PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2018 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1R-51
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
I strateginis tikslas – siekti skaidrios, darnios ir veiksmingos teisės sistemos
0104 programa – teisės sistema
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Priemonė 0104-01-01-01 – rengti teisės aktų projektus, teikti išvadas dėl kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų ir vykdyti teisės aktų įgyvendinimo
priežiūrą (asignavimai: 1 316,4 tūkst. eurų)
Teisės aktų projektų rengimas
Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamentas
Tobulinti administracinės atsakomybės ir administracinio
proceso teisinį reguliavimą
Parengti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų
kodekso pakeitimo įstatymo projektą.

Parengtų projektų skaičius – 1.

Administracinės justicijos skyrius

Rugpjūtis

Parengti Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo pakeitimo
įstatymo projektą ir lydimuosius įstatymų projektus.

Parengtų projektų skaičius – 3.

Administracinės justicijos skyrius

Spalis

Priėmus Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo pakeitimo
įstatymo projektą ir lydimuosius įstatymų projektus, parengti šių
įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimo projektus.

Parengtų projektų skaičius – 4.

Administracinės justicijos skyrius

Gruodis

Parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 51 ir 97
straipsnių pakeitimo įstatymo projektą ir lydimuosius įstatymų
Parengtų projektų skaičius – 3.
projektus.
Parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 20,
21, 22, 188 ir 189 straipsnių pakeitimo ir kodekso priedo
Parengtų projektų skaičius – 1.
papildymo įstatymo projektą.
Parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 250
Parengtų projektų skaičius – 1.
straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektą.

Baudžiamosios justicijos skyrius
ir Bausmių vykdymo sistemos
skyrius

Balandis

Baudžiamosios justicijos skyrius

Sausis

Baudžiamosios justicijos skyrius

Gegužė

Tobulinti baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisinį
reguliavimą
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Parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 95
straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 1003 straipsniu
įstatymo projektą.
Parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso
186, 188, 272, 280 ir 283 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII217 įgyvendinamojo teisės akto (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo) projektą.
Parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso
papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo būtų suderintos
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso ir 2016 m.
gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES)
2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame
procese yra įtariamieji ar kaltinamieji, nuostatos.
Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2017 m. birželio 26 d. nutarimą Nr. KT8-N6/2017, parengti
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo
įstatymo projektą.
Siekiant įgyvendinti 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos
finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios
teisės priemonėmis, parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso pakeitimo įstatymo projektą.
Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos
įstatymo 12 straipsnio nuostatas, parengti Vyriausybės nutarimo
projektą dėl atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją.
Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos
įstatymo 13 straipsnio nuostatas, parengti Vyriausybės nutarimo
projektą dėl kompensacijų skyrimo pranešėjams.
Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos
įstatymo 16 straipsnio nuostatas, parengti Vyriausybės nutarimo
projektą dėl vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų
įdiegimo.
Tobulinti bausmių vykdymo teisinį reguliavimą

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Baudžiamosios justicijos skyrius

Gegužė

Parengtų projektų skaičius – 1.

Baudžiamosios justicijos skyrius

Kovas

Parengtų projektų skaičius – 1.

Baudžiamosios justicijos skyrius

Birželis

Parengtų projektų skaičius – 1.

Baudžiamosios justicijos skyrius

Balandis

Parengtų projektų skaičius – 1.

Baudžiamosios justicijos skyrius

Rugsėjis

Baudžiamosios justicijos skyrius

Birželis

Baudžiamosios justicijos skyrius

Birželis

Baudžiamosios justicijos skyrius

Birželis

Parengtų projektų skaičius – 1.

Parengtų projektų skaičius – 1.

Parengtų projektų skaičius – 1.

Parengtų projektų skaičius – 1.
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Parengti įstatymų projektus, kuriais būtų tobulinami bausmės
vykdymo atidėjimo, lygtinio paleidimo ir mediacijos institutai ir
(ar) diegiamos naujos laisvės atėmimo alternatyvos (elektroninių Parengtų projektų skaičius – 3.
priemonių naudojimas, naujų socialinio ryšio palaikymo
galimybių plėtojimas ir kt.).
Parengti teisės aktų projektus, kuriais būtų sukurta veiksminga ir
socialiai orientuota laisvės atėmimo bausmes atliekančių asmenų Parengtų projektų skaičius – 2.
užimtumo darbo ir kita prasminga veikla sistema.
Parengti teisės akto projektą, kuriuo būtų nustatyta pataisos
pareigūnų, dalyvavusių atskleidžiant ar ištiriant nusikalstamas
veikas ar kitus teisės pažeidimus, skatinimo pinigine išmoka
Parengtų projektų skaičius – 1.
tvarka ir kodifikuoti Tarnybos Kalėjimų departamente prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą
įgyvendinantys Vyriausybės nutarimai.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Bausmių vykdymo sistemos
skyrius

Birželis

Bausmių vykdymo sistemos
skyrius

Gruodis

Bausmių vykdymo sistemos
skyrius

Vasaris

Parengti teisės aktų projektus, susijusius su apygardų probacijos
tarnybų reorganizacija.

Parengtų projektų skaičius – 5.

Bausmių vykdymo sistemos
skyrius

Vasaris

Parengti Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m.
vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-59 „Dėl Pataisos pareigūnų
tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo
projektą.

Parengtų projektų skaičius – 1.

Bausmių vykdymo sistemos
skyrius

Kovas

Parengti teisės akto projektą dėl asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo laisvės atėmimo vietose tvarkos.

Parengtų projektų skaičius – 1.

Bausmių vykdymo sistemos
skyrius

Gruodis

Teisinio atstovavimo skyrius

Sausis–kovas

Teisinio atstovavimo skyrius
Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. pavedimu įvertinti Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo 2016 m. spalio 11 d.
sprendimą byloje C-601/14, pateikti pasiūlymus dėl jo
įgyvendinimo ir prireikus teisės aktų projektus įvykdymas
(protokolo 17 klausimas).

Pasiūlymų pateikimas.

Teisinių institucijų departamentas
Užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
valdymo sričiai priskirtų valstybės registrų ir informacinių
sistemų veiklą
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio
12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų
Parengtų projektų skaičius – 1.
patvirtinimo“ pakeitimo projektą, siekiant optimizuoti juridinių
asmenų steigimo procesą sujungiant atskiras steigimo procedūras.

Informacinių išteklių
koordinavimo skyrius

Balandis

Parengti teisės aktų projektus, kuriais būtų įgyvendinami po
įkeisto turto registravimo teisinio reguliavimo peržiūros pateikti
siūlymai optimizuoti įkeitimo registravimo procedūras.

Parengtų pateiktus siūlymus įgyvendinančių
projektų dalis – 100 proc.

Informacinių išteklių
koordinavimo skyrius

Gegužė

Parengtų projektų skaičius – 3.

Informacinių išteklių
koordinavimo skyrius

Gruodis

Patobulintų projektų skaičius – 2.

Informacinių išteklių
koordinavimo skyrius

Rugpjūtis

Informacinių išteklių
koordinavimo skyrius

Vasaris

Informacinių išteklių
koordinavimo skyrius

Per 6 mėnesius po įstatymo
priėmimo

Politikos formavimas politinių partijų veiklos srityje
Atsižvelgiant į Europos Komisijos inicijuotą Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 20 ir 22 straipsnių pažeidimo
procedūrą, parengti reikiamus Lietuvos Respublikos politinių
partijų įstatymo pakeitimus ir, jeigu bus pritarta pateiktiems
pakeitimams, šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Patobulinti Lietuvos Respublikos Seimo grąžintus Lietuvos
Respublikos Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų
įstatymo projektą Nr. XIIP-4481 ir Lietuvos Respublikos
politinių partijų įstatymo Nr. I-606 1 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektą Nr. XIIP-4482.
Rinkimų ir referendumų organizavimo ir vykdymo
reglamentavimas
Pagal gautas pastabas patobulinti Lietuvos Respublikos
balsavimo internetu sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo įstatymo Patobulintų projektų skaičius – 1.
projektą.
Seimui priėmus Balsavimo internetu sistemos sukūrimo ir
įgyvendinimo įstatymą, parengti Balsavimo internetu
Parengtų projektų skaičius – 2.
informacinės sistemos nuostatų ir šios informacinės sistemos
saugos nuostatų projektus.
Tobulinti teisinių institucijų veiklos teisinį reguliavimą
Parengti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo pakeitimo projektą ir lydimuosius įstatymų
projektus.

Parengtų projektų skaičius – 6.

Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius

Kovas

Parengti Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų
vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose

Parengtų projektų skaičius – 1.

Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius

Kovas
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius

Sausis

bylose, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 pakeitimo
įstatymo projektą.
Parengti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 570,
629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 746 ir 749 straipsnių
pakeitimo įstatymą ir lydimąjį įstatymo projektą.

Parengtų projektų skaičius – 2.

Tobulinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos reguliavimą
Parengti Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 11, 12, 13, 15, 18, 24, 30, 31,
Parengtų projektų skaičius – 3.
32, 34 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektą ir
lydimuosius įstatymų projektus.

Teisinės pagalbos skyrius

Vasaris

Tobulinti pramoninės nuosavybės apsaugą
Parengti Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII1981 pakeitimo įstatymo projektą ir lydimąjį įstatymo projektą.

Parengtų projektų skaičius – 2.

Teisinių institucijų departamentas

Kovas

Parengti Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių įstatymo
Nr. XIII-546 įgyvendinamųjų teisės aktų projektus.

Parengtų projektų skaičius – 9.

Teisinių institucijų departamentas

Balandis

Parengtų projektų skaičius – 1.

Teisinių institucijų departamentas

Spalis

Parengtų projektų skaičius – 1.

Teisinės pagalbos skyrius

Tobulinti vartotojų apsaugos teisinį reguliavimą
Parengti Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros programos
projektą.
Tobulinti teismo ekspertizės reguliavimą
Parengti Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo
Nr. IX-1161 pakeitimo projektą.
Tobulinti civilinės būklės aktų registravimo teisinį reguliavimą

Gegužė
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Teisinių institucijų departamentas

Gruodis

Teisės sistemos vystymo skyrius

Rugsėjis

Išvadų skaičius – 10.

Teisės sistemos vystymo skyrius

Sausis–gruodis

Išvadų skaičius – 805.

Teisės aktų projektų ekspertizės
skyrius

Sausis–gruodis

Parengti teisės aktų projektus 2016 m. liepos 6 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/1191, kuriuo
skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų
Parengtų teisės aktų projektų skaičius – 6.
viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir
iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012,
įgyvendinti.

Teisės sistemos departamentas
Parengti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo
Nr. XI-2220 pakeitimo įstatymo projektą.

