PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1K-220
AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

01-02-09 Įgyvendinti
valstybės
politiką
finansinės
atskaitomybės ir
audito, turto
ir verslo
vertinimo
bei
nemokumo
valdymo
srityse

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
Atsakingi
Įstaigos veiksmo pavadinimas
rezultato ir
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
vykdytojai
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais
01 02 programa „Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“
Atlikti auditorių ir audito įmonių Atliktas audito kokybės peržiūrų
100 proc.
Audito kokybės
veiklos viešąją priežiūrą
vertinimas pagal 2018 metų
(P-01-02-01- patikrinimų
Auditorių ir audito įmonių atlikto
02-02; P-01- skyrius
audito peržiūrų planą – 100 proc.
02-01-02-03;
P-01-02-01Atlikti auditorių ir audito įmonių Baigti finansinių ataskaitų audito
Audito kokybės
02-09)
atlikto audito tyrimus
kokybės tyrimai, dėl kurių atlikimo
patikrinimų
buvo priimti sprendimai iki 2017
skyrius
m. kovo 1 d., – 4 vnt.
Atlikti viešojo intereso įmonių ir Viešojo intereso įmonių ir auditorių
Audito kokybės
auditorių finansinių ataskaitų
ir audito įmonių atliktų finansinių
patikrinimų
audito kokybės tikrinimus
ataskaitų auditų kokybės tikrinimų
skyrius
skaičius – 3 įmonės, 7 auditoriai
Atlikti pažeidimo tyrimus
Baigtų pažeidimo tyrimų dalis nuo
Audito kokybės
ataskaitiniais metais pradėtų tyrimų
patikrinimų
– 90 proc.
skyrius
Vertinti auditorių ir audito
Auditorių ir audito įmonių atlikto
Audito kokybės
įmonių atlikto audito kokybės
audito kokybės peržiūrų vertinimo
patikrinimų
peržiūras, priimti sprendimus dėl ir priimtų sprendimų santykis –
skyrius

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

III–IV
ketv.

II–III
ketv.

II–IV
ketv.

III–IV
ketv.
III–IV
ketv.

1647,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

jų rezultatų
Atlikti auditorių kontrolierių
parengtų kokybės peržiūrų
ataskaitų vertinimą

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atlikti audito rinkos kokybės
vertinimo tyrimą

100 proc.
Atliktas auditorių kontrolierių
2018 m. pateiktų kokybės peržiūrų
ataskaitų patikrinimas vertinant jų
atitiktį teisės aktų reikalavimams –
100 proc.
Atlikta auditorių kontrolierių
parengtų kokybės kontrolės
ataskaitų analizė dėl nustatytų
pažeidimų, dėl laiko sąnaudų, skirtų
atliktiems auditams, dėl gauto
atlygio dydžio už atliktus auditus.
Pateikta analizės ataskaita – 1 vnt.
Parengta kokybės vertinimo
kriterijų apžvalga – 1 vnt.

Išnagrinėti pateiktus
dokumentus ir priimti
sprendimus dėl auditoriaus
vardo suteikimo valstybės narės
ir valstybės ne narės auditoriams
Išnagrinėti asmenų, neišlaikiusių
kvalifikacinių auditoriaus
egzaminų ir nesutikusių su jų
įvertinimu, kurį tvirtina
Egzaminų komisija, apeliacijas

Sprendimų dėl auditoriaus vardo
suteikimo valstybės narės ir
valstybės ne narės auditoriams
priėmimo procentas nuo
besikreipiančių asmenų – 100 proc.
Asmenų, neišlaikiusių
kvalifikacinių auditoriaus egzaminų
ir nesutikusių su jų įvertinimu, kurį
tvirtina Egzaminų komisija,
apeliacijų ir skundų dėl Lietuvos

Atlikti auditorių kontrolierių
atliktų kokybės kontrolės
ataskaitų analizę

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

Audito kokybės
patikrinimų
skyrius

III ketv.

Audito kokybės
patikrinimų
skyrius

III ketv.

Audito kokybės
patikrinimų
skyrius
Audito kokybės
patikrinimų
skyrius

IV ketv.

