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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL 2010 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
Lietuvos Respublikos prokuratūra yra valstybės institucija. Prokuratūra padeda
užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą. Prokuratūrą sudaro Generalinė prokuratūra ir 56
teritorinės prokuratūros.
2010 metų finansinė atskaitomybė sudaryta vadovaujantis Finansų ministerijos 201012-20 raštu Nr. (3.5.1-04)-6K-1011308 „Dėl 2010 metų metinio ir 2011 metų ketvirtinių biudžeto
vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo“.
Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2010 metų programų sąmatos sudarytos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 70 „Dėl 2010
metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal
programas“.
Generalinėje prokuratūroje 2010 metais patvirtintos trys programos: 1.1 Kova su
nusikalstamumu. Teisėtumo ir teisingumo įgyvendinimas; 1.3 Valstybinių pensijų mokėjimas
pareigūnams; 1.81 Specialioji paslaugų teikimo programa.
Formoje Nr. 1 pateikta Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms
finansuoti, ataskaita. Per 2010 metus buvo pervesta į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos 85383,57 litai (16769,65 litai už baudžiamųjų bylų dokumentų
kopijavimą (įmokos kodas 8987) ir 68613,92 litai už turto nuomą (įmokos kodas 6254)). Gauta iš
biudžeto ir panaudota 17838,30 litų. Negauti biudžeto asignavimai kartu su 229,75 litų likučiu iš
2009 metų sudaro 67775,02 litus.
Formoje Nr. 2 pateikta Generalinės prokuratūros gautų ir panaudotų asignavimų
ataskaita. 2010 metais gauta ir panaudota 101661,9 tūkst. litų asignavimų, t. y. 388,3 tūkst. litų
mažiau nei planuota.
Pažymoje apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal
patvirtintas programas ir jų neįvykdymo priežastis paaiškinta, kad pagal programą 1.1 Kova su
nusikalstamumu. Teisėtumo ir teisingumo įgyvendinimas liko nepanaudota 341,9 tūkst. litų, nes
Generalinė prokuratūra nebuvo gavusi sąskaitų darbų bei paslaugų apmokėjimui. Pagal programą
1.81 Specialioji paslaugų teikimo programa lyginant su asignavimų planu liko nepanaudota 46,4
tūkst. litų, nes taupėme lėšas ir pasilikome šią sumą 2011 metams.
Pažymoje dėl asignavimų ekonomijos pagal patvirtintas programas susidarymo ir jos
panaudojimo priežasčių atskleidimo paaiškinta ekonomija pagal atskirus ekonominės klasifikacijos
kodus. Pagal programą 1.1 Kova su nusikalstamumu. Teisėtumo ir teisingumo įgyvendinimas
ekonomija susidarė pagal keturis ekonominės klasifikacijos kodus: socialinio draudimo įmokų –
114,5 tūkst. litų, komunalinių paslaugų – 7,9 tūkst. litų, darbdavių socialinės paramos pinigais – 0,4
tūkst. litų, negyvenamųjų pastatų – 219,1 tūkst. litų. Pagal programą 1.81 Specialioji paslaugų
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teikimo programa ekonomija susidarė pagal du ekonominės klasifikacijos kodus; kitos paslaugos –
8 tūkst. litų ir kitos mašinos ir įrenginiai – 38,3 tūkst. litų.
Pažymoje apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų sąskaitose įrašytas
2010 m. gruodžio 31 d. likutis 425,91 litas – tai darbdavių socialinės paramos pinigais likutis
Swedbanke, Generalinės prokuratūros grąžintas į Finansų ministerijos sąskaitą 2011 m. sausio 7
dieną. 2011 m. sausio 3 dieną Akcinė bendrovė „Pakruojo arka“ pervedė į Generalinės prokuratūros
sąskaitą 7892,96 litus – komunalinių paslaugų kompensavimas už 2010 m. gruodžio mėnesį
rekonstruojamose Klaipėdos apygardos ir miesto apylinkės prokuratūrų patalpose. 2011 m. sausio 6
dieną darbuotojai grąžino į Generalinės prokuratūros sąskaitą 15,24 litus už mobilaus telefono
limito viršijimą 2010 m. spalio – gruodžio mėnesiais. Šias abi sumas Generalinė prokuratūra
grąžino į Finansų ministerijos sąskaitą 2011 m. sausio 7 dieną. Po užbaigiamųjų apyvartų
nepanaudoto valstybės biudžeto lėšų likučio Generalinės prokuratūros sąskaitose neliko.
Lizingo (finansinės nuomos) ir pirkimo išsimokėtinai Generalinė prokuratūra neturi
(forma Nr. 3).
Formoje Nr. 4 pateikta debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita. Kreditinis
įsiskolinimas 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 138,5 tūkst. litų biudžeto lėšų, iš jų gyventojų pajamų
mokesčio – 0,1 tūkst. litų, pareigūnų pensijoms – 1,3 tūkst. litų, už prekes ir paslaugas – 137,1
tūkst. litų (ryšių paslaugos – 18,7 tūkst. litų, transporto išlaikymas – 2,8 tūkst. litų, kitos prekės –
0,5 tūkst. litų, komunalinės paslaugos – 108,8 tūkst. litų, kitos paslaugos – 6,3 tūkst. litų
Debetinį įsiskolinimą sudarė 1098,1 tūkst. litų biudžeto lėšų. Tai daugiau pervesta su
darbo užmokesčiu susijusių išmokų – 1,3 tūkst. litų, daugiau pervesta gyventojų pajamų mokesčio –
3,9 tūkst. litų, daugiau pervesta socialinio draudimo įmokų – 35,4 tūkst. litų, atsiskaitymai su
įmonėmis ir organizacijomis – 1057,5 tūkst. litų (sumokėta: avansas už medžiagas ir įrangą
(vadovaujantis sutartimi) AB „Pakruojo arka“, atliekančiai Klaipėdos apygardos prokuratūros ir
Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros pastatų Vilties g. 10 ir 12, Klaipėdoje rekonstravimo
darbus – 913,7 tūkst. litų, už tinklinį serverį UAB „D&G Kompiuteriai“ – 1,3 tūkst. litų, už benziną
„Lukoil Baltija“ – 87,8 tūkst. litų, už prenumeratą – 8,3 tūkst. litų, už patalpų nuomą – 29,1 tūkst.
litų, už kitas išlaidas – 3,8 tūkst. litų, už šildymą (pagal išankstinį mokėjimą) – 0,8 tūkst. litų,
įmonių skolos už komunalinius patarnavimus – 3,6 tūkst. litų, P. Ginkaus firmos „Gipra“ skola už
remontą – 2,9 tūkst. litų, depozitas už patalpų nuomą Eurojusto narei – 5,7 tūkst. litų, UAB
„Kraštotvarka“ skola už spaudinius – 0,5 tūkst. litų).
2010 metais buvo atlikta metinė materialinių vertybių, finansinių ir depozitinių lėšų,
sutarčių, įsipareigojimų ir kitų likučių inventorizacija. Buhalterinės apskaitos duomenys pagrįsti
inventorizacijos duomenimis.
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