Parengtų projektų skaičius – 1.

Išvadų teikimas
Teisės sistemos departamentas
Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų.

Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamentas
Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų priskirtose srityse.

Išvadų skaičius – 90.

Administracinės justicijos
skyrius, Baudžiamosios justicijos
skyrius, Bausmių vykdymo
sistemos skyrius

Sausis–gruodis

Teisinės pagalbos skyrius,
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius, Informacinių išteklių
koordinavimo skyrius

Sausis–gruodis

Veiklos planavimo skyrius,
Projektų įgyvendinimo ir
koordinavimo skyrius

Sausis–gruodis

Teisinių institucijų departamentas
Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų priskirtose srityse.

Išvadų skaičius – 80.

Strateginio valdymo departamentas
Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų.

Išvadų skaičius – 6.
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Rengti atsakymus į kitų institucijų paklausimus turto valdymo
klausimais.

Atsakymų skaičius – 10.

Projektų įgyvendinimo ir
koordinavimo skyrius

Sausis–gruodis

Rengti teisines išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl Teisingumo
ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų parengtų turto
valdytojų sprendimų projektų.

Atsakymų skaičius – 15.

Projektų įgyvendinimo ir
koordinavimo skyrius

Sausis–gruodis

Teisės aktų įgyvendinimo priežiūra
Teisės sistemos departamentas, Strateginio valdymo departamentas
Nagrinėti paklausimus, teisėkūros iniciatyvas, vykdyti Lietuvos
Respublikos Ministro Pirmininko pavedimus.

Išnagrinėtų paklausimų, teisėkūros iniciatyvų,
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko
pavedimų dalis – 100 proc.

Teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos
Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomas bylas tikslingumo.

Pateiktų išvadų dalis – 100 proc.

Atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos
institucijose rengiant pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų
projektų.
Atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos
institucijose, dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų darbo
grupių posėdžiuose, kituose susitikimuose.
Dalyvauti įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamą
projektą, skirtą mediacijos sistemos plėtrai (mokymų
mediatoriams organizavimas, mediatorių sąrašo – informacinės
sistemos (posistemio) sukūrimas, visuomenės informavimas apie
mediaciją, patalpų privalomajai mediacijai įgyvendinti įrengimas
ir kt.).

Posėdžių ir susitikimų, kuriuose dalyvauta,
dalis – 95 proc. visų organizuotų posėdžių ir
susitikimų.

Teisės sistemos vystymo skyrius,
Teisės aktų projektų ekspertizės
skyrius
Teisės sistemos vystymo skyrius,
Teisės aktų projektų ekspertizės
skyrius
Teisės sistemos vystymo skyrius,
Teisės aktų projektų ekspertizės
skyrius
Teisės sistemos vystymo skyrius,
Teisės aktų projektų ekspertizės
skyrius

Projekto įgyvendinimo dalis – 25 proc.

Teisės sistemos vystymo skyrius,
Veiklos planavimo skyrius

Sausis- gruodis

Teisinės pagalbos skyrius

Birželis

Parengtų pozicijų dalis – 100 proc. pagal
Europos Komisijos pateiktus pasiūlymus.

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Teisinių institucijų departamentas
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimas
Vykdyti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo ir
organizavimo stebėseną.

Įvertintų ir paskelbtų ataskaitų skaičius – 2.
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės pagalbos skyrius

Sausis–gruodis

Suorganizuotų posėdžių skaičius – 2.

Teisinės pagalbos skyrius

Sausis–gruodis

Pateiktų pasiūlymų skaičius – 1.

Teisinės pagalbos skyrius

Liepa

Parengtų rekomendacijų skaičius – 2.

Teisinės pagalbos skyrius

Gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės pagalbos skyrius

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės pagalbos skyrius

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės pagalbos skyrius

Sausis–gruodis

Koordinuoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos
veiklą (institucinė priežiūra, dalyvavimas rengiant strateginius ir
metinius veiklos planus, teikiant ataskaitas).

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinių institucijų departamentas

Sausis–gruodis

Užtikrinti Vartotojų teisių apsaugos tarybos veiklą.

Suorganizuotų posėdžių skaičius – 2.

Teisinių institucijų departamentas

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinių institucijų departamentas

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinių institucijų departamentas

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinių institucijų departamentas

Sausis–gruodis

Koordinuoti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos
veiklą (institucinė priežiūra, dalyvavimas rengiant strateginius ir
metinius veiklos planus, teikiant ataskaitas).
Užtikrinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
koordinavimo tarybos veiklą.
Pateikti pasiūlymus dėl užmokesčio bazinio dydžio, pagal kurį
apskaičiuojamas advokatams už antrinės teisinės pagalbos
teikimą ir taikinimo tarpininkams už taikinamąjį tarpininkavimą
mokamo užmokesčio dydis.
Teikti rekomendacijas, siekiant užtikrinti vienodą valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos teikimo organizavimo praktiką.
Dalyvauti darbo grupėse, komisijose valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos klausimais.
Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos klausimais.
Teikti pasiūlymus dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų
klausimų teisinės pagalbos klausimais.
Vartotojų teisių apsaugos koordinavimas

Dalyvauti darbo grupėse, komisijose vartotojų teisių apsaugos
klausimais.
Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją vartotojų
teisių apsaugos klausimais.
Teikti pasiūlymus dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų
klausimų vartotojų teisių apsaugos klausimais.
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I strateginis tikslas – siekti skaidrios, darnios ir veiksmingos teisės sistemos
0104 programa – teisės sistema
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai
Nagrinėti ir derinti Lietuvos Respublikos pozicijas Europos
Sąjungos institucijose nagrinėjamais vartotojų teisių apsaugos
klausimais.
Teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos
Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomas bylas tikslingumo.

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinių institucijų departamentas

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinių institucijų departamentas

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinių institucijų departamentas

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinių institucijų departamentas

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinių institucijų departamentas

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinių institucijų departamentas

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinių institucijų departamentas

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinių institucijų departamentas

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinių institucijų departamentas

Sausis–gruodis

Teisinės pagalbos skyrius

Sausis–gruodis

Teisinės pagalbos skyrius

Sausis–gruodis

Pramoninės nuosavybės apsaugos koordinavimas
Koordinuoti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro
veiklą (institucinė priežiūra, dalyvavimas rengiant strateginius ir
metinius veiklos planus, teikiant ataskaitas).
Dalyvauti darbo grupėse, komisijose pramoninės nuosavybės
apsaugos klausimais.
Išduoti leidimus vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar
tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus
valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip
pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar
apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ar dizaine.
Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją
pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais.
Nagrinėti ir derinti Lietuvos Respublikos pozicijas Europos
Sąjungos institucijose nagrinėjamais pramoninės nuosavybės
apsaugos klausimais.
Teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos
Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomas bylas tikslingumo.
Organizuoti strateginio dokumento dėl intelektinės nuosavybės
apsaugos sistemos pertvarkos rengimą.
Civilinės metrikacijos įstaigų veiklos koordinavimas
Teikti metodinę pagalbą civilinės metrikacijos įstaigoms civilinės
Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
būklės aktų registravimo klausimais.
Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją civilinės
Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
būklės aktų registravimo klausimais.
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0104 programa – teisės sistema
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Teisinės pagalbos skyrius

Balandis

Teisinės pagalbos skyrius

Kovas

Teisinių institucijų departamentas

Sausis–gruodis

Teisinės pagalbos skyrius,
Teisinių institucijų departamentas

Sausis–gruodis

Koordinuoti Lietuvos teismo ekspertizės centro veiklą (institucinė
priežiūra, dalyvavimas rengiant strateginius ir metinius veiklos Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
planus, teikiant ataskaitas).

Teisinės pagalbos skyrius

Sausis–gruodis

Bendradarbiauti su Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba. Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės pagalbos skyrius

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės pagalbos skyrius

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės pagalbos skyrius

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės pagalbos skyrius

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės pagalbos skyrius

Sausis–gruodis

Dalyvauti darbo grupėse, komisijose advokatų veiklos klausimais. Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės pagalbos skyrius

Sausis–gruodis

Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius

Plane nustatytais terminais

Organizuoti civilinės metrikacijos įstaigų valstybės tarnautojų
Patvirtintas mokymo planas – 1.
mokymą.
Parengti metinę civilinės būklės aktų registravimo statistinę
Parengtų ataskaitų skaičius – 2.
ataskaitą.
Teikti pasiūlymus dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų
Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
klausimų civilinės būklės aktų srityje.
Teikti siūlymus dėl išvadų pakeisti vardą, pavardę ir tvirtinti šias
Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
išvadas arba motyvuotai atsisakyti jas tvirtinti.
Teismo ekspertizės veiklos koordinavimas

Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją teismo
ekspertizės ir teismo ekspertų veiklos klausimais.
Dalyvauti darbo grupėse, komisijose teismo ekspertizės ir teismo
ekspertų veiklos klausimais.
Teisingumo ministerijos kompetencijai priskirtų advokatų veiklos
klausimų nagrinėjimas
Bendradarbiauti su Lietuvos advokatūra advokatų veiklos
klausimais.
Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją advokatų
veiklos klausimais.

Antstolių veiklos koordinavimas ir priežiūra
Eiliniai antstolių veiklos patikrinimai.

Atliktų pagal planą patikrinimų dalis –
100 proc.
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0104 programa – teisės sistema
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai
Neeiliniai antstolių veiklos patikrinimai.
Antstolių atestavimas
Antstolio, antstolio padėjėjo pažymėjimų išdavimas.

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
Atliktų pagal teisingumo ministro įsakymus
patikrinimų dalis – 100 proc.
Organizuotas antstolių atestavimas pagal
teisingumo ministro įsakymą – 100 proc.
Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.

Leidimo įkurti antstolio (antstolių) kontorą (kontoros skyrių) arba
Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.
pakeisti įkurtos kontoros (kontoros skyriaus) adresą išdavimas.
Asmenų įrašymas į antstolių padėjėjų sąrašą ir išbraukimas iš
Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.
antstolių padėjėjų sąrašo.
Organizuota teisingumo ministro paskelbtų
Antstolio kvalifikacinio egzamino ir viešo konkurso antstolio
konkursų ir įvykdytų egzaminų dalis –
vietai užimti organizavimas.
100 proc.
Asmens skyrimas antstoliu ir įrašymas į Lietuvos antstolių sąrašą. Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.
Išnagrinėtų skundų, prašymų ir teisėkūros
iniciatyvų skaičius – 100 proc.
Dalyvavimas Antstolių garbės teisme
Atstovavimas teisingumo ministro pozicijai Antstolių garbės
teisingumo ministro iškeltose drausmės bylose
teisme.
– 100 proc.
Skundų, prašymų ir teisėkūros iniciatyvų nagrinėjimas.

