PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022-03-31 įsakymu Nr. 1K-120
AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

04-001- Įgyvendinti
11-02-03 valstybės
politiką
finansinės
atskaitomybės
ir audito, turto
ir verslo
vertinimo bei
nemokumo
valdymo
srityse

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

04-001 Viešųjų finansų valdymo programa
Finansinių ataskaitų audito sritis
1. Atlikti auditorių ir
Baigtų finansinių ataskaitų audito kokybės
audito įmonių atlikto
tyrimų dalis nuo ataskaitiniais metais pradėtų
finansinių ataskaitų audito tyrimų – 80 proc.
kokybės tyrimus
2. Atlikti viešojo intereso
Baigtų viešojo intereso įmonių auditorių ir
įmonių auditorių ir audito
audito įmonių atliktų finansinių ataskaitų
įmonių atliktų finansinių
audito kokybės tikrinimų dalis nuo pradėtų
ataskaitų audito kokybės
tikrinimų – 75 proc., 9 įmonės, 25 auditoriai
tikrinimus
3. Atlikti auditorių ir
Baigtų pažeidimų tyrimų dalis nuo
audito įmonių, kitų fizinių ataskaitiniais metais pradėtų tyrimų – 90
ar juridinių asmenų veiklos proc.
atitikties Lietuvos
Respublikos finansinių
ataskaitų audito įstatymo ir
(arba) 2014 m. balandžio
16 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 537/2014 dėl
konkrečių viešojo intereso
įmonių teisės aktų
nustatyto audito

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)

Audito kokybės
patikrinimų skyrius

I–IV

Teisės skyrius

I–IV

Asignavimai
(tūkst.
eurų)

2 949

2

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
reikalavimų, kuriuo
panaikinamas Komisijos
sprendimas 2005/909/EB,
nuostatoms įvertinimą –
pažeidimų tyrimus
4. Atlikti reguliuojamosios
veiklos patikros kokybės
tyrimus
5. Vertinti auditorių ir
audito įmonių atlikto
finansinių ataskaitų audito
kokybės peržiūras, priimti
sprendimus dėl jų rezultatų
6. Tikrinti, kaip audito
įmonės, atlikusios viešojo
intereso įmonių finansinių
ataskaitų auditą, laikosi
metinio pranešimo apie
audito įmonės veiklos
skaidrumą paskelbimo ir jo
turinio reikalavimų
7. Tikrinti viešai
skelbiamas auditoriaus
išvadas dėl viešojo intereso
įmonių finansinių ataskaitų
8. Išnagrinėti asmenų,
neišlaikiusių kvalifikacinių
auditoriaus egzaminų ir
nesutikusių su jų
įvertinimu, kurį tvirtina
Kvalifikacinių auditoriaus
egzaminų komisija,

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

Baigtų reguliuojamosios veiklos patikros
kokybės tyrimų dalis nuo ataskaitiniais
metais pradėtų tyrimų – 60 proc.
2021 ir 2022 metų finansinių ataskaitų audito
kokybės peržiūrų plane nurodytų auditorių ir
audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų
audito kokybės peržiūrų vertinimo ir priimtų
sprendimų santykis – 100 proc.
Patikrintų paskelbtų pranešimų apie audito
įmonės veiklos skaidrumą dalis nuo
privalančių paskelbti pranešimus audito
įmonių skaičiaus – 100 proc.

Patikrintų 2022 metais viešai paskelbtų
auditoriaus išvadų dėl viešojo intereso
įmonių finansinių ataskaitų dalis nuo viešai
paskelbtų auditoriaus išvadų – 100 proc.
Asmenų, neišlaikiusių kvalifikacinių
auditoriaus egzaminų ir nesutikusių su jų
įvertinimu, kurį tvirtina Kvalifikacinių
auditoriaus egzaminų komisija, apeliacijų ir
skundų dėl Lietuvos auditorių rūmų
atsisakymo netikrinti Finansinių ataskaitų
audito įstatyme nustatytų sričių žinių

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)

Audito kokybės
patikrinimų skyrius

I–IV

I–IV

I–IV

III–IV

Audito kokybės
patikrinimų skyrius,
Apskaitos ir
metodologijos
skyrius,
Licencijavimo
skyrius,

