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Lietuvos Respublikos prokuratūra yra valstybės institucija, atskaitinga Lietuvos
Respublikos Seimui. Prokuratūra gina viešąjį interesą naudojant baudžiamosios ir civilinės teisės
priemones. Prokuratūrą sudaro Generalinė prokuratūra ir teritorinės – apygardų prokuratūros (5).
2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Finansų
ministerijos 2015-12-29 raštu Nr. (3.5.1-04)-6K-1509593 „Dėl 2015 metų metinio, 2016 metų
tarpinių biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo ir pajamų įmokų
pervedimo į valstybės iždo sąskaitą“.
Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2015 metų programų sąmatos sudarytos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 131 „Dėl 2015
metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal
programas“.
Generalinėje prokuratūroje 2015 metais patvirtintos (tęsiamos) trys programos:
01 01 Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas;
02 02 Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas;
03 03 Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 nutarimu Nr. 1278 „Dėl lėšų
skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“ Lietuvos Respublikos generalinei
prokuratūrai skirta 16500 eurų ikiteisminio tyrimo Nr. 01-2-00016-13 dėl akcinės bendrovės Ūkio
banko galimo didelės vertės svetimo turto iššvaistymo, piktnaudžiavimo ir kvalifikuoto sukčiavimo
pagal požymius nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau –
Baudžiamasis kodeksas) 184 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje,
taip pat pagal Baudžiamojo kodekso 209 straipsnį dėl galimai nusikalstamo uždarosios akcinės
bendrovės „Ūkio banko investicinė grupė“ bankroto išlaidoms iš dalies padengti.
Formoje Nr. 1 pateikta pajamų už baudžiamųjų bylų dokumentų kopijavimą ir ilgalaikio
turto nuomą įmokų į biudžetą ir panaudojimo ataskaita. Už 2014 metus buvo likęs nepaprašytas
likutis lėšų, pervestų į biudžetą už ilgalaikio turto nuomą ir baudžiamųjų bylų dokumentų
kopijavimą – 5670,73 eurai. Per 2015 metus buvo pervesta už dokumentų kopijavimą į Valstybinę
mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 662,82 eurai įmokų kodu 8987
(Generalinės prokuratūros įmokos už teikiamas paslaugas), už turto nuomą pervesta 16464,91 eurai
įmokų kodu 6254 (Generalinės prokuratūros įmokos už turto nuomą), iš viso pervesta 17127,73
eurai. Iš biudžeto per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 21184,26 eurai, negauti biudžeto
asignavimai yra 1614,20 eurų.
Formoje Nr. 5 pateikta nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės
biudžetą ataskaita. Į kitus metus keliamas visas nepanaudotas likutis – 1614,20 eurų, nes jis
neviršija 1/4 įmokėtos metinės sumos. Nepanaudotas likutis liko, nes 1438,08 eurai buvo pervesti į
biudžetą gruodžio 30-31 dienomis, todėl jų panaudoti 2015 metais negalėjome.
Valstybės biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius, tel. (8 5) 266 2305, faks. (8 5) 266 2317,
el. p. generaline.prokuratura@prokuraturos.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288603320
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Formoje Nr. 2 pateikta Generalinės prokuratūros biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
ataskaita. Pagal programą 01 01 Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo
užtikrinimas buvo gauta ir panaudota 23751976,61 eurai asignavimų. Pagal programą 02 02
Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas gauta ir panaudota
1148937,00 eurai. Pagal programą 03 03 Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių
optimizavimas (biudžeto lėšos) gauta ir panaudota 3897961,55 eurai asignavimų. Pagal programą
03 03 Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas (pajamų už paslaugas lėšos)
gauta ir panaudota 21184,26 eurai asignavimų. Pagal programą 03 03 Administravimo sistemos
tobulinimas ir išteklių optimizavimas (rezervo lėšos) gauta ir panaudota 15897,39 eurai asignavimų.