Audito kokybės
patikrinimų
skyrius

III–IV
ketv.

III–IV
ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

ir skundus dėl Lietuvos auditorių
rūmų atsisakymo netikrinti
Audito įstatyme numatytų sričių
žinių
Tikrinti, kaip Lietuvos auditorių
rūmai atlieka jiems pavestas
funkcijas, susijusias su
kvalifikacinių auditorių
egzaminų organizavimu ir
vykdymu
Tikrinti, kaip Lietuvos auditorių
rūmai atlieka jiems pavestas
funkcijas, susijusias su auditorių
kvalifikacijos kėlimu
Tikrinti, kaip Lietuvos auditorių
rūmai atlieka jiems pavestas
funkcijas, susijusias su
auditoriaus ir audito įmonės
pažymėjimų išdavimu, galiojimo
sustabdymu, atnaujinimu ir
panaikinimu, auditorių ir audito
įmonių sąrašų tvarkymu
Tikrinti, kaip audito įmonės,
atlikusios viešojo intereso
įmonių auditą, laikosi

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

auditorių rūmų atsisakymo
netikrinti Audito įstatyme numatytų
sričių žinių išnagrinėjimo procentas
nuo pateiktų apeliacijų ir gautų
skundų skaičiaus – 100 proc.
Stebėtų Lietuvos auditorių rūmų
rengiamų kvalifikacinių auditoriaus
egzaminų ir įvertintų su jais
susijusių dokumentų dalis nuo
rengiamų egzaminų skaičiaus – 50
proc.
Stebėti Lietuvos auditorių rūmų
organizuojami auditorių
kvalifikacijos kėlimo kursai – 7 vnt.
Lietuvos auditorių rūmų atliekamų
jiems pavestų funkcijų, susijusių su
auditoriaus ir audito įmonės
pažymėjimų išdavimu, galiojimo
sustabdymu, atnaujinimu ir
panaikinimu, auditorių ir audito
įmonių sąrašų tvarkymu, tikrinimas
– 1 vnt.
Patikrintų paskelbtų pranešimų apie
audito įmonės veiklos skaidrumą
dalis nuo privalančių paskelbti

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

Audito kokybės
patikrinimų
skyrius

III–IV
ketv.

Audito kokybės
patikrinimų
skyrius

IV ketv.

Audito kokybės
patikrinimų
skyrius

IV ketv.

Audito kokybės
patikrinimų
skyrius

II ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

reikalavimų dėl metinio
pranešimo apie audito įmonės
veiklos skaidrumą paskelbimo ir
jo turinio
Tikrinti viešai skelbiamas
auditoriaus išvadas dėl viešojo
intereso įmonių finansinių
ataskaitų
Rengti auditoriaus išvadų dėl
viešojo intereso įmonių
finansinių ataskaitų, audito
įmonių veiklos skaidrumo
pranešimų ir nepriklausomumo
patvirtinimo apžvalgą
Inicijuoti susitikimus su viešojo
intereso įmonių auditų komitetų
nariais dėl audito kokybės
gerinimo pagal iš anksto
parengtą ir protokoluojamą
susitikimų planą
Atsakyti į paklausimus,
susijusius su audito viešąja
priežiūra, raštu ir žodžiu
Atlikti turto arba verslo

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

pranešimus audito įmonių skaičiaus
– 100 proc.
Patikrintų viešai skelbiamų
auditoriaus išvadų dėl viešojo
intereso įmonių 2017 metų
finansinių ataskaitų dalis nuo viešai
paskelbtų auditoriaus išvadų – 100
proc.
Parengta auditoriaus išvadų dėl
viešojo intereso įmonių finansinių
ataskaitų, audito įmonių veiklos
skaidrumo pranešimų ir
nepriklausomumo patvirtinimo
apžvalga – 1 vnt.
Organizuoti ir įvykdyti susitikimai
su viešojo intereso įmonių auditų
komitetų nariais dėl audito kokybės
gerinimo – 4 vnt.

Audito kokybės
patikrinimų
skyrius

III ketv.

