PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1K-190
PRISITAIKYMO PRIE „BREXIT’O“ REZERVO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠAS

Prisitaikymo prie
„Brexit’o“
rezervo
stebėse-nos
rodiklio
(toliau –
rodiklis)
kodas

Rodiklio
pavadinimas

Rodikliui
skaičiuoti
taikomas
matavimo
vienetas

Prisitaikymo prie
„Brexit’o“ rezervo
stebėsenos rodiklių
skaičiavimo apraše
vartojami terminai ir
jų šaltiniai

Įmonė – ekonominę
veiklą vykdantis
juridinis asmuo (šaltinis
– Lietuvos Respublikos
smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatymas).

P.N.250

Įmonių,
kurioms
suteikta
konsultacinė
parama,
skaičius

Įmonės

Konsultacinė parama –
parama, kuri teikiama
nepervedant lėšų
(pavyzdžiui,
rekomendacijos,
konsultacijos) ir kurios
teikimo metu duodami
patarimai, suteikiama
žinių ir (arba) kitos
informacijos.

Rodiklio
apskaičiavimo
tipas

Rodiklio
skaičiavimo
būdas

Duomenų, naudojamų
rodikliui skaičiuoti,
šaltinis

I SKYRIUS
PRODUKTO STEBĖSENOS RODIKLIAI
Pirminiai šaltiniai:
paslaugų perdavimo–
priėmimo aktai, sąskaitos
faktūros (kopijos),
konsultacijas gavusių
įmonių sąrašai, kuriais
patvirtinama, kad įmonė
pasinaudojo konsultacine
Sumuojamos
parama, ataskaita iš
įmonės, kurios
Valstybinės vaistų
gavo
kontrolės tarnybos prie
Automatinis konsultacinę
Lietuvos Respublikos
paramą
sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau –
VVKT) dokumentų
valdymo sistemos
„Labbis,“, kurioje
fiksuojami visi prašymai,
konsultacijos, ataskaita iš
Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos
(toliau – VMVT)

Rodiklio pasiekimo momentas

Už rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose
atsakingas
subjektas

Rodiklis laikomas pasiektu, kai
per projekto įgyvendinimo
laikotarpį įmonė gauna
konsultacinę paramą ir
pateikiamas paramos suteikimo
fakto patvirtinimo dokumentas:
paslaugų perdavimo–priėmimo
aktas, sąskaitos faktūros
(kopijos), konsultacijas gavusių
įmonių sąrašai, kuriais
patvirtinama, kad įmonė
pasinaudojo konsultacine
parama, po projekto
įgyvendinimo pateikiama
ataskaita iš VVKT dokumentų
valdymo sistemos „Labbis“, po
projekto įgyvendinimo
pateikiama ataskaita apie
įmones, kurioms buvo suteikta
konsultacinė parama, iš VMVT
informacinės sistemos registro
(vienas ar keli pasiekimo

Projekto
vykdytojas
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informacinės sistemos
registro, kuriame
registruojamos įmonės,
kurioms suteikiama
konsultacinė parama
(vienas ar keli pirminiai
šaltiniai pasirenkami
pagal veiklos pobūdį).

momentai pasirenkami pagal
veiklos pobūdį).

Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai,
galutinis mokėjimo
prašymas (antrinis šaltinis
pasirenkamas pagal
veiklos pobūdį).
Investicijų iš Lietuvos
Respublikai iš
Prisitaikymo prie
„Brexit’o“ rezervo
(toliau – Rezervas)
skirtų lėšų gavusios
įstaigos – iš Rezervo
finansuojamų projektų
vykdytojai ir partneriai.

P.N.251

Papildomų
darbuotojų
skaičius

Etato
ekvivalentai

Papildomi darbuotojai –
įstaigos veiklai,
susijusiai su projekto
tikslų siekimu, vykdyti
papildomai priimti
darbuotojai.
Darbo vietos turi būti
užimtos (neužimtos
darbo vietos
neskaičiuojamos).
Etato ekvivalentas –
vieno darbuotojo darbo
laiko norma, nustatyta
Lietuvos Respublikos
darbo kodekso 112
straipsnio 3 dalyje ir
sudaranti 40 valandų per
savaitę.