Pažymoje apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse
sąskaitose pateikta informacija apie lėšas banko sąskaitose. Biudžetinių lėšų banko sąskaitų likučio
2015 m. gruodžio 31 d. nebuvo. 2016 m. sausio 8 d. buvo pervesta į Generalinės prokuratūros
sąskaitą 334,27 eurų už komunalines paslaugas (iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR
VRM pagal 2015 m. gruodžio mėnesį išrašytas sąskaitas faktūras). Šių sumų grąžinti į valstybės
iždo sąskaitas nesuspėjome, nes įplaukas pamatėme 2016 m. sausio 11 d. (sausio 8 d. buvo
penktadienis), todėl šią sumą grąžinome į valstybės iždą 2016 m. sausio 13 d. SEPA pavedimu
11501 kaip nepanaudotas ankstesnių metų lėšas 2015 m.
Pažymoje apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal
patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis pateiktos
sumos ir nepanaudojimo priežastys. Asignavimų plano įvykdymas sudaro 99,98 %. Pagal
asignavimų planą liko nepanaudota 6245,19 eurų.
Pažymoje dėl asignavimų ekonomijos pagal patvirtintas programas susidarymo ir jos
panaudojimo priežasčių atskleidimo sumų nėra - asignavimų ekonomija 2015 m. gruodžio 31 d.
kitoms programoms panaudota nebuvo.
Nepanaudotos biudžeto lėšos 2015 metais buvo grąžinamos į Finansų ministeriją. Už
2015 metus buvo grąžinta 18537,04 eurai, iš jų nepanaudoto darbo užmokesčio 31,20 eurai (likutis
iš 2014 metų), ryšių išlaidų 1109,84 eurai, transporto išlaidų 1563,53 eurai (iš jų 1533,80 eurai
ankstesnių metų kompensuotas automobilio remonto išlaidos), kitų prekių 111,74 eurai,
komandiruočių 1316,57 eurai (ankstesnių metų kompensuotos komandiruotės), ilgalaikio
materialiojo turto remonto 200 eurų, ekspertizės išlaidos – 1000 eurų, komunalinių paslaugų
13028,73 eurai, kitų išlaidų 175,43 eurai (ankstesnių metų kompensuotos kitos išlaidos).
Komunalinių paslaugų ir ryšių išlaidos grąžinamos, kai pagal prokuratūros išrašytas sąskaitas
faktūras ir kitus dokumentus į mūsų banko sąskaitą pervedamos lėšos už prekes ar paslaugas, kurias
mes grąžiname į Finansų ministerijos sąskaitą.
Formoje Nr. 3 pateikta finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai
įsipareigojimų ataskaita. Joje užregistruota juostų bibliotekos nuomos, atitinkančios finansinės
nuomos sąlygas, įsigijimas Generalinėje prokuratūroje. Sutartis dėl juostų bibliotekos nuomos
sudaryta 5 m. laikotarpiui, jos vertė yra 13200 eurų (palūkanos sutartyje nenurodytos, todėl buvo
išskaičiuotos pagal nuomos mokėjimų diskontavimą ir užregistruota turto vertės dengimo sąnaudos
12243,59 eurai ir palūkanų sąnaudos 956,41 eurai). Iki 2015 metų pabaigos apmokėta 880 erai (iš jų
760,42 eurai turto vertės ir 119,58 eurai palūkanų).
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-01-22 raštą Nr. (3.5.104)-6K-1600566 „Dėl informacijos apie apskaičiuotas grąžintinas sumas“ Lietuvos Respublikos
prokuratūra pateikia informaciją apie asmenims, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar
savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio
(atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26
d. nutarimu Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės
ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio
(atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ priskaičiuotas išmokėtinas darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumas:
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1) 2016-2020 metų laikotarpiui apskaičiuotas grąžintinas darbo užmokestis sudaro
2060097,19 eurų (2.1.1.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis), socialinio draudimo
įmokos nuo jo sudaro 636641,44 eurus (2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis),
visa suma sudaro 2696738,63 eurai;
2) 2016 metų laikotarpiui apskaičiuotas grąžintinas darbo užmokestis sudaro 106375,81
eurai (2.1.1.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis), socialinio draudimo įmokos nuo jo
sudaro 32869,74 eurai (2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis), visa suma sudaro
139245,55 eurai.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr. 4) išlaidų „Darbo užmokestis pinigais“
eilutėje įtrauktas apskaičiuotas grąžintinas darbo užmokestis 106,4 tūkst. eurų (iš jų gyventojų
pajamų mokestis 16,0 tūkst. eurų), išlaidų „Socialinio draudimo įmokos“ eilutėje įtraukta
apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų nuo grąžintino darbo užmokesčio suma 32,9 tūkst. eurų.
