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1. P a k e i č i u Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus 2016 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 1B-86 „Dėl Sąjungos muitinės kodekso
nuostatų įgyvendinimo 2016 metais darbų koordinavimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„MUITINĖS DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
GENERALINIS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS

DĖL SĄJUNGOS MUITINĖS KODEKSO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO KOORDINACINĖS
GRUPĖS SUDARYMO
Siekdamas užtikrinti Sąjungos muitinės kodekso (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) Nr. 952/2013) nuostatų įgyvendinimą, pereinamojo laikotarpio priemonių taikymą, palankių
verslui sąlygų sukūrimą ir vienodos praktikos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje taikymą:
1. S u d a r a u Sąjungos muitinės kodekso nuostatų įgyvendinimo koordinacinę grupę
(toliau – grupė):
V. Ališauskas –
MD generalinio direktoriaus pavaduotojas (grupės vadovas);
J. Miškinis –
MD generalinio direktoriaus pavaduotojas (grupės vadovo pavaduotojas);
J. Š. Avižienis –
MD Muitų politikos skyriaus viršininkas;
T. Banelis –
Muitinės informacinių sistemų centro direktorius;
D. Androšiūnienė – MD Mokesčių administravimo skyriaus viršininkė;
E. Cibienė –
MD Komunikacijos skyriaus l. e. viršininko pareigas;
H. Černiauskienė – Muitinės mokymo centro direktorė;
V. Lemežienė –
MD Teisės skyriaus viršininkė;
V. Mickienė –
MD Tarifų skyriaus viršininkė;
N. Motiejūnaitė –
MD Muitinės procedūrų skyriaus viršininkė;
S. Pikauskienė –
MD Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus viršininko pavaduotoja;
I. Rožėnienė –
Muitinės kriminalinės tarnybos Rizikos valdymo skyriaus viršininkė;
D. Valunta –
MD Muitinio įvertinimo skyriaus vyr. inspektorius;
V. Vareikis –
MD Muitinės kontrolės organizavimo skyriaus viršininko pavaduotojas;
L. Zalomskytė –
MD Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyriaus viršininkė.
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2. N u s t a t a u , kad:
2.1. pagrindinė grupės veiklos forma yra posėdžiai, kurie taip pat gali būti rengiami
telekomunikacinėmis priemonėmis. Posėdžius pagal poreikį šaukia ir jiems vadovauja grupės vadovas;
2.2. į grupės posėdžius grupės vadovas gali kviesti Muitinės departamento struktūrinių
padalinių, teritorinių muitinių ir specialiųjų muitinės įstaigų atstovus.
3. P a v e d u grupei:
3.1. vykdyti Sąjungos muitinės kodekso nuostatų įgyvendinimo darbų koordinavimą;
3.2. identifikuoti Lietuvos Respublikos muitinės veiklos sričių pokyčius, susijusius su Sąjungos
muitinės kodekso įgyvendinimu, rengti (arba inicijuoti) šių pokyčių išaiškinimus, jiems įgyvendinti
reikalingus sprendimus;
3.3. informuoti MD generalinį direktorių apie Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo eigą,
kylančias problemas, rizikas;
3.4. rengti ir teikti siūlymus generalinio direktoriaus pavaduotojams dėl techninio pobūdžio
sprendimų, susijusių su Sąjungos muitinės kodekso nuostatų įgyvendinimu.
4. S k i r i u :
4.1. MD Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyriaus vyriausiąjį inspektorių K. Dureiko
grupės sekretoriumi;
4.2. MD Komunikacijos skyriaus l. e. viršininko pareigas E. Cibienę atsakingą už grupės priimtų
sprendimų, parengtų išaiškinimų ir pasitarimo protokolų viešinimą bei informavimo ir konsultavimo
paslaugų teikimą suinteresuotoms šalims“.
2. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.
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