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DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
Lietuvos Aukščiausias Teismas 2019-06-02 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-148248/2019 nutarė pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2018-11-26 d. nutarties ir Širvintų rajono
apylinkės teismo 2017-10-11 d. sprendimo dalis dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo
ieškovams, išskyrus ieškovę V.M., bei šios sprendimo dalies rezoliucinę dalį išdėstė taip: iš
Lietuvos valstybės priteisti R.A., L.D., A.D., J.G., R.K., V.K., A.K., J.K., V.L., J.
M., J.M., K.S., S.Š., V.Š. kiekvienam po 16 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.
Iš
Lietuvos
valstybės
priteisti
ieškovams
V.B.,
L.B.,
V.B.,
D.D., D.G., V.G., V.K., R.Š., D.K., G.V., D.Ž., N.K., M.Ž. kiekvienam po 8 000 Eur neturtinės
žalos atlyginimo.
Iš Lietuvos valstybės priteisti ieškovams G.U., J.U., J.G. kiekvienam po 5
000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.
Taip pat minėta nutartimi teismas pakeitė Panevėžio apygardos teismo 2018-11-26 d.
nutarties dalį dėl procesinių palūkanų priteisimo ieškovui V.G. ir iš Lietuvos valstybės priteisė
V.G. 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (8 147,15 Eur) nuo bylos
iškėlimo teisme (2015-10-23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
Taip pat minėta nutartimi teismas pakeitė Panevėžio apygardos teismo 2018-11-26 nutarties
dalį dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo ir Panevėžio apygardos teismo 2019-01-21
papildomą nutartį ir iš Lietuvos valstybės priteisti R.A., L.D., A.D., J.G., R.K., N.K., V.K., A.K.,
J.K., V.L., J.M., J.M., K.S., V.Š., S.Š., G.U., J.U., M.Ž. kiekvienam po 48,29 Eur bylinėjimosi
išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo.
Iš Lietuvos valstybės priteisė J.G., D.K., G.V., D.Ž. kiekvienam po 264,09 Eur bylinėjimosi
išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, atlyginimo.
Taip pat minėta nutartimi teismas iš Lietuvos valstybės priteisė V.B., L.B., V.B., D.D.,
V.K., R.Š. kiekvienam po 164,94 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės
instancijos teismuose, atlyginimo. Trečiajam asmeniui Lietuvos advokatūrai 700 Eur bylinėjimosi
išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo.
Kitas Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018-11-26 d.
nutarties ir Širvintų rajono apylinkės teismo 2017-10-11 d. sprendimo dalis, kuriomis ieškovei
M. priteista 1 500 Eur neturtinės žalos atlyginimo V.G. priteista 147,15 Eur turtinės
žalos atlyginimo, ieškovams priteistas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas pirmosios instancijos teisme,
paliktas nepakeistas (3 983,97 Eur).
Teisingumo ministerijai programos 01 04 „Teisės sistema“ priemonėje 01.04.01.03.02
„Pagal vykdytinus dokumentus atlyginti asmenims turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl valdžios
institucijų neteisėtų veiksmų, ir atstovauti Lietuvos Respublikos interesams tarptautiniuose
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arbitražo teismuose“ 2019 metams patvirtinti asignavimai (po patikslinimų tarp ketvirčių) - 309,0
tūkst. Eur (atitinkamai - I ketv. – 100,0 tūkst. Eur; II ketv. – 160,0 tūkst. Eur; III ketv. – 30,0 tūkst.
Eur; IV ketv. – 19,0 tūkst. Eur). Šiuo metu I-II ketvirčio visi asignavimai jau yra panaudoti (patirtos
faktinės išlaidos arba lėšos užsakytos užfiksuotoms įsiteisėjusioms žaloms išmokėti). Be to,
ateinančiais ketvirčiais suplanuotos lėšos (įskaitant ir Teisingumo ministerijos 2019 m. gegužės 23
d. raštu Nr. (1.40E)7R-3181 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų
asignavimų paskirstymo pagal programas“ perkeliamas lėšas iš programos „Bausmių sistema“)
turimi kreditoriniai įsiskolinimai bei numatomi teismo sprendimų rezultatai, leidžia daryti prielaidą,
kad Teisingumo ministerija praktiškai neturi ir neturės finansinių galimybių aukščiau paminėto ir
kitų galimų teismo sprendimų įgyvendinimui.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų
skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo
2 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo
taisyklių patvirtinimo“, prašome skirti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo ar kitų šaltinių
Teisingumo ministerijai – 353 773, 93 Eur (344 500 Eur neturtinei, 147, 15 Eur turtinei žalai,
7 599, 19 Eur bylinėjimosi išlaidoms ir 1 527, 59 Eur procesiniams palūkanoms) atlyginti.
PRIDEDAMA. Ministro Pirmininko pavedimas, įformintas Vyriausybės kanclerio
rezoliucija Nr. G-6572 ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos
2019 m. birželio 6 d. priimtos nutarties kopija, 129 lapai.
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