I–IV

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
apeliacijas ir skundus dėl
Lietuvos auditorių rūmų
atsisakymo netikrinti
Finansinių ataskaitų audito
įstatyme nustatytų sričių
žinių
9. Vykdyti viešojo intereso
įmonių auditorių ir audito
įmonių teikiamų ataskaitų
kontrolę
10. Atsakyti į paklausimus,
susijusius su auditorių ir
audito įmonių viešąja
priežiūra, raštu ir žodžiu
11. Rengti individualius ir
(ar) grupinius susitikimus
ir (ar) raštu bendrauti su
viešojo intereso įmonių
audito komitetų nariais dėl
audito kokybės gerinimo
pagal iš anksto parengtą
planą
12. Rengti auditoriaus
išvadų dėl viešojo intereso
įmonių finansinių
ataskaitų, audito įmonių
veiklos skaidrumo
pranešimų ir
nepriklausomumo
patvirtinimo apžvalgą

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

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)

išnagrinėjimo procentas nuo pateiktų
apeliacijų ir gautų skundų – 100 proc.

Teisės skyrius

Pateiktų viešojo intereso įmonių auditorių ir
audito įmonių ataskaitų duomenų
sutikrinimas (audito įmonių ataskaitų su
auditorių pateiktomis ataskaitomis) ir
kontrolė – 100 proc.
Pateiktų atsakymų dalis nuo ataskaitiniais
metais gautų paklausimų – 90 proc.

Analizės skyrius

Audito kokybės
patikrinimų skyrius

II

I–IV

Viešojo intereso įmonių audito komitetų, su
kuriais įvyko individualūs ir (ar) grupiniai
susitikimai ir (ar) raštu bendrauta dėl audito
kokybės gerinimo, skaičius – 6 vnt.
Parengta ir paskelbta diskusijų
apibendrinimo informacija (geroji praktika,
trūkumai) – 1 vnt.
Parengta auditoriaus išvadų dėl viešojo
intereso įmonių finansinių ataskaitų, audito
įmonių veiklos skaidrumo pranešimų ir
nepriklausomumo patvirtinimo apžvalga –
1 vnt.

III–IV

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
13. Analizuoti Audito,
apskaitos, turto vertinimo
ir nemokumo valdymo
tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų
ministerijos (toliau –
AVNT) gautą informaciją
apie viešojo intereso
įmonių auditorius ir audito
įmones, finansinių
ataskaitų audito rinką ir
rengti bei skelbti rinkos
apžvalgas ir teisės aktuose
nustatytus sąrašus
14. Peržiūrėti ir paskelbti
AVNT interneto svetainėje
315-ojo ir 220-ojo
tarptautinių audito
standartų (toliau – TAS)
bei 1-ojo ir 2-ojo
tarptautinių kokybės
valdymo standartų
(toliau – TKVS) vertimų į
lietuvių kalbą kokybę
15. Dalyvauti teismo
posėdžiuose pagal savo
kompetenciją

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

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)

Parengta 2020 ir 2021 metų finansinių
Analizės skyrius
ataskaitų audito rinkos apžvalga – 1 vnt.
Pagal reglamento (ES) Nr. 537/2014 16
straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus
parengtas auditorių ir audito įmonių,
auditavusių viešojo intereso įmones, sąrašas
– 1 vnt.
Parengtas audito įmonių sąrašas pagal
reglamento (ES) Nr. 537/2014 16 straipsnio 3
dalies a punkto reikalavimą – 1 vnt.
Europos audito priežiūros įstaigų komitetui
(angl. Committee of European Auditing
Oversight Bodies, CEAOB) pateiktas
užpildytas klausimynas dėl Lietuvos
Respublikos audito rinkos duomenų – 1 vnt.
Peržiūrėta 315-ojo ir 220-ojo TAS bei 1-ojo
Apskaitos ir
ir 2-ojo TKVS vertimų kokybė ir paskelbti
metodologijos skyrius
minėtų standartų vertimai į lietuvių kalbą
AVNT interneto svetainėje – 4 vnt.

Teismo posėdžių, kuriuose atstovauta, dalis
Teisės skyrius
nuo ataskaitiniais metais vykusių posėdžių
žodinio proceso tvarka – 100 proc.
Palankių AVNT teismų ir administracinių
ginčų komisijų sprendimų bylose, kuriose
skundžiami AVNT sprendimai, dalis – ne
mažiau kaip 80 proc.

