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DĖL 2022 METŲ SĄMATOS TIKSLINIMO
Teisingumo ministerija prašo patikslinti 2022 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
patvirtintų asignavimų paskirstymą pagal programas, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2022 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 98 „Dėl 2022 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“, nekeičiant bendros 2022 m. asignavimų sumos.
Įgyvendinant programos 13 001 „Teisės sistema“ priemonę 13.001.11.01.04 TP „Kompensuoti
smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą ir organizuoti regreso teisės įgyvendinimą ir nesumokėtų įmokų
išieškojimą“ susidarė lėšų ekonomija, kadangi į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą surenkama
daugiau lėšų, pirmiau yra naudojamos pajamų įmokų lėšos (finansavimo šaltinis – 1.4.3.1.1). Taip pat
įgyvendinant visuomenės teisinio švietimo veiklas yra poreikis įsigyti prekes ir paslaugas, kurios
priskirtinos reprezentacinėms išlaidoms.
Dėl lėšų trūkumo
Teisingumo ministerija parengė ir 2022 m. liepos 22 d. pateikė Tarptautiniam Teisingumo
Teismui Lietuvos Respublikos deklaraciją dėl įstojimo į bylą Ukraina prieš Rusiją dėl kaltinimų
genocidu. Rengiantis įstojimui į bylą, teisingumo ministrė su delegacija 2022 m. balandžio 21-22 d.
lankėsi šiame teisme (Hagoje, Nyderlandų Karalystėje), o Lietuvai įstojus į bylą atsirado poreikis vykti
į tarpvalstybinius koordinacinius susirinkimus (43 pasaulio valstybės tarpusavyje derinsis pozicijas ir
procesinius veiksmus byloje), vykti į susitikimus su teisininkais-konsultantais, kurie padeda Teisingumo
ministerijai šiame teismo procese, taip pat vėlesniame etape numatomas poreikis vykti į teismo
posėdžius. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2022 m. gegužės 25 d. rezoliucija ad hoc pavedė
Teisingumo ministerijai atstovauti valstybei Tarptautiniame Teisingumo Teisme. Iš esmės, Teisingumo
ministerijai tai yra nauja funkcija ir anksčiau nenumatyti finansiniai įsipareigojimai.
2022 m. rugsėjo 8, 9 dienomis Lietuvoje vyks Šiaurės Baltijos šalių teisingumo ministrų
susitikimas, kuriame dalyvaus apie 30 atstovų. Šio ministrų vizito metu bus reikalingos transportavimo,
apgyvendinimo, maitinimo, patalpų nuomos, garso įrangos nuomos paslaugos, taip pat bus teikiamos
protokolinės dovanos.
Lietuvos Respublikos atašė išlaikymui skiriamos išlaidos žymiai išaugo ir lėšos visa apimtimi
nebuvo suplanuotos. Išlaidų pokytis susijęs su besibaigiančiomis atašė kadencijomis bei naujų atašė
paskyrimu, atsiradus poreikiui jiems išmokėti avansus, skirtus apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis.
Valstybės įmonė Turto bankas valdo teisingumo ministerijos pastatą. Planuojant lėšas VĮ Turto
bankas paslaugoms apmokėti nebuvo galima numatyti tokio drastiško turto ir infrastruktūros valdymo
bei priežiūros paslaugų brangimo.
Dėl aukščiau įvardintų priežasčių reikalingas lėšų perskirstymas, siekiant kompensuoti lėšų
trūkumą minėtuose išlaidų straipsniuose.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, prašome pagal pridedamą pažymą:
padidinti:
- programos 13.003 „Teisingumo ministerijos valdymo programa“ (finansavimo šaltinis –
1.1.1.1.1; išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas – 03.06.01.09; priemonė 13.003.13.01.01.TP
„Organizuoti valdymo sričių veiklą ir vykdyti veiklos planavimą, stebėseną bei kontrolę“) lėšas, skirtas
išlaidoms – 79,0 tūkst. eurų;
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ir atitinkamai sumažinti:
- programos 13.001 „Teisės sistema“ priemonės 13.001.11.01.04.TP „Kompensuoti smurtiniais
nusikaltimais padarytą žalą ir organizuoti regreso teisės įgyvendinimą ir nesumokėtų įmokų išieškojimą“
(finansavimo šaltinis – 1.1.1.1.1; išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas – 03.03.01.01) lėšas,
skirtas išlaidoms – 75,0 tūkst. eurų ir priemonės 13.001.11.01.02.TP „Vykdyti visuomenės teisinio
švietimo veiklas“ (finansavimo šaltinis – 1.1.1.1.1; išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas –
03.06.01.01) lėšas, skirtas išlaidoms – 4,0 tūkst. eurų.
Dėl lėšų perskirstymo tarp metų ketvirčių
Teisingumo ministerijos įgyvendinamos programos 13 001 „Teisės sistema“
priemonėje 13.001.11.01.03 TP „Pagal vykdytinus dokumentus atlyginti asmenims turtinę ir neturtinę
žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų ir netinkamų kalinimo sąlygų, ir apmokėti
išlaidas, susijusias su Lietuvos Respublikos interesais tarptautiniuose arbitražo teismuose“ 2022 metams
patvirtinti asignavimai – 1 184,0 tūkst. eurų, iš jų: I-II ketv. – 656,0 tūkst. eurų, III ketv. – 328,0 tūkst.
eurų ir IV ketv. – 200,0 tūkst. eurų. Iki 2022-07-22 jau panaudota 740,1 tūkst. eurų, III ketv. sąmatos
likutis iki metų pabaigos – 443,9 tūkst. eurų. Šiuo metu Teisingumo ministerija turi pateiktų apmokėti
prašymų, kurių suma yra 436,1 tūkst. eurų. Viena iš tokių bylų yra Regionų apygardos administracinio
teismo Panevėžio rūmų 2022-02-24 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. eI2-124-283/2022
įvykdymui, kuriuo UAB „Krisminda“ priteistas 168 025,07 eurų turtinės žalos atlyginimas. Sprendimas
turi būti įvykdytas ne vėliau kaip iki rugsėjo 29 d. Taip pat sprendimu yra priteistos palūkanos, todėl
taupant valstybės biudžeto asignavimus siektina jį įvykdyti kuo skubiau. Atsižvelgiant į gautus teismų
sprendimus, asmenų prašymus ir įvykdymo terminus, yra būtina pakoreguoti sąmatos asignavimus
perskirstant lėšas tarp 2022 m. ketvirčių.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir
vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu
Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo
taisyklių patvirtinimo“, Teisingumo ministerija prašo patikslinti 2022 metų programos 13 001 „Teisės
sistema“ (finansavimo šaltinis – 1.1.1.1.1; išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas – 03.03.01.01;
ekonominės išlaidų klasifikacijos straipsnis - 2.2.1.1.1.30 „Kitos paslaugos“) priemonės
13.001.11.01.03 TP „Pagal vykdytinus dokumentus atlyginti asmenims turtinę ir neturtinę žalą,
atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų ir netinkamų kalinimo sąlygų, ir apmokėti išlaidas,
susijusias su Lietuvos Respublikos interesais tarptautiniuose arbitražo teismuose“ lėšas, skirtas
išlaidoms, t. y. iš IV ketvirčio – 150,0 tūkst. eurų perkelti atitinkamai į III ketvirtį, nekeičiant bendros
2022 m. asignavimų sumos.
PRIDEDAMA. FORMA Nr. 1, 2 lapai.
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