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Lietuvos Respublikos prokuratūra yra valstybės institucija. Prokuratūra padeda
užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą. Prokuratūrą sudaro Generalinė prokuratūra ir
teritorinės – apygardų prokuratūros (5).
2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Finansų
ministerijos 2014-12-22 raštu Nr. (3.5.1-04)-6K-1409919 „Dėl 2014 metų metinio ir 2015 metų
tarpinių biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo“.
Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2014 metų programų sąmatos sudarytos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl
2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal
programas“.
Generalinėje prokuratūroje 2014 metais patvirtintos 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 2014 m. liepos 9 nutarimu Nr. 664 „Dėl lėšų
skyrimo“ iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo Lietuvos Respublikos generalinei
prokuratūrai skirta 205000 litų tolesniam ikiteisminiam tyrimui AB banko „Snoras“ byloje atlikti.
Formoje Nr. 1 pateikta pajamų už baudžiamųjų bylų dokumentų kopijavimą ir ilgalaikio
turto nuomą įmokų į biudžetą ir panaudojimo ataskaita. Už 2013 metus buvo likęs nepaprašytas
likutis lėšų, pervestų į biudžetą už ilgalaikio turto nuomą ir baudžiamųjų bylų dokumentų
kopijavimą – 12339,40 Lt. Per 2014 metus buvo pervesta už dokumentų kopijavimą į Valstybinę
mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 4696,14 Lt įmokų kodu 8987
(Generalinės prokuratūros įmokos už teikiamas paslaugas), už turto nuomą pervesta 73623,51 Lt
įmokų kodu 6254 (Generalinės prokuratūros įmokos už turto nuomą), iš viso pervesta 78319,65 Lt.
Iš pervestų sumų viršplaninės įmokos sudarė 14319,65 Lt. Pervestos sumos suderintos su
Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Iš biudžeto per
ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 64082,14 Lt, negauti biudžeto asignavimai (su 2013 metų
likučiu) yra 26576,91 Lt. Į 2015 metus perkeliama 19579,91 Lt, nekeliama 6997 Lt, nes ši suma
viršija ¼ įmokėtos metinės sumos (26576,91 – (78319,65 : 4) = 6997 Lt).
Formoje Nr. 2 pateikta Generalinės prokuratūros biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
ataskaita. Pagal programą 01 01 Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo
užtikrinimas gauta ir panaudota 81495239,43 Lt asignavimų, pagal patvirtintą planą liko
nepanaudota 132,41 Lt darbo užmokesčio ir 1,16 Lt socialinio draudimo įmokų. Pagal programą 02
02 Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas gauta ir
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panaudota 3863690,67 Lt asignavimų, pagal asignavimų planą liko nepanaudota 195,87 Lt darbo
užmokesčio ir 0,46 Lt socialinio draudimo įmokų. Pagal programą 03 03 Administravimo sistemos
tobulinimas ir išteklių optimizavimas (biudžeto lėšos) gauta ir panaudota 13200727,57 Lt, pagal
planą nepanaudota 12,43 Lt asignavimų (darbo užmokesčio 0,59 Lt, socialinio draudimo įmokų
0,08 Lt, ryšių paslaugų 1,04 Lt, transporto išlaikymo 0,99 Lt, aprangos 0,02 Lt, spaudinių 0,70 Lt,
kitų prekių 1,12 Lt, komandiruočių 2,56 Lt, ilgalaikio turto nuomos 0,42 Lt, ilgalaikio turto
einamojo remonto 0,26 Lt, kvalifikacijos kėlimo 0,24 Lt, komunalinių paslaugų 0,83 Lt, kitų
paslaugų 2,17 Lt, darbdavių socialinės paramos 0,91 Lt, kitų mašinų ir įrenginių 0,50 Lt). Pagal
programą 03 03 Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas (pajamų už
paslaugas lėšos) gauta ir panaudota 64082,14 Lt, pagal asignavimų planą nepanaudota 12256,86 Lt
(komunalinių paslaugų 2885,29 Lt, kitų paslaugų 1689,36 Lt, kitų mašinų ir įrenginių 7682,06 Lt,
kompiuterinės programinės įrangos ir licencijų 0,15 Lt). Pagal programą 03 03 Administravimo
sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšos)
gauta ir panaudota 204795,78 Lt asignavimų, pagal skirtas lėšas nepanaudota 0,10 Lt
komandiruočių ir 204,12 Lt kitų mašinų ir įrenginių.