Sumuojami
papildomų
darbuotojų, etato
ekvivalentai

Automatinis

Etato
ekvivalentas
skaičiuojamas
taip:
1) Jei darbuotojas
dirba visą darbo
laiką ir vieną
etatą sudaro 40
valandų per
savaitę, laikoma,
kad darbuotojas
dirba vienu etatu.
2) Jei darbuotojas
dirba 20 valandų
per savaitę (ne
visą darbo laiką)
ir vieną etatą
sudaro 40
valandų per
savaitę, laikoma,
kad jis dirba puse
(0,5) etato.
3) Jei darbuotojas
dirba 10 valandų
per savaitę (ne

Pirminiai šaltiniai:
įstaigos etatų sąrašai,
darbo sutartys, jų
pakeitimai (kopijos),
darbo sutarčių pažymos,
darbuotojų prašymai skirti
priemoką su vadovo
rezoliucija, įsakymai dėl
darbuotojų paskyrimo
visam projekto
laikotarpiui (kopijos) –
įsakymai dėl tikslinio
darbo užmokesčio lėšų
panaudojimo „Brexit’o“
pasekmėms šalinti,
Policijos departamento
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
vadovo įsakymas dėl
skyrimo į specialiojo atašė
pareigas (etato
ekvivalentais), įsakymas
dėl priėmimo į darbą
(vienas ar keli pirminiai
šaltiniai pasirenkami
pagal veiklos pobūdį).

Rodiklis laikomas pasiektu, kai
per projekto įgyvendinimo
laikotarpį pateikiami įstaigos
etatų sąrašai, darbo sutartys, jų
pakeitimai (kopijos), darbo
sutarčių pažymos, darbuotojų
prašymai skirti priemoką su
vadovo rezoliucija, įsakymai
dėl darbuotojų paskyrimo visam
projekto laikotarpiui (kopijos)
– įsakymai dėl tikslinio darbo
užmokesčio lėšų panaudojimo
„Brexit’o“ pasekmėms šalinti,
Policijos departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos vadovo
įsakymas dėl skyrimo į
specialiojo atašė pareigas,
kuriais patvirtinamas
investicijas iš Rezervo
gavusiose įstaigose įdarbintų
papildomų darbuotojų skaičius
(etato ekvivalentais)
(vienas ar keli pasiekimo
momentai pasirenkami pagal
veiklos pobūdį).

Projekto
vykdytojas
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visą darbo laiką)
ir vieną etatą
sudaro 40
valandų per
savaitę, laikoma,
kad jis dirba
ketvirčiu (0,25)
etato.

Įstaiga – biudžetinė
įstaiga, viešoji įstaiga.

P.N.252

Modernizuotų
mokesčių
administravimo
informacinių sistemų
skaičius

Vienetai

Mokesčių
administravimo
informacinės sistemos –
Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų
ministerijos
informacinės sistemos,
pavyzdžiui, Valstybinės
mokesčių inspekcijos
akcizų informacinė
sistema (AIS),
Valstybinės mokesčių
inspekcijos gyventojų
pajamų mokesčio
informacinė sistema
(GYPAS) ir Valstybinės
mokesčių inspekcijos
pridėtinės vertės
mokesčio informacijos
mainams tarp Europos
Sąjungos valstybių skirta
informacinė sistema
(ITIS_EU-PVM).
Valstybės informacinės
sistemos
modernizavimas –
valstybės informacinės
sistemos atnaujinimas,
kai pasikeičia šios
sistemos valdytojui
teisės aktuose nustatytos
funkcijos, kurioms
atlikti reikalingą
informaciją apdoroja

Automatinis

Sumuojamos
modernizuotos
mokesčių
administravimo
informacinės
sistemos

Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.