Atsakingi vykdytojai
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius

Įvykdymo terminas
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis

Notarų veiklos koordinavimas ir priežiūra
Eiliniai notarų veiklos patikrinimai.
Neeiliniai notarų veiklos patikrinimai.
Kandidatų į notarus (asesorių) viešo konkurso organizavimas.
Viešo konkurso notaro pareigoms užimti organizavimas.

Atliktų pagal planą patikrinimų dalis –
100 proc.
Atliktų pagal teisingumo ministro įsakymus
patikrinimų dalis – 100 proc.
Organizuota teisingumo ministro paskelbtų
konkursų dalis – 100 proc.
Organizuota teisingumo ministro paskelbtų
konkursų – 100 proc.

Leidimo įsteigti notaro (notarų) biurą arba pakeisti įsteigto biuro
Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.
buveinę išdavimas.
Notaro kvalifikacinio egzamino organizavimas.

Organizuotas egzaminas.

Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius

Plane nustatytais terminais
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
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0104 programa – teisės sistema
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Asmens skyrimas eiti notaro pareigas.

Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.

Notaro pažymėjimo išdavimas.

Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.

Skundų, prašymų ir teisėkūros iniciatyvų nagrinėjimas.

Išnagrinėtų skundų, prašymų ir teisėkūros
iniciatyvų dalis – 100 proc.

Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius

Atstovavimas teisingumo ministro pozicijai Notarų garbės
teisme.

Dalyvavimas Notarų garbės teisme teisingumo
ministro iškeltose drausmės bylose – 100 proc.

Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius

Įvykdymo terminas
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis

Religinių bendruomenių ir bendrijų registravimas ir veikla
Rengti išvadas dėl religinių bendruomenių ir bendrijų
įregistravimo ir veiklos nutraukimo.
Rengti raštus dėl atsisakymo registruoti ar įtraukti duomenų
pasikeitimą į Juridinių asmenų registrą.
Nagrinėti prašymus ir skundus dėl religinių bendruomenių ir
bendrijų veiklos.
Rengti išvadas dėl valstybės pripažinimo suteikimo religinėms
bendrijoms.
Organizuoti Komisijos valstybės institucijų, pagal savo
kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių
grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti posėdžius.

Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.
Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.
Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.
Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.
Suorganizuotų posėdžių skaičius – 1.

Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius
Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius

Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis

Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius

Sausis–gruodis

Politinių partijų registravimas ir narių sąrašų teikimas
Užtikrinti sklandų politinių partijų narių sąrašų teikimą ir
narystės nutraukimą elektroniniu būdu naudojantis Politinių
partijų narių sąrašų informacine sistema.

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Informacinių išteklių
koordinavimo skyrius

Sausis–gruodis

Rengti išvadas dėl politinių partijų įregistravimo, duomenų
pakeitimo arba veiklos nutraukimo.

Parengtų išvadų dalis – 100 proc.

Informacinių išteklių
koordinavimo skyrius

Sausis–gruodis

Rengti raštus dėl atsisakymo registruoti ar įtraukti politinių
partijų duomenų pasikeitimą į Juridinių asmenų registrą.

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Informacinių išteklių
koordinavimo skyrius

Sausis–gruodis
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Parengtų pozicijų dalis – 100 proc. pagal
Europos Komisijos pateiktus siūlymus.

Informacinių išteklių
koordinavimo skyrius

Sausis–gruodis

Posėdžių, kuriuose dalyvauta, dalis – 95 proc.

Informacinių išteklių
koordinavimo skyrius

Sausis–gruodis

Posėdžių ir susitikimų, kuriuose dalyvauta, dalis
– 95 proc.

Informacinių išteklių
koordinavimo skyrius

Sausis–gruodis

Prisidėti rengiant Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros
Pateikta informacija, pasiūlymai ir pastabos.
programinių, analitinių dokumentų ir veiklos ataskaitų projektus.

Tarptautinių sutarčių teisės
skyrius

Sausis–gruodis

Pasitelkiant kitus Teisingumo ministerijos administracijos
padalinius (pvz., Administracinės ir baudžiamosios teisės
departamentą, Teisės sistemos departamentą) ir kitas pagal
kompetenciją susijusias valstybės institucijas, organizuoti ir
koordinuoti Priverstinio dingimo komiteto patvirtintų
rekomendacijų Lietuvai dėl tolesnių priemonių, užtikrinančių
efektyvų Konvencijos dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio
dingimo įgyvendinimą Lietuvoje, stiprinant asmenų apsaugą nuo
priverstinio dingimo ir reikiamos informacijos Priverstinio
dingimo komitetui pateikimą.

Pateikti pasiūlymai dėl rekomendacijų
įgyvendinimo, surinkta, apibendrinta ir
Jungtinėms Tautoms perduota informacija –
100 proc.

Tarptautinių sutarčių teisės
skyrius

Sausis – gruodis

Atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos
institucijose dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų
projektų.

Parengtos pozicijos ir reikiama informacija,
dalyvauta 90 proc. posėdžių, parengtos
ataskaitos.

Tarptautinių sutarčių teisės
skyrius,
Teisinio bendradarbiavimo
skyrius

Sausis–gruodis

Administruoti LINESIS ir nacionalinių įgyvendinimo priemonių
duomenų bazę MNE, koordinuoti Europos Sąjungos reikalus,
derinti Lietuvos pozicijas per LINESIS.

Parengtos Lietuvos pozicijos ir jos suderintos
su kitais Teisingumo ministerijos
administracijos padaliniais ir kitomis Lietuvos
Respublikos institucijomis – 90 proc.

Tarptautinių sutarčių teisės
skyrius

Sausis–gruodis

Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai
Atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos
institucijose dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų darbo
grupių posėdžiuose, kituose susitikimuose
Atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos
institucijose rengiant pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų
projektų.
Atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos
institucijose dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų darbo
grupių posėdžiuose dėl e. teisingumo klausimų.
Atstovauti Lietuvos Respublikos interesams dalyvaujant darbo
grupių posėdžiuose, kituose susitikimuose dėl Europos Tarybos
Ministrų Komiteto rekomendacijos (2017)5 dėl elektroninio
balsavimo standartų įgyvendinimo.

Tarptautinės teisės departamentas
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0104 programa – teisės sistema
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Tarptautinių sutarčių teisės
skyrius

Sausis–gruodis

Suderintos kitų Lietuvos Respublikos
institucijų per LINESIS pateiktos pozicijos –
90 proc.
Pateikta reikalinga informacija, užpildyti
klausimynai, pagal Teisingumo ministerijos
Koordinuoti Lietuvos stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir
kompetenciją užtikrintas atstovavimas EBPO,
plėtros organizaciją (toliau – EBPO) procesą.
pagal poreikį dalyvauta EBPO darbo grupių
susitikimuose.
Dalyvauti Europos Sąjungos valstybių narių teisingumo
ministerijų bendradarbiavimo teisėkūros srityje tinkle.

Pateiktų atsakymų į gautus paklausimus dalis –
65 proc., pateiktų Teisingumo ministerijai
aktualių paklausimų dalis – 100 proc.

Dalyvauti Europos Tarybos komitetų (įskaitant pagal poreikį
GRECO) ir darbo grupių, kitų tarptautinių organizacijų
posėdžiuose.

Parengtos pozicijos ir reikiama informacija,
dalyvauta 90 proc. posėdžių, parengtos
ataskaitos.

Tarptautinių sutarčių teisės
skyrius,
Teisinio bendradarbiavimo
skyrius

Sausis–gruodis

Rengti išvadas dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos
Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomas bylas tikslingumo.

Pateikta išvadų – 100 proc.

Tarptautinių sutarčių teisės
skyrius

Sausis–gruodis

Tarptautinių sutarčių teisės
skyrius

Jungtinių Tautų nustatytu metu

Tarptautinių sutarčių teisės
skyrius

Koordinuojančios institucijos
(Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos nustatytu metu

Tarptautinių sutarčių teisės
skyrius

Sausis–spalis

Prireikus dalyvauti Lietuvos Respublikos devintojo ir dešimtojo
periodinio pranešimo pagal Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų
formų rasinės diskriminacijos panaikinimo bei Lietuvos
Pasirengta ir dalyvauta svarstant pranešimus.
Respublikos ketvirtojo pranešimo pagal Jungtinių Tautų 1966 m.
Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą gynimuose Jungtinių
Tautų komitetuose.
Dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos pranešimą pagal
Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos
Pateikta informacija, pasiūlymai ir pastabos.
panaikinimo moterims.
Dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių kontaktinės grupės veikloje,
Pasirengta ir dalyvauta Šiaurės ir Baltijos šalių
siekiant tinkamai pasirengti Šiaurės ir Baltijos šalių teisingumo
kontaktinės grupės veikloje, pateikti
ministrų susitikimui, vyksiančiam 2018 m. Reikjavike (Islandija). pasiūlymai, pastabos.

Tarptautinių sutarčių teisės
skyrius

Sausis–gruodis
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Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai
Dalyvauti Europos Tarybos MONEYVAL komiteto atliekamo
Lietuvos Respublikos pažangos kovojant su pinigų plovimu
vertinimo procese: dalyvauti pildant klausimyną, dalyvauti
MONEYVAL posėdyje, kuriame bus vertinama Lietuvos
Respublikos pažanga, nustatyti tolesnius veiksmus nacionalinei
teisės sistemai tobulinti.

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Parengti atsakymai į klausimyną, dalyvauta
posėdyje, nustatyti tolesni veiksmai nacionalinei
teisės sistemai tobulinti.

Tarptautinių sutarčių teisės
skyrius

Balandis–gegužė

Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamentas
Analizuoti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam
Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
pavaldžių įstaigų veiklą (institucinė priežiūra, dalyvavimas
rengiant strateginius ir metinius veiklos planus).
Padėti pagal kompetenciją Kalėjimų departamentui organizuoti ir
koordinuoti veiksmingą bausmių, probacijos ir suėmimo Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
vykdymą, nuteistųjų resocializacijos procesą.
Koordinuoti nacionalinių antikorupcinių priemonių įgyvendinimą,
pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant korupcijos prevencijos Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
priemones.

Bausmių vykdymo sistemos
skyrius

Sausis–gruodis

Bausmių vykdymo sistemos
skyrius

Sausis–gruodis

Baudžiamosios justicijos skyrius

Sausis–gruodis

Administracinės justicijos
skyrius, Baudžiamosios justicijos
skyrius, Bausmių vykdymo
sistemos skyrius

Sausis–gruodis

Dalyvauti EBPO darbo grupės prieš papirkimą sudarant
tarptautinius verslo sandorius veikloje, koordinuoti ir pagal Dalyvauta 100 proc. posėdžių, parengtos
kompetenciją atstovauti Lietuvos pozicijai Lietuvos vertinimo ataskaitos.
metu.

