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I. BENDROJI DALIS
1. Lietuvos Respublikos prokuratūra (toliau – prokuratūra) yra valstybės institucija,
atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui. Prokuratūra padeda užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti
teisingumą. Prokuratūrą sudaro Generalinė prokuratūra ir teritorinės – apygardų prokuratūros (5).
Vilniaus apygardos prokuratūrą sudaro Vilniaus apygardos prokuratūra ir Vilniaus apygardos
prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūra (vadovybė ir 7 skyriai). Kauno apygardos prokuratūrą
sudaro Kauno apygardos prokuratūra, Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūra
(vadovybė ir 6 skyriai), Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūra, Kauno
apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūra. Klaipėdos apygardos prokuratūrą
sudaro Klaipėdos apygardos prokuratūra, Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės
prokuratūra, Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūra. Šiaulių apygardos
prokuratūrą sudaro Šiaulių apygardos prokuratūra, Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės
prokuratūra, Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūra. Panevėžio apygardos
prokuratūrą sudaro Panevėžio apygardos prokuratūra, Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio
apylinkės prokuratūra, Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūra.
2. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros kodas – 288603320, adresas – Rinktinės
g. 5A, LT - 01515 Vilnius.
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3. Apygardų prokuratūrų ir jas sudarančių apylinkių prokuratūrų ir skyrių adresai:
Prokuratūra
Adresas
2
Vilniaus apygardos prokuratūra
Vilniaus
apygardos
prokuratūros
Vilniaus apylinkės prokuratūra
Vilniaus
apygardos
prokuratūros
Vilniaus
apylinkės
prokuratūros
Šeštasis skyrius
Vilniaus
apygardos
prokuratūros
Vilniaus
apylinkės
prokuratūros
Šeštasis skyrius
Vilniaus
apygardos
prokuratūros
Vilniaus
apylinkės
prokuratūros
Šeštasis skyrius

3
Rinktinės g. 5A, Vilnius
Rinktinės g. 7, Vilnius
Vilniaus g. 50, Šalčininkai
Vilniaus g. 26, Švenčionys

Vytauto g. 57, Trakai
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7

8
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10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Vilniaus
apygardos
prokuratūros
Vilniaus
apylinkės
prokuratūros
Šeštasis skyrius
Vilniaus
apygardos
prokuratūros
Vilniaus
apylinkės
prokuratūros
Septintasis skyrius
Vilniaus
apygardos
prokuratūros
Vilniaus
apylinkės
prokuratūros
Septintasis skyrius
Kauno apygardos prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros Kauno
apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros Kauno
apylinkės
prokuratūros
Penktasis
skyrius
Kauno apygardos prokuratūros Kauno
apylinkės prokuratūros Penktasis
skyrius
Kauno apygardos prokuratūros Kauno
apylinkės prokuratūros Šeštasis skyrius
Kauno apygardos prokuratūros Kauno
apylinkės prokuratūros Šeštasis skyrius
Kauno apygardos prokuratūros
Marijampolės apylinkės prokuratūra
Kauno
apygardos
prokuratūros
Marijampolės apylinkės prokuratūra
Kauno
apygardos
prokuratūros
Marijampolės apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros
Marijampolės apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros Alytaus
apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros Alytaus
apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros Alytaus
apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros Alytaus
apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros Alytaus
apylinkės prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros
Klaipėdos apylinkės prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros
Klaipėdos apylinkės prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros
Klaipėdos apylinkės prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros
Klaipėdos apylinkės prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros
Klaipėdos apylinkės prokuratūra

Rinktinės g. 7, Vilnius
Vilniaus g. 39, Širvintai
J. Basanavičiaus g. 6, Ukmergė
Laisvės al. 32, Kaunas
Maironio g. 30, Kaunas
Sodų g. 42, Jonava
Didžioji g. 64, Kėdainiai
Miško g. 21, Kaunas
Bažnyčios g. 3, Kaišiadorys
Gedimino g. 2, Marijampolė
Kauno g. 28, Jurbarkas
Vilniaus g. 7, Vilkaviškis
Bažnyčios g. 6, Šakiai
Santaikos g. 26, Alytus
Druskininkų g. 43, Druskininkai
M. K. Čiurlionio g. 53, Varėna
Lazdijos g. 5, Lazdijai
Kauno g. 2, Prienai
Vilties g. 12, Klaipėda
Vilties g. 12, Klaipėda
Vytauto g. 70, Palanga
Klaipėdos g. 17, Gargždai
J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga
Telšių g. 1a, Plungė

