PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2021 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1R-213
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2021 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 – 1 739,3 tūkst. eurų)
Teisės aktų projektų rengimas
Baudžiamosios justicijos grupė
Tobulinti administracinės atsakomybės teisinį reguliavimą
Gavus suderintus, ministerijų parengtus Administracinių
nusižengimų kodekso (toliau – ANK) pakeitimų įstatymų Parengtų projektų skaičius – 1
projektus, parengti jungtinį ANK pakeitimo įstatymo projektą

Baudžiamosios justicijos grupės
vyresnysis patarėjas
Germanas Politika,
patarėja Sonata Gendvilaitė

Rugsėjis

Tobulinti baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisinį
reguliavimą
Parengti papildomus Baudžiamojo kodekso ir lydimųjų teisės aktų
projektų pakeitimus, kuriais bus sistemiškai suderinta ir
subalansuota valstybės baudžiamoji politika, numatyta Parengtų projektų skaičius – 5
proporcinga baudžiamoji atsakomybė už mažiau pavojingas
nusikalstamas veikas
Parengti Baudžiamojo kodekso 189 ir 216 straipsnių pakeitimo
Parengtų projektų skaičius – 2
įstatymo projektą ir lydimąjį įstatymo projektą
Parengti Baudžiamojo proceso kodekso 133 straipsnio pakeitimo
Parengtų projektų skaičius – 1
įstatymo projektą

Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė
patarėjas Jevgenijus Kuzma
Baudžiamosios justicijos grupės
patarėjas Jevgenijus Kuzma,
vyresnysis patarėjas
Tautvydas Žėkas
Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė,
patarėjas Martynas Dobrovolskis

Spalis

Balandis

Balandis
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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

Parengti Baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnio pakeitimo
Parengtų projektų skaičius – 1
įstatymo projektą
Dalyvauti tobulinant Baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnio
Projektų skaičius – 1
pakeitimo įstatymo projektą
Dalyvauti tobulinant Baudžiamojo kodekso 29, 135, 138, 139,
140, 250 ir 281 straipsnių pakeitimo įstatymo ir lydimųjų
įstatymų projektus

Projektų skaičius – 2

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė,
vyresnysis patarėjas
Tautvydas Žėkas
Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė

Lapkritis

Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė

Lapkritis

Rugsėjis

Tobulinti bausmių, suėmimo ir probacijos vykdymo taip pat
pataisos pareigūnų veiklos teisinį reguliavimą
Parengti Bausmių vykdymo kodekso, Suėmimo vykdymo įstatymo
ir kitų lydimųjų teisės aktų sisteminio pakeitimo projektus, kuriais
Parengtų projektų skaičius – 3
progresyviai ir kompleksiškai bus sureguliuoti bausmių ir
suėmimo vykdymo procesai
Parengti Probacijos įstatymo ir susijusių įstatymų pakeitimo
projektus, kuriais bus pertvarkyta probacijos vykdymo institucinė Parengtų projektų skaičius – 4
sistema

Parengti Pataisos pareigūnų veiklos įstatymo pakeitimo projektą

Parengtų projektų skaičius – 1

Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė,
vyresnysis patarėjas
Marius Rakštelis
Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė,
vyresnysis patarėjas
Marius Rakštelis
Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė,
vyresnysis patarėjas
Marius Rakštelis

Spalis

Rugsėjis

Spalis

Teisinių institucijų grupė
Užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
valdymo sričiai priskirtų valstybės registrų ir informacinių sistemų
veiklą
Parengti teisės aktų projektus, įgyvendinančius Civilinio kodekso
Teisinių institucijų grupės vadovė
pakeitimo įstatymą ir kitus susijusius įstatymus, numatančius Parengtų projektų skaičius (pagal poreikį) – 14
Jolita Sinkevičiūtė,
hipotekos registro reformą
patarėja Virmantė Voinilko