Į mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą (forma Nr. 4 įtraukta grąžinama skola Valstybės
įmonei Turto bankas, kuri 2015 metų gruodžio mėnesį perkeliama iš ilgalaikių į trumpalaikius
įsipareigojimus (nes bus grąžinama 2016 metais sausio mėnesį). Ši skola mokėtinų sumų lentelėje
įtraukta: kitos paslaugos (ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.30) - 0,3 tūkst. eurų,
asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos (ekonominės klasifikacijos kodas 2.3.1.1.1.1) - 813
tūkst. eurų, išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (ekonominės
klasifikacijos kodas 3.3) - 5152,5 tūkst. eurų.
Kitas mokėtinas sumas (be grąžintino darbo užmokesčio ir skolos Turto bankui) 2015
m. gruodžio 31 d. sudarė 228,2 tūkst. eurų biudžeto lėšų, iš jų: 0,2 tūkst. eurų darbo užmokesčio,
3,8 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokų, 117,3 tūkst. eurų už prekes ir paslaugas (iš jų 7,7 tūkst.
eurų ryšių paslaugų, 4,9 tūkst. eurų transporto išlaikymui, 35,5 tūkst. eurų prekėms (iš jų 33,7 tūkst.
eurų už kompiuterius, 1,6 tūkst. eurų už medalius), 0,7 tūkst. eurų komandiruotėms, 0,3 tūkst. eurų
kvalifikacijos kėlimui, 60,9 tūkst. eurų komunalinių paslaugų (iš jų 32,7 tūkst. eurų už šildymą,
27,3 tūkst. eurų už elektros energiją), 7,3 tūkst. eurų kitų paslaugų), 0,4 tūkst. eurų darbdavių
socialinės paramos už Eurojusto nario draudimą, 106,5 tūkst. eurų turto įsigijimo išlaidų (78,1 tūkst.
eurų pastatų rekonstrukcijai ir 28,4 tūkst. eurų už kompiuterinės programinės įrangos licencijas).
Mokėtinas sumas sudarė 2016 m. sausio mėnesį gautos sąskaitos už 2015 m. gruodžio mėnesį
atliktus darbus ir paslaugas bei pateiktas prekes. 78,1 tūkst. eurų pastatų rekonstrukcijai yra skola
UAB „Ekonomiškos statybos centrui“, kuri bendru sutarimu bus apmokama 2016 metais.
Gautinas sumas sudarė 40,7 tūkst. eurų išlaidų. Tai išankstiniai apmokėjimai už patalpų
nuomą 4 tūkst. eurų, avansas ekspertizės išlaidoms 1,6 tūkst. eurų ir už prenumeratą 0,1 tūkst. eurų,
gautini delspinigiai 14,3 tūkst. eurų, gautinas pelnas iš AB „Lesto“ už ilgalaikio turto (kabelių)
pardavimą 1,5 tūkst. eurų, gautinos sumos už komunalines paslaugas 0,3 tūkst. eurų, su darbo
užmokesčiu susijusių sumų permoka 18,9 tūkst. eurų.
Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per
mokesčių administratorius (forma A5) ataskaitoje 1092,42 eurų suma buvo pervesta Valstybinei
mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos 2015 m. III ketvirtyje, iš jų 1089,06 eurai pervesti
kodu 7310 (ilgalaikio turto pardavimo įplaukos), 3,36 eurai pervesti kodu 6810 (atsargų pardavimo
įplaukos).
Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, sumokamų pervedant į valstybės iždo
sąskaitas (forma A6) per 2015 metus nebuvo.
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