Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos 2017 m. įgyvendino Vystomojo bendradarbiavimo ir
paramos demokratijai programos projektą „Moldovos muitinės institucinių gebėjimų stiprinimas“
(Nr. P2017-VB-MD-088) prekių muitinio įvertinimo, tarifinio klasifikavimo, muitinio tikrinimo pasienio ir
vidiniuose muitinės postuose bei korupcijos prevencijos srityse.
Projekto esmė
Projekto esmę sudaro techninės pagalbos teikimas Moldovos muitinės tarnybos pareigūnams rengiant
teisinę bazę prekių muitinės vertės, tarifinio prekių klasifikavimo kontrolės, korupcijos prevencijos
priemonių sistemos kūrimo ir korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atskleidimo ir tyrimo ir vieningos
muitinio tikrinimo sistemos tobulinimo srityse.
Projektas prisidės stiprinant Rytų partnerystės regioninį bendradarbiavimą ir užtikrinant tinkamą Europos
Sąjungos ir Moldovos Respublikos Asociacijos Susitarimo, kuriuo siekiama gilesnių ekonominių ES ir
Moldovos ryšių, laipsniškos šios šalies integracijos į tam tikras bendros ES vidaus rinkos dalis, sukuriant
išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę, įgyvendinimą. Įgyvendinus projekto veiklas, bus suteikta
ekspertinė pagalba Moldovos muitinės pareigūnams, kuriant ir tobulinant teisingą, vieningą ir nešališką
aplinką, užtikrinančią tinkamą muitinio tikrinimo veiksmų ir teisėtos prekybos palengvinimo pusiausvyrą
bei tarptautinės prekybos saugumą. Projekto metu Moldovos muitinės pareigūnams bus perduotos žinios ir
patirtis, reikalinga administracinių funkcijų vykdymui, organizuojant, planuojant ir atliekant patikrinimus ir
tyrimus, užtikrinančius teisingą muitų teisės aktų taikymą. Projekte išskiriamos 4 komponentės: prekių
muitinis įvertinimas ir jo kontrolė, korupcijos prevencijos priemonių sistema ir korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimų atskleidimas ir tyrimas, prekių tarifinio klasifikavimo kontrolės sistema ir jos priemonių
užtikrinimo tobulinimas (mėginių administravimas ir kt.) ir muitinės reikalavimus atitinkanti infrastruktūra
prekių muitiniam tikrinimui atlikti.
Lietuvos muitinės ekspertai, dalindamiesi patirtimi įgyvendinant Europos Sąjungos politiką, susijusią su
tarptautine prekyba, atliks svarbų vaidmenį palengvinant sąžiningos prekybos procesus.
Projekto tikslas
Suteikti techninę paramą Moldovos muitinei, pristatant gerąją Europos Sąjungos ir Lietuvos patirtį
stiprinant administracinius ir institucinius gebėjimus prekių muitinio įvertinimo ir kontrolės, tarifinio prekių
klasifikavimo srityse, tobulinant korupcijos prevencijos priemonių sistemą ir korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimų atskleidimą ir tyrimą, ir kuriant efektyvią muitinio tikrinimo infrastruktūrą
Projekto trukmė
Nuo 2017-05-01 iki 2017-11-01
Projekto finansavimas
Projektas finansuojamas iš LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos
demokratijai programos lėšų, taip pat Muitinės departamentas prisidėjo savo finansiniu indėliu, t.y. darbo
užmokesčiu ekspertams, vykdžiusiems projekto veiklas Moldovoje
Projekto įgyvendinimo eiga
Visos projekte numatytos veiklos įvykdytos. Projekte numatytas tikslas ‒ suteikti techninę paramą
Moldovos muitinei, pristatant gerąją Europos Sąjungos ir Lietuvos patirtį stiprinant administracinius ir
institucinius gebėjimus prekių muitinio įvertinimo ir kontrolės, tarifinio prekių klasifikavimo srityse,
tobulinant korupcijos prevencijos priemonių sistemą ir korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atskleidimą ir
tyrimą, ir kuriant efektyvią muitinio tikrinimo infrastruktūrą ‒ buvo pasiektas. Vykdant numatytas veiklas

pagal iš anksto su Moldovos muitine suderintą planą, buvo parengta metodinė medžiaga, kuri buvo
pristatyta dviejuose teoriniuose seminaruose Moldovos muitinės tarnyboje. Du praktiniai seminarai
Lietuvos muitinėje vyko pagal projekte pristatomas sritis Muitinės departamente (toliau ‒ MD), Vilniaus
teritorinės muitinės Raigardo ir Medininkų kelio postuose, Klaipėdos teritorinės muitinės Malkų įlankos
jūrų uosto poste, Muitinės laboratorijoje. Valstybės partnerės pageidavimu papildomai buvo parengta
metodinė medžiaga ir pristatyti su personalo valdymu ir tarnybine atsakomybe susiję klausimai. Iš viso
keturiuose (du teoriniai Moldovos muitinėje ir du praktiniai Lietuvos muitinėje) seminaruose dalyvavo 16
Lietuvos muitinės ekspertų ir 59 Moldovos muitinės tarnybos pareigūnai.
Projekto veiklos buvo organizuotos sklandžiai. Moldovos ir Lietuvos muitinių vadovybės skyrė išskirtinį
dėmesį projekto veiklų sėkmingam įgyvendinimui. Seminarų organizatoriais buvo paskirti pareigūnai,
turintys darbo patirtį organizuojant tarptautinio lygio seminarus ir tinkamą atsakomybės lygmenį, reikalingą
operatyvių sprendimų priėmimui, derinant seminarų programas ir sudarant projekto tikslines grupes.
Projekto veiklų dėka buvo išplėstos ir pagilintos Moldovos muitinės tarnybos pareigūnų žinios prekių
muitinio įvertinimo ir kontrolės, tarifinio prekių klasifikavimo srityse, tobulinant korupcijos prevencijos
priemonių sistemą ir korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atskleidimą, tyrimą ir kuriant efektyvią muitinio
tikrinimo infrastruktūrą. Projekto ekspertų parengta metodinė medžiaga ir rekomendacijos prisidės prie
Moldovos muitinės tarnybos teisinės bazės suderinimo su ES muitų teise ir tinkamo pasirengimo
įgyvendinti Moldovos Respublikos ir ES Asociacijos susitarimo nuostatas muitinės veiklos srityje.