Pirminiai šaltiniai:
modernizuotos valstybės
informacinės sistemos
priėmimo ir tinkamumo
eksploatuoti aktas.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai
per projekto įgyvendinimo
laikotarpį pasirašomas
modernizuotos valstybės
informacinės sistemos
priėmimo ir tinkamumo
eksploatuoti aktas ir
užtikrinamas sistemų veikimas.

Projekto
vykdytojas
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valstybės informacinė
sistema, ar kai naudojant
valstybės informacinę
sistemą atsiranda
papildomų informacijos
apdorojimo poreikių,
kurie iš esmės keičia
įdiegtus informacijos
apdorojimo procesus.
VATIS – Valstybinės
augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio
ministerijos informacinė
sistema.

P.N.253

Valstybinės
augalininkystės
tarnybos
prie Žemės
ūkio
ministerijos
informacinės sistemos
patobulintų
procesų
skaičius

Vienetai

TRACES NT (angl.
Trade Control and
Expert System New
Technologies) –
informacinė sistema,
skirta pranešti apie
prekybą gyvūnais,
gyvūninės kilmės
produktais, negyvūninės
kilmės pašarais ir
maistu, augalais,
sėklomis, dauginamąja
medžiaga, organinės
kilmės prekėmis,
mediena ir kitais
susijusiais produktais,
kurie yra maisto
grandinės dalis, juos
sertifikuoti ir stebėti.
Patobulinti informacinės
sistemos procesai –
informacinės sistemos
procesai, į kuriuos
įtraukta Jungtinė
Karalystė kaip trečioji
šalis ir patobulinti
tikrinimo dokumentai
VATIS užtikrinant

Automatinis

Sumuojami
patobulinti
procesai

Pirminiai šaltiniai: VATIS
patobulintų
paslaugų
perdavimo–priėmimo
aktas (-ai).
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai
per projekto įgyvendinimo
laikotarpį užtikrinamas VATIS
veikimas ir pasirašomas (-i)
VATIS patobulintų paslaugų
perdavimo–priėmimo aktas (ai).

Projekto
vykdytojas
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kontrolės procedūrų
vykdymą; inicijuotas
TRACES NT ir VATIS
sąsajos atnaujinimas;
inicijuotas VATIS
licencijavimo ir
registravimo posistemio
atnaujinimas, kad būtų
formuojami automatiniai
pranešimai dėl Jungtinės
Karalystės taikomų
fitosanitarinių
reikalavimų.
II SKYRIUS
REZULTATO STEBĖSENOS RODIKLIAI

R.N.250

Priimtų
vaistinių
preparatų
paraiškų
registruoti,
perregistruoti,
pakeisti
registracijos
pažymėjimo
sąlygas
skaičiaus
padidėjimas
(vidutiniškai
per metus)

Procentai

Vaistas (vaistinis
preparatas) – vaistinė
medžiaga arba jų
derinys, pagaminti ir
teikiami vartoti, kadangi
atitinka bent vieną šių
kriterijų:
1) pasižymi savybėmis,
dėl kurių tinka žmogaus
ligoms gydyti arba jų
profilaktikai;
2) dėl farmakologinio,
imuninio ar metabolinio
poveikio gali būti
vartojamas ar skiriamas
atkurti, koreguoti ar
modifikuoti žmogaus
fiziologines funkcijas
arba diagnozuoti
žmogaus ligas (šaltinis –
Lietuvos Respublikos
farmacijos įstatymo 2
straipsnio 50 dalis).
Priimta vaistinių
preparatų paraiška –
Valstybinės vaistų
kontrolės tarnybos prie
Lietuvos Respublikos

Įvedamasis

Priimtų vaistinių
preparatų
paraiškų
skaičiaus
padidėjimas
(proc.)
vidutiniškai per
metus

Pirminiai šaltiniai:
ataskaita iš Valstybinės
vaistų kontrolės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerijos vaistinių
preparatų informacinės
sistemos (toliau –
VAPRIS), kurioje
fiksuojamos visos priimtos
paraiškos.
Antriniai šaltiniai:
2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų posistemis
(SFMIS2014).