Baudžiamosios justicijos skyrius

Sausis–gruodis

Dalyvauti darbo grupėse, komisijose administracinės, bausmių
vykdymo ir baudžiamosios justicijos klausimais.

Baudžiamosios justicijos skyrius,
Administracinės justicijos
skyrius, Bausmių vykdymo
sistemos skyrius

Sausis–gruodis

Analizuoti teisėkūros iniciatyvas, formuoti Teisingumo
ministerijos poziciją administracinės, bausmių vykdymo ir
baudžiamosios justicijos politikos klausimais.

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Priemonė 0104-01-02-02 – specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms civilinės būklės aktams registruoti (asignavimai: 1 976,0 tūkst. eurų)
Teisinių institucijų departamentas, Strateginio valdymo departamentas, Finansų skyrius
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0104 programa – teisės sistema
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Teisinės pagalbos skyrius,
Veiklos planavimo skyrius

Balandis–rugpjūtis

Nustatyti lėšų poreikį civilinės būklės aktams registruoti pagal
savivaldybes.

Apskaičiuotas lėšų poreikis, prireikus
patikslinta lėšų poreikio apskaičiavimo
metodika.

Pervesti savivaldybėms dotacijas civilinės būklės aktams
registruoti.

Pateiktos mokėjimo paraiškos, užregistruotos
perduodamos dotacijos.

Finansų skyrius

Kiekvieną ketvirtį

Užtikrinti savivaldybių atsiskaitymą už valstybės biudžeto lėšų
panaudojimą.

Pateiktų ataskaitų dalis – 100 proc.
Nustatytais terminais pateikta apibendrinta
informacija Lietuvos Respublikos finansų
ministerijai.

Finansų skyrius

Kiekvieną ketvirtį

Priemonė 0104-01-01-03 – organizuoti transporto avarijų ir incidentų tyrimus, nustatyti jų priežastis, teikti saugos rekomendacijas
(asignavimai: 83,6 tūkst. eurų)
Transporto avarijų ir incidentų tyrimo skyrius
Atlikti orlaivių avarijų ir pavojingų incidentų saugos tyrimus ir
prireikus parengti saugos rekomendacijas.

Atlikti jūrų laivų avarijų ir pavojingų incidentų saugos tyrimus ir
prireikus parengti saugos rekomendacijas.

Atlikti geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų
saugos tyrimus ir prireikus parengti saugos rekomendacijas.
Paskelbti metinę saugos apžvalgą siekiant informuoti visuomenę
apie bendrą aviacijos, jūrų laivų ir geležinkelių transporto saugos
lygį.

Parengtos saugos tyrimų ataskaitos
(pagal teisines, finansines, materialines ir
žmogiškųjų išteklių galimybes atsižvelgiant į
avarijų ir pavojingų incidentų kiekį ir tipą).
Parengtos saugos tyrimų ataskaitos
(pagal teisines, finansines, materialines ir
žmogiškųjų išteklių galimybes atsižvelgiant į
avarijų ir pavojingų incidentų kiekį ir tipą).
Parengtos saugos tyrimų ataskaitos
(pagal teisines, finansines, materialines ir
žmogiškųjų išteklių galimybes atsižvelgiant į
katastrofų ir eismo įvykių kiekį ir tipą).
Parengta ir paskelbta metinė saugos apžvalga
– 1.

Transporto avarijų ir incidentų
tyrimo skyrius

Sausis–gruodis

Transporto avarijų ir incidentų
tyrimo skyrius

Sausis–gruodis

Transporto avarijų ir incidentų
tyrimo skyrius

Sausis–gruodis

Transporto avarijų ir incidentų
tyrimo skyrius

Kovas

Rinkti informaciją apie orlaivių, jūrų laivų ir geležinkelių
transporto saugą avarijų prevencijos tikslais.

Atsižvelgiant į gautos informacijos svarbumą
saugai parengtos saugos rekomendacijos.

Transporto avarijų ir incidentų
tyrimo skyrius

Sausis–gruodis

Dalyvauti Lietuvos Respublikos, užsienio šalių ir tarptautinių
organizacijų ir institucijų, susijusių su orlaivių, jūrų laivų ir
geležinkelių transporto sauga ir saugos tyrimais, veikloje.

Keitimasis informacija, pasiūlymų ir pastabų
teikimas, dalyvavimas susitikimuose
(pagal finansines galimybes ir poreikį).

Transporto avarijų ir incidentų
tyrimo skyrius

Sausis–gruodis
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0104 programa – teisės sistema
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Priemonė 0104-01-01-05 – vykdyti visuomenės teisinio švietimo veiklas (asignavimai: 102,0 tūkst. eurų)
Visuomenės informavimo skyrius
Surengti mokslinės studijos, skirtos Lietuvos teisės raidai 19182018 m., pristatymą.

Renginių skaičius – 1.

Visuomenės informavimo skyrius

Vasaris–kovas

Sukurti mobiliąją aplikaciją „Žinau savo teises“, skirtą
įsigaliosiančiam Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui,
vyresniųjų klasių moksleiviams (įsigyti paslaugą ir atlikti jos
teikimo priežiūrą).

Visuomenės teisinio švietimo projektas – 1.

Visuomenės informavimo skyrius

Vasaris–gegužė

Parengti teisinio švietimo publikacijų ciklą regioninei
žiniasklaidai („Klausiate – atsakome“).

Publikacijų skaičius – 10.

Visuomenės informavimo skyrius

Kovas–gruodis

Visuomenės informavimo skyrius

Balandis–spalis

Prižiūrėti ir atnaujinti Visuomenės teisinio švietimo paskyrą
„Žinau savo teises“ socialiniame tinkle Facebook, didinti
paskyros sekėjų skaičių.

Paskyros atnaujinimų skaičius – 60, sekėjų
skaičius metų pabaigoje – ne mažiau kaip Visuomenės informavimo skyrius
14 000.

Sausis–gruodis

Organizuoti renginių ciklą regionuose.

10 renginių, ne mažiau kaip 500 dalyvių.

Sausis–gruodis

Konkursas regioninei žiniasklaidai bendradarbiaujant su Lietuvos
Konkursas, apdovanojimų renginys.
žurnalistų sąjunga.

Visuomenės informavimo skyrius

Organizuoti Konstitucijos egzaminą (įsigyti paslaugą ir atlikti jos Egzamine dalyvavusių asmenų skaičius –
Visuomenės informavimo skyrius
teikimo priežiūrą).
29 000.
4 viešos paskaitos. Klausytojų skaičius – ne
Visuomenės informavimo skyrius
mažiau kaip 400.

Organizuoti paskaitų ciklą Teisingumo ministerijoje.

Spalis

Vasaris–gegužė

Priemonė 0104-01-03-01 – apmokėti būtinąsias vykdymo išlaidas pagal antstolių prašymus (asignavimai: 3,0 tūkst. eurų)
Teisinių institucijų departamentas, Finansų skyrius
Apmokėti būtinąsias vykdymo išlaidas pagal antstolių prašymus.

Apmokėtų antstolių prašymų dalis – 100 proc.

Teisinės veiklos koordinavimo
skyrius,
Finansų skyrius

Sausis–gruodis
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0104 programa – teisės sistema
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Priemonė 0104-01-03-02 – pagal vykdytinus dokumentus atlyginti asmenims turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, ir
atstovauti Lietuvos Respublikos interesams tarptautiniuose arbitražo teismuose (asignavimai: 363,0 tūkst. eurų)
Teisinio atstovavimo skyrius, Finansų skyrius
Teismo sprendimų įvertinimas ir perdavimas vykdyti Finansų
skyriui.

Teismo sprendimų skaičius – 900.

Teisinio atstovavimo skyrius

Sausis–gruodis

Nagrinėti asmenų prašymus ir rengti sprendimus dėl žalos
atlyginimo ne teismo tvarka.

Sprendimų skaičius – 20.

Teisinio atstovavimo skyrius

Sausis–gruodis

Užregistruoti ir apmokėti sprendimus dėl žalos atlyginimo.

Apmokėtų sprendimų dalis – 100 proc.

Finansų skyrius

Sausis–gruodis

Priemonė 0104-02-01-02 – teikti išvadas dėl tarptautinių susitarimų ir rengti dokumentus tarptautiniams susitarimams sudaryti (asignavimai: 127,1 tūkst. eurų)
Teisės sistemos departamentas
Teikti išvadas dėl tarptautinių susitarimų.

Pateiktų išvadų dalis – 100 proc.

Teisės sistemos vystymo skyrius,
Teisės aktų projektų ekspertizės
skyrius

Sausis–gruodis

Tarptautinių sutarčių teisės
skyrius

Sausis–gruodis

Teisinio bendradarbiavimo
skyrius,
Tarptautinių sutarčių teisės
skyrius

Sausis–gruodis

Tarptautinės teisės departamentas
Teikti išvadas dėl atitikties nacionalinei teisei: 1) Lietuvos
Respublikos tarptautinių sutarčių projektų; 2) tarptautinės
sutarties statuso neturinčių tarptautinio pobūdžio Lietuvos
Respublikos ar jos Vyriausybės vardu sudaromų susitarimų
Pateiktų išvadų dalis – 100 proc.
projektų, kai Teisingumo ministerija laikoma suinteresuota
institucija; 3) tarptautinių tarpžinybinių susitarimų projektų, kai
Teisingumo ministerija laikoma suinteresuota institucija.
Rengti sutartis, derinti sutarčių projektus, rengti teisės aktų
projektus, būtinus sutartims pasirašyti ir (ar) ratifikuoti, pasirašyti Parengtų projektų skaičius – 3.
sutartis dėl tarptautinio bendradarbiavimo, ekstradicijos, nuteistų Pasirašytų sutarčių skaičius – 1.
asmenų perdavimo.

Priemonė 0104-02-02-02 – atstovauti valstybei Europos Žmogaus Teisių Teismo bylose, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete ir koordinuoti Europos
Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymą Lietuvoje (asignavimai: 152,5 tūkst. eurų)
Atstovavimo Europos Žmogaus Teisių Teisme skyrius
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Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Argumentuotų Vyriausybės pastabų ir
papildomų pastabų, kitų dokumentų
parengimas ir pateikimas einamaisiais ir
ankstesniais metais Vyriausybei perduotose
EŽTT ir JT Žmogaus teisių komiteto bylose,
laikantis nustatytų terminų, dalis – 100 proc.

Atstovavimo Europos Žmogaus
Teisių Teisme skyrius

Sausis–gruodis

Parengtų dokumentų, susijusių su einamaisiais
ir ankstesniais metais priimtų EŽTT sprendimų
bylose prieš Lietuvą vykdymu, dalis –
100 proc.