Gruodis
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0104 programa – teisės sistema
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Parengti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų
Parengtų projektų skaičius –1
pakeitimo projektą
Parengti Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimo projektą

Parengti Turto arešto aktų registro nuostatų pakeitimo projektą

Parengtų projektų skaičius –1

Parengtų projektų skaičius –1

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d.
nutarimo Nr. 763 ,,Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų
centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir
Parengtų projektų skaičius –1
Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų
ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
projektą

Atsakingi vykdytojai
Teisinių institucijų grupės vadovė
Jolita Sinkevičiūtė, patarėja
Dalia Simutienė,
patarėja Virmantė Voinilko
Teisinių institucijų grupės vadovė
Jolita Sinkevičiūtė,
patarėja Dalia Simutienė
Teisinių institucijų grupės vadovė
Jolita Sinkevičiūtė, patarėja
Asta Mačionienė

Įvykdymo terminas

Gruodis

Birželis

Rugsėjis

Teisinių institucijų grupės vadovė
Jolita Sinkevičiūtė,
vyresnioji patarėja
Jurgita Urbaitė

Gruodis

Parengtų projektų skaičius –1

Teisinių institucijų grupės vadovė
Jolita Sinkevičiūtė,
patarėja Žana Jerochovienė

Balandis

Parengti Politinių partijų įstatymo pakeitimo projektą tobulinant
politinių partijų veiklos reguliavimą, kuris užtikrins politinių
Parengtų projektų skaičius –1
partijų narių duomenų tikrumą ir aktualumą bei didesnį politinių
partijų finansavimo skaidrumą

Teisinių institucijų grupės vadovė
Jolita Sinkevičiūtė,
patarėja Žana Jerochovienė

Spalis

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Birželis

Politikos formavimas politinių partijų veiklos ir rinkimų bei
referendumų organizavimo bei vykdymo reglamentavimo srityse
Parengti Referendumo konstitucinio įstatymo projektą

Teisinės apsaugos grupė
Tobulinti asmens duomenų apsaugos teisinį reguliavimą
Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo
Nr. 1156 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
Parengtų projektų skaičius – 1
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą dėl Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos strateginio ir metinio veiklos planų
tvirtinimo
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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 apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Rugsėjis

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Spalis–gruodis

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Lapkritis

Parengti įsakymo dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 1R-185 „Dėl Pirminės teisinės
Parengtų projektų skaičius – 1
pagalbos teikimo funkcijai atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo
metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektą

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Vaida Rudėnaitė

Gruodis

Parengti Teisinės pagalbos paslaugų informacinės sistemos
Parengtų projektų skaičius – 1
nuostatų pakeitimo projektą

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Neringa Keršienė

Balandis

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimo
Nr. 262 „Dėl Asmens duomenų valdytojų valstybės registro
nuostatų ir Duomenų valdytojų pranešimo apie asmens duomenų
tvarkymą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Vyriausybės
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos Parengtų projektų skaičius – 2
22 d. nutarimo Nr. 789 „Dėl Statistinių duomenų, nurodytų
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 70 straipsnyje,
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu
galios“ projektus, susijusius su Elektroninių ryšių įstatymo 1
nuostatų įgyvendinimu
Inicijuoti viešąsias konsultacijas dėl Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo peržiūros, siekiant įvertinti jo veikimą ir Pradėtos viešosios konsultacijos
galimas reguliavimo spragas
Parengti Vyriausybės nutarimo „Dėl Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos atliekamo sertifikavimo įstaigų akreditavimo
išlaidų įkainių apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
projektą ir Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 Parengtų projektų skaičius – 2
„Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės
rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo projektą
Tobulinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teisinį
reguliavimą