Audito kokybės
patikrinimų
skyrius

III–IV
ketv.

Audito kokybės
patikrinimų
skyrius

III–IV
ketv.

Pateiktų atsakymų dalis nuo
ataskaitiniais metais gautų
paklausimų – 100 proc.
Išnagrinėtų skundų dalis nuo

Audito kokybės
patikrinimų
skyrius
Vertinimo

II–IV
ketv.
II–IV
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

vertintojų ir turto arba verslo
vertinimo įmonių veiklos
patikrinimus

Nagrinėti paklausimus dėl turto
arba verslo vertinimo ataskaitų
atitikties Turto ir verslo
vertinimo pagrindų įstatymo
nustatytiems reikalavimams

Teikti konsultacijas,
paaiškinimus raštu, žodžiu teisės
aktų, reglamentuojančių turto
vertinimo veiklą Lietuvos
Respublikoje, klausimais

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

ataskaitiniais metais gautų skundų
(įvertinus teisės aktuose nustatytus
skundų nagrinėjimo terminus,
proc.) – 100 proc.
Atlikti turto arba verslo vertinimo
įmonių pirminiai patikrinimai –
35 vnt.
Atlikti turto arba verslo vertinimo
įmonių paskesni patikrinimai –
9 vnt.
Išnagrinėtų paklausimų dėl turto
arba verslo vertinimo ataskaitų
atitikties Turto ir verslo vertinimo
pagrindų įstatymo nustatytiems
reikalavimams dalis nuo
ataskaitiniais metais gautų
paklausimų (įvertinus teisės
aktuose nustatytus paklausimų
nagrinėjimo terminus, proc.) –
80 proc.
Suteiktų konsultacijų, paaiškinimų
dalis nuo ataskaitiniais metais gautų
paklausimų (įvertinus teisės
aktuose nustatytus paklausimų
nagrinėjimo terminus, proc.) –
100 proc.

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

kokybės
patikrinimų
skyrius

ketv.

Vertinimo
kokybės
patikrinimų
skyrius

II–IV
ketv.

Vertinimo
kokybės
patikrinimų
skyrius

II–IV
ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Rengti ir interneto svetainėje
viešai skelbti apibendrintą
informaciją apie turto arba
verslo vertinimo ataskaitų
atitikties teisės aktų
reikalavimams nagrinėjimo
praktiką
Parengti siūlymus dėl teisės
aktų, reglamentuojančių
vertinimą ir vertintojų ir
vertinimo valstybinę priežiūrą,
tobulinimo
Parengti duomenų, esančių
vertinimo duomenų bazėje,
apžvalgą

Atlikti vertinimo veiklos
kokybės tyrimą ir pateikti šio
tyrimo ataskaitą
Atlikti bankroto administratorių,
bankroto administratorių
padėjėjų ir restruktūrizavimo

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

Parengta ir interneto svetainėje
viešai paskelbta apibendrinta
informacija apie turto arba verslo
vertinimo ataskaitų atitikties teisės
aktų reikalavimams nagrinėjimo
praktiką – 1 vnt.

Vertinimo
kokybės
patikrinimų
skyrius

II–IV
ketv.

Parengti pasiūlymai dėl teisės aktų,
reglamentuojančių vertinimą ir
vertintojų ir vertinimo valstybinę
priežiūrą, tobulinimo – 1 vnt.

Vertinimo
kokybės
patikrinimų
skyrius

II ketv.

Parengta apžvalga, kurioje
pateikiami apibendrinti duomenys
apie vertinimo tendencijas,
nustatytus trūkumus, vertinimo
būklės ir priežiūros efektyvumą –
1 vnt.
Parengta vertinimo veiklos kokybės
tyrimo ataskaita, kurioje pateikta
aktuali informacija apie taikomus ir
taikytinus vertinimo veiklos
kokybės kriterijus – 1 vnt.
Atliktų bankroto administratorių,
bankroto administratorių padėjėjų ir
restruktūrizavimo administratorių

Vertinimo
kokybės
patikrinimų
skyrius

II–III
ketv.