Biudžetinių lėšų banko sąskaitų likutis 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 3945,06 Lt
(771,05 Lt darbo užmokesčio, 3075,09 Lt komunalinių paslaugų, 98,92 Lt kitų išlaidų), 2014 m.
sausio 2 d. Lietuvos teismo ekspertizės centras pervedė už lapkričio mėn. suteiktas komunalines
paslaugas 937,93 Lt. 2014 m. sausio 2 d. 3945,06 Lt suma, sausio 3 d. 937,93 Lt suma buvo
grąžintos į iždą kaip nepanaudotos 2013 metų lėšos.
Biudžetinių lėšų banko sąskaitų likučio 2014 m. gruodžio 31 d. nebuvo. 2015 m. sausio
5 d. buvo grąžinta į Generalinės prokuratūros sąskaitą 107,73 Lt (31,20 eurų) darbo užmokesčio
permokos, kurią 2015 m. sausio 7 d. mokėjimo nurodymu Nr. A141757 grąžinome į iždą kaip
nepanaudotas 2014 metais lėšas. Pažymoje apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų
valdytojų biudžetinėse sąskaitose pateikiamos šios operacijos, likučio po užbaigiamųjų apyvartų
nėra.
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 99,99 %. Pagal
asignavimų planą liko nepanaudota 12803,41 litai.
Pažymoje dėl asignavimų ekonomijos pagal patvirtintas programas susidarymo ir jos
panaudojimo priežasčių atskleidimo sumų nėra - asignavimų ekonomija 2014 m. gruodžio 31 d.
kitoms programoms panaudota nebuvo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu
Nr. IK-321 „Dėl Finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl valstybės biudžeto
lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nepanaudotos biudžeto
lėšos grąžinamos Finansų ministerijai. Per 2014 metus buvo grąžinta 142054,10 Lt, iš jų
nepanaudoto darbo užmokesčio 16333,87 Lt, socialinio draudimo įmokų 23588,16 Lt, ryšių išlaidų
3833,23 Lt, kitų prekių 13,02 Lt, komandiruočių 25277,61 Lt, ilgalaikio materialiojo turto remonto
– 7581,20 Lt, komunalinių paslaugų 50525,90 Lt, kitų paslaugų 14721,11 Lt, ilgalaikio turto
įsigijimo 180,00 Lt. Paslaugų išlaidos grąžinamos, kai pagal prokuratūros išrašytas sąskaitas
faktūras ir kitus dokumentus į mūsų banko sąskaitą pervedamos lėšos už prekes ar paslaugas, kurias
mes perduodame į Finansų ministerijos sąskaitą. Darbo užmokesčio lėšos buvo grąžintos, nes
susirgo darbuotojai, kuriems buvo priskaičiuotas darbo užmokestis, todėl išmokėjimui reikėjo
mažesnių sumų. Iš grąžintų sumų 126682,91 Lt grąžinta kaip 2014 m. gauti asignavimai, 15371,19
Lt grąžinta kaip ankstesniais metais gauti asignavimai.
Formoje Nr. 4 pateikta mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Mokėtinas sumas 2014 m.
gruodžio 31 d. sudarė 784,1 tūkst. Lt biudžeto lėšų, iš jų: 26,8 tūkst. Lt mokėtinas gyventojų pajamų
mokestis, 362,4 tūkst. Lt už prekes ir paslaugas (iš jų 15,8 tūkst. Lt ryšių paslaugų, 30,3 tūkst. Lt
transporto išlaikymui, 13,3 tūkst. Lt prekėms, 2,2 tūkst. Lt komandiruotėms, 0,7 tūkst. Lt ilgalaikio
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materialiojo turto einamajam remontui, 290,2 tūkst. Lt komunalinių paslaugų, 9,9 tūkst. Lt kitų
paslaugų), 107 tūkst. Lt pastatų rekonstrukcijos, 5,3 tūkst. Lt kitų mašinų ir įrenginių, 282,6 tūkst.
Lt už programinės įrangos licencijas. Mokėtinas sumas sudarė už gruodžio mėnesį priskaičiuotas
sausio mėnesį gautos sąskaitos už atliktus darbus ir paslaugas bei pateiktas prekes.
Gautinas sumas sudarė 31,4 tūkst. litų išlaidų (išankstiniai apmokėjimai už patalpų
nuomą 5,5 tūkst. litų, pagal išrašytas sąskaitas faktūras skola už komunalines paslaugas – 2,1 tūkst.
Lt, darbo užmokesčio permoka 6,6 tūkst. Lt, permoka valstybiniam socialiniam draudimui 17,2
tūkst. Lt) ir 14,9 tūkst. Lt už Panevėžio apygardos prokuratūros rekonstravimo darbus pervesti
išankstiniai apmokėjimai medžiagų ir įrangos įsigijimui.
Lizingo (finansinės nuomos) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų Generalinė
prokuratūra neturi.
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