Tobulinti pramoninės nuosavybės apsaugos teisinį reguliavimą

1

Numatytas svarstymo Seime laikas – balandis–birželis
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0104 programa – teisės sistema
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Parengti įstatymų projektus, siekiant vieningos Valstybinio
patentų biuro praktikos registruojant pramoninės nuosavybės
Parengtų projektų skaičius – 3
objektus ir palengvinti patento ir dizaino savininkų teisių gynimą,
numatant ikiteisminį ginčų sprendimą Valstybiniame patentų biure

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis

Spalis

Tobulinti vartotojų apsaugos teisinį reguliavimą
Parengti įstatymų, užtikrinančių direktyvų (ES) 2019/770 ir (ES)
Parengtų projektų skaičius – 2
2019/771 įgyvendinimą, projektus

Sausis
Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis

Parengti įstatymų, užtikrinančių direktyvos (ES) 2019/2161
Parengtų projektų skaičius – 3
įgyvendinimą, projektus

Birželis

Tobulinti teismo ekspertizės teisinį reguliavimą
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Neringa Keršienė
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Neringa Keršienė

Parengti Lietuvos teismo ekspertizės centro nuostatų pakeitimo
Parengtų projektų skaičius – 1
projektą
Parengti Ekspertizių ir objektų tyrimų atlikimo Lietuvos teismo
Parengtų projektų skaičius – 1
ekspertizės centre nuostatų pakeitimo projektą

Kovas

Kovas

Tobulinti civilinės būklės aktų registravimo teisinį reguliavimą
Parengti teisingumo ministro įsakymo „Dėl Civilinės būklės aktų
registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų
dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo ir įsakymo „Dėl
Parengtų projektų skaičius – 2
Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo projektus, susijusius su Gyventojų registro
modernizavimo poreikiais
Parengti įsakymo „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo projektą, susijusį su naujų pavardės Parengtų projektų skaičius – 1
pakeitimo pagrindų įtvirtinimu ir procedūrų pakeitimu

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Vasaris

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Kovas

Teisminės justicijos ir civilinės teisės grupė
Parengti Tautinių mažumų įstatymo projektą ir lydimąjį įstatymo
Parengtų projektų skaičius – 2
projektą

Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė

Birželis
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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

Reda Gabrilavičiūtė, patarėja
Egidija Konopliova-Budrikienė,
patarėja Laura Stračinskienė
Parengti Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir
tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo pakeitimo projektą,
siekiant įgyvendinti 2019 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą
(ES) 2019/1111 dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su
Parengtų projektų skaičius – 1
santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu,
pripažinimo ir vykdymo
PASTABA: projektas bus jungiamas su Tarptautinės teisės grupės
rengiamu to paties įstatymo pakeitimu.

Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Reda Gabrilavičiūtė,
vyresnysis patarėjas
Tautginas Mickevičius

Rugsėjis

Parengti Civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymo projektą,
siekiant sudaryti geresnes prielaidas apsaugoti asmenis nuo Parengtų projektų skaičius – 1
strateginių ieškinių prieš viešąjį dalyvavimą (angl. SLAPP)

Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Reda Gabrilavičiūtė,
vyresnysis patarėjas
Tautginas Mickevičius

Birželis

Parengti Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektą ir lydimąjį įstatymo projektą, siekiant užtikrinti Europos
Žmogaus Teisių Teismo 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimo byloje
Parengtų projektų skaičius – 2
L. prieš Lietuvą tinkamą įgyvendinimą ir numatant galimybę
pasikeisti asmens dokumentuose esantį įrašą apie lytį neteisminiu
būdu

Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Reda Gabrilavičiūtė,
patarėja Asta Gedzevičiūtė

Rugsėjis

Parengti Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso ir susijusių
pakeitimo įstatymų projektus, siekiant peržiūrėti teismų funkcijas,
nesusijusias su ginčų sprendimu, įvertinant teisines ir praktines šių Parengtų projektų skaičius – 7
funkcijų perdavimo kitiems valstybės įgaliotiems subjektams
galimybes

Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Reda Gabrilavičiūtė,
vyresnysis patarėjas
Tautginas Mickevičius,
patarėja Rūta Slidžiauskaitė

Spalis

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys,
vyresnioji patarėja
Andrada Bavėjan

Vasaris

Tarptautinės teisės grupė
Parengti Įstatymo „Dėl pareiškimų pagal 1959 m. balandžio 20 d.
Europos konvenciją dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose
bylose ir 1978 m. kovo 17 d. Europos konvencijos dėl savitarpio Parengtų projektų skaičius – 2
pagalbos baudžiamosiose bylose papildomą protokolą“ projektą ir
lydimojo įstatymo projektą
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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

Parengti Baudžiamojo kodekso 118, 119, 122 straipsnių pakeitimo
ir Kodekso papildymo 1181 ir 1281 straipsniais įstatymo projektą Projektų skaičius – 3
ir lydimųjų įstatymų projektus

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys,
vyresnioji patarėja
Andrada Bavėjan

Kovas

Parengti Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių
Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo
įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, įgyvendinant Reglamentą
Projektų skaičius – 1
Nr. 2020/1783 ir Reglamentą Nr. 2020/1784
PASTABA: projektas bus jungiamas su Teisminės justicijos ir
civilinės teisės grupės rengiamu to paties įstatymo pakeitimu

Tarptautinės teisės grupės
vyresnioji patarėja
Andrada Bavėjan,
patarėja Giedrė Sventickaitė

Rugsėjis

Teisės sistemos grupės vadovė
Dalia Baležentė

Balandis

Teisės sistemos grupė
Parengti Teisėkūros pagrindų įstatymo įgyvendinamuosius teisės
Parengtų projektų skaičius – 1
aktus, skirtus baigiamajam teisinio reguliavimo poveikiui įvertinti
Parengti rekomendacijas dėl galiojančių norminių teisės aktų
Parengtų projektų skaičius – 1
kodifikavimo ir pateikti jų įgyvendinimo planą

Parengti teisingumo ministro įsakymo projektą dėl Teisės aktų
Parengtų projektų skaičius – 1
projektų rengimo rekomendacijų pakeitimo

Teisės sistemos grupės vadovė
Dalia Baležentė, vyresnysis
patarėjas Darius Trinkūnas
Teisės sistemos grupės vadovė
Dalia Baležentė, patarėja
Sandra Vasiulytė-Maliaukė,
vyriausioji specialistė
Brigita Kosaitė

Spalis

Spalis

Korupcijos prevencijos skyrius
Parengti Pranešėjų apsaugos įstatymo Nr. XIII-804 pakeitimo
Parengtų projektų skaičius – 1
įstatymo projektą

Parengti Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
Parengtų projektų skaičius – 1
pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo projektą

Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė,
vyriausioji specialistė
Dovilė Baroli
Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė,
vyriausioji specialistė
Dovilė Baroli

Birželis

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

Parengti teisingumo ministro įsakymo „Dėl Europos Sąjungos
teisės aktų ir juos įgyvendinančių Lietuvos Respublikos teisės
aktų, kuriuos pažeidus, Europos Sąjungos valstybių narių Parengtų projektų skaičius – 1
institucijos ar organizacijos turi teisę Lietuvos Respublikos
teismuose pareikšti ieškinius, sąrašo patvirtinimo“ projektą

Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė,
vyriausioji specialistė
Dovilė Baroli

Parengti Ministro Pirmininko potvarkio „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės komisijos kovai su korupcija Parengtų projektų skaičius – 1
koordinuoti personalinės sudėties patvirtinimo“ projektą

Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė

Kovas

Parengti Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinės darbotvarkės
korupcijos prevencijos klausimais rengimo koordinavimo“ Parengtų projektų skaičius – 1
projektą

Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė,
patarėja Šarūnė Jatulytė

Balandis

Parengti Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės darbotvarkės
Parengtų projektų skaičius – 1
korupcijos prevencijos klausimais patvirtinimo“ projektą

Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė,
patarėja Šarūnė Jatulytė

Birželis

Parengti Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinės darbotvarkės
korupcijos prevencijos klausimais įgyvendinimo priemonių plano Parengtų projektų skaičius – 1
patvirtinimo“ projektą

Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė,
patarėja Šarūnė Jatulytė

Gruodis

Parengti teisingumo ministro įsakymo projektą dėl komisijos
sudarymo esamos situacijos (praktikos) analizei norminių teisės
aktų projektų antikorupcinio vertinimo srityje atlikti ir parengti Parengtų projektų skaičius – 1
metodologines gaires dėl veiksmingo priemonės įgyvendinimo
mechanizmo

Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė

Gruodis

Gruodis

Išvadų teikimas
Teisės sistemos grupė
Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų

Išvadų, pateiktų nustatytais terminais, dalis –
60 proc. (išvadų skaičius – 630)

Teisės sistemos grupės vadovė
Dalia Baležentė

Sausis–gruodis
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Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė

Sausis–gruodis

Teisinių institucijų grupės vadovė
Jolita Sinkevičiūtė

Sausis–gruodis

Teisinės apsaugos grupės vadovė
Natalija Žilinskienė

Sausis–gruodis

Baudžiamosios justicijos grupė
Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų

Išvadų, pateiktų nustatytais terminais, dalis –
60 proc. (išvadų skaičius – 70)

Teisinių institucijų grupė
Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų

Išvadų, pateiktų nustatytais terminais, dalis –
60 proc. (išvadų skaičius – 30)

Teisinės apsaugos grupė
Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų

Išvadų, pateiktų nustatytais terminais, dalis –
60 proc. (išvadų skaičius – 30)

Teisminės justicijos ir civilinės teisės grupė
Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų

Išvadų, pateiktų nustatytais terminais, dalis –
60 proc. (išvadų skaičius – 15)

Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Reda Gabrilavičiūtė

Sausis–gruodis

Strateginio planavimo ir stebėsenos grupė
Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Išvadų, pateiktų nustatytais terminais, dalis –
60 proc. (išvadų skaičius – 5)

Sausis–gruodis

Teisės aktų įgyvendinimo priežiūra
Teisminės justicijos ir civilinės teisės grupė
Bendradarbiaujant su teismų savivaldos institucijomis ir kitais
suinteresuotais subjektais, atlikti analizę, siekiant įvertinti teisines,
Atliktų analizių skaičius – 1
technines ir finansines galimybes stebėti viešus teismų posėdžius
nuotoliniu būdu
Išnagrinėtų paklausimų, teisėkūros iniciatyvų,
Nagrinėti paklausimus, teisėkūros iniciatyvas, vykdyti Lietuvos
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko
Respublikos Ministro Pirmininko pavedimus
pavedimų dalis, proc. – 100

Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Reda Gabrilavičiūtė,
vyresnysis patarėjas
Tautginas Mickevičius
Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Reda Gabrilavičiūtė

Birželis–gruodis

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

Teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos
Pateiktų išvadų dalis, proc. – 100
Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomas bylas tikslingumo
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

Parengtų pozicijų dalis – 100 proc. pagal
Europos Komisijos pateiktus pasiūlymus
Posėdžių ir susitikimų, kuriuose dalyvauta,
dalis – 95 proc. visų organizuotų posėdžių ir
susitikimų

Užbaigti ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą, skirtą Projekto įgyvendinimo dalis, proc. – 100,
mediacijos sistemos plėtrai
pateikta projekto užbaigimo ataskaita

Atsakingi vykdytojai
Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Reda Gabrilavičiūtė
Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Reda Gabrilavičiūtė
Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Reda Gabrilavičiūtė
Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Reda Gabrilavičiūtė, vyriausioji
specialistė Vytautė Ročienė

Įvykdymo terminas

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Birželis

Teisinių institucijų grupė
Antstolių veiklos koordinavimas ir priežiūra

Atlikti eilinius antstolių veiklos patikrinimus

Atliktų pagal planą patikrinimų dalis, proc. – 30

Atlikti neeilinius antstolių veiklos patikrinimus

Atliktų pagal teisingumo ministro įsakymus
patikrinimų dalis, proc. – 100

Organizuoti ir vykdyti antstolių atestavimą

Organizuotas antstolių atestavimas pagal
teisingumo ministro įsakymą – 100 proc.