Vertinimo
kokybės
patikrinimų
skyrius

II–III
ketv.

Nemokumo
administravimo
patikrinimų

II–IV
ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

administratorių neplaninius
veiklos patikrinimus
Atlikti planinius bankroto
administratorių veiklos
patikrinimus
Atlikti planinius
restruktūrizavimo
administratorių veiklos
patikrinimus
Atsakyti į paklausimus,
susijusius su bankroto ir
restruktūrizavimo
administratorių veiklos
priežiūra, raštu ir žodžiu
Organizuoti seminarus
nemokumo rinkos dalyviams
aktualiais šios srities klausimais

Sudaryti nuolatiniam stebėjimui
vykdyti reikalingą bankroto
administravimą atliekančių

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

neplaninių veiklos patikrinimų dalis
nuo ataskaitiniais metais pradėtų
patikrinimų – 80 proc.
Atlikti planiniai bankroto
administratorių veiklos
patikrinimai – 32 vnt.
Atlikti planiniai restruktūrizavimo
administratorių veiklos
patikrinimai – 2 vnt.
Pateiktų atsakymų dalis nuo
ataskaitiniais metais pateiktų
paklausimų, susijusių su bankroto ir
restruktūrizavimo administratorių
veiklos priežiūra, skaičiaus –
100 proc.
Suorganizuoti seminarai
nemokumo rinkos dalyviams
aktualiais šios srities klausimais
(aktualius klausimus atrenkant
rinkos dalyvių apklausos būdu) –
2 vnt.
Sudaryta nuolatiniam stebėjimui
vykdyti reikalinga bankroto
administravimą atliekančių įmonių

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

skyrius

Nemokumo
administravimo
patikrinimų
skyrius
Nemokumo
administravimo
patikrinimų
skyrius
Nemokumo
administravimo
patikrinimų
skyrius

II–IV
ketv.

Nemokumo
administravimo
patikrinimų
skyrius

II–IV
ketv.

Nemokumo
administravimo
patikrinimų

II–IV
ketv.

II–IV
ketv.

II–IV
ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

įmonių ir fizinių asmenų
rizikingumo matricą
Užtikrinti geriausios praktikos
nemokumo srityje skelbimą

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

ir fizinių asmenų rizikingumo
matrica – 2 vnt.
Tarnybos interneto svetainėje
paskelbtos turto realizavimo įmonių
bankroto procese rekomendacijos,
išaiškinimai (konsultacijos) – iš
viso 5 vnt.
Išnagrinėti turto arba verslo
Išnagrinėtų turto arba verslo
vertintojų ir turtą arba verslą
vertintojų ir turtą arba verslą
vertinančių įmonių pateiktas
vertinančių įmonių pateiktų metinių
metines veiklos ataskaitas
veiklos ataskaitų dalis nuo
ataskaitiniais metais pateiktų
ataskaitų – 100 proc.
Organizuoti ir vykdyti turto ir
Suorganizuoti ir įvykdyti turto ir
verslo vertintojų kvalifikacijos
verslo vertintojų kvalifikacijos
egzaminus
egzaminai – 8 vnt.
Organizuoti fizinių asmenų,
Suorganizuoti Bankroto ir
siekiančių įgyti teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administratorių
bankroto administravimo
atestavimo komisijos posėdžiai –
paslaugas, dirbti bankroto
12 vnt.
administratoriaus padėjėjais,
teikti įmonių restruktūrizavimo
administravimo paslaugas,
atestavimą ir Lietuvos
Respublikos teisės išmanymo
patikrinimą

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

skyrius
Nemokumo
administravimo
patikrinimų
skyrius

II–IV
ketv.

Licencijavimo
skyrius

III ketv.

Licencijavimo
skyrius

II–IV
ketv.