Atstovavimo Europos Žmogaus
Teisių Teisme skyrius

Sausis–gruodis

Išvadų (pastabų) ir (ar) pasiūlymų dėl teisinio reguliavimo
tobulinimo siekiant teisės aktų ir (ar) teisinės praktikos atitikties
Konvencijai, atsižvelgiant į EŽTT praktiką, parengimas.

Pagal suinteresuotų asmenų kreipimąsi laiku
pateiktų išvadų (pastabų) ir (ar) siūlymų dėl
teisės aktų projektų atitikties Konvencijai
vertinimo mechanizmo tobulinimo ir dėl
teisinio reguliavimo tobulinimo, atsižvelgiant į
EŽTT praktiką, dalis – 100 proc.

Atstovavimo Europos Žmogaus
Teisių Teisme skyrius

Sausis–gruodis

Einamaisiais metais padėti užtikrinti pakankamą informacijos
sklaidą apie Konvenciją ir EŽTT praktiką Lietuvos teismams,
kitoms valdžios institucijoms ir visuomenei.

Pagal kompetenciją parengta ir Lietuvos
institucijoms ir visuomenei išplatinta teikiama
informacija apie einamaisiais metais EŽTT
perduotas bylas ir EŽTT praktiką, taip pat kita
svarbi informacija apie Konvenciją ir jos
įgyvendinimą, kitaip prisidėta prie Konvencijos
žinomumo didinimo – 100 proc.

Atstovavimo Europos Žmogaus
Teisių Teisme skyrius

Sausis–gruodis

Padėti užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvos interesams
Europos Žmogaus Teisių Teisme (toliau – EŽTT) ir Jungtinių
Tautų (toliau – JT) Žmogaus teisių komitete
Argumentuotų Vyriausybės pastabų ir papildomų pastabų
parengimas ir pateikimas Vyriausybei perduotose EŽTT ir JT
Žmogaus teisių komiteto bylose laikantis nustatytų terminų.
Padėti koordinuoti EŽTT sprendimų bylose prieš Lietuvą
vykdymą – reikiamų individualiųjų ir bendrųjų priemonių
priėmimą
Parengti dokumentus dėl EŽTT priteisto teisingo atlyginimo
išmokėjimo; prireikus parengti raštus kitoms institucijoms dėl
kitų individualiųjų ir (ar) bendrųjų priemonių; parengti raštus
Europos Tarybos Ministrų Komitetui dėl EŽTT priimtų
sprendimų bylose prieš Lietuvą vykdymo – apie sumokėtą EŽTT
priteistą teisingą atlyginimą ir įgyvendintas individualiąsias ir
bendrąsias priemones, taip pat dėl kitos reikšmingos papildomos
informacijos.
Padėti įgyvendinti Europos žmogaus teisių konvencijos (toliau –
Konvencija) pažeidimų prevenciją

20
I strateginis tikslas – siekti skaidrios, darnios ir veiksmingos teisės sistemos
0104 programa – teisės sistema
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Per einamuosius metus atnaujinti su EŽTT ir
JT Žmogaus teisių komiteto perduotomis
bylomis ir priimtais sprendimais bei nutarimais
bylose prieš Lietuvą susiję statistiniai
duomenys.
Per einamuosius metus nuolat naujinta
Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių
Teisme svetainė internete.

Priemonė 0104-02-03-01 – teikti teisinę pagalbą, užtikrinti Lietuvos ir užsienio teismų bei kitų institucijų susižinojimą (asignavimai: 125,1 tūkst. eurų)
Tarptautinės teisės departamentas
Rengti atsakymus į paklausimus dėl Europos arešto orderio
išdavimo ir ekstradicijos prašymus.

Parengtų atsakymų dėl Europos arešto orderio ir
ekstradicijos prašymų skaičius – 30.

Teisinio bendradarbiavimo
skyrius

Sausis–gruodis

Nagrinėti prašymus dėl nuteistų asmenų perdavimo, rengti
sprendimų projektus.

Perduotų nuteistų asmenų skaičius – 50.

Teisinio bendradarbiavimo
skyrius

Sausis–gruodis

Tarpininkauti teikiant teisinę pagalbą (įskaitant fizinių asmenų ir
teisminių institucijų paklausimus teisinės pagalbos klausimais).

Išsiųstų / gautų raštų skaičius – 3 900 / 4 500.

Teisinio bendradarbiavimo
skyrius

Sausis–gruodis

Teisinio bendradarbiavimo
skyrius

Sausis–gruodis

Teikti metodinę pagalbą teismams, t. y. teikti konsultacijas,
rengti aplinkraščius ir teikti juos teismams.
Dalyvauti Europos teisminių tinklų veikloje (civilinėse ir
baudžiamosiose bylose), t. y. užtikrinti paklausimų pateikimą
tinklui ir koordinuoti atsakymų į paklausimus rengimą,
koordinuoti klausimynų pildymą, pildyti klausimynus.
Vykdyti organizacinį bendradarbiavimą su užsienio valstybių
ministerijomis ir kitomis institucijomis, užtikrinant tinkamą
Teisingumo ministerijos vadovų vizitų į užsienį ir užsienio
delegacijų vizitų Lietuvoje organizavimą.

Suteikta konsultacijų – 100 proc.
Parengta ir pateikta aplinkraščių – 2.
Paklausimų skaičius – 10.
Klausimynų skaičius – 3.

Numatomų vizitų skaičius – 10.

Teisinio bendradarbiavimo
skyrius

Teisinio bendradarbiavimo
skyrius

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Priemonė 0104-04-01-01 – organizuoti ir vykdyti veiklos planavimą, stebėseną ir kontrolę (asignavimai: 2 326,2 tūkst. eurų)
Teisinio atstovavimo skyrius
Ginti valstybės, Vyriausybės ar Teisingumo ministerijos
(ministro) interesus teismuose (kitose institucijose): pozicijos

Palankių teismo sprendimų dalis – 50 proc.

Teisinio atstovavimo skyrius

Sausis–gruodis
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Teisinio atstovavimo skyrius

Sausis–gruodis

Centralizuotas vidaus audito
skyrius

Plane nustatytais terminais

bylose (ginčuose) pasirinkimas, procesinių dokumentų rengimas
ir atstovavimas teismuose (kitose institucijose).
Vertinti ūkines ir komercines sutartis.

Peržiūrėtų sutarčių skaičius – 40.

Centralizuotas vidaus audito skyrius
Pagal su teisingumo ministru suderintą veiklos planą atlikti
audituojamų subjektų vidaus auditą.

Plano įgyvendinimas.

Strateginio valdymo departamentas
Personalo administravimas
Organizuoti Teisingumo ministerijos personalo priėmimą,
atleidimą, konkursus.

Priėmimo, atleidimo, konkursų organizavimas
pagal poreikį.

Personalo valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Peržiūrėti Teisingumo ministerijoje dirbančio personalo asmens
bylas ir jas sutvarkyti pagal reikalavimus.

Peržiūrėtų asmens bylų skaičius – 30.

Personalo valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Peržiūrėti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų
vadovų asmens bylas ir jas sutvarkyti pagal reikalavimus.

Peržiūrėtų asmens bylų skaičius – 15.

Personalo valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Vertinamų statutinių valstybės tarnautojų
skaičius – 17.

Personalo valdymo skyrius

Sausis–vasaris

Organizuoti Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojų 18–20
kategorijų ir Teisingumo ministerijai pavaldžių įstaigų vertinimo
komisijos narių vertinimą.

Pagal poreikį.

Personalo valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Organizuoti personalo mokymą.

Mokymuose dalyvavusių darbuotojų dalis –
70 proc.

Personalo valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Organizuoti studentų praktiką.

Praktiką atliekančių studentų skaičius – 12.

Personalo valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Rengti individualius teisės aktų projektus atostogų,
komandiruočių, valstybės tarnybos stažo, individualaus darbo
laiko, leidimų dirbti kitą darbą, kitais personalo valdymo
klausimais.

Pagal poreikį.

Personalo valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Organizuoti Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojų
vertinimą, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų
vadovų vertinimą.

Vertinamų valstybės tarnautojų skaičius – 140.
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Atnaujinti elektroninio parašo sertifikatus, esančius valstybės
tarnautojų pažymėjimuose.

Rengti teisingumo ministro įsakymų projektus dėl Teisingumo
ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų administracijos struktūros ir
pareigybių sąrašo pakeitimo, pareigybių aprašymų pakeitimo.

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
Pagal poreikį.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Personalo valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Personalo valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Projektų įgyvendinimo ir
koordinavimo skyrius

Kovas–gruodis

Teisingumo ministro įsakymų dėl Teisingumo
ministerijos struktūros ir pareigybių sąrašo
pakeitimo projektų skaičius – pagal poreikį.
Parengtų projektų dėl Teisingumo ministerijai
pavaldžių įstaigų administracijos struktūros
patvirtinimo skaičius – pagal poreikį.

Viešųjų pirkimų vykdymas
Parengti ir prireikus tikslinti Teisingumo ministerijos 2018 m.
viešųjų pirkimų planą.

Parengtas viešųjų pirkimų planas – 1.

Organizuoti Teisingumo ministerijos vykdomus viešuosius
pirkimus.

Vykdant pirkimo procedūras pretenzijų gauta
ne daugiau kaip dėl 2 proc. pirkimų.

Laiku teikti Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimus ir ataskaitas apie Laiku pateiktų ataskaitų, skelbimų dalis –
viešųjų pirkimų procedūras.
100 proc.

Teisingumo ministerijos viešojo
pirkimo komisija, Projektų
įgyvendinimo ir koordinavimo
skyrius
Projektų įgyvendinimo ir
koordinavimo skyrius

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Turto priežiūra
Organizuoti administracinio pastato ir ūkio priežiūrą, automobilių
nuomos ir keleivių vežimo paslaugas, vykdyti su tuo susijusių
Skundų skaičius – 0.
sutarčių kontrolę.
Darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos
užtikrinimo procesų organizavimas.

Prižiūrėti Teisingumo ministerijos kompiuterinį ir
telekomunikacinį tinklą, jo techninę įrangą, užkardas,
telekomunikacinę stotį, serverius ir kompiuterines darbo vietas.

Teisingumo ministerijos darbuotojų
instruktavimas laiku – 100 proc.
Kontroliuojančių kompetentingų institucijų
pastabų skaičius – ne daugiau kaip 1.
Skundų skaičius – 0.
Konfigūruotų kompiuterių skaičius – 20.