Išduoti antstolio, antstolio padėjėjo pažymėjimus

Išnagrinėtų prašymų dalis, proc.– 100

Išduoti leidimus įkurti antstolio (antstolių) kontorą (kontoros
Išnagrinėtų prašymų dalis, proc.– 100
skyrių) arba pakeisti įkurtos kontoros (kontoros skyriaus) adresą
Įrašyti asmenis į antstolių padėjėjų sąrašą ir išbraukti iš antstolių
Išnagrinėtų prašymų dalis, proc. – 100
padėjėjų sąrašo

Teisinių institucijų grupės
patarėjai Artūras Remeikis,
Edita Gudonienė,
Nijolė Tomaševičienė
Teisinių institucijų grupės
patarėjai Artūras Remeikis,
Edita Gudonienė,
Nijolė Tomaševičienė
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
patarėjas Artūras Remeikis
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
patarėja Nijolė Tomaševičienė

Plane nustatytais terminais

Sausis–gruodis

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

Suorganizuotų teisingumo ministro paskelbtų
Organizuoti antstolio kvalifikacinį egzaminą ir viešą konkursą
konkursų ir įvykdytų egzaminų dalis, proc.–
antstolio vietai užimti
100

Skirti asmenis antstoliais, išduoti liudijimus, patvirtinančius teisę
Išnagrinėtų prašymų dalis, proc. – 100
vykdyti antstolio veiklą, ir antstolio ženklus

Organizuoti antstoliams paskirtų asmenų ir asmenų, išlaikiusių
antstolio kvalifikacinį egzaminą bei pretenduojančių būti Išnagrinėtų prašymų dalis, proc. – 100
paskirtais antstolio atstovu, priesaikų davimą
Atstovauti teisingumo ministro pozicijai Antstolių garbės teisme

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

Dalyvauti darbo grupėse, komisijose antstolių funkcionavimo
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
srities klausimais
Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją antstolių Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
veiklos klausimais

Atsakingi vykdytojai
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev, patarėja
Edita Gudonienė
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev, vyresnysis
patarėjas Artūras Remeikis,
patarėja Edita Gudonienė
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev, vyriausioji
specialistė Laimutė Bakienė
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev, patarėjas
Artūras Remeikis
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev

Įvykdymo terminas

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–ؘgruodis

Notarų veiklos koordinavimas ir priežiūra

Atlikti eilinius notarų veiklos patikrinimus

Atliktų pagal planą patikrinimų dalis, proc. – 30

Atlikti neeilinius notarų veiklos patikrinimus

Atliktų pagal teisingumo ministro įsakymus
patikrinimų dalis, proc. – 100

Organizuoti kandidatų į notarus (asesorius) viešą konkursą

Organizuotų teisingumo ministro paskelbtų
konkursų dalis, proc. – 100

Teisinių institucijų grupės
patarėja Božena Rus,
vyriausioji specialistė
Laimutė Bakienė
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
patarėja Božena Rus,

Plane nustatytais terminais

Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
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Organizuoti viešą konkursą notaro pareigoms užimti

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Organizuotų teisingumo ministro paskelbtų
konkursų dalis, proc. – 100

Išduoti leidimus įsteigti notaro (notarų) biurą arba pakeisti įsteigto
Išnagrinėtų prašymų dalis, proc. – 100
biuro buveinę