Licencijavimo
skyrius

II–IV
ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Išduoti turto arba verslo
vertintojų kvalifikacijos
pažymėjimus

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Išduotų turto arba verslo vertintojų
kvalifikacijos pažymėjimų dalis
nuo išlaikiusiųjų vertintojo
kvalifikacijos egzaminus skaičiaus
(įvertinus teisės aktuose nustatytus
pažymėjimų išdavimo terminus) –
100 proc.
Įrašyti įmones ir nepriklausomus Į Išorės turto arba verslo vertinimo
turto arba verslo vertintojus į
veikla turinčių teisę verstis asmenų
Išorės turto arba verslo
sąrašą įrašytų įmonių ir
vertinimo veikla turinčių teisę
nepriklausomų turto arba verslo
verstis asmenų sąrašą ir išduoti
vertintojų ir jiems išduotų įrašymo į
įrašymo į Išorės turto arba verslo Išorės turto arba verslo vertinimo
vertinimo veikla turinčių teisę
veikla turinčių teisę verstis asmenų
verstis asmenų sąrašą
sąrašą pažymėjimų dalis nuo
pažymėjimus
besikreipiančių fizinių ir juridinių
asmenų, atitinkančių teisės aktuose
nustatytus reikalavimus (įvertinus
teisės aktuose nustatytus įrašymo į
sąrašą ir pažymėjimo išdavimo
terminus), – 100 proc.
Sustabdyti, panaikinti turto arba Turto arba verslo vertintojo
verslo vertintojo kvalifikacijos
kvalifikacijos pažymėjimų, kurių
pažymėjimų galiojimą
galiojimas sustabdytas, panaikintas
arba panaikintas šių pažymėjimų
galiojimo sustabdymas, dalis nuo

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

Licencijavimo
skyrius

II–IV
ketv.

Licencijavimo
skyrius

II–IV
ketv.

Licencijavimo
skyrius

II–IV
ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Išbraukti įmones ir
nepriklausomus turto arba verslo
vertintojus iš Išorės turto arba
verslo vertinimo veikla turinčių
teisę verstis asmenų sąrašo

Vykdyti turto arba verslo
vertintojų kvalifikacijos kėlimo
seminarus ir mokymus
Išduoti bankroto
administratoriaus, bankroto
administratoriaus padėjėjo ir
restruktūrizavimo
administratoriaus pažymėjimus

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

nustatytų pažeidimų arba
besikreipiančių asmenų pateiktų
pagrįstų prašymų skaičiaus
(įvertinus teisės aktuose nustatytus
terminus) – 100 proc.
Išbrauktų iš Išorės turto arba verslo
vertinimo veikla turinčių teisę
verstis asmenų sąrašo įmonių ir
nepriklausomų turto arba verslo
vertintojų dalis nuo nustatytų
pažeidimų arba besikreipiančių
juridinių ar fizinių asmenų pateiktų
prašymų skaičiaus (įvertinus teisės
aktuose nustatytus terminus) –
100 proc.
Įvykdyti turto arba verslo vertintojų
kvalifikacijos kėlimo seminarai ir
mokymai – 10 vnt.
Išduotų bankroto administratoriaus,
bankroto administratoriaus padėjėjo
ir restruktūrizavimo
administratoriaus pažymėjimų dalis
nuo išlaikiusiųjų bankroto
administratoriaus, bankroto
administratoriaus padėjėjo ir
restruktūrizavimo administratoriaus

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

Licencijavimo
skyrius

II–IV
ketv.

Licencijavimo
skyrius

II–IV
ketv.

Licencijavimo
skyrius

II–IV
ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Priimti sprendimus panaikinti
bankroto administratoriaus,
bankroto administratoriaus
padėjėjo ir restruktūrizavimo
administratoriaus pažymėjimų
galiojimą

Priimti sprendimus dėl fizinių ir
juridinių asmenų įrašymo į
Įmonių restruktūrizavimo
administravimo paslaugas
teikiančių asmenų sąrašą ir (ar)
Asmenų, teikiančių įmonių
bankroto administravimo
paslaugas, sąrašą