Rodiklis laikomas pasiektu, kai
pateikiama ataskaita iš
VAPRIS, kurioje fiksuojamos
visos priimtos paraiškos.
Projekto vykdytojas
įgyvendinančiajai institucijai
raštu pateikia informaciją apie
apskaičiuotą rodiklio reikšmę,
pasiektą nuo 2022 m. sausio 1
d. iki 2023 m. spalio 31 d., ir
šio laikotarpio ataskaitą.
2020 metų pradinė rodiklio
reikšmė 68 paraiškos, 2022–
2023 metų siektina rodiklio
reikšmė 144 paraiškos.
Planuojama per metus pasiekti
rodiklio reikšmė – vidutiniškai
72 paraiškos. Siektina rodiklio
reikšmė skaičiuojama kaip
pradinės ir planuojamos per
metus pasiekti reikšmės
procentinis padidėjimas (72 ×
100 / 68) – 100 proc.
Jei rodiklis per nurodytą
laikotarpį nepasiekiamas,
projekto vykdytojas iki 2024 m.
kovo 1 d. papildomai raštu

Įgyvendinančioji
institucija –
viešoji įstaiga
Centrinė projektų
valdymo
agentūra (toliau –
CPVA)
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R.N.251

R.N.252

Apsikeitimo
informacija
su Jungtinės
Karalystės
teisėsaugos
institucijomis
užklausų
(bylų)
skaičius
(vidutiniškai
užklausų
(bylų) per
metus)

Importo,
eksporto ir
tranzito
deklaracijų
apdorojimo
sistemų
nepertrau-

Vienetai

Procentai

sveikatos apsaugos
ministerijos nustatyta
tvarka priimta paraiška
registruoti,
perregistruoti, pakeisti
registracijos
pažymėjimo sąlygas.

pateikia įgyvendinančiajai
institucijai informaciją apie
apskaičiuotą procentinę rodiklio
reikšmę, pasiektą nuo 2022 m.
sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio
31 d., ir šio laikotarpio
ataskaitą.

Apsikeitimas
informacija – Lietuvos
Respublikos specialiojo
policijos atašė Lietuvos
Respublikos ambasadoje
Jungtinėje Didžiosios
Britanijos ir Šiaurės
Airijos Karalystėje
(toliau – specialusis
atašė) pateiktas
atsakymas į užklausą
(nepriklausomai nuo
priemonės, kurią
naudojant atsakymas
pateiktas).

Rodiklis laikomas pasiektu, kai
specialusis atašė elektroniniu
paštu arba kitomis priemonėmis
pateikia atliktų darbų apskaitos
registro išrašą.

Importo deklaracija –
muitinės deklaracija,
kuria:
1. ne Europos Sąjungos
prekės deklaruojamos
išleidimo į laisvą
apyvartą (įskaitant

Automatinis

Įvedamasis

Sumuojamas
užklausų (bylų)
skaičius
vidutiniškai per
metus.
Skaičiuojamos
užklausos
(bylos), pateiktos
per specialųjį
policijos atašė.

Skaičiuojamas
importo, eksporto
ir tranzito
deklaracijų
apdorojimo
sistemų
nepertraukiamo

Pirminiai šaltiniai:
atliktų darbų apskaitos
registro išrašas.
Antriniai šaltiniai:
galutinio mokėjimo
prašymas.

Pirminiai šaltiniai:
Nepertraukiamo darbo
laiko stabilumo matavimo
(apskaičiavimo) ataskaita.
Antriniai šaltiniai:

Pasiekta rodiklio reikšmė
skaičiuojama išvedant 4 metų
(nuo 2020 m. sausio 1 d. iki
2023 m. spalio 31 d.) vidurkį
(dalijant iš 4).
Jei rodiklis per nurodytą
laikotarpį nepasiekiamas,
projekto vykdytojas iki 2024 m.
kovo 1 d. raštu pateikia
įgyvendinančiajai institucijai
informaciją apie apskaičiuotą
rodiklio reikšmę, pasiektą nuo
2020 m. sausio 1 d. iki 2023 m.
gruodžio 31 d.,
ir šio laikotarpio atliktų darbų
apskaitos registro išrašą.
Nurodyta galutinio mokėjimo
prašyme pasiekta rodiklio
reikšmė perskaičiuojama
išvedant 4 metų (nuo 2020 m.
sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio
31 d.) vidurkį (dalijant iš 4).
Rodiklis laikomas pasiektu, kai
projekto vykdytojas
įgyvendinančiajai institucijai
pagal pateiktą nepertraukiamo
darbo laiko stabilumo
matavimo (apskaičiavimo)
ataskaitą raštu pateikia

Projekto
vykdytojas

Įgyvendinančioji
institucija –
CPVA
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kiamo darbo
laiko
stabilumas

reimportą), muitinio
sandėliavimo, laikinojo
įvežimo, laikinojo
įvežimo perdirbti arba
galutinio vartojimo
muitinės procedūrai
įforminti;
2. Europos Sąjungos
prekės deklaruojamos jų
gavimui iš specialiųjų
fiskalinių teritorijų
įforminti (šaltinis –
Muitinės departamento
prie Lietuvos
Respublikos finansų
ministerijos generalinio
direktoriaus 2020 m.
spalio 9 d. įsakymas Nr.
1B-810 „Dėl Muitinės ir
reeksporto deklaracijų,
pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo
priemonėmis ir raštu,
surašymo
taisyklių patvirtinimo“).
Eksporto (reeksporto)
deklaracija – deklaracija,
kuria:
1. Europos Sąjungos
prekės deklaruojamos:
1.1. eksporto
(negrąžinamojo eksporto
ir laikinojo išvežimo),
laikinojo išvežimo
perdirbti arba muitinio
sandėliavimo procedūrai
įforminti. Pastaroji
procedūra gali būti
įforminama tik tada, kai
Europos Sąjungos teisės
aktų nustatyta tvarka
specialiosios eksporto
grąžinamosios išmokos

darbo laiko
stabilumas nuo
2023 m. sausio 1
d. iki 2023 m.
rugsėjo 30 d.

2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų posistemis
(SFMIS2014).

informaciją apie apskaičiuotą
rodiklio reikšmę.
Pasiekto rodiklio reikšmė
skaičiuojama nuo 2023 m.
sausio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo
30 d.
Jei rodiklis per nurodytą
laikotarpį nepasiekiamas,
projekto vykdytojas iki 2024 m.
kovo 1 d. papildomai raštu
pateikia įgyvendinančiajai
institucijai informaciją apie
apskaičiuotą rodiklio reikšmę,
pasiektą nuo 2020 m. sausio 1
d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.
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gali būti išmokamos
prieš prekių eksportą;
1.2. jų išsiuntimui į
specialiąsias fiskalines
teritorijas įforminti;
1.3. orlaivių ar laivų
atsargų tiekimui,
nepriklausomai nuo
orlaivio arba laivo
paskirties vietos,
įforminti;
1.4. muitinio
sandėliavimo procedūrai
įforminti
vadovaujantis 2013 m.
spalio 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos
reglamente (ES)
Nr. 952/2013, kuriuo
nustatomas Sąjungos
muitinės kodeksas, 237
straipsnio 2 dalimi arba
gamybai taikant
muitinės priežiūrą ir
muitinį tikrinimą pagal
minėto reglamento 5
straipsnio 3 ir 27
punktus prieš eksportą ir
eksporto grąžinamųjų
išmokų mokėjimą;
2. galutinio vartojimo
procedūrai atlikti
išleistos prekės,
deklaruojamos jų
išvežimui iš Europos
Sąjungos muitų
teritorijos įforminti;
3. ne Europos Sąjungos
prekės, kurioms
įforminta muitinio
sandėliavimo, laikinojo
įvežimo ar laikinojo
įvežimo perdirbti
muitinės procedūra,
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deklaruojamos jų
reeksportui įforminti
(šaltinis – Muitinės
departamento prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2020 m. spalio 9 d.
įsakymas Nr. 1B-810
„Dėl Muitinės ir
reeksporto deklaracijų,
pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo
priemonėmis ir raštu,
surašymo
taisyklių patvirtinimo“).
Tranzito deklaracija –
muitinės deklaracija,
kuria prekės
deklaruojamos Europos
Sąjungos tranzito arba
bendrajai tranzito
procedūrai įforminti
(šaltinis – Muitinės
departamento prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2020 m. spalio 9 d.
įsakymas Nr. 1B-810
„Dėl Muitinės ir
reeksporto deklaracijų,
pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo
priemonėmis ir raštu,
surašymo
taisyklių patvirtinimo“).
Nepertraukiamo darbo
laiko stabilumas –
bendras importo,
eksporto ir tranzito
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deklaracijų apdorojimo
sistemų darbo laikas,
išskyrus planines
atitinkamo laikotarpio
importo, eksporto ir
tranzito deklaracijų
apdorojimo sistemų
sustojimų trukmes.
Oficialus sertifikatas turi
būti pasirašytas
naudojant pažangų ar
kvalifikuotą elektroninį
parašą ir patvirtintas
pažangiuoju arba
kvalifikuotu
išduodančios
kompetentingos
institucijos elektroniniu
spaudu bei naudojant
kvalifikuotą elektroninę
laiko žymą.

