VALSTYBĖS FINANSŲ IR
TURTO vALDYMAS
COVID-19 KELIA IŠŠŪKIUS IR VIEŠŲJŲ FINANSŲ SISTEMAI

20,1
979
mlrd. eur

mln. eur

1,7
7,1

valstybės skola
2020 m. I pusm.
(41,1 proc.BVP)

mlrd. eur

finansiniai rezervai
2019 m. pabaigoje
(sukaupta 85,4 mln. Eur
mažiau nei planuota)

mlrd. eur

kokybiškai naujoms investicijoms
Ateities ekonomikos DNR plane (iš
5,8 mlrd. Eur)

¥ Neapsispręsta, kas laikytina fiskaliniu rezervu ir
kokio dydžio rezervą Lietuva turėtų sukaupti

Lietuva gali pretenduoti į ES paramą
COVID-19 pasekmėms šalinti pagal
priemones Next Generation EU,
SURE, Solidarumo fondo parama

¥ Projektų DNR plane svarstymui ir vertinimui
skiriama nepakankamai laiko, stinga informacijos
apie jų ekonominį pagrįstumą, detalios kaštų ir
naudos analizės

STRATEGINIS PLANAVIMAS IR BIUDŽETO FORMAVIMAS NEORIENTUOTI Į REZULTATUS

12,7
mlrd. eur

1

mlrd. eur

1,2

skirta asignavimų
valdytojams 2020 m.
nenustačius siektinų
rezultatų

mlrd. eur

>0,7

skirta savivaldybėms
funkcijų vykdymui
2020 m. nenustačius
siektinų rezultatų

mlrd. eur

valstybės investicijų
programos lėšų
2020 m.– nevertinama,
kur naudingiausia jas
nukreipti

>1300

skirta programų, fondų ir
įstaigų finansavimui iš anksto
nustatyta fiksuota mokesčių ir
kitų pajamų dalimi 2019 m. (iš
jų 0,3 mlrd. Eur–nepanaudota)

>80

būtini POKYČIAI

¥ Nėra numatyta, kaip bus stabilizuotas skolos
augimas ir sudarytos prielaidos jos mažėjimui

vertinimo kriterijų
ministerijų veiklai
vertinti 2019 m.

178

patvirtintų Seimo
ir Vyriausybės
planavimo
dokumentų,
įgyvendinamų
2020 m.

mln. eur

8

m.

finansuota išlaidų
iš skolintų lėšų,
nepatvirtintų valstybės
biudžete (1 311 mln.
Eur 2020 m. (iki 08-31))
finansiniai duomenys
Nacionaliniame ir
Valstybės ataskaitų
rinkiniuose reikšmingai
iškraipyti

1

2

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO (NT) VALDYMAS NEKURIA MAKSIMALIOS NAUDOS VISUOMENEI

3

mlrd. eur

27,9
tūkst.

vertės
valstybės NT
2019 m.

valstybės NT
objektų
2019 m.

2,2

mlrd. eur

46,1
tūkst.

vertės
savivaldybių NT
2019 m. I pusm.

savivaldybių NT
objektų
2019 m. I pusm.

5%
3%

(~0,53 mln. m²) valstybės NT
perduota naudotis neatlygintinai
ne viešojo sektoriaus
subjektams
valstybės NT 2019 m. I pusm.
savivaldybės valdė patikėjimo
teise, iš jų 53% NT buvo
nenaudojama arba naudojama
ne tam, kam buvo perduota

7,5

mln. eur

pajamų per metus gautų valstybė,
rinkoje išnuomojusi ne viešojo
sektoriaus subjektams neatlygintinai
naudotis perduotą valstybės NT

3

94 %

savivaldybių sąlygos
efektyvesniam savivaldybių NT
valdymui nėra sudarytos

ATLIKTI AUDITAI 2017–2020 M.
 2017–2019 m. Nacionalinis finansinių
ataskaitų rinkinys ir valstybės skola (2018 m.,
2019 m., 2020 m.)

 2017 m., Ar valstybinių universitetų turtas
valdomas ir naudojamas kryptingai – mokslinei
veiklai ir studijoms

 2017–2019 m. Valstybės konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinys (2018 m., 2019 m., 2020 m.)

 2018 m., Valstybės nekilnojamojo turto
valdymas

 2017–2019 m. Rezervinis (stabilizavimo)
fondas (2018 m., 2019 m., 2020 m.)

 2020 m., Valstybės turto, perduoto
savivaldybėms patikėjimo teise, valdymas

 2017 m., Viešosioms sveikatos priežiūros
įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas

 2020 m., Savivaldybių nekilnojamojo turto
valdymas

 COVID-19 krizės ir ekstremalios situacijos
valdymas
 Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso
COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo
priemonių plano tikslo „Padėti verslui išsaugoti
likvidumą“ priemonių įgyvendinimo teisėtumas
(vykdomas)

Siekiant į rezultatus orientuoto
valstybės biudžeto ir pateikti
tinkamą informaciją sprendimų
priėmėjams, būtina suderinti biudžeto
ir Vyriausybės veiklos planavimo
bei atsiskaitymo už rezultatus
procesą, siejant veiklos rezultatus su
finansiniais duomenimis.

Siekiant integruoti strateginį ir
investicijų planavimą, sumažinti
planavimo dokumentų ir juose
nustatomų vertinimo kriterijų skaičių,
įgyvendinti naują strateginio valdymo
sistemos modelį, t. y. patvirtinti
Strateginio valdymo įstatymo
nuostatas įgyvendinančius teisės
aktus ir pritaikyti juos praktikoje.

Siekiant nekilnojamąjį turtą
valdyti efektyviai, o priimamus
sprendimus orientuoti į didžiausios
naudos visuomenei užtikrinimą,
valstybėje apsispręsti, kiek ir kokio
nekilnojamojo turto reikia funkcijų
įgyvendinimui.

Daugiau aktualių auditų rekomendacijų
įgyvendinimo duomenų nuolatos galite rasti
www.vkontrole.lt
ataskaitos nuorodos aktyvios

