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Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

Finansų skyrius 

Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento  

Programinio valdymo skyrius 

(administracijos padalinio pavadinimas) 

 

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA 

2021-07-09 

Vilnius 

 

Lėšos skirtos pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

2021–2023 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministro 2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 4-217 „Dėl Lietuvos Respublikos 

ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“. 

(teisės akto pavadinimas, data, numeris) 

 
 

Programa* 

Ekonomikos plėtros ir 

konkurencingumo 

didinimas 

kodas* 01-05 

Programos tikslas* 

Užtikrinti Lietuvos 

ekonomikos plėtros 

politikos formavimą, 

funkcionavimą ir 

valdymą  

kodas* 03 

Uždavinys* 

Įgyvendinant nustatytas 

atskirų veiklų 

prioritetines kryptis, 

sudaryti prielaidas 

ekonomikos plėtrai 

kodas* 03-01 

Finansavimo šaltinio klasifikacijos kodas* 1.1.1.1.1 

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas* 04.01.01.06 

Ekonominės klasifikacijos kodas*  

 

Rezultatų aprašymas (atsiskaitoma už veiklą, kuriai finansuoti skirtos lėšos, ir už rezultatų 

pasiekimą) 
(1) Atnaujinta informacija internetiniame portale http://governance.lt: naujinta informacija 

susijusi su vykdytų kolegialių organų narių atrankos konkursų skelbimais, VVĮ vadovybių, 

valdybų bei stebėtojų tarybų narių sąrašais, VVĮ sąrašais ir pan. 

(2) Internetiniame portale http://governance.lt įtraukta informacija apie individualias SVĮ (239), 

kuri bus paviešinta po savivaldybės valdomų įmonių veiklą apibendrinančios ataskaitos 

parengimo ir paskelbimo; 

(3) Dalyvauta EBPO Valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikų darbo grupės posėdyje; 

(4) Patobulinta  ir paviešinta VVĮ gerojo valdymo indekso metodologija, vnt. – 1; 

(5) Skaidrumo VVĮ sektoriuje skatinimas ir visuomenės informavimas (pranešimai žiniasklaidai – 3 

vnt.); 

http://governance.lt/


 

(6) Parengti ir pateikti pasiūlymai Ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl Nuosavybės gairių 

pakeitimo siekiant įgyvendinti veiklos rodiklių koncepciją; 

(7) Nuomonės pateikimas VAI dėl jų rengiamų raštų dėl valstybės lūkesčių VVĮ (9 nuomonių 

pateikimas, dalis nuo visų užklausų – 100 proc.); 

(8) Vykdyta gerosios praktikos sklaida, organizuojant informacinius ir keitimosi patirtimi renginius 

(3 renginiai); 

(9) Įvertintos ir pateiktos rekomendacijos valstybei atstovaujančioms institucijoms dėl 37 (100 proc. 

pateikusių) įmonių patvirtintų strategijų, kurios laiku arba ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo teisės 

aktuose nustatyto termino pateikė pilną informaciją, reikalingą rekomendacijoms ir įvertinimui 

pateikti; 

(10) Dalyvauta 23 (96 proc. visų posėdžių) kandidatų į VVĮ ir jų dukterinių bendrovių kolegialių 

priežiūros ar valdymo organų nepriklausomus narius atrankos komisijos posėdžiuose; 

(11) 9 valstybei atstovaujančioms institucijoms įvertintas ir pateiktas Vyriausybės patvirtintų VVĮ 

vidutinių siektinų metinių nuosavo kapitalo kainų ir vidutinio metinio konsoliduoto grynojo 

pelno rodiklio pasiekimas (Visoms valstybei atstovaujančioms institucijoms, kurių valdomos 

įmonės vykdo komercinę veiką ir kurioms yra nustatyta vidutinė siektina metinė nuosavo 

kapitalo kaina); 

(12) Atlikta SVĮ valdysenos analizė ir pateikti tobulinimo siūlymai Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijai, vnt. – 1; 

(13) VšĮ VKC ketvirčio pabaigoje dirbo 13 darbuotojų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenys apie lėšų panaudojimą                                                                                         Eurais 

Priem

onės 

pavadi

nimas

* 

Išlaidų 

pavadinimas* 
 

Suma Pripažintų sąnaudų 

suma 

Skirta* Panaudota 

Nepanaud

otų lėšų 

likutis 

03-01-

26 

Atlikti 

valsty

bės 

valdo

mų 

įmoni

ų 

valdy

mo 

koordi

navim

Darbo užmokestis 

pinigais 
2.1.1.1.1.1 291000,00 150641,47 140358,53 150641,47 

Socialinio 

draudimo įmokos 
2.1.2.1.1.1 5200,00 2666,34 2533,66 2666,34 

Ryšių įrangos ir 

ryšių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

2.2.1.1.1.5 4300,00 751,70 3548,30 751,70 

Transporto 

išlaikymo ir 

transporto paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

2.2.1.1.1.6 3000,00 36,54 2963,46 36,54 

Komandiruočių 

išlaidos 
2.2.1.1.1.11 7600,00 0,00 7600,00 0,00 



 

o 

centro 

funkci

jas 

Materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

nuomos išlaidos 

2.2.1.1.1.14 61000,00 19327,46 41672,54 19327,46 

Kvalifikacijos 

kėlimo išlaidos 
2.2.1.1.1.16 11000,00 726,00 10274,00 726,00 

Ekspertų ir 

konsultantų 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

2.2.1.1.1.17 9000,00 363,00 8637,00 363,00 

Komunalinių 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

2.2.1.1.1.20 8400,00 2032,63 6367,37 2032,63 

Informacinių 

technologijų 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

2.2.1.1.1.21 7200,00 2515,49 4684,51 2515,49 

Informacinių 

technologijų prekių 

įsigijimo išlaidos 

2.2.1.1.1.21 2500,00 939,44 1560,56 939,44 

Reprezentacinės 

išlaidos 
2.2.1.1.1.22 1600,00 183,26 1416,74 183,26 

Kitų paslaugų 

įsigijimo išlaidos 
2.8.1.1.1.30 33100,00 6350,17 26749,83 6350,17 

Kitų prekių 

įsigijimo išlaidos 
2.8.1.1.1.30 2400,00 311,87 2088,13 311,87 

Darbdavių 

socialinė parama 

pinigais 

2.7.3.1.1.1. 1000,00 567,50 432,50 567,50 

Kitos išlaidos turtui 

įsigyti 
2.8.1.2.1.1 7700,00 0,00 7700,00 0,00 

Iš viso   456000,00 187412,87 268587,13 187412,87 

 

*Pildoma, kaip nurodyta priemonės vykdymo išlaidų sąmatoje 

Patvirtiname, kad šioje ataskaitoje nurodytos išlaidų sumos atitinka išlaidas pateisinančius 

dokumentus 

 

 

Direktorius                            Vidas Danielius 

Vyriausioji finansininkė                           Asta Driskiuvienė 
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