III–IV
III

II

II–III

I–III

I–IV

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

16. Atlikti turto arba verslo
vertintojų ir turto arba
verslo vertinimo įmonių
veiklos patikrinimus
17. Išnagrinėti
paklausimus dėl turto arba
verslo vertinimo ataskaitų
atitikties Lietuvos
Respublikos turto ir verslo
vertinimo pagrindų
įstatymo nustatytiems
reikalavimams
18. Išnagrinėti turto arba
verslo vertintojų ir turto
arba verslo vertinimo
įmonių pateiktas metines
veiklos ataskaitas ir
parengti analizės rezultatus
apibendrinančią ataskaitą
su rekomendacijomis
19. Gauti, tikrinti ir
tvirtinti Audito, vertinimo
ir nemokumo
informacinėje sistemoje
(toliau – AVNIS) turto
arba verslo vertintojų
teikiamus duomenis ir
ataskaitas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės
Turto ir verslo vertinimo sritis
Baigti kompleksiniai turto arba verslo
vertintojų ir turto arba verslo vertinimo
įmonių patikrinimai – 25 vnt.
Laiku išnagrinėtų skundų dalis nuo
ataskaitiniais metais gautų skundų – 90 proc.
Laiku išnagrinėtų paklausimų dėl turto arba
verslo vertinimo ataskaitų atitikties Turto ir
verslo vertinimo pagrindų įstatymo
nustatytiems reikalavimams dalis nuo
ataskaitiniais metais gautų paklausimų –
90 proc.

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)
Vertinimo kokybės
patikrinimų skyrius

III–IV

I–IV

Išnagrinėtų turto arba verslo vertintojų ir
turto arba verslo vertinimo įmonių pateiktų
metinių veiklos ataskaitų dalis nuo
ataskaitiniais metais pateiktų ataskaitų – 100
proc.
Parengta analizės rezultatus apibendrinanti
ataskaita su rekomendacijomis – 1 vnt.

Licencijavimo
skyrius,
Analizės skyrius

III

Patikrinti ir patvirtinti turto arba verslo
vertintojų teikiami duomenys ir ataskaitos –
100 proc.

Analizės skyrius

III

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

20. Kontroliuoti turto arba
verslo vertintojų
apsidraudimą
privalomuoju civilinės
atsakomybės draudimu
21. Rengti turto arba verslo
vertintojų kvalifikacijos
kėlimo seminarus ir
mokymus bei atlikti
dalyvių pasitenkinimo
mokymų kokybe vertinimą
22. Organizuoti ir vykdyti
turto ir verslo vertintojų
kvalifikacijos egzaminus

Patikrinta, ar turto arba verslo vertintojai yra
apsidraudę privalomuoju civilinės
atsakomybės draudimu, – 100 proc.

23. Atnaujinti ir papildyti
egzaminų klausimų bazę,
dėmesį kreipiant į
Tarptautinių vertinimo
standartų ir Europos
vertinimo standartų žinių
patikrinimą
24. Išduoti turto arba
verslo vertintojų
kvalifikacijos
pažymėjimus, įrašyti turto
arba verslo vertinimo
įmones ir nepriklausomus
turto arba verslo
vertintojus į Išorės turto

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)
Licencijavimo skyrius

I–IV

Surengti turto arba verslo vertintojų
kvalifikacijos kėlimo seminarai ir mokymai –
8 vnt.

I–IV

Suorganizuoti ir įvykdyti turto ir verslo
vertintojų kvalifikacijos egzaminai – 12 vnt.
Peržiūrėtos egzaminų užduotys, dėl kurių
pastabų yra pateikusios turto arba verslo
vertintojo kvalifikacijos egzaminų komisijos,
– 100 proc.
Peržiūrėtos ir prireikus atnaujintos egzaminų
bazėje esančios teorinės bei praktinės
užduotys ir atviri teoriniai klausimai – 100
proc.

I–IV

Išduotų turto arba verslo vertintojų
kvalifikacijos pažymėjimų dalis nuo
išlaikiusių turto ir verslo vertintojų
kvalifikacijos egzaminus asmenų skaičiaus –
100 proc.
Įrašytų į Išorės turto arba verslo vertinimo
veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą
turto arba verslo vertinimo įmonių ir

II–IV

Licencijavimo
skyrius,
Vertinimo kokybės
patikrinimų skyrius,
Apskaitos ir
metodologijos skyrius

I-III

Licencijavimo skyrius

I–IV

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
arba verslo vertinimo
veikla turinčių teisę verstis
asmenų sąrašą ir išbraukti
juos iš šio sąrašo,
sustabdyti, panaikinti turto
arba verslo vertintojų
kvalifikacijos pažymėjimų
galiojimą