R.N.253

Išduotų
elektroninių
oficialių
sertifikatų
dalis nuo
visų išduotų
fitosanitarinių
sertifikatų
skaičiaus

Procentai

Fitosanitarinis
sertifikatas –
nacionalinės augalų
apsaugos organizacijos
išduodamas oficialus
dokumentas, atitinkantis
Tarptautinės augalų
apsaugos konvencijos
nustatytą sertifikato
modelį, kuriuo
pažymima, kad
fitosanitarinė augalų,
augalinių produktų ir
kitų objektų būklė
atitinka juos įvežančios
valstybės nustatytus
fitosanitarinius
reikalavimus. Ši sąvoka
apima fitosanitarinius
eksporto sertifikatus,
fitosanitarinius
reeksporto sertifikatus

Įvedamasis

Skaičiuojama
išduotų
elektroninių
oficialių
sertifikatų dalis
procentais nuo
bendro išduotų
fitosanitarinių
sertifikatų
skaičiaus

Pirminiai šaltiniai:
VATIS bendras išduotų
fitosanitarinių sertifikatų
skaičius ir elektroninių
fitosanitarinių sertifikatų
skaičius, raštas ar pažyma,
kuriuose nurodomas
VATIS išduotų
elektroninių fitosanitarinių
sertifikatų procentas nuo
bendro išduotų
fitosanitarinių sertifikatų
skaičiaus.
Antriniai šaltiniai:
2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų posistemis
(SFMIS2014).

Rodiklis laikomas pasiektu, kai
projekto vykdytojas
užregistruoja elektroninius
fitosanitarinius sertifikatus
VATIS ir projekto
įgyvendinimo pabaigoje
apskaičiuoja išduotų
elektroninių oficialių sertifikatų
dalį (proc.) nuo visų išduotų
fitosanitarinių sertifikatų bei
pateikia raštą ar pažymą,
kuriuose nurodo apskaičiuotą
procentą.
Rodiklio pasiekimas
skaičiuojamas projekto
įgyvendinimo pabaigoje, nuo
atliktų darbų perdavimo–
priėmimo akto pasirašymo iki
2023 m. spalio 31 d.
Jei rodiklis per nurodytą
laikotarpį nepasiekiamas,
projekto vykdytojas iki 2024 m.
kovo 1 d. papildomai raštu
pateikia įgyvendinančiajai
institucijai informaciją apie
apskaičiuotą rodiklio reikšmę
nuo perdavimo–priėmimo akto
pasirašymo dienos (kuri negali
būti ankstesnė negu 2020 m.
sausio 1 d.) iki 2023 m.
gruodžio 31 d.