3
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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44
45
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47
48
49
50
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52
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54
55

Klaipėdos apygardos prokuratūros
Klaipėdos apylinkės prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros
Tauragės apylinkės prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros
Tauragės apylinkės prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros
Tauragės apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių
apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Panevėžio apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Panevėžio apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Panevėžio apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Panevėžio apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Panevėžio apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Utenos apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Utenos apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Utenos apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Utenos apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Utenos apylinkės prokuratūra

J. Basanavičiaus g. 3, Skuodas
Struikų g. 3, Šilalė
Lietuvininkų g. 18, Šilutė
Vytauto g. 55, Tauragė
Dvaro g. 90, Šiauliai
Aušros al. 25a, Šiauliai
Aušros al. 29a, Šiauliai
Medžiotojų g. 1, Joniškis
Raseinių g. 7, Kelmė
Vytauto Didžiojo g. 19, Pakruojis
Dariaus ir Girėno g. 20, Radviliškis
V. Kudirkos g. 2, Raseiniai
Kęstučio g. 4, Telšiai
Vytauto g. 1, Naujoji Akmenė
Laižuvos g. 16, Mažeikiai
Respublikos g. 54, Panevėžys
Kauno g. 58, Panevėžys
Vytauto g. 59, Biržai
Gedimino g. 54, Kupiškis
Vilniaus g. 7, Pasvalys
Vytauto g. 17, Rokiškis
Aušros g. 45, Utena
S. Daukanto g. 7, Anykščiai
Sedulos al.32, Visaginas
Atgimimo g. 24, Ignalina
S. Nėries g. 16, Molėtai
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Panevėžio apygardos prokuratūros Sėlių aikštė 6, Zarasai
Utenos apylinkės prokuratūra

4. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų
subjektų. Generalinė prokuratūra yra asignavimų valdytojas, joje vedama bendra prokuratūrų
buhalterinė atskaitomybė ir sudaromas bendras finansinių ataskaitų rinkinys.
5. Prokuratūroje dirba valstybės pareigūnai (prokurorai), valstybės tarnautojai ir darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis. 2014 metų III ketvirtyje vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1277,1
darbuotojų, iš jų valstybės pareigūnų – 730,8, valstybės tarnautojų – 161,9, darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis – 384,4 etatai (atitinkamai 2013 metų III ketvirtyje vidutinis darbuotojų
skaičius buvo 1277,5 darbuotojai, iš jų valstybės pareigūnų – 754,5, valstybės tarnautojų – 162,
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis – 361 etatai).
II. APSKAITOS POLITIKA
6. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros parengtos finansinės ataskaitos atitinka
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kurie pradėti taikyti
2010 metų sausio 1 dieną. Iki tol buvę sąskaitų likučiai buvo įvertinti pagal VSAFAS, įregistruotas
turtas, kuris pagal ankstesnę apskaitą buvo neregistruotinas.
7. Duomenys finansinėse ataskaitose pateikiami litais su centais.
8. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2010 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. I-30
patvirtinta Lietuvos Respublikos prokuratūros apskaitos politika, kuri neprieštarauja standartams ir
ja vadovaujamasi vykdant buhalterinę apskaitą.
9. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2010 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. I-3
patvirtinti prokuratūroje esančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai (2011 m.
rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. I-223 pakeisti mobiliojo telefono ryšio įrenginių nusidėvėjimo
normatyvai) ir nustatyta likvidacinė vertė:
9.1. nematerialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai:
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Turto
amortizacijos Tvirtinamas
normatyvai (metais)
normatyvas
minimalūs
maksimalūs
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė 1
3
1
dokumentacija
Kitas nematerialus turtas
2
10
3
9.2. ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai:
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Pastatai
Kiti statiniai
Ginkluotė, ginklai
Apsaugos įranga
Filmavimo, fotografavimo, įrenginiai
Mobiliojo telefono ryšio įrenginiai