Projektų įgyvendinimo ir
koordinavimo skyrius

Sausis–gruodis

Projektų įgyvendinimo ir
koordinavimo skyrius

Sausis–gruodis

Projektų įgyvendinimo ir
koordinavimo skyrius

Sausis–gruodis
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Esminių sutrikimų skaičius – ne daugiau kaip
5.

Projektų įgyvendinimo ir
koordinavimo skyrius

Sausis–gruodis

Surinkti informaciją iš pavaldžių įstaigų ir Teisingumo
ministerijos administracijos padalinių, ją apibendrinus parengti
pirminį strateginio veiklos plano projektą ir pateikti Lietuvos
Respublikos finansų ministerijai ir Vyriausybės kanceliarijai.

Parengtas ir su Teisingumo ministerijos
administracijos padaliniais ir vadovybe
suderintas strateginio veiklos plano projektas.

Veiklos planavimo skyrius

Gegužė

Pasiruošti Finansų ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos ir
teisingumo ministro diskusijoms apie planuojamus pasiekti
rezultatus ir asignavimus, per kurias priimami sprendimai dėl
2019–2021 m. maksimalių valstybės biudžeto asignavimų limitų
skyrimo ministrų valdymo sritims.

Parengta diskusijoms reikalinga informacija.

Veiklos planavimo skyrius

Gegužė–birželis

Patikslinti strateginio veikos plano projektą pagal 2019–2021 m.
teisingumo ministro valdymo sritims numatomus skirti
maksimalius valstybės biudžeto asignavimų limitus ir pateikti
Finansų ministerijai ir Vyriausybės kanceliarijai.

Pagal numatomus skirti maksimalius
asignavimų limitus patikslintas ir su
Teisingumo ministerijos administracijos
padaliniais ir vadovybe suderintas strateginio
veiklos plano projektas.

Veiklos planavimo skyrius

Rugpjūtis

Patikslinti strateginio veiklos plano projektą po Vyriausybės
kanceliarijos ir Finansų ministerijos pastabų ir pateikti Lietuvos
Respublikos Ministrui Pirmininkui derinti.

Su Ministru Pirmininku suderintas strateginio
veiklos plano projektas.

Veiklos planavimo skyrius

Lapkritis

Patvirtinti ir paskelbti strateginį veikos planą.

Patvirtintas strateginis veiklos planas.

Veiklos planavimo skyrius

Gruodis

Parengti, suderinti ir patvirtinti Teisingumo ministerijos 2018 m.
veiklos planą.

Patvirtintas Teisingumo ministerijos 2018 m.
veiklos planas.

Veiklos planavimo skyrius

Kovas

Peržiūrėti, prireikus koreguoti, parengti tvirtinti teisingumo
ministro valdymo sričių įstaigų pateiktų 2018 m. veiklos planų
projektus.

Veiklos planų projektų skaičius – 8.

Veiklos planavimo skyrius

Kovas

Atlikti spausdinimo, kopijavimo, įgarsinimo, vertimo ir
konferencinės įrangos priežiūrą.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2019–
2021 m. strateginio veiklos plano (toliau – strateginis veiklos
planas) rengimas

2018 m. veiklos planų parengimas
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Veiklos planavimo skyrius

Kovas

Suderintas veiklos planas.

Veiklos planavimo skyrius

Balandis

Parengti 2018 m. valstybės biudžeto programų sąmatas su
skaičiavimais ir pateikti Finansų ministerijai.

Patvirtintos 2018 m. biudžeto programų
sąmatos su skaičiavimais.

Veiklos planavimo skyrius

Sausis

Finansų ministerijai pateikti informaciją apie 2019–2021 m.
planuojamą biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės
biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų
lėšų įstaigos programoms finansuoti paskirstymą, numatomą
gauti Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą,
netęstinas programas (priemones) ir kt.

Pateiktas informacijos paketas Finansų
ministerijai (gauta ir apibendrinta informacija iš
pavaldžių įstaigų).

Veiklos planavimo skyrius

Kovas

Surinkti informaciją iš pavaldžių įstaigų ir įvertinti 2019 m.
asignavimų poreikį.

Gautas ir įvertintas 2019 m. asignavimų
poreikis.

Veiklos planavimo skyrius

Balandis

Parengti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo
sričių 2019 m. biudžeto programų asignavimų poreikio projektus
ir pateikti Vyriausybės kanceliarijai ir Finansų ministerijai.

Parengtas teisingumo ministro valdymo sričių
biudžeto projektas.

Veiklos planavimo skyrius

Gegužė

Paskirstyti teisingumo ministro valdymo sritims numatomus
skirti 2019–2021 m. maksimalius asignavimus pavaldžioms
įstaigoms, savivaldybėms ir šią informaciją pateikti pavaldžioms
įstaigoms, savivaldybėms ir Finansų ministerijai.

Paskirstyti asignavimai.

Veiklos planavimo skyrius

Liepa

Parengti 2019–2021 m. valstybės biudžeto programų sąmatų
projektus, neviršijant maksimalių asignavimų limitų, ir pateikti
Finansų ministerijai.

Pagal maksimalius asignavimų limitus
patikslintas teisingumo ministro valdymo sričių
biudžeto projektas.

Veiklos planavimo skyrius

Liepa–rugpjūtis

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2018–2020 m.
strateginio veiklos plano tvirtinimas ir 2018 m. veiklos plano
derinimas
Peržiūrėti, prireikus koreguoti, parengti tvirtinti Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos 2018–2020 m. strateginio veiklos Patvirtintas strateginis veiklos planas.
plano projektą.
Peržiūrėti, prireikus koreguoti, parengti derinti Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos 2018 m. veiklos planą.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių
biudžeto projekto ir biudžeto rengimas
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Patikslintas ir patvirtintas teisingumo ministro
valdymo sričių biudžeto projektas.

Veiklos planavimo skyrius

Lapkritis–gruodis

Prireikus patikslinti teisingumo ministro valdymo sričių biudžetą Priėmus Biudžeto įstatymą patikslintas
po Lietuvos Respublikos biudžeto įstatymo priėmimo.
teisingumo ministro valdymo sričių biudžetas.

Veiklos planavimo skyrius

Gruodis

Veiklos planavimo skyrius

Gegužė

Atsižvelgiant į nustatytus valstybės kapitalo investicijų
maksimalius limitus, patikslinti ir pateikti Finansų ministerijai
Patikslintas Lietuvos Respublikos teisingumo
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2019– ministro valdymo sričių 2019–2021 m.
2021 m. valstybės investicijų planą, siūlomą įtraukti į 2019–2021 valstybės investicijų planas.
m. valstybės investicijų programos projektą.

Veiklos planavimo skyrius

Rugpjūtis

Parengtos teisingumo ministro valdymo sričių
Parengti teisingumo ministro valdymo sričių valstybės investicijų
einamųjų metų valstybės investicijų
panaudojimo ataskaitas.
panaudojimo pusmetinė ir metinė ataskaitos.

Veiklos planavimo skyrius

Kovas, liepa

Po Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos pastabų
patikslinti ir patvirtinti 2019–2021 m. teisingumo ministro
valdymo sričių biudžetą.

Valstybės kapitalo investicijų programos projekto rengimas
Parengti ir pateikti Finansų ministerijai Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro valdymo sričių 2019–2021 m. valstybės
investicijų planą, siūlomą įtraukti į 2019–2021 m. valstybės
investicijų programos projektą.

Parengtas Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro valdymo sričių 2019–2021 m.
valstybės investicijų planas.

Kokybės vadybos sistemos (ISO 9001:2008) priežiūra
Įvertinti kokybės vadybos sistemos atnaujinimo poreikį ir
parengti sertifikavimo pagal ISO 9001:2015 standarto versiją
planą.

Parengtas kokybės vadybos sistemos
atnaujinimo ir sertifikavimo planas.

Veiklos planavimo skyrius

Balandis–gegužė

Strateginio veiklos plano, kitų strateginių dokumentų
įgyvendinimo stebėsena ir ataskaitų parengimas
Surinkti informaciją iš pavaldžių įstaigų ir Teisingumo
ministerijos administracijos padalinių apie 2017 m. veiklą,
Pateikta Vyriausybei ir paskelbta 2017 m.
apibendrinti gautą informaciją, parengti 2017 m. Teisingumo
Teisingumo ministerijos veiklos ataskaita.
ministerijos veiklos ataskaitą, ją pateikti Vyriausybei ir paskelbti.

Veiklos planavimo skyrius

Vasaris–kovas

Surinkti informaciją ir stebėsenos informacinei sistemai pateikti
duomenis apie 2018 m. I–III ketv. veiklos rezultatus.

Veiklos planavimo skyrius

Balandis, liepa, spalis

Stebėsenos informacinei sistemai pateikti
duomenys apie I–III ketv. veiklos rezultatus.

26
I strateginis tikslas – siekti skaidrios, darnios ir veiksmingos teisės sistemos
0104 programa – teisės sistema
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Rengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
Parengtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įgyvendinimo plano veiksmų įgyvendinimo pažangos informaciją
prioritetų įgyvendinimo ataskaitų skaičius – 12.
ir pateikti į Stebėsenos informacinę sistemą (SIS)..

Veiklos planavimo skyrius

Kiekvieno mėnesio 15 d.

Teikti informaciją tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimo
ataskaitoms.

Veiklos planavimo skyrius

Sausis, balandis, liepa, spalis

Veiklos planavimo skyrius

Kovas

Pateikta informacija ataskaitoms – pagal
poreikį.

Iš pavaldžių įstaigų ir Teisingumo ministerijos administracijos
Stebėsenos informacinei sistemai pateikta
padalinių surinkti ir apibendrinti informaciją apie veiklos
veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų
efektyvumo vertinimo kriterijus ir jų reikšmes pateikti stebėsenos
ataskaita.
informacinei sistemai.
Dokumentų valdymas ir archyvo administravimas
Gautų dokumentų registravimas ir paskirstymas vykdytojams
(dokumento nuskaitymas, įtraukimas į Dokumentų valdymo
sistemą, rezoliucijos kūrimas Dokumentų valdymo sistemoje).

Užregistruotų ir priskirtų byloms dokumentų
skaičius – 100 proc. (gautų – 28 100, išsiųstų –
15 400, vidaus – 6 700).

Dokumentų valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Tvarkyti sudarytas bylas ir sudaryti nuolat, ilgai ir trumpai
saugomų bylų apyrašus, nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus
derinti su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu.

Nuolat ir ilgai saugomų bylų skaičius – 380,
nuolat saugomų elektroninių dokumentų
skaičius – 270 vnt., apyrašų projektų skaičius –
3 (suderinti su Lietuvos valstybės naujuoju
archyvu). Sudaryta 20 trumpai saugomų bylų,
4 apyrašų projektai.

