikį iš valstybės biudžeto
tęstinės veiklos (išskyrus 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programą) ir pažangos priemonėms,
finansuojamoms iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, įgyvendinti;

į valstybės biudžetą numatomas gauti lėšas iš
Europos Sąjungos ir kitų tarptautinės finansinės paramos
teikėjų pagal finansinės paramos priemones,
Informacija pateikiama užpildant VBAMS Europos Sąjungos ir
bendrojo finansavimo lėšų ataskaitas.
Informacija apie:
Finansų ministerija

2022 metų II pusmečio privatizavimo sandorių ir
valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų
pardavimo numatomas įplaukas į valstybės biudžetą;

2023–2025 metų išlaidas CTV atlygiui už
valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimą
mokėti, taip pat CTV atlygiui už valstybės nekilnojamojo turto
ir jam priskirtų valstybinės žemės sklypų bei kitų
nekilnojamųjų daiktų pardavimą mokėti, ekspertų (patarėjų)
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Eil.
Nr.

Duomenų
(informacijos)
pateikimo terminas

15.

Atitinkamos
ministerijos
nustatytu laiku

16.

Iki 2022 m.
rugpjūčio 26 d.

Duomenų (informacijos)
rengėjas

Ministrų valdymo sričių
įstaigos, kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai

16.1.

Ministerijos

16.2.

Įstaigos, kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai
(išskyrus ministerijas ir
ministrų valdymo sričių
įstaigas, kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai)

Duomenys (informacija)

Duomenų (informacijos)
gavėjas

paslaugoms apmokėti ir įsiteisėjusiems teismo sprendimams,
kuriais CTV įpareigotas grąžinti į valstybės biudžetą pervestas
lėšas, vykdyti (pateikiant išlaidų pagrindimo skaičiavimo ir (ar)
dokumentus).
2023–2025 metų strateginių veiklos planų (toliau – SVP) Atitinkamos ministerijos
projektai ir 2023–2025 metų valstybės biudžeto programų
sąmatų projektai su preliminariais skaičiavimais, neviršijant
pasitarimuose dėl asignavimų sutartų maksimalių valstybės
biudžeto asignavimų limitų (prireikus kartu teikiami teisės aktų
pakeitimų, kuriais keičiamos atitinkamo asignavimų valdytojo
valdymo srities išlaidos, projektai).
2023–2025 metų SVP projektai, į kuriuos įtraukiamos Vyriausybės kanceliarija,
asignavimų valdytojo patvirtintos pasitarimuose dėl asignavimų Finansų ministerija
sutartos įgyvendinti naujos pažangos priemonės, ir 2023–2025
metų valstybės biudžeto programų sąmatų projektai su
preliminariais skaičiavimais, neviršijant maksimalių valstybės
biudžeto asignavimų limitų, teikiami užpildant VBAMS
programų sąmatų formas (prireikus kartu teikiami teisės aktų
pakeitimų, kuriais keičiamos atitinkamo ministro valdymo
srities išlaidos, projektai).
2023–2025 metų SVP projektai, į kuriuos įtraukiamos Finansų ministerija
asignavimų valdytojo patvirtintos pasitarimuose dėl asignavimų
sutartos įgyvendinti naujos pažangos priemonės, ir 2023–2025
metų valstybės biudžeto programų sąmatų projektai su
preliminariais skaičiavimais, neviršijant maksimalių valstybės
biudžeto asignavimų limitų, teikiami užpildant VBAMS
programų sąmatos formas (prireikus kartu teikiami teisės aktų
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Eil.
Nr.

16.3.

16.4.

16.5.