Priimti sprendimus dėl fizinių ir

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

kvalifikacijos egzaminus skaičiaus
(įvertinus teisės aktuose nustatytus
terminus) – 100 proc.
Priimtų sprendimų panaikinti
bankroto administratoriaus,
bankroto administratoriaus padėjėjo
ir restruktūrizavimo
administratoriaus pažymėjimų
galiojimą dalis nuo teisinio
pagrindo panaikinti pažymėjimų
galiojimą atsiradimo atvejų
skaičiaus (įvertinus teisės aktuose
nustatytus terminus) – 100 proc.
Priimtų sprendimų dėl fizinių ir
juridinių asmenų įrašymo į Įmonių
restruktūrizavimo administravimo
paslaugas teikiančių asmenų sąrašą
ir (ar) Asmenų, teikiančių įmonių
bankroto administravimo
paslaugas, sąrašą dalis nuo
besikreipiančių fizinių ir juridinių
asmenų, atitinkančių teisės aktuose
nustatytus reikalavimus, skaičiaus
(įvertinus teisės aktuose nustatytus
terminus) – 100 proc.
Priimtų sprendimų dėl fizinių ir

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

Licencijavimo
skyrius

II–IV
ketv.

Licencijavimo
skyrius

II–IV
ketv.

Licencijavimo

II–IV
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

juridinių asmenų išbraukimo iš
Įmonių restruktūrizavimo
administravimo paslaugas
teikiančių asmenų sąrašo ir (ar)
Asmenų, teikiančių įmonių
bankroto administravimo
paslaugas, sąrašo

Patikrinti, kaip bankroto ir
restruktūrizavimo
administratoriai 2017 metais
tobulino kvalifikaciją

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

juridinių asmenų išbraukimo iš
Įmonių restruktūrizavimo
administravimo paslaugas
teikiančių asmenų sąrašo ir (ar)
Asmenų, teikiančių įmonių
bankroto administravimo
paslaugas, sąrašo dalis nuo teisinio
pagrindo išbraukti iš šių sąrašų
atsiradimo atvejų skaičiaus
(įvertinus teisės aktuose nustatytus
terminus) – 100 proc.
Patikrintų bankroto administratorių
ir restruktūrizavimo administratorių
pateiktų nuolatinio kvalifikacijos
tobulinimo ataskaitų už 2017
kalendorinius metus dalis nuo
pateiktų ataskaitų skaičiaus –
100 proc.
Teismams parengtų ir pateiktų
atsakymų dėl fizinio asmens
bankroto administratorių
kandidatūrų siūlymų dalis nuo
ataskaitiniais metais gautų
kreipimųsi (įvertinus teisės aktuose
nustatytus siūlymų pateikimo
terminus) – 100 proc.

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais

Atsakingi
vykdytojai

skyrius

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

ketv.

Licencijavimo
skyrius

II ketv.

Licencijavimo
skyrius

II–IV
ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Tvarkyti Buhalterių profesionalų
sąrašą

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Įrašytų į Buhalterių profesionalų
sąrašą ar išbrauktų iš šio sąrašo
asmenų dalis nuo besikreipiančių
(atitinkančių teisės aktuose
nustatytus reikalavimus) fizinių
asmenų skaičiaus ar nuo nustatytų
pažeidimų skaičiaus (įvertinus
teisės aktuose nustatytus
terminus) – 100 proc.
Atsakyti į paklausimus žodžiu ir Pateiktų atsakymų konkrečiais
raštu konkrečiais verslo
verslo apskaitos standartų
apskaitos standartų klausimais
klausimais dalis nuo ataskaitiniais
metais pateiktų paklausimų
skaičiaus – 100 proc.
Suderinus su Finansų
Pateikti ir paskelbti apibendrinti
ministerija, teikti ir skelbti
verslo apskaitos standartų
apibendrintus verslo apskaitos
paaiškinimai (metodinės
standartų paaiškinimus
rekomendacijos) – 1 vnt.
Atlikti verslo apskaitos standartų Parengta ir suderinta su Valstybine
ir mokestinės apskaitos
mokesčių inspekcija ir Verslo
reikalavimų analizę
apskaitos standartų komitetu
lyginamoji analizė, lyginanti verslo
apskaitos standartų reikalavimus ir
apmokestinamajam pelnui nustatyti
skirtus reikalavimus apskaitai
(vnt.) – 1 vnt.