Dokumentų valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Rengti dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą,
Teisingumo ministerijos istorijos ir dokumentų sutvarkymo
pažymą, dokumentacijos plano suvestinę, dokumentų naikinimo
aktus, juos derinti su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu.

Dokumentų, suderintų su Lietuvos valstybės
naujuoju archyvu, skaičius – 10.

Dokumentų valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Derinti Teisingumo ministerijai pavaldžių ar įsteigtų įstaigų
dokumentacijos planų, dokumentų registrų sąrašų, ilgo saugojimo Suderintų projektų skaičius – 2.
apyrašų projektus.

Dokumentų valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Teisės aktų projektų ir išvadų dėl teisės aktų projektų skelbimas
Teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS).

Dokumentų valdymo skyrius

Sausis–gruodis

TAIS paskelbtų projektų dalis – 100 proc.
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Dokumentų valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Dokumentų valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Užtikrinti, kad kiekvieną dieną Teisingumo ministerijos serveryje
būtų atnaujinta informacija, gaunama iš Vyriausybės
kanceliarijos elektroninės dokumentų mainavietės, taip pat
užtikrinti, kad teisingumo ministras, teisingumo viceministrai,
Pagrįstų skundų skaičius – ne daugiau kaip 2.
Teisingumo ministerijos kancleris laiku gautų Vyriausybės
posėdžių, pasitarimų, ministerijų atstovų (viceministrų,
ministerijų kanclerių) pasitarimų medžiagą.

Dokumentų valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Rengti ataskaitas apie iš Vyriausybės kanceliarijos gautus
Teisingumo ministerijos neįvykdytus pavedimus ir jas teikti
teisingumo ministrui, teisingumo viceministrams, Teisingumo
ministerijos kancleriui.

Skundų skaičius – 0.

Dokumentų valdymo skyrius

Kas savaitę

Vadovaujantis kalbos taisyklingumo, aiškumo, tikslumo, logikos
ir kitais kriterijais, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų
projektų atitikties bendrinės lietuvių kalbos normoms ir
raštvedybos taisyklių reikalavimams.

Projektų, dėl kurių teiktos pastabos, skaičius –
1100.

Dokumentų valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Pagal kompetenciją teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas
Teisingumo ministerijos ir įstaigų prie Teisingumo ministerijos

Suteiktų konsultacijų skaičius – iki 1100.

Dokumentų valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Registruoti TAIS gautus teisės aktų projektus ir išvadas.

Užregistruotų dokumentų dalis – 100 proc.

Dokumentų valdymo sistemos administravimas ir priežiūra
Nustatyti kiekvienam darbuotojui reikiamus parametrus, esant
būtinybei suteikti vartotojams naujas teises. Tvarkyti išorinius
kontaktus, esant būtinybei kurti naujus registrus ir bylas, šalinti
Skundų skaičius – 0.
registratorių ir vartotojų klaidas. Rengti ataskaitas apie siunčiamą
ir gaunamą korespondenciją ir vykdymo kontrolę.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės
pasitarimų, Tarpinstitucinių pasitarimų, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės pavedimų medžiagos administravimas

Užtikrinti teisės aktų projektų ir kitokių raštų atitiktį bendrinės
lietuvių kalbos normoms
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Į Teisingumo ministeriją atvykusių asmenų
aptarnavimo kokybė – 95 proc. (asmenų, kurie
kreipėsi į Teisingumo ministeriją, skaičius –
400).

Dokumentų valdymo skyrius

Sausis–gruodis

Visuomenės informavimo skyrius

Sausis–gruodis

valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo
sutartis, lietuvių kalbos ir teisės terminologijos klausimais.
Teisingumo ministerijoje įgyvendinti vieno langelio principą

Teisingumo ministerijoje įgyvendinti vieno langelio principą.

Visuomenės informavimo skyrius
Teikti informaciją apie Teisingumo ministerijos veiklą
žiniasklaidai ir visuomenei.

Atsakytų paklausimų dalis – 100 proc.
Parengtų pranešimų spaudai skaičius – 100.

Teisingumo ministerijos interneto svetainės atnaujinimas ir
perkėlimas į portalą „Mano Vyriausybė“.

Perkelta ir atnaujinta įstaigos interneto svetainė. Visuomenės informavimo skyrius

Tvarkyti Teisingumo ministerijos interneto ir intraneto svetainių
turinį pagal teisės aktų reikalavimus.

Interneto svetainės atitiktis
reikalavimams – 95 proc.

Visuomenės informavimo skyrius

Sausis–gruodis

Prižiūrėti ir atnaujinti Teisingumo ministerijos paskyrą
socialiniame tinkle Facebook, didinti paskyros sekėjų skaičių.

Paskyros atnaujinimai – 60, sekėjų skaičius
Visuomenės informavimo skyrius
metų pabaigoje – 4000.

Sausis–gruodis

Organizuoti Teisingumo ministerijos įkūrimo 100 metinių
minėjimo renginį.

Renginių skaičius – 1.

teisės

aktų

Sausis - balandis

Visuomenės informavimo skyrius

Lapkritis

Visuomenės informavimo skyrius

Rugsėjis–spalis

Renginys ir informacinė kampanija, skirta Lietuvos Respublikos
Konstitucijos ir Europos teisės dienai, bendradarbiaujant su
Nacionaline teismų administracija (NTA).

Organizuotas
kampanija.

Organizuoti vidinius renginius Teisingumo ministerijos
darbuotojams.

Renginių skaičius – 4.

Visuomenės informavimo skyrius

Sausis–gruodis

Parengti programą Vyriausybės organizuojamo projekto
„Moksleiviai į Vyriausybę“ dalyviams.

Parengta programa – 1.

Visuomenės informavimo skyrius

Rugpjūtis

renginys

ir

informacinė
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Finansų skyrius
Priimti ir patikrinti Teisingumo ministerijos pavaldžių
biudžetinių įstaigų metines ir ketvirtines biudžeto vykdymo
ataskaitas, parengti Teisingumo ministerijos ketvirtines ir metines
biudžeto vykdymo ataskaitas ir sudaryti metinę ir ketvirtines
konsoliduotąsias biudžeto vykdymo ataskaitas.

Patikrintos Teisingumo ministerijos pavaldžių
biudžetinių įstaigų ataskaitos. Konsoliduotosios
ataskaitos nustatytais terminais pateiktos
Finansų ministerijos Iždo departamentui.

Finansų skyrius

Sausis, balandis, liepa, spalis

Sudaryti Teisingumo ministerijos tarpinę ir metinę finansinę
atskaitomybę.

Finansinė atskaitomybė nustatytais terminais
pateikta Finansų ministerijos Turto valdymo
departamentui.

Finansų skyrius

Kovas

Priimti ir patikrinti Teisingumo ministerijos pavaldžių
biudžetinių įstaigų tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų
rinkinius. Sudaryti Teisingumo ministerijos metinę finansinę
atskaitomybę, pateikti ją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir
ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS)
ir sudaryti konsoliduotąją finansinę atskaitomybę.

Ataskaitos nustatytais terminais pateiktos į
VSAKIS ir Finansų ministerijos Turto valdymo
departamentui.

Finansų skyrius

Balandis, gegužė, liepa, spalis

Surinkti ir apibendrinti duomenis iš Teisingumo ministerijos
pavaldžių biudžetinių įstaigų ir Teisingumo ministerijos apie
patirtas išlaidas, etatus ir išmokėtą darbo užmokestį.

Apibendrinta informacija nustatytais terminais
pateikta Seimo Audito komiteto informacinėje
sistemoje.

Finansų skyrius

Sausis, balandis, liepa, spalis

Priimti ir apibendrinti duomenis iš Teisingumo ministerijos
pavaldžių biudžetinių įstaigų ir parengti Teisingumo ministerijos
informaciją apie programų sąmatų vykdymą.

Priimtos ataskaitos iš Teisingumo ministerijos
pavaldžių biudžetinių įstaigų, sudarytos
Teisingumo ministerijos ataskaitos ir
nustatytais terminais pateikta informacija
Finansų ministerijos Biudžeto departamentui.

Finansų skyrius

Vasaris, liepa

Priimti ir patikrinti Teisingumo ministerijos pavaldžių
biudžetinių įstaigų mėnesines biudžeto vykdymo ataskaitas,
parengti mėnesines Teisingumo ministerijos biudžeto vykdymo
ataskaitas ir sudaryti konsoliduotąsias biudžeto vykdymo
ataskaitas.

Priimtos ir patikrintos ataskaitos iš Teisingumo
ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų.
Konsoliduotosios ataskaitos nustatytais
terminais pateiktos Finansų ministerijos Iždo
departamentui.

Finansų skyrius

Kiekvieną mėnesį

Suformuoti atsiskaitymus.

Pateiktos mokėjimo paraiškos ir banko
mokėjimo nurodymai.

Finansų skyrius

Kiekvieną dieną
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Apskaičiuoti Teisingumo ministerijos teisėsaugos atašė
kompensacijas, susijusias su darbu užsienyje.

Parengti apskaičiavimai, pateiktos mokėjimo
paraiškos ir banko mokėjimo nurodymai.

Finansų skyrius

Kas mėnesį

Priimti ir patikrinti Teisingumo ministerijos pavaldžių
biudžetinių įstaigų mėnesines biudžeto vykdymo ataskaitas,
parengti mėnesines Teisingumo ministerijos biudžeto vykdymo
ataskaitas ir sudaryti konsoliduotąsias biudžeto vykdymo
ataskaitas.

Priimtos ir patikrintos ataskaitos iš Teisingumo
ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų.
Konsoliduotosios ataskaitos nustatytais
terminais pateiktos Finansų ministerijos Iždo
departamentui.

Finansų skyrius

Kiekvieną mėnesį

Parengti pažymas apie darbo užmokestį pagal Teisingumo
ministerijos archyvo duomenis.

Pažymos pateiktos Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos skyriams ar fiziniams
asmenims.

Finansų skyrius

Sausis–gruodis

Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau –
FVAIS) organizuoti programinių klaidų taisymą Teisingumo
ministerijoje ir jai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose, teikti
konsultacijas FVAIS klausimais pavaldžioms biudžetinėmis
įstaigomis.

Bendradarbiaujant su Finansų ministerija
išspręstos susidariusios problemos.

Finansų skyrius

Sausis–gruodis

Centralizuotų mokėjimo paraiškų teikimas Finansų ministerijai.

Pateiktos mokėjimo paraiškos Valstybės
biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje
(toliau – VBAMS).

Finansų skyrius

Kiekvieną dieną

Apskaičiuoti darbo užmokestį ir kitas su darbo užmokesčiu
susijusias išmokas, pervesti darbo užmokestį, registruoti gautas
sąskaitas faktūras ir PVM sąskaitas faktūras už prekes ir
paslaugas FVAIS ir sudaryti apskaitos registrus.