Turto nusidėvėjimo normatyvai
(metais)
minimalūs
maksimalūs
50
100
5
30
12
40
3
10
2
5
2
5

Tvirtinamas
normatyvas
80
25
30
7
5
2

5
Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių
technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir
įranga
Kitos mašinos ir įrenginiai
Lengvieji automobiliai
Kitos transporto priemonės
Baldai
Kompiuteriai ir jų įranga
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo
priemonės
Kita biuro įranga
Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys
Specialieji drabužiai ir avalynė
Kitas ilgalaikis materialus turtas

3

15

10

2
4
3
3
3
3

25
10
15
12
7
8

15
10
10
10
6
6

3
3
1
1

10
10
3
10

8
8
2
8

9.3. apskaičiuojant nusidėvėjimą taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) skaičiavimo
metodas;
9.4. patvirtinta ilgalaikio turto likvidacinė vertė lygi nuliui.
10. Atsargos, išduotos naudoti, nurašomos perkeliant į nebalansinę sąskaitą (išskyrus
kanceliarines, kompiuterines ir ūkines prekes, kurios iškart sunaudojamos) ir toliau apskaitomos
kiekine ir sumine išraiška. Kanceliarinės, kompiuterinės ir ūkinės prekės nurašomos iš karto, kai
atiduodamos naudoti. Atsargos iš apskaitos nurašomos taikant konkrečių materialiųjų vertybių
kainas.
III. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS
11. Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis užregistruota:
11.1. ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė 587040,46 Lt;
11.2. ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė – 152027612,31 Lt;
11.3. nebaigtą statybą ir išankstinius apmokėjimus sudaro 1102076,02 Lt Panevėžio
apygardos prokuratūros pastato Respublikos g. 54 Panevėžyje rekonstravimo išlaidos (1087147,14
Lt sudarė atlikti darbai, 14928,88 Lt išankstiniai mokėjimai medžiagų bei įrangos įsigijimui);
11.4. ilgalaikio finansinio turto neliko, nes Arvydas Gramba sumokėjo visą skolą už
parduotą tarnybinį butą;
11.5. atsargų vertę 85711,91 Lt sudaro medžiagos ir ūkinis inventorius – 76054,37 Lt ir
ilgalaikis turtas, skirtas parduoti – 9657,54 Lt;
11.6. išankstinių apmokėjimų suma (14865,82 Lt) susideda iš išankstinių apmokėjimų
tiekėjams už paslaugas – 5523,22 Lt ir pagrindinės veiklos ateinančių laikotarpių sąnaudų –
9342,60 Lt. Iš pagrindinės veiklos ateinančių laikotarpių sąnaudų 6360,06 Lt sudaro sumokėta
sveikatos draudimo suma už 2014 metus, 2360,34 Lt sudaro vietinė rinkliava už komunalinių
atliekų tvarkymą ir kitas išlaidas, 178,57 Lt už prenumeratą, 443,63 Lt už šildymo sistemos
priežiūrą;
11.7. gautinas sumas už turto nuomą 2301 Lt sudaro nuomininkų skola;
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11.8. sukauptas gautinas sumas (11555678,17 Lt) sudaro: negautos iš valstybės biudžeto
pajamos už paslaugas – 6688,56 Lt, sukauptos finansavimo pajamos – 7005648,90 Lt, sukaupti
atostoginiai su socialinio draudimo įmokomis – 4542727,32 Lt, kitos sukauptos gautinos sumos už
komunalines paslaugas – 613,39 Lt;
11.9. kitas gautinas sumas (37718,03 Lt) sudaro: Užsienio reikalų ministerijos skola už
deleguotus asmenis – 24932,04 Lt, darbuotojų darbo užmokesčio įsiskolinimas – 12590,99 Lt,
avansiniai mokėjimai atskaitingiems asmenims – 195 Lt ;
11.10. pinigų likutį (13581629,48 Lt) sudaro: biudžetinės lėšos – 6530,99 Lt, pajamų už
paslaugas lėšų likutis 19,25 Lt, aukciono lėšų likutis – 25912,98 Lt, Europos Sąjungos lėšos –
172449,44 Lt, depozitinės lėšos – 13376716,82 Lt;
11.11. finansavimo sumas iš valstybės biudžeto (132407211,14 Lt) sudaro: 132310590,07 Lt
ilgalaikiam turtui, 58479,09 Lt atsargoms, 38141,98 Lt kitoms išlaidoms;
11.12. finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto (10149,72 Lt) sudaro iš Panevėžio
miesto savivaldybės 2012 m. neatlygintinai gauto pastato - garažo likutinė vertė;
11.13. finansavimo sumas iš Europos Sąjungos (548979,63 Lt) sudaro: 379831,66 Lt
ilgalaikiam turtui, 169147,97 Lt kitoms išlaidoms;
11.14. finansavimo sumas iš kitų šaltinių (20798,43 Lt) sudaro už simbolinį atlygį gautas
ilgalaikis turtas;
11.15. kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (19452646,20 Lt) - tai skola Valstybės įmonei Turto
bankas už suteiktą sumą (paėmus paskolą) prokuratūros pastato statybos užbaigimui;