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

Licencijavimo
skyrius

II–IV
ketv.

Metodologijos ir
analizės skyrius

II–IV
ketv.

Metodologijos ir
analizės skyrius

II–IV
ketv.

Metodologijos ir
analizės skyrius

II–IV
ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Parengti ir skelbti išaiškinimą
dėl aiškinamojo rašto rengimo
mažoms įmonėms

Atlikti bankroto administravimo
kokybės vertinimo analizę

Kontroliuoti ir analizuoti
Tarnybos gautiną informaciją
apie auditorius ir audito įmones,
audituojančius viešojo intereso
įmones
Atlikti Tarnybos prižiūrimų ūkio
subjektų atrankos planiniams
veiklos patikrinimams kriterijų
praktinio taikymo analizę
Atlikti ne mažiau kaip 100 VĮ
Registrų centrui teikiamų

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Parengtas ir paskelbtas pavyzdinis
mažų įmonių aiškinamasis raštas –
1 vnt.
Parengtos ir paskelbtos mažoms
įmonėms skirtos aiškinamajame
rašte atskleidžiamos informacijos
lentelės – 1 vnt.
Atlikta bankroto administravimo
kokybės vertinimo analizė ir
pateikta šios analizės ataskaita su
pasiūlymais dėl kokybės vertinimo
kriterijų – 1 vnt.
Parengta 2016 m. ir 2017 m. audito
rinkos apžvalga ir pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento
Nr. 537/2014 16 straipsnio 3 dalies
nustatytus kriterijus auditorių ir
audito įmonių, auditavusių viešojo
intereso įmones, sąrašas – 1 vnt.
Parengta Tarnybos prižiūrimų ūkio
subjektų atrankos planiniams
veiklos patikrinimams kriterijų
praktinio taikymo analizės
apžvalga – 1 vnt.
Parengta VĮ Registrų centrui
teikiamų finansinių ataskaitų,

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

Metodologijos ir
analizės skyrius

II–IV
ketv.

Metodologijos ir
analizės skyrius

II–III
ketv.

Metodologijos ir
analizės skyrius

II–IV
ketv.

Metodologijos ir
analizės skyrius

II ketv.

Metodologijos ir
analizės skyrius

II–IV
ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

finansinių ataskaitų, sudarytų
pagal verslo apskaitos standartų
reikalavimus 2017 m. gruodžio
31 d., kokybės įvertinimą
Įgyvendinti Įmonių
restruktūrizavimo ir bankroto
informacinės sistemos (toliau –
ĮRBIS) modernizavimo projektą

sudarytų pagal verslo apskaitos
standartų reikalavimus 2017 m.
gruodžio 31 d, kokybės įvertinimo
apžvalga – 1 vnt.
ĮRBIS pradėta kaupti informacija,
numatyta 2015 m. gegužės 20 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 848/2015 dėl
nemokumo bylų 24 straipsnyje, –
100 proc.
Parengti sprendimų dėl ĮRBIS
pritaikymo sąveikai su Europos
e. teisingumo portalu nuo 2019 m.
birželio 26 d. projektai – 1 vnt.

Dalyvauti teismo posėdžiuose
pagal savo kompetenciją

Teismo posėdžių, kuriuose
dalyvauta, dalis nuo ataskaitiniais
metais vykusių posėdžių –
100 proc.
Palankių Tarnybai teismų ir
administracinių ginčų komisijų
sprendimų bylose, kuriose
skundžiami Tarnybos sprendimai,
dalis – ne mažiau kaip 80 proc.

Siekti, kad bylose, kuriose
skundžiami Tarnybos
sprendimai, ne mažiau kaip 80
proc. teismų ir administracinių
ginčų komisijų sprendimų būtų
palankūs Tarnybai
Parengti konkrečius siūlymus

Parengti konkretūs siūlymai dėl

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais

Atsakingi
vykdytojai

Licencijavimo
skyrius, Veiklos
organizavimo
skyrius,
Metodologijos ir
analizės skyrius,
Nemokumo
administravimo
patikrinimų
skyrius, Teisės
skyrius
Teisės skyrius

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

II–IV
ketv.