Teisingai atlikti buhalteriniai įrašai.

Finansų skyrius

Kiekvieną dieną

Teisingumo ministerijos suformuotų atsiskaitymų registravimas
ir jų perdavimas toliau apmokėti.

Atliktas pateiktų mokėjimų paraiškų
tvarkymas.

Finansų skyrius

Kiekvieną dieną

Teisingumo ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų mokėjimų
duomenų tvarkymas, jų sąmatos kontrolė ir perdavimas į iždo
organizacinį lygį, mokėjimų būklių tikrinimas.

Atliktas mokėjimų duomenų tvarkymas
VBAMS asignavimų valdytojo organizaciniu
lygiu.

Finansų skyrius

Kiekvieną dieną
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Teisingumo ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų preliminarios
kontrolinės sąmatos pasiūlymo parengimas, jos detalizavimas ir
aktyvavimas.

Parengta preliminari kontrolinė sąmata
VBAMS.

Finansų skyrius

Sausis–gruodis

Teisingumo ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų kontrolinės
sąmatos pagrindinių rodiklių valdymas, pasiūlymo parengimas,
kontrolinės sąmatos detalizavimas ir aktyvavimas.

Parengta kontrolinė sąmata VBAMS.

Finansų skyrius

Sausis–gruodis

Teisingumo ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų kontrolinės
sąmatos detalizavimas pagal investicinius projektus.

Atliktas kontrolinės sąmatos detalizavimas
VBAMS.

Finansų skyrius

Sausis–gruodis

Biudžetinių įstaigų viršplaninių lėšų įkėlimo į kontrolinę sąmatą
procedūrų atlikimas.

Atliktas viršplaninių lėšų detalizavimas
VBAMS.

Finansų skyrius

Kovas, balandis

Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kontrolinės
sąmatos tikslinimas pagal pateiktas pažymas arba naudojant
biudžeto pasiūlymą.

Atliktos kontrolinės sąmatos tikslinimo
procedūros.

Finansų skyrius

Kiekvieną dieną

Parengti paraiškas Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į
Europos Sąjungos Tarybos darbo organų susitikimus išlaidoms
kompensuoti.

Pateiktos paraiškos Finansų ministerijai.

Finansų skyrius

Sausis–gruodis

Registruoti Teisingumo ministerijos sutartis.

Užregistruotos vidinės sutartys.

Finansų skyrius

Sausis–gruodis

Tvarkyti griežtos atskaitomybės blankų apskaitą.

Pajamuoti ir išlaiduoti blankai (blankus
perdavus savivaldybėms).

Finansų skyrius

Sausis–gruodis

Parengta KS-02 ataskaita ir nustatytais
Parengti investicijų ketvirtines ir metinę statistines ataskaitas KSterminais pateikta Statistikos departamentui
02.
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Finansų skyrius

Kovas, balandis, liepa, spalis

Parengti mėnesines pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės Nustatytais terminais pateikta ataskaita
pajamų deklaracijas.
Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Finansų skyrius

Kiekvieną mėnesį

Parengti ataskaitinio mėnesio pranešimą apie apdraustuosius
SAM 03.

Finansų skyrius

Kiekvieną mėnesį

Nustatytais terminais pateiktas pranešimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Finansų skyrius

Sausis, balandis, liepa, spalis

valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Vilniaus skyriui.
Parengti darbo apmokėjimo statistinio tyrimo ketvirtinio tyrimo
Nustatytais terminais pateiktos ataskaitos
ataskaitas DA-01 ir darbo užmokesčio struktūros tyrimo ataskaitą Statistikos departamentui prie Lietuvos
DUS-01.
Respublikos Vyriausybės.

Parengti pasiūlymus dėl Teisingumo ministerijos apskaitos
politikos ir tvarkų aprašų, reglamentuojančių buhalterinę
apskaitą, tobulinimo.

Parengti teisės aktų projektai (pasikeitus
įstatymams, Vyriausybės nutarimams ar
Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakymams).

Finansų skyrius

Pagal poreikį

Organizuoti ir dalyvauti metinėje inventorizacijoje, rengti
metinės inventorizacijos įsakymą, teikti buhalterinės apskaitos
duomenis inventorizacijos komisijai.

Atlikta metinė inventorizacija.

Finansų skyrius

Gruodis

Priemonė 0104-04-01-02 – grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį (asignavimai: 223,1 tūkst. eurų)
Finansų skyrius
Išmokėti apskaičiuoto grąžintino darbo užmokesčio (atlyginimo)
2018 m. priklausančią 25 proc. dalį.

Parengti mokėjimo žiniaraščiai, apskaičiuota
mokesčių dalis, tenkanti perskaičiuotam darbo
užmokesčiui.

Finansų skyrius

Vasaris
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Priemonė 0201-03-01-06 – specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti
(asignavimai: 47,0 tūkst. eurų)
Strateginio valdymo departamentas, Finansų skyrius
Apskaičiuotas lėšų poreikis, prireikus
Nustatyti lėšų poreikį Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims
patikslinta lėšų poreikio apskaičiavimo
valstybės registrui teikti pagal savivaldybes.
metodika.

Veiklos planavimo skyrius

Balandis–rugpjūtis

Pervesti savivaldybėms dotacijas Gyventojų registrui tvarkyti ir
duomenims valstybės registrams teikti.

Pateiktos mokėjimo paraiškos, užregistruotos
perduodamos dotacijos.

Finansų skyrius

Kiekvieną ketvirtį

Užtikrinti savivaldybių atsiskaitymą už valstybės biudžeto lėšų
panaudojimą.

Pateiktų ataskaitų dalis – 100 proc. Nustatytais
terminais pateikta apibendrinta informacija
Finansų ministerijai.

Finansų skyrius

Kiekvieną ketvirtį

Priemonė 0201-03-01-07 – specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitos duomenims tvarkyti (asignavimai: 658,0 tūkst. eurų)
Strateginio valdymo departamentas, Finansų skyrius
Nustatyti lėšų poreikį gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos
duomenims tvarkyti pagal savivaldybes.

Apskaičiuotas lėšų poreikis, prireikus
patikslinta lėšų poreikio apskaičiavimo
metodika.

Pervesti savivaldybėms dotacijas gyvenamosios vietos
Pateiktos mokėjimo paraiškos, užregistruotos
deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
perduodamos dotacijos.
apskaitos duomenims tvarkyti.
Užtikrinti savivaldybių atsiskaitymą už valstybės biudžeto lėšų
panaudojimą.

Pateiktų ataskaitų dalis – 100 proc. Nustatytais
terminais pateikta apibendrinta informacija
Finansų ministerijai.

Veiklos planavimo skyrius

Balandis–rugpjūtis

Finansų skyrius

Kiekvieną ketvirtį

Finansų skyrius

Kiekvieną ketvirtį
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0207 programa – paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą
Priemonė 0207-01-01-04 – specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti (asignavimai: 533,0 tūkst. eurų)
Teisinių institucijų departamentas, Strateginio valdymo departamentas, Finansų skyrius
Nustatyti lėšų poreikį pirminei teisinei pagalbai teikti pagal
savivaldybes.

Apskaičiuotas lėšų poreikis, prireikus
patikslinta lėšų poreikio apskaičiavimo
metodika.

Pervesti savivaldybėms dotacijas valstybės garantuojamai
pirminei teisinei pagalbai teikti.
Užtikrinti savivaldybių atsiskaitymą už valstybės biudžeto lėšų
panaudojimą.

Teisinės pagalbos skyrius,
Veiklos planavimo skyrius

Balandis–rugpjūtis

Pateiktos mokėjimo paraiškos, užregistruotos
perduodamos dotacijos.

Finansų skyrius

Kiekvieną ketvirtį

Pateiktų ataskaitų dalis – 100 proc. Nustatytais
terminais pateikta apibendrinta informacija
Finansų ministerijai.

Finansų skyrius

Kiekvieną ketvirtį
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III strateginis tikslas – pasiekti, kad bausmių sistema būtų taupi ir veiksminga
0301 programa – bausmių sistema
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Priemonė 0301-01-03-09 – pagal vykdytinus dokumentus atlyginti žalą dėl netinkamų kalinimo sąlygų (asignavimai: 850,0 tūkst. eurų)
Teisinio atstovavimo skyrius, Finansų skyrius
Registruoti ir apmokėti žalą dėl netinkamų įkalinimo sąlygų.

Užregistruota apskaitoje ir išmokėta asmenims
žala už netinkamas įkalinimo sąlygas pagal
teismų sprendimus.

Finansų skyrius

Sausis–gruodis

Priemonė 0301-02-01-01 – kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą (asignavimai: 1 009,0 tūkst. eurų)
Teisinio atstovavimo skyrius
Priimti sprendimus dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos
Sprendimų skaičius – 350.
kompensavimo.

Teisinio atstovavimo skyrius

Sausis–gruodis

Priemonė 0301-02-01-02 – organizuoti regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisės įgyvendinimą iš už žalą atsakingų asmenų, teismo tvarka išieškoti išmokėtų
kompensacijų dydžio sumas ir teismo paskirtas įmokas į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą (asignavimai: 4,0 tūkst. eurų)
Teisinio atstovavimo skyrius, Finansų skyrius
Teikti ieškinius dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos
kompensacijos grąžinimo regreso tvarka.
Teikti teismo sprendimus dėl išmokėtų kompensacijų grąžinimo
regreso tvarka vykdyti ir koordinuoti bei kontroliuoti vykdymo
procesą.

Ieškinių skaičius – 130.
Vykdomųjų raštų skaičius – 100.

Registruoti ir apmokėti smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos Pateiktos mokėjimo paraiškos ir banko
atlyginimą.
mokėjimo nurodymai.
Pateikti informaciją apie teismų sprendimų vykdymą.

Parengti atsakymai į teismų ir probacijos
tarnybų užklausas.

Registruoti teismų sprendimais paskirtas įmokas į Nukentėjusių
Teisingai atlikti buhalteriniai įrašai.
nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Teisinio atstovavimo skyrius

Sausis–gruodis

Teisinio atstovavimo skyrius

Sausis–gruodis

Finansų skyrius

Sausis–gruodis

Finansų skyrius

Sausis–gruodis

Finansų skyrius

Sausis–gruodis
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Kontroliuoti, kad teismų sprendimai dėl įmokų į Nukentėjusių
nuo nusikaltimų asmenų fondą būtų įvykdyti.

Pateiktų vykdomųjų raštų dėl priverstinio
įmokų į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų
fondą išieškojimo skaičius – 250.

IŠ VISO:

Finansų skyrius

Sausis–gruodis

9 899,0 tūkst. eurų

______________________________