11.16. kitos mokėtinos sumos biudžetui – tai 35 Lt konsulinis mokestis už teisinės pagalbos
prašymą;
11.17. tiekėjams mokėtinos sumos – 436264,82 Lt yra skolos už prekes, paslaugas ir turtą;
11.18. su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus (6251840,80 Lt) sudaro: mokėtinos
socialinio draudimo įmokos 2220451,62 Lt, gyventojų pajamų mokestis 699356,86 Lt ir darbo
užmokestis 3332032,32 Lt;
11.19. sukauptas mokėtinas sumas (4544225,49 Lt) sudaro: sukaupti atostoginiai ir
socialinio draudimo įmokos – 4542727,32 Lt, sukauptos pervestinos sumos į biudžetą – 11,56 Lt,
sukauptos sąnaudos – 1486,61 Lt;
11.20. kitus trumpalaikius įsipareigojimus (13899710,22 Lt) sudaro mokėtinos depozitinės
lėšos – 13899039,26 Lt ir atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis – 670,96 Lt;
11.21. paskaičiuotas žemės tikrosios vertės rezervas sudaro 15500 Lt;
11.22. ankstesnių metų perviršis sudarė 301055,05 Lt, už 2014 m. 9 mėnesius perviršis
sudarė 4140,68 Lt.
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IV. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
12. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2014 metų rugsėjo 30 d. duomenis pateiktos
pagrindinės bei kitos veiklos pajamos ir sąnaudos bei jų rezultatas.
13. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudarė 70899081,07 Lt.
14. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 70860900,92 Lt, t. y. buvo mažesnės už
finansavimo pajamas 38180,15 Lt. Pagrindinės veiklos sąnaudų didžiausią dalį sudarė:
14.1. daugiau kaip 90 procentų - darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 63868511,13 Lt
(darbo užmokesčio sąnaudos 44803565,37 Lt, atostogų išmokų sąnaudos 3978521,13 Lt, socialinio
draudimo sąnaudos 15086424,63 Lt);
14.2. nusidėvėjimas ir amortizacija – 2857039,02 Lt (nematerialiojo turto amortizacija
739151,43 Lt, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 2117887,59 Lt);
14.3. komunalinės paslaugos ir ryšiai – 1963459,81 Lt, iš jų šildymas – 652713,55 Lt,
elektros energija – 979159,21 Lt, vandentiekis ir kanalizacija – 45886,23 Lt, telefonų sąnaudos –
109785,65 Lt, pašto išlaidos – 175915,17 Lt;
14.4. paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 250523,37 Lt, iš jų kopijavimo,
kompiuterinės technikos ir kito turto remontas – 19230,16 Lt, patalpų remontas – 92776,78 Lt,
eksploatacinių išlaidų sąnaudos – 106941,31 Lt, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 31575,12 Lt;
14.5. sunaudotų atsargų savikaina – 353786,08 Lt, iš jų kanceliarinių prekių – 55317,68 Lt,
inventoriaus – 24096,30 Lt, blankų ir popieriaus – 103652,47 Lt, kompiuterinių ir kopijavimo
medžiagų – 73514,73 Lt, ūkinių ir elektros prekių – 87242,54 Lt, aprangos – 9962,36 Lt;
14.6. kitos paslaugos – 789857,66 Lt (vertimai – 151260,32 Lt, patalpų apsauga – 78263,54
Lt, kompiuterinių programų priežiūra – 60477,70 Lt, Infolex paieškos sistemos abonentinis
mokestis – 60984,00 Lt, abonentinis mokestis už duomenų perdavimo paslaugas ir priežiūrą –
222783,03 Lt, iš Europos Sąjungos lėšų Prokuratūros veiklos procesų modelio parengimo paslaugų
pirkimas 101250 Lt ir kt.);
14.7. kitos – 310443,68 Lt, iš jų 150125,40 Lt materialinės pašalpos, 151568,90 Lt su darbu
užsienyje susijusios išlaidos (Eurojustas), 8749,38 Lt komisijos narių darbo užmokesčio sąnaudos.
15. Kita veikla – tai 68009,28 Lt pajamų (už patalpų nuomą – 48867,62 Lt, už dokumentų
kopijavimą – 2634,62 Lt, apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes ir turtą – 16507,04 Lt). Už
parduotas prekes ir turtą pervesta į biudžetą 8253,52 Lt. Kitos veiklos sąnaudas 93689,54 Lt sudarė:
sąnaudos už tarnybinių butų paslaugas – 10908,40 Lt, išnuomotų administracinių patalpų
nusidėvėjimo sąnaudos – 2910,72 Lt, su Europos Sąjungos projektais dirbančiųjų darbuotojų
atlyginimas – 67857,50 Lt, atsargų ir ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos – 12012,92 Lt. Kitos
veiklos rezultatas sudarė 33933,78 Lt deficitą.
10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 3 priede pateikta kitos veiklos pajamos ir sąnaudos pagal
straipsnius.
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KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*
Eil.
Nr.
1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.