25. Teikti raštu ir žodžiu
konsultacijas turto arba
verslo vertintojams,
paaiškinimus dėl teisės
aktų, reglamentuojančių
turto vertinimo atlikimą ir
priežiūrą
26. Parengti ir AVNT
interneto svetainėje skelbti
rekomendacijas turto arba
verslo vertinimo
klausimais
27. Parengti turto ir verslo
vertinimo metodikas,
pasiekiamas per
interaktyvų vedlį, siekiant
kelti turto vertinimo
kokybę ir skatinti

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

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)

nepriklausomų turto arba verslo vertintojų –
100 proc.
Išbrauktų iš Išorės turto arba verslo vertinimo
veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo
turto arba verslo vertinimo įmonių ir
nepriklausomų turto arba verslo vertintojų
dalis nuo nustatytų pažeidimų arba
besikreipiančių juridinių ar fizinių asmenų
pateiktų prašymų – 100 proc.
Kvalifikacijos pažymėjimų, kurių galiojimas
sustabdytas, panaikintas, dalis nuo nustatytų
pažeidimų arba pateiktų prašymų (įvertinus
teisės aktuose nustatytus terminus) – 100
proc.
Laiku turto arba verslo vertintojams suteiktų Vertinimo kokybės
konsultacijų, paaiškinimų dalis nuo
patikrinimų skyrius
ataskaitiniais metais gautų paklausimų – 90
proc.

III–IV

Parengtos ir AVNT interneto svetainėje
paskelbtos rekomendacijos turto arba verslo
vertinimo klausimais – 3 vnt.
Parengtas vertinimo standartų vedlio
išaiškinimų paketas – 1 vnt.

IV

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
vertinimo žinių sklaidą
visuomenėje
28. Parengti automatinei
priemonei, leidžiančiai
palyginti vertintojų atliktų
turto vertinimo rezultatus
su faktinių pirkimo–
pardavimo sandorių
duomenimis, sukurti
reikalingą galimybių
studiją
29. Dalyvauti teismo
posėdžiuose pagal savo
kompetenciją

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

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)

Parengta galimybių studija dėl automatinės
priemonės realizavimo – 1 vnt.

Teismo posėdžių, kuriuose dalyvauta, dalis
nuo ataskaitiniais metais žodinio proceso
tvarka vykusių posėdžių – 100 proc.
Palankių AVNT teismų ir administracinių
ginčų komisijų sprendimų bylose, kuriose
skundžiami AVNT sprendimai, dalis – ne
mažiau kaip 80 proc.
Fizinių ir juridinių asmenų nemokumo sritis
30. Atlikti neplaninius
Laiku išnagrinėtų skundų dalis nuo
nemokumo administratorių ataskaitiniais metais gautų skundų – 80 proc.
veiklos patikrinimus
Baigtų nemokumo administratorių veiklos
patikrinimų dalis nuo ataskaitiniais metais
pradėtų patikrinimų – 60 proc.
31. Atlikti planinius
Atlikti planiniai nemokumo administratorių
nemokumo administratorių veiklos patikrinimai – 22 vnt.
veiklos patikrinimus
32. Gauti, tikrinti ir
Patikrinta nemokumo procesų duomenų
tvirtinti AVNIS duomenis atitiktis (atliekant loginę duomenų kontrolę ir
apie nemokumo procesus
AVNIS pridedamų dokumentų duomenis
ir juridinių asmenų
palyginant su įrašytais duomenimis) ir šie
restruktūrizavimo bei
duomenys patvirtinti – 100 proc.

II

Teisės skyrius

I–IV

Nemokumo
administravimo
patikrinimų skyrius

I–IV

III–IV
Analizės skyrius

I–IV

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
fizinių ir juridinių asmenų
bankroto ataskaitas
33. Testuoti Nemokumo
administratorių atrankos
programą

34. Stebėti Nemokumo
administratorių rūmų
atliekamas jiems pavestas
funkcijas, susijusias su
Nemokumo
administratorių etikos
kodekso laikymusi, teikti
jiems pastabas ir

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

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)

Nemokumo administratorių atrankos
programos veikimo atitikties Nemokumo
administratorių atrankos taisyklėms,
patvirtintoms Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu
Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“,
testavimų pagal Vidaus kontrolės
įgyvendinimo dėl Atrankos programos
veikimo atitikties Atrankos taisyklių
nuostatoms tvarkos aprašą, patvirtintą
AVNT direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 18 d.
įsakymu Nr. V1-111 „Dėl Vidaus kontrolės
įgyvendinimo dėl Nemokumo
administratorių atrankos programos veikimo
atitikties Nemokumo administratorių
atrankos taisyklių nuostatoms Audito,
apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo
valdymo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos tvarkos aprašo
patvirtinimo“, skaičius – 2 vnt.
Stebėta 2021 ir 2022 metų bei įvertinta
Nemokumo
Nemokumo administratorių garbės teismo
administravimo
veikla – ne mažiau kaip 100 proc.
patikrinimų skyrius
Pateikta pastabų ir pasiūlymų Nemokumo
administratorių rūmams dėl proceso
tobulinimo – pagal poreikį, 100 proc.