Įgyvendinančioji
institucija –
CPVA
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(šaltinis – Fitosanitarinio
eksporto, fitosanitarinio
reeksporto ir išankstinio
eksporto sertifikatų
išdavimo tvarkos
aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2020 m. liepos 27 d.
įsakymu Nr. 3D-554
„Dėl Fitosanitarinio
eksporto, fitosanitarinio
reeksporto ir išankstinio
eksporto sertifikatų
išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“).
Visi į rinką išleisti nauji
arba rinkoje esami
produktai turi atitikti
naujus ženklinimo ir
sertifikavimo
reikalavimus.

R.N.254

Padedant
sertifikavimo
informaciniam centrui
sertifikuotų
naujų arba
esamų
produktų
prekybai
Jungtinės
Karalystės
rinkoje
skaičius

Vienetai

Sertifikavimo
informacinis centras –
projekto įgyvendinimo
metu kuriamas
konsultacijų centras,
siekiant vieno langelio
principu padėti Lietuvos
įmonėms, vykdančioms
ar ketinančioms vykdyti
prekybą su Jungtine
Karalyste, produktų
sertifikavimo ir leidimų
išdavimo, taip pat
produktų ženklinimo ir
žymėjimo klausimais.
Naujas produktas –
Jungtinės Karalystės
rinkoje įvestas naujas
produktas, kurio
sertifikavimo,

Automatinis

Sumuojamas
padedant
sertifikavimo
informaciniam
centrui
sertifikuotų naujų
į Jungtinės
Karalystės rinką
išleistų arba šioje
rinkoje esamų
produktų skaičius

Pirminiai
šaltiniai: paslaugų
perdavimo–priėmimo
aktai, kuriuose
deklaruojamos suteiktų
konsultacinės paramos
apimtys ir duomenys apie
pagal suteiktas
konsultacijas prekybai
Jungtinės Karalystės
rinkoje sertifikuotus
naujus ir esamus
(atitinkančius naujus
ženklinimo ir
sertifikavimo
reikalavimus) produktus ir
(arba) konsultacijas
gavusių įmonių sąrašai,
kuriais patvirtinama, kad
įmonė, pasinaudojusi
konsultacine parama,
sertifikavo naujus ar
esamus (atitinkančius
naujus ženklinimo ir
sertifikavimo
reikalavimus) produktus
prekybai Jungtinės
Karalystės rinkoje.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai
projekto veiklų įgyvendinimo
metu įmonė, gavusi
konsultacinę paramą, atliko
sertifikavimo veiksmus
produktų prekybai Jungtinės
Karalystės rinkoje ir pateikia šį
faktą patvirtinantį dokumentą –
sertifikatą.

Jei rodiklis per nurodytą
laikotarpį nepasiekiamas,
projekto vykdytojas iki 2024 m.
kovo 1 d. raštu pateikia
įgyvendinančiajai institucijai
informaciją apie apskaičiuotą
rodiklio reikšmę, pasiektą nuo
2022 m. liepos 1 d. iki 2023 m.
gruodžio 31 d., ir šiuo
laikotarpiu išduotą sertifikatą
(sertifikatus).

Projekto
vykdytojas
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ženklinimo ar žymėjimo
procese buvo
pasinaudota projekto
metu teikiamomis
konsultacijomis.

Antriniai šaltiniai:
galutinis mokėjimo
prašymas.

Esamas produktas –iki
projekto pradžios
Jungtinės Karalystės
rinkoje parduodamas
produktas, tačiau
projekto metu,
pasinaudojus
konsultacijų parama,
užtikrinta jo atitikties
naujiems ženklinimo ir
sertifikavimo
reikalavimams.
Siunta – siunčiamas
daiktas ar daiktai, jų
partija.