Straipsnio pavadinimas
2

Ataskaitinis
laikotarpis
3
68009,28
240,20

Kitos veiklos pajamos
Pajamos iš atsargų pardavimo
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto
16266,84
pardavimo pelnas
Nuomos pajamos
48867,62
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
2634,62
Kitos
-8253,52
Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
-93689,54
Kitos veiklos sąnaudos
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
-6877,62
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
-5135,30
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
-2910,72
Paslaugų sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
-67857,50
Kitos veiklos sąnaudos
-10908,40
(33933,78)
Kitos veiklos rezultatas
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos aiškinamojo rašto tekste
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama
rašto tekste.

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
4
135531,41
89709,09
40128,23
5694,09
-44854,55
-5732,32

-3274,56

-2457,76
84944,54
aiškinamojo

1.4. eilutėje įrašytos pajamos už baudžiamųjų bylų dokumentų ir jų priedų kopijavimą –
2634,62 Lt. Šios pajamos surenkamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso
kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl
ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių
dokumentų kopijų įkainių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d.
nutarimu Nr. 1039 „Dėl dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo
pakeitimais“, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. I196 „Dėl baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų darymo ir jų apskaitos taisyklių
patvirtinimo“ (pakeista Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. birželio 12 d. įsakymu
Nr. I-149 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. I196 „Dėl baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų darymo ir jų apskaitos taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“), Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. birželio 12 d.
įsakymu Nr. I-150 „Dėl dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
Pajamos už patalpų nuomą ir dokumentų kopijavimą pervedamos į Valstybinę mokesčių
inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir vėliau susigrąžinamos gaunant
asignavimus specialiosios programos vykdymui.
16. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatą sudaro pajamų dėl teigiamos valiutos kurso
įtakos ir sąnaudų dėl neigiamos valiutos kurso įtakos skirtumas, kurio rezultatas yra -105,69 Lt.
Prokuratūros didžiausią valiutinių lėšų dalį sudaro depozitinės lėšos.
17. Grynasis visos prokuratūros veiklos perviršis už 2014 metų 9 mėnesius sudarė 4140,68
Lt.
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V. FINANSAVIMO SUMOS
18. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo užpildytoje lentelėje pateiktos
sugrupuotos finansavimo sumos pagal šaltinius ir paskirtį bei jų pokyčiai.
19. Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos:
19.1. 67007565,69 Lt iš Finansų ministerijos gauti asignavimai, iš jų ilgalaikiam turtui
įsigyti – 791822,71 Lt (346018,71 Lt sumokėta Panevėžio apygardos prokuratūros pastato
rekonstravimui ir 249300 Lt sumokėta UAB „Pakruojo arka“ už atliktus 2012 m. Klaipėdos
apygardos prokuratūros ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros pastatų Vilties g. 10 ir 12,
Klaipėdoje rekonstravimo darbus, 196504 Lt sumokėta už ilgalaikį turtą), atsargoms įsigyti –