Duomenų
(informacijos)
pateikimo terminas

Duomenų (informacijos)
rengėjas

Ministrų valdymo sričių
įstaigos, kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai
Valstybės institucijos ir
įstaigos, kurioms įstatymais ir
kitais teisės aktais pavesta
formuoti arba dalyvauti
formuojant atitinkamos srities
valstybės politiką, kitos
institucijos ir įstaigos, kurių
vadovai yra asignavimų
valdytojai

Įstaigos, kurių vadovai yra
asignavimų valdytojai

Duomenys (informacija)

Duomenų (informacijos)
gavėjas

pakeitimų, kuriais keičiamos atitinkamo asignavimų valdytojo
išlaidos, projektai).
2023–2025 metų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų Finansų ministerija
vykdomų programų sąmatų projektai su preliminariais
skaičiavimais.
Neviršijant preliminarių valstybės kapitalo investicijų lėšų Finansų ministerija
limitų:

valstybės kapitalo investicijų į tam tikrą sritį lėšų
limitų paskirstymas pagal valstybės institucijas, įstaigas ir
įmones, savivaldybių institucijas, taip pat kitus ūkio subjektus,
kuriems numatoma skirti valstybės biudžeto lėšų, ir valstybės
investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo
programas).
Investicijų projektų įgyvendinimo programai numatytų
valstybės kapitalo investicijų paskirstymas pagal investicijų
projektus (jeigu per nustatytą terminą lėšų paskirstyti pagal
investicijų projektus nėra galimybės, pateikiama ne vėliau kaip
per 5 darbo dienas nuo šių lėšų paskirstymo dienos);

informacija apie tęstinius valstybės investicijų
projektus, kuriems 2023–2025 metais nesiūloma skirti lėšų.
Duomenims Finansų ministerijai pateikti reikalingos formos
„Informacija apie valstybės investicijų 2023–2025 metų
programos projekto investicijų projektus“ ir „Informacija apie
tęstinius
investicijų
projektus
(investicijų
projektų
įgyvendinimo programas), kuriems 2023–2025 metams
nesiūloma skirti lėšų“ skelbiamos Finansų ministerijos
interneto svetainėje adresu https://finmin.lrv.lt.
Patikslinta informacija apie 2023–2025 metų planuojamas Finansų ministerija
biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą,
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Eil.
Nr.

Duomenų
(informacijos)
pateikimo terminas

16.6.

Duomenų (informacijos)
rengėjas

Energetikos ministerija

17.

Per 7 darbo dienas Įstaigos, kurių vadovai yra
nuo Vyriausybės
asignavimų valdytojai
kanceliarijos ir
Finansų ministerijos
pastabų ir pasiūlymų
gavimo dienos

18.

Iki 2022 m. rugsėjo
2 d.

18.1.

CTV

18.2.

Energetikos ministerija

Duomenys (informacija)

Duomenų (informacijos)
gavėjas

numatomas skirti įstaigos programoms finansuoti, jų
paskirstymą ir pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros
įstatymo 14 straipsnio 2 dalį planuojamus perkelti iš 2022 metais
į valstybės biudžetą pervestų ir nepanaudotų biudžetinių įstaigų
pajamų įmokų likučius, kai jie paliekami asignavimų valdytojui
naudoti viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras
asignavimų sumas, pateikiama užpildant VBAMS biudžetinių
įstaigų pajamų įmokų ataskaitos formą.
Duomenys apie 2022 metų II pusmečio numatomas įplaukas į Finansų ministerija
Rezervinį (stabilizavimo) fondą už parduotą valstybės įmonės
Ignalinos atominės elektrinės turtą.
Prireikus patikslinami 2023–2025 metų SVP projektai, į kuriuos Finansų ministerija
įtraukiamos asignavimų valdytojo patvirtintos pasitarimuose dėl
asignavimų sutartos įgyvendinti naujos pažangos priemonės ir
papildomas lėšų poreikis pažangos ir tęstinei veiklai vykdyti,
valstybės biudžeto programų sąmatų projektai, atsižvelgiant į
Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos pastabas ir
pasiūlymus.
Patikslinti prognozuojami duomenys apie privatizavimo Finansų ministerija
sandorių ir statinių, patalpų ar jų dalių ir kitų nekilnojamųjų daiktų
pardavimo numatomas įplaukas į valstybės biudžetą 2023–2025
metais.
Patikslinti prognozuojami duomenys 2023–2025 metų Finansų ministerija
Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatų projektams
parengti: prognozuojamos pajamos už parduotą valstybės įmonės
Ignalinos atominės elektrinės turtą ir prognozuojamas lėšų
poreikis radioaktyviųjų atliekų giluminiam atliekynui įrengti ir
radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti.
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Eil.
Nr.