R.N.255

R.N.256

Eksportuojamų siuntų
į Jungtinę
Karalystę
skaičius

Priimtų
prašymų dėl
asmens
tapatybės
dokumentų

Vienetai

Vienetai

Eksportuojama siunta
– tam tikras kiekis
gyvūnų ar prekių,
kuriems taikomas tas
pats oficialus
sertifikatas, oficialus
patvirtinimas ar bet koks
kitas dokumentas ir
kurie vežami ta pačia
transporto priemone bei
kurių kilmės vieta – ta
pati teritorija arba
trečioji šalis, taip pat
kurie yra tos pačios
rūšies, klasės ar taip pat
apibūdinami.
Asmens tapatybės
dokumentas – Lietuvos
Respublikos pasas ir
(arba) asmens tapatybės
kortelė.

Automatinis

Automatinis

Sumuojamos
eksportuojamos
siuntos į Jungtinę
Karalystę per
metus (nuo 2022
m. liepos 1 d. iki
projekto
pabaigos).

Skaičiuojami visi
prašymai dėl
asmens tapatybės
dokumentų

Pirminiai šaltiniai:
ataskaita iš VMVT
informacinės sistemos
registro, kuriame
registruojama informacija
apie išduotų eksporto
sertifikatų skaičių,
nurodant unikalių numerių
serijas.
Antriniai šaltiniai:
galutinis mokėjimo
prašymas.

Pirminiai šaltiniai:
Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų
ministerijos statistiniai

Rodiklis laikomas pasiektu, kai
projekto įgyvendinimo
pabaigoje iš VMVT
informacinės sistemos registro
suformuojama ataskaita apie
eksportuotas siuntas, kurioms
išduotas eksporto sertifikatas su
unikaliu numeriu.
Jei rodiklis per nurodytą
laikotarpį nepasiekiamas,
projekto vykdytojas iki 2024 m.
kovo 1 d. raštu pateikia
įgyvendinančiajai institucijai
informaciją apie apskaičiuotą
rodiklio reikšmę, pasiektą nuo
2022 m. liepos 1 d. iki 2023 m.
gruodžio 31 d., ir atnaujintą šio
laikotarpio ataskaitą.
Rodiklis laikomas pasiektu, kai
yra priimtas prašymas dėl
asmens tapatybės dokumentų
išdavimo ar pakeitimo
Jungtinėje Karalystėje ir

Projekto
vykdytojas

Projekto
vykdytojas
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išdavimo ar
pakeitimo
Jungtinėje
Karalystėje
skaičius
(vidutiniškai
prašymų per
metus)

Asmens tapatybės
dokumentus Jungtinėje
Karalystėje išduoda ar
keičia Lietuvos
Respublikos ambasada ir
pasų centrai.

išdavimo ar
pakeitimo
Jungtinėje
Karalystėje,
priimti per
Lietuvos
Respublikos
ambasadą ir pasų
centrus, išvedant
2021–2023 metų
vidurkį.

duomenys (konsulinių
veiksmų ataskaita).

Antriniai šaltiniai:
galutinis mokėjimo
prašymas.

___________________________________

duomenys pateikiami su
konsulinių veiksmų ataskaita.
Rodiklio pasiekimas
skaičiuojamas išvedant 3 metų
(nuo 2021 m. sausio 1 d. iki
2023 m. spalio 31 d.) vidurkį
(dalijant iš 3).
Jei rodiklis per nurodytą
laikotarpį nepasiekiamas,
projekto vykdytojas iki 2024 m.
kovo 1 d. raštu pateikia
įgyvendinančiajai institucijai
nuo 2021 m. sausio 1 d. iki
2023 m. gruodžio 31 d. priimtų
prašymų dėl asmens tapatybės
dokumentų išdavimo ar
pakeitimo Jungtinėje
Karalystėje statistinius
duomenis (konsulinių veiksmų
ataskaitą) ir informaciją apie
apskaičiuotą nurodytu
laikotarpiu pasiektą rodiklio
reikšmę. Nurodyta galutinio
mokėjimo prašyme pasiekta
rodiklio reikšmė bus
perskaičiuota išvedant 3 metų
(nuo 2021 m. sausio 1 d. iki
2023 m. gruodžio 31 d.) vidurkį
(dalijant iš 3).