540029,91 Lt ir kitoms išlaidoms – 65675713,07 Lt;
19.2. 49148,15 Lt kitoms išlaidoms ir 29487,92 Lt ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimui iš
Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos projektams finansuoti 15% (25776,96 Lt Generalinės
prokuratūros projektui „Kokybės vadybos modelio įdiegimas Lietuvos Respublikos prokuratūros
sistemoje“, 52859,11 Lt projektui „Lietuvos Respublikos prokuratūros, kaip valstybinės institucijos,
valdymo efektyvumo didinimas“).
20. Finansavimo sumų pergrupavimą sudaro:
20.1. 99,45 Lt suma. 2014 m. kovo mėn. AB „Pakruojo arka“ už atliktus 2012 m. Klaipėdos
apygardos prokuratūros ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros pastatų Vilties g. 10 ir 12,
Klaipėdoje rekonstravimo darbus vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo 2014-02-13 nutartimi
sumokėjome 249399,45 Lt (249300 Lt iš negyvenamųjų pastatų ekonominės klasifikacijos
straipsnio ir 99,45 Lt iš kitų paslaugų straipsnio). 99,45 Lt suma buvo sumokėta iš kitų paslaugų
straipsnio, todėl, skaičiuojant nusidėvėjimą, registruojamas finansavimo sumų pergrupavimas ir ši
suma perkelta iš kitų išlaidų į ilgalaikio turto įsigijimo finansavimo sumas;
20.2. 28764,33 Lt suma. Buvo užregistruota 278163,78 Lt suma į mokėtinas sumas AB
„Pakruojo arka“ ir užpajamuota prie pastato vertės, bet teismo sprendimu 28764,33 Lt suma reikėjo
mokėti mažiau. Ši suma buvo nurašyta iš kitų mokėtinų sumų perkeliant į finansavimo sumas iš
valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti, nes, skaičiuojant nusidėvėjimą, bus priskaičiuojama į
panaudotas finansavimo sumas;
20.3. 23371,19 Lt - tai perkelti asignavimai iš gautų kitoms išlaidoms finansavimo sumų į
nematerialaus turto įsigijimo finansavimo sumas (iš Europos Sąjungos projektams finansuoti 15 %);
20.4. 240,20 Lt suma - užregistruotas į atsargas užpajamuotas metalo ir elektronikos laužas;
20.5. 36,00 Lt suma – perkeltas asignavimų panaudojimas iš valstybės biudžeto lėšų į kitų
šaltinių finansavimą (USIM kortelės buvo įsigytos iš kitų šaltinių, o nurašytos iš valstybės biudžeto
lėšų);
20.6. 697685,67 Lt suma – užpajamavus programinės įrangos licencijų nuomą į
nematerialųjį turtą perkeliamos ir finansavimo sumos iš finansavimo sumų kitoms išlaidoms į
finansavimo sumas ilgalaikiam turtui įsigyti;
20.7. 56678,81 Lt suma – iš Europos Sąjungos lėšų kitų išlaidų buvo įsigytos atsargos,
kurios sunaudojus buvo nurašytos į valstybės biudžeto atsargų finansavimo sumų sąnaudas.
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Perkeliama atstatant valstybės biudžeto atsargų finansavimo sumas ir nurašant Europos Sąjungos
kitų išlaidų finansavimo sumas;
20.8. 26318,98 Lt suma – iš ūkio išlaidoms skirtų sumų buvo sumokėta už paslaugas. Todėl
perkeliama iš valstybės biudžeto atsargų finansavimo į valstybės biudžeto kitų išlaidų finansavimą.
21. Neatlygintinai gautą 43879,32 Lt turtą sudaro:
21.1. Aplinkos ministerijos (įmonės kodas 188602370) perduotos atliekų rūšiavimo
specialiosios dėžės 32 vnt. už 40320 Lt (įsigijimo vertė ir likutinė vertė 40320 Lt);
21.2. Plungės rajono apylinkės teismo (įmonės kodas 191447033) Generalinei prokuratūrai
perduotas 18,94 kv. m. garažas, esantis Telšių g. 7, Plungė (įsigijimo vertė 4200 Lt, nusidėvėjimas
640,68 Lt, likutinė vertė 3559,32 Lt).
22. Perduotą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 47113,89 Lt turtą sudaro:
22.1.Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos (įmonės kodas 188729923) perduotos patalpos (garažai) Dvaro g. 90, Šiauliai, kurių
įsigijimo vertė 38379,79 Lt, nusidėvėjimas 14903,51 Lt, likutinė vertė 23476,28 Lt;
22.2. Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (įmonės kodas 291008610)
perduotas seifas, kurio įsigijimo vertė 1593 Lt, nusidėvėjimas 1593 Lt, likutinė vertė 0;
22.3. Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos (įmonės kodas 191769098) perduoti dujiniai pistoletai, kurių įsigijimo vertė 26174,86
Lt, nusidėvėjimas 23222,34 Lt, likutinė vertė 2952,52 Lt;
22.4. Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (įmonės kodas 191688326)
perduotos neperšaunamos liemenės, kurių įsigijimo vertė 50263 Lt, nusidėvėjimas 29577,91 Lt,
likutinė vertė 20685,09 Lt.
23. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
sudarė 68354478,37 Lt, iš jų ilgalaikio turto 2597328,79 Lt, atsargų 614515,47 Lt, kitoms išlaidoms
65142634,11 Lt.
24. Finansavimo sumų sumažėjimą dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams
513029,99 Lt sudarė 2014 m. rugpjūčio 28 d. Valstybės įmonei Turto bankas (įmonės kodas
112021042) perduotas turtas:
24.1. 3 kambarių butas 67,44 kv. m. Žemaitės g. 26-18, Šiauliai, kurio įsigijimo vertė 64000
Lt, nusidėvėjimas 12451 Lt, likutinė vertė 51549 Lt;
24.2. 3 kambarių butas 64,71 kv. m. D. Poškos g. 3-39, Šilalė, kurio įsigijimo vertė 19000
Lt, nusidėvėjimas 3895,85 Lt, likutinė vertė 15104,15 Lt;
24.3. 3 kambarių butas 62,79 kv. m. Jaunimo g. 42A-5, Ukmergė, kurio įsigijimo vertė
34000 Lt, nusidėvėjimas 5842,22 Lt, likutinė vertė 28157,78 Lt;
24.4. 2 kambarių butas 59,19 kv. m. Trakų g. 17-11, Kaunas, kurio įsigijimo vertė 88000 Lt,
nusidėvėjimas 12828,12 Lt, likutinė vertė 75171,88 Lt;
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24.5. negyvenamoji patalpa-garažas 20,86 kv. m. Vytauto g. 6, Plungė, kurio įsigijimo vertė
4100 Lt, nusidėvėjimas 489,04 Lt, likutinė vertė 3610,96 Lt;
24.6. negyvenamoji patalpa-garažas 24,16 kv. m. Vytauto g. 6, Plungė, kurio įsigijimo vertė
4700 Lt, nusidėvėjimas 1656,55 Lt, likutinė vertė 3043,45 Lt;
24.7. dalis administracinio pastato 247,93 kv. m. Aušros al. 29A, Šiauliai, kurio įsigijimo
vertė 63735 Lt, nusidėvėjimas 32127,33 Lt, likutinė vertė 31607,67 Lt;
24.8. pastatas-garažas 78,10 kv. m. Pulko g. 68A, Alytus, kurio įsigijimo vertė 29922 Lt,
nusidėvėjimas 1657,48 Lt, likutinė vertė 28264,52 Lt;
24.9. negyvenamoji patalpa 132,46 kv. m. Taikos g. 1-1, Rokiškis, kurios įsigijimo vertė
363958 Lt, nusidėvėjimas 87437,42 Lt, likutinė vertė 276520,58 Lt.
25. Grąžintas finansavimo sumas Finansų ministerijai 80573,88 Lt sudarė: 180 Lt ilgalaikio
turto (už dujinį pistoletą likutine verte sumokėta suma), 13 Lt atsargų, 16114,58 Lt nepanaudoto
darbo užmokesčio, 11794,08 Lt socialinio draudimo įmokų, 3102,87 Lt ryšių išlaidų, 3101,59 Lt
komandiruočių, 7581,20 Lt ilgalaikio materialiojo turto remonto, 36506,17 Lt komunalinių
paslaugų, 2180,39 Lt kitų išlaidų.
26. Iš savivaldybės biudžeto turimų finansavimo sumų sumažėjimą 97,92 Lt sudarė iš
Panevėžio miesto savivaldybės 2012 metais gauto pastato - garažo nusidėvėjimo paskaičiavimas.
27. Iš Europos Sąjungos gauto finansavimo 483504,56 Lt sudarė:
27.1. iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities
valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“ (programos kodas 2.10)