II, IV

I–IV

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
pasiūlymus dėl proceso
tobulinimo
35. Stebėti Nemokumo
administratorių rūmų
organizuojamus
kvalifikacijos kėlimo
renginius, teikti jiems
pastabas ir pasiūlymus dėl
proceso tobulinimo
36. Stebėti Nemokumo
administratorių rūmų
organizuojamus
nemokumo administratorių
egzaminus, teikti jiems
pastabas ir pasiūlymus dėl
proceso tobulinimo
37. Teikti AVNT
direktoriui pasiūlymus dėl
teisės administruoti
nemokumo procesus
suteikimo ir fizinių ir
juridinių asmenų įrašymo į
Nemokumo
administratorių sąrašą bei
teisės administruoti
nemokumo procesus
panaikinimo ir fizinių ir
juridinių asmenų
išbraukimo iš Nemokumo
administratorių sąrašo
sprendimo priėmimo

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

Stebėta kvalifikacijos kėlimo renginių dalis –
ne mažiau kaip 25 proc.
Pateikta pastabų ir pasiūlymų Nemokumo
administratorių rūmams dėl proceso
tobulinimo – pagal poreikį, 100 proc.
Stebėta egzaminų dalis – ne mažiau kaip 10
proc.
Pateikta pastabų ir pasiūlymų Nemokumo
administratorių rūmams dėl proceso
tobulinimo – pagal poreikį, 100 proc.
Laiku priimtų sprendimų dėl teisės
administruoti nemokumo procesus suteikimo
ir fizinių ir juridinių asmenų įrašymo į
Nemokumo administratorių sąrašą bei teisės
administruoti nemokumo procesus
panaikinimo ir fizinių ir juridinių asmenų
išbraukimo iš Nemokumo administratorių
sąrašo dalis nuo teisinio pagrindo įrašyti į šį
sąrašą atsiradimo atvejų – 100 proc.

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)

Licencijavimo skyrius

I–IV

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

38. Kontroliuoti
nemokumo administratorių
apsidraudimą
privalomuoju civilinės
atsakomybės draudimu
39. Kontroliuoti, ar
nemokumo
administratoriai verčiasi tik
viena veiklos forma
40. Kontroliuoti, ar
nemokumo
administratoriai atitinka
nepriekaištingos
reputacijos reikalavimus
41. Patikrinti, ar
nemokumo administratorių
juridinių asmenų vadovai
turi teisę administruoti
nemokumo procesus
42. Teismų prašymu teikti
pasiūlymus dėl fizinio
asmens bankroto
administratorių
kandidatūrų
43. Raštu ir žodžiu atsakyti
į paklausimus, susijusius
su juridinių asmenų
nemokumo ir fizinių
asmenų bankroto procesų
administravimu,
nemokumo administratorių
veiklos priežiūra

Patikrinta, ar nemokumo administratoriai yra
apsidraudę privalomuoju civilinės
atsakomybės draudimu, – 100 proc.

I–IV

Kontroliuota, ar nemokumo administratoriai
verčiasi tik viena veiklos forma, – 100 proc.

I–II

Du kartus per metus pagal Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis
patikrinta, ar nemokumo administratoriai
atitinka nepriekaištingos reputacijos
reikalavimus, – 100 proc.
Kartą per metus patikrinta, ar nemokumo
administratorių juridinių asmenų vadovai turi
teisę administruoti nemokumo procesus, –
100 proc.

II, IV

Laiku teismams parengtų ir pateiktų
atsakymų dėl fizinio asmens bankroto
administratorių kandidatūrų siūlymų dalis
nuo ataskaitiniais metais gautų kreipimųsi –
100 proc.
Pateiktų atsakymų dalis nuo ataskaitiniais
metais pateiktų paklausimų, susijusių su
juridinių asmenų nemokumo ir fizinių
asmenų bankroto procesų administravimu,
nemokumo administratorių veiklos priežiūra,
– 90 proc.

I–IV

I–II

Nemokumo
administravimo
patikrinimų skyrius

I–IV

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

44. Teikti nemokumo
administratoriams
konsultacijas:
paaiškinimus raštu, žodžiu
dėl bankroto
administratorių atrankos,
e. varžytynių, AVNIS,
fizinių ir juridinių asmenų
bankroto ir
restruktūrizavimo ataskaitų
pildymo ir kitais aktualiais
klausimais pagal skyriaus
kompetenciją
45. Užtikrinti geriausios
praktikos nemokumo
srityje skelbimą

Laiku nemokumo administratoriams suteiktų
konsultacijų, paaiškinimų dalis nuo
ataskaitiniais metais gautų paklausimų –
90 proc.

Analizės skyrius

AVNT interneto svetainėje paskelbti
išaiškinimai (konsultacijos), rekomendacijos,
teismų praktikos metinė apžvalga aktualiais
nemokumo klausimais – iš viso 3 vnt.
Parengtos ir kas savaitę AVNT interneto
svetainėje skelbiamos atnaujintų statistinių
duomenų apie nemokumo procesų kaitą
Lietuvoje suvestinės – 52 vnt.
Parengtos ir AVNT interneto svetainėje
paskelbtos ketvirtinės nemokumo rinkos
apžvalgos – 4 vnt.
Parengta ir AVNT interneto svetainėje
paskelbta pusmečio apžvalga dėl nemokumo
administratorių atrankos programos – 2 vnt.
Nuolat stebimas nemokumo administratorių
atrankos procesas, jo rezultatai, informacija
apie statistika pagrįstus aktualiausių
problemų galimus sprendimo būdus

Nemokumo
administravimo
patikrinimų skyrius

46. Parengti statistinių
duomenų apie nemokumo
procesų kaitą Lietuvoje
suvestines, veiklos
ataskaitas, analitines
apžvalgas

Analizės skyrius

I–IV

III–IV

I–IV

I–IV

III–IV

I, III

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

47. Dalyvauti teismo
posėdžiuose pagal AVNT
kompetenciją

48. Sukurti ir paleisti
naudoti nemokumo portalą

49. Sukurti interaktyvaus
restruktūrizavimo
sprendimų parinkimo
priemonę ir
restruktūrizavimo plano
rengimo vedlį mažoms ir
vidutinėms įmonėms

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės
pateikiama Lietuvos Respublikos finansų
ministerijai – ne mažiau kaip 2 vnt.
Teismo posėdžių, kuriuose dalyvauta, dalis
nuo ataskaitiniais metais žodinio proceso
tvarka vykusių posėdžių – 100 proc.
Palankių AVNT teismų ir administracinių
ginčų komisijų sprendimų bylose, kuriose
skundžiami AVNT sprendimai, dalis – ne
mažiau kaip 80 proc.
Sukurtas ir visiškai funkcionuoja nemokumo
portalas – 1 vnt.

Įgyvendintas (sukurtas, įdiegtas, pristatytas
naudotojams) projektas dėl Interaktyvaus
restruktūrizavimo sprendimų parinkimo
priemonės ir restruktūrizavimo plano
rengimo vedlio mažoms ir vidutinėms
įmonėms sukūrimo – 1 vnt.

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)

Teisės skyrius

Analizės skyrius
Nemokumo
administravimo
patikrinimų skyrius
Infrastruktūros
administravimo
skyrius
Nemokumo
administravimo
patikrinimų skyrius,
Infrastruktūros
administravimo
skyrius

Privataus sektoriaus atskaitomybės sritis
50. Finansų ministro
Paskelbtos Juridinių asmenų registre viešai
Apskaitos ir
nustatyta tvarka paskelbti
skelbiamų finansinių ataskaitų už 2021 metus metodologijos skyrius
Juridinių asmenų registre
kokybės stebėsenos gairės – 1 vnt.
viešai skelbiamų finansinių
ataskaitų už 2021 metus
kokybės stebėsenos gaires

I–IV

IV

III–IV

I–II

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

51. Finansų ministro
nustatyta tvarka atlikti ne
mažiau kaip 100 Juridinių
asmenų registrui teikiamų
finansinių ataskaitų,
sudarytų už 2021 metus,
kokybės stebėseną
52. Atsakyti į paklausimus
žodžiu ir raštu Lietuvos
finansinės atskaitomybės
standartų metodinių
rekomendacijų, pavyzdinio
sąskaitų plano ir kitų
Lietuvos Respublikos
finansinės apskaitos
įstatymo 12 straipsnio 6
dalyje reglamentuotų
rekomendacijų klausimais
53. Parengti
rekomendacijas dėl:
53.1. apskaitą tvarkančio
asmens pasirinkimo;
53.2. vidaus kontrolės
organizavimo;
53.3. apskaitos paslaugų
teikimui taikomos
apskaitos paslaugas
teikiančių subjektų darbo
organizavimo ir kontrolės
tvarkos;

Atlikta Juridinių asmenų registrui teikiamų
finansinių ataskaitų, sudarytų už 2021 metus,
kokybės stebėsena – 1 vnt.