Duomenų
(informacijos)
pateikimo terminas

Valstybinė mokesčių
inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų
ministerijos

18.3.

19.

20.

21.
21.1.

Duomenų (informacijos)
rengėjas

Viešai paskelbtas
2023–2025 metų
ekonominės raidos
scenarijus
Iki 2022 m. rugsėjo
12 d.

Finansų ministerija

Duomenys (informacija)

Duomenų (informacijos)
gavėjas

Informacija apie:
Finansų ministerija

2021 metų mokestinio laikotarpio gyventojų
pajamų mokesčio (išskyrus fiksuotą mokestį už verslo
liudijimus) paskirstymą į savivaldybių biudžetus pagal metinės
gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasių
pajamoms, deklaracijos (forma GPM312) ir Gyventojų registro
duomenis;

prognozuojamas
2023–2025
metų
įplaukas iš nekilnojamojo turto mokesčio, žemės mokesčio ir
paveldimo turto mokesčio į kiekvienos savivaldybės biudžetą.
Prireikus patikslintos maksimalių valstybės biudžeto Įstaigos, kurių vadovai yra
asignavimų sumos, galimos skirti 2023–2025 metams.
asignavimų valdytojai

Vyriausybės kanceliarija,
Finansų ministerija

Išvados (pastabos ir pasiūlymai) dėl ministrų valdymo sričių Įstaigos, kurių vadovai yra
2023–2025 metų SVP projektų atitikties 2021–2030 metų asignavimų valdytojai
nacionaliniam pažangos planui, nacionalinėms plėtros
programoms ir Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane
nustatytiems prioritetams (siekiant užtikrinti šiems prioritetams
įgyvendinti priimtų sprendimų tęstinumą ir įgyvendinimą), taip
pat pasitarimuose dėl asignavimų 2023–2025 metais
planuojamiems pasiekti rezultatams ir planuojamiems
asignavimams, viešųjų išlaidų peržiūrų rekomendacijoms.

Krašto apsaugos ministerija

Patikslintos ginklų, karinės įrangos, karinių atsargų, strateginių Finansų ministerija
ir neliečiamųjų atsargų verčių 2022 metų ir patikslintos 2023–

Iki 2022 m. rugsėjo
21 d.
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Eil.
Nr.

Duomenų
(informacijos)
pateikimo terminas

Duomenų (informacijos)
rengėjas

Duomenys (informacija)

Duomenų (informacijos)
gavėjas

2025 metų prognozės pagal planuojamą pristatymą ir įsigijimo
kasines išlaidas.
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

21.2.

21.3.

21.4.

22.

Iki 2022 m. rugsėjo
30 d.

Patikslintos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto,
Garantinio fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo ir Pensijų
anuitetų fondo 2022 metų ir 2023–2025 metų sąmatų prognozės,
patikslintas 2022–2025 metų pajamų ir išlaidų išskaidymas
pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius ir informacija apie
diskrecines pajamų ir vienkartines išlaidų priemones.
Sveikatos apsaugos ministerija Patikslintos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
2022 metų prognozės, patikslintos 2023–2025 metų prognozės,
patikslintas 2022–2025 metų pajamų ir išlaidų išskaidymas
pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius ir informacija apie
diskrecines pajamų ir vienkartines išlaidų priemones.
Savivaldybės
Prireikus patikslinta informacija apie pajamas, nurodytas šio
plano 12.2 papunktyje, ir patikslinimo priežastys (šios
informacijos savivaldybės vėliau tikslinti negali).
Finansų ministerija
Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
projektas.

Finansų ministerija

Finansų ministerija

Finansų ministerija
Vyriausybė