pagal priemonę „Tobulinti viešojo administravimo struktūrą, gerinti veiklos valdymą, geriau
įgyvendinti viešąsias ir Europos Sąjungos politikas“ (Europos Sąjungos lėšos) Generalinės
prokuratūros projektui „Lietuvos Respublikos prokuratūros, kaip valstybinės institucijos, valdymo
efektyvumo didinimas“ pervesta 132436,71 Lt suma kitoms išlaidoms, 167098,22 Lt nematerialaus
turto įsigijimui;
27.2. iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos
struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ (programos kodas 03.03) pagal
priemonę „Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą gyventojams ir verslui“ (priemonės kodas 01-0106) Generalinės prokuratūros projektui „Kokybės vadybos modelio įdiegimas Lietuvos Respublikos
prokuratūros sistemoje“ pervesta 146069,45 Lt suma;
27.3. Iš Finansų ministerijos pervesta 10554 Lt suma komandiruočių, susijusių su Lietuvos
pirmininkavimu Europos Sąjungoje, kompensavimui;
27.4. Iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro pervesta 27346,18 Lt. Ši suma skirta Europos
Sąjungos specialiosios 2007-2013 metų programos „Nusikalstamumo prevencija ir kova su
nusikalstamumu“ projekto Nr. HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005195 „Finansų tyrimo ir
nusikalstamu būdu įgyto turto paieškos bei valdymo gebėjimų stiprinimas, efektyviai profesionalaus
organizuoto nusikalstamumo prevencijai“ įgyvendinimui.
28. Iš Europos Sąjungos gauto finansavimo pergrupavimą sudarė:
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28.1. 432037,98 Lt kitoms išlaidoms gautas finansavimas, iš kurio įsigytas ilgalaikis turtas,
todėl ši suma perkelta į finansavimo sumas ilgalaikiam turtui;
28.2. 56678,81 Lt suma – iš Europos Sąjungos lėšų kitų išlaidų buvo įsigytos atsargos,
kurias sunaudojus buvo nurašytos į valstybės biudžeto atsargų finansavimo sumų sąnaudas.
Perkeliama atstatant valstybės biudžeto atsargų finansavimo sumas ir nurašant Europos Sąjungos
kitų išlaidų finansavimo sumas.
29. Iš Europos Sąjungos gautų lėšų ilgalaikiam turtui panaudota (nusidėvėjimo
skaičiavimui) 219304,54 Lt, kitoms išlaidoms 284292,07 Lt.
30. Iš kitų šaltinių gautas finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti sudaro nemokamai
(už simbolinę 1 lito kainą) gauti mobilūs telefonai, kompiuteriai, SIM kortelės ir kt. Finansavimo
sumos sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai 5612,79 Lt susidarė dėl ilgalaikio turto
amortizacijos skaičiavimo.
VI. KITI PAAIŠKINIMAI
31. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pripažino, kad teisės aktų dalys, kurių
pagrindu nuo 2009-05-01 iki 2009-07-31 ir nuo 2009-08-01 iki 2013 m. buvo sumažinti valstybės
tarnautojų pareiginės algos koeficientai ir priedai už kvalifikacines klases, prieštaravo atitinkamoms
Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms, t. y. buvo neteisėtos. Dėl neteisėtai sumažintų
pareiginės algos koeficientų ir priedų už kvalifikacines klases į teismus kreipėsi valstybės
tarnautojai ir prokurorai. Pagal išduotas pažymas priskaičiuota ieškinių suma dėl atlyginimų
skirtumų yra 13099297,18 Lt, valstybinio socialinio draudimo įmokos 30,98 % nuo jos būtų
4058162,27 Lt, bendra suma sudarytų 17157459,45 Lt, dėl kurios ateityje gali atsirasti
įsipareigojimas grąžinti kaip neteisėtai neišmokėtą sumą darbuotojams.

Generalinis prokuroras

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus
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