III–IV

Pateiktų atsakymų Lietuvos finansinės
atskaitomybės standartų metodinių
rekomendacijų, pavyzdinio sąskaitų plano ir
kitų Finansinės apskaitos įstatymo 12
straipsnio 6 dalyje reglamentuotų
rekomendacijų klausimais dalis nuo
ataskaitiniais metais pateiktų paklausimų –
95 proc.

I–IV

Parengtos rekomendacijos dėl:
• apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimo;
• vidaus kontrolės organizavimo;
• apskaitos paslaugų teikimui taikomos
apskaitos paslaugas teikiančių subjektų darbo
organizavimo ir kontrolės tvarkos;
• apskaitos paslaugų teikimo sutarties
pavyzdinės formos;
• apskaitos dokumentų ir registrų bei kitos
apskaitai tvarkyti reikalingos informacijos
perdavimo akto pavyzdinės formos – iš viso
5 vnt.

I

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
53.4. apskaitos paslaugų
teikimo sutarties
pavyzdinės formos;
53.5. apskaitos dokumentų
ir registrų bei kitos
apskaitai tvarkyti
reikalingos informacijos
perdavimo akto pavyzdinės
formos
54. Pakoreguoti ir
paskelbti AVNT interneto
svetainėje 31-ojo verslo
apskaitos standarto
(toliau –VAS) metodines
rekomendacijas
atsižvelgiant į pasikeitusius
su darbo santykiais
susijusius mokesčius
55. Pakoreguoti ir
paskelbti AVNT interneto
svetainėje 28-ojo VAS
metodines rekomendacijas
atsižvelgiant į paskelbtas
AVNT rekomendacijas dėl
finansinių ataskaitų
rinkinių sudarymo
bankroto proceso metu
56. Atlikti AVNIS
duomenų saugos atitikties
vertinimą ir rizikos

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

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)

Pakoreguotos ir paskelbtos AVNT interneto
svetainėje 31-ojo VAS metodinės
rekomendacijos atsižvelgiant į pasikeitusius
su darbo santykiais susijusius mokesčius – 1
vnt.

I–IV

Pakoreguotos ir paskelbtos AVNT interneto
svetainėje 28-ojo VAS metodinės
rekomendacijos atsižvelgiant į paskelbtas
AVNT rekomendacijas dėl finansinių
ataskaitų rinkinių sudarymo bankroto proceso
metu – 1 vnt.

I–IV

Kita AVNT veikla
Organizuotas išorinis AVNIS duomenų
saugos atitikties vertinimas ir rizikos
įvertinimas – 1 vnt.

Infrastruktūros
administravimo
skyrius

III

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

įvertinimą bei atsižvelgiant
į atliktų vertinimų
rezultatus parengti rizikos
įvertinimo ir rizikos
valdymo priemonių planą
(dėl rizikos įvertinimo) ir
pastebėtų trūkumų
šalinimo planą (dėl
informacinių technologijų
saugos atitikties
vertinimo), patvirtinus
šiuos planus, vykdyti jų
įgyvendinimo stebėseną

Vertinimo paslaugų viešojo pirkimo
techninėje specifikacijoje numatytas AVNIS
auditavimo priemonės teikiamų rezultatų
patikimumo įvertinimas – 1 vnt.
Finansų ministerijai pateikta AVNIS
duomenų saugos atitikties ir rizikos
vertinimo ataskaita – 1 vnt.
Atsižvelgiant į atlikto vertinimo rezultatus
patvirtintas nustatytų neatitikčių šalinimo ir
rizikos veiksnių valdymo priemonių planas –
1 vnt.
Vykdant nustatytų neatitikčių šalinimo ir
rizikos veiksnių valdymo priemonių planų
įgyvendinimo stebėseną, parengta ir pateikta
ataskaita AVNT direktoriui – 1 vnt.
AVNT eksploatuojamos informacinės
sistemos perkeltos iš Finansų ministerijos į
valstybės debesiją – 100 proc.