III–IV
ketv.

Teisės skyrius

II–IV
ketv.

Teisės skyrius

II ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

dėl teisės aktų,
reglamentuojančių vertinimą ir
vertintojų bei vertinimo įmonių
valstybinę priežiūrą, tobulinimo
Parengti Finansų ministro
įsakymų, kuriais patvirtinti turto
ir verslo vertintojų
egzaminavimą
reglamentuojantys tvarkos
aprašai, projektus

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

teisės aktų, reglamentuojančių
vertinimą ir vertintojų bei vertinimo
įmonių valstybinę priežiūrą, – 1
vnt.
Parengti Turto arba verslo
vertintojo kvalifikacijos egzaminų
organizavimo taisyklių, Turto arba
verslo vertintojo kvalifikacijos
egzamino komisijos darbo
reglamento ir Išorės turto arba
verslo vertinimo veikla turinčių
teisę verstis asmenų sąrašo
sudarymo, tvarkymo ir skelbimo
taisyklių pakeitimo projektai – 3
vnt.
Užtikrinti kibernetinį saugumą
Patvirtintas teisės aktas,
reglamentuojančių teisės aktų
reglamentuojantis Tarnybos
įgyvendinimą Tarnyboje
valdomos ir tvarkomos
informacijos kibernetinį saugumą, –
1 vnt.
Atstovauti Tarnybai Europos
Atstovauta Tarnybai Europos turto
turto vertintojų asociacijų grupės vertintojų asociacijų grupės
(TEGoVA) ir (arba) Baltijos
(TEGoVA) rudens konferencijoje –
šalių vertintojų
1 vnt.
organizuojamuose renginiuose
ir (arba)
Baltijos šalių vertintojų susitikime-

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

Teisės skyrius

II ketv.

Teisės skyrius

IV ketv.

Tarnybos
direktorius,
pavaduotojas,
skyrių vedėjai,
specialistai

IV ketv.

III ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

konferencijoje – 1 vnt.
Dalyvauti tarptautinėse viešosios Dalyvauta tarptautinių viešosios
audito priežiūros institucijas
audito priežiūros institucijas
vienijančiose darbo grupėse ir
vienijančių darbo grupių ir
nemokumo procedūrų komiteto
nemokumo procedūrų komiteto
Informacinių technologijų
Informacinių technologijų pogrupio
pogrupio veikloje
posėdžiuose – 7 vnt.

Išsamiau reglamentuoti
Tarnybos vidaus kontrolės
procedūras

Tarnybos darbo reglamente
nustatyta, kad Tarnybos
darbuotojai, atliekantys asmenų
priežiūros funkcijas, turi būti
nepraktikuojantys asmenys – 1 vnt.
Patvirtintas pareigybių, kurias
Tarnyboje užimantys asmenys
privalo deklaruoti privačius
interesus, sąrašas – 1 vnt.
Patvirtintas Tarnybos rizikos
valdymo tvarkos aprašas, kuriame
nustatytos rizikos analizės ir
valdymo procedūros, rizikos
mažinimo priemonių

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais

Atsakingi
vykdytojai

Audito kokybės
patikrinimų
skyrius,
Tarnybos
direktorius,
Tarnybos
direktoriaus
pavaduotojas,
Veiklos
organizavimo
skyrius
Veiklos
organizavimo
skyrius

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

III–IV
ketv.

II ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Užtikrinti kibernetinį saugumą
reglamentuojančių teisės aktų
įgyvendinimą

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Priemonės
lyginamasis
svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto
kriterijų
reikšmes
procentais

identifikavimo ir įgyvendinimo
stebėsenos tvarka, – 1 vnt.
Patvirtinti teisės aktai,
reglamentuojantys Tarnybos
valdomos ir tvarkomos
informacijos kibernetinį saugumą, –
1 vnt.

_________________________________________

Atsakingi
vykdytojai

Veiklos
organizavimo
skyrius

Įvykdymo Asignaterminas vimai
(ketvir(tūkst.
čiais)
eurų)

IV ketv.