Organizuoti notaro kvalifikacinį egzaminą

Suorganizuotas egzaminas

Atlikti būtinus veiksmus, skiriant asmenis notaro pareigoms eiti

Išnagrinėtų prašymų dalis, proc. – 100

Organizuoti notarais paskirtų asmenų ir kandidatų į notarus
Išnagrinėtų prašymų dalis, proc. – 100
(asesorių) priesaikų davimą

Atsakingi vykdytojai
vyriausioji specialistė
Laimutė Bakienė
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyriausioji specialistė
Laimutė Bakienė
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev, vyriausioji
specialistė Laimutė Bakienė
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev, vyriausioji
specialistė Laimutė Bakienė
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev, vyriausioji
specialistė Laimutė Bakienė
Teisinių institucijų grupės
vyriausioji specialistė
Laimutė Bakienė

Įvykdymo terminas

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Išduoti notaro pažymėjimus

Išnagrinėtų prašymų dalis, proc. – 100

Atstovauti teisingumo ministro pozicijai Notarų garbės teisme

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

Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev

Sausis–gruodis

Dalyvauti darbo grupėse, komisijose notariato srities klausimais

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100

Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev

Sausis–gruodis

Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją notariato Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
veiklos klausimais

Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev,
patarėja Božena Rus

Sausis–gruodis

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Dalyvauti darbo grupėse, komisijose Teisingumo ministro
Įgyvendintų užduočių dalis, proc.– 100
valdymo srities registrų ir informacinių sistemų klausimais

Teisinių institucijų grupės
patarėja Jurgita Urbaitė

Sausis–gruodis

Nagrinėti pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją teisingumo
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 95
ministro valdymo srities registrų ir informacinių sistemų
klausimais

Teisinių institucijų grupės
patarėja Jurgita Urbaitė

Sausis–gruodis

Teisingumo ministerijos srities registrų ir informacinių sistemų
valdymas

Religinių bendruomenių ir bendrijų registravimas ir veikla
Rengti išvadas dėl religinių bendruomenių
įregistravimo ir veiklos nutraukimo

ir

bendrijų

Išnagrinėtų prašymų dalis, proc. – 100

Rengti raštus dėl atsisakymo registruoti ar įtraukti duomenų
Išnagrinėtų prašymų dalis, proc. – 100
pasikeitimą į Juridinių asmenų registrą

Rengti išvadas dėl valstybės pripažinimo suteikimo religinėms
Išnagrinėtų prašymų dalis, proc. – 100
bendrijoms

Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev,
patarėjas Donatas Glodenis
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev,
patarėjas Donatas Glodenis
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev,
patarėjas Donatas Glodenis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Organizuoti Komisijos posėdžius valstybės institucijų, pagal savo
kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių Suorganizuotų posėdžių skaičius – 1
grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti

Teisinių institucijų grupės
patarėjas Donatas Glodenis

Sausis–gruodis

Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją religinių Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
bendruomenių ir bendrijų veiklos klausimais

Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev,
patarėjas Donatas Glodenis

Sausis–gruodis

Politinių partijų registravimas ir narių sąrašų pateikimas
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Užtikrinti sklandų politinių partijų narių sąrašų pateikimą ir
narystės nutraukimą elektroniniu būdu naudojantis Politinių partijų Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
narių sąrašų informacine sistema
Rengti išvadas dėl politinių partijų įregistravimo, duomenų
Parengtų išvadų dalis, proc. – 100
pakeitimo arba veiklos nutraukimo
Rengti raštus dėl atsisakymo registruoti ar įtraukti politinių partijų
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
duomenų pasikeitimą į Juridinių asmenų registrą
Nagrinėti pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją politinių Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
partijų registravimo ir veiklos klausimais
Atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos
institucijose dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų darbo
grupių posėdžiuose, kituose susitikimuose