57. Konsoliduoti valstybės
informacinių technologijų
infrastruktūrą ir
optimizuoti jos valdymą
(perkelti AVNT
informacinius išteklius į
valstybės debesiją)
58. Parengti vidaus
kontrolės procedūros,
užtikrinančios elektroninės
informacijos saugos
incidentų nustatymą,
registravimą ir tinkamą
komunikavimą su AVNIS
naudotojais informuojant
juos apie saugos incidentus
ir gaunant iš jų informaciją

Parengti ir AVNT direktoriui pateikti tvirtinti
vidaus kontrolės procedūros, užtikrinančios
saugos incidentų nustatymą, registravimą ir
tinkamą komunikavimą su AVNIS
naudotojais, aprašą bei AVNT direktoriui
patvirtinus šį aprašą kontroliuoti nurodytos
procedūros laikymąsi – 100 proc.

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)

III

II–III

Infrastruktūros
administravimo
skyrius,
Analizės skyrius

I

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
apie pastebėtas neatitiktis,
aprašo projektą
59. Parengti veiklos
ataskaitas, analitines
apžvalgas

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

Parengta ir AVNT interneto svetainėje
paskelbta 2021 metų AVNT veiklos ataskaita
– 1 vnt. ir tarpinės veiklos ataskaitos (2022
metų I–III ketvirčių) – 3 vnt.
60. Vykdyti audito, turto ir Surinkta informacija ir apskaičiuoti audito,
verslo vertinimo,
turto ir verslo vertinimo, nemokumo rinkų
nemokumo rinkų kokybės kokybės vertinimo sistemos 2021 metų
vertinimo sistemos rodiklių rodiklių metų duomenys, nustatytos siektinos
stebėseną
rodiklių reikšmės ir jų pagrindu parengta
kokybės stebėsenos ataskaita, kuri viešai
skelbiama AVNT interneto svetainėje, – 1
vnt.
61. Parengti metinį rizikos Parengtas metinis rizikos valdymo planas
valdymo planą ir
įvertinant veiklos rizikas ir įdiegiant vidaus
kontroliuoti jo vykdymą
kontrolės priemones joms mažinti
atsižvelgiant į Finansų ministerijos pateiktas
vidaus audito rekomendacijas – 1 vnt.
Parengtos metinio rizikos valdymo plano
vykdymo ataskaitos – 4 vnt.
62. Parengti Audito
Parengta Audito priežiūros komiteto
priežiūros komiteto
sprendimų praktikos apžvalga (atlikta
sprendimų praktikos
analizė) – 1 vnt.
apžvalgą (atlikti analizę)
63. Parengti Nemokumo
Parengta Nemokumo priežiūros komiteto
priežiūros komiteto
sprendimų praktikos apžvalga (atlikta
sprendimų praktikos
analizė) – 1 vnt.
apžvalgą (atlikti analizę)

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)

Analizės skyrius

I–IV

II–III

I–II

I–IV
Analizės skyrius,
Audito kokybės
patikrinimų skyrius

II

Analizės skyrius,
Nemokumo
administravimo
patikrinimų skyrius,
Licencijavimo skyrius

II

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
64. Parengti Turto arba
verslo vertintojų garbės
teismo sprendimų
praktikos apžvalgą
(analizę)
65. Sukurti AVNT
interneto svetainėje
skelbiamos informacijos
vienodą struktūrą
atsižvelgiant į skelbiamos
informacijos turinį
66. Atlikti teismų praktikos
fizinių ir juridinių asmenų
nemokumo
administravimo, turto ir
verslo vertinimo bei
finansinių ataskaitų audito
srityse analizę

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

Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
terminas
(ketvirčiais)

Parengta Turto arba verslo vertintojų garbės
teismo sprendimų praktikos apžvalga
(analizė) – 1 vnt.

Analizės skyrius,
Vertinimo kokybės
patikrinimų skyrius

Sukurta AVNT interneto svetainėje
skelbiamos informacijos vienoda struktūra
atsižvelgiant į skelbiamos informacijos turinį
– 1 vnt.

Apskaitos ir
metodologijos skyrius

I–II

Suvienodinta ir AVNT interneto svetainėje
apibendrinta teismų praktika dėl AVNT
priimtų sprendimų fizinių ir juridinių asmenų
nemokumo, turto ir verslo vertinimo bei
finansinių ataskaitų audito srityse – 3 vnt.

Teisės skyrius

IV

___________________________

II

Asignavimai
(tūkst.
eurų)