Atsakingi vykdytojai
Teisinių institucijų grupės vadovė
Jolita Sinkevičiūtė,
patarėja Žana Jerochovienė
Teisinių institucijų grupės vadovė
Jolita Sinkevičiūtė,
patarėja Žana Jerochovienė
Teisinių institucijų grupės vadovė
Jolita Sinkevičiūtė,
patarėja Žana Jerochovienė
Teisinių institucijų grupės vadovė
Jolita Sinkevičiūtė,
patarėja Žana Jerochovienė

Įvykdymo terminas

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos
Parengtų pozicijų dalis – 100 proc. pagal
Teisinių institucijų grupės
institucijose rengiant pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų
Europos Komisijos pateiktus siūlymus
vyresnioji patarėja Jurgita Urbaitė
projektų

Sausis–gruodis

Atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos
institucijose dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų darbo Posėdžių, kuriuose dalyvauta, dalis, proc. – 95
grupių posėdžiuose dėl e. teisingumo

Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja Jurgita Urbaitė

Sausis–gruodis

Prisidėti rengiant Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros
Pateikta informacija, pasiūlymų ir pastabų
programinių, analitinių dokumentų ir veiklos ataskaitų projektus

Tarptautinės teisės grupės
vyresnioji patarėja
Vygantė Milašiūtė

Sausis–gruodis

Atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos Parengtos pozicijos ir reikiama informacija,
institucijose dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų dalyvauta 90 proc. posėdžių, parengtos
projektų
ataskaitos

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys

Sausis–gruodis

Pateiktų atsakymų į gautus paklausimus dalis,
Dalyvauti Europos Sąjungos valstybių narių teisingumo proc. – 65
ministerijų bendradarbiavimo teisėkūros srityje tinkle
Teisingumo ministerijai pateiktų aktualių
paklausimų dalis, proc. – 100

Tarptautinės teisės grupės
patarėja Agnė Veršelytė

Sausis–gruodis

Tarptautinės teisės grupė
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Parengtos pozicijos ir reikiama informacija,
Dalyvauti Europos Tarybos komitetų (įskaitant GRECO – pagal
dalyvauta 90 proc. posėdžių, parengtos
poreikį) ir darbo grupių, kitų tarptautinių organizacijų posėdžiuose
ataskaitos

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys,
patarėja Agnė Veršelytė,
vyresnioji patarėja
Andrada Bavėjan

Sausis–gruodis

Rengti išvadas dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos
Pateiktų išvadų dalis, proc. – 100
Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomas bylas tikslingumo

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys

Sausis–gruodis

Koordinuoti Lietuvos pranešimo pagal Jungtinių Tautų (toliau –
JT) Žmogaus teisių tarybos vykdomą visuotinę periodinę peržiūrą Parengtas pranešimas
rengimą
Dalyvauti svarstant Lietuvos Respublikos trečiąjį periodinį
pranešimą pagal 1966 m. Tarptautinį ekonominių, socialinių ir Dalyvauta rengiant pranešimą
kultūrinių teisių paktą

Tarptautinės teisės grupės
vyresnioji patarėja
Vygantė Milašiūtė
Tarptautinės teisės grupės
vyresnioji patarėja
Vygantė Milašiūtė
Tarptautinės teisės grupės
vyresnioji patarėja
Vygantė Milašiūtė

Jungtinių tautų nustatytu laiku

Dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių kontaktinės grupės veikloje,
Pasirengta Šiaurės ir Baltijos šalių kontaktinės
siekiant tinkamai pasirengti Šiaurės ir Baltijos šalių teisingumo
grupės veiklai ir dalyvauta joje, pateikta
ministrų susitikimui, vyksiančiam 2021 m. rugsėjo 23-24 d.
pasiūlymų, pastabų
Švedijoje

Tarptautinės teisės grupės
patarėja Agnė Veršelytė

Balandis–rugsėjis

Dalyvauti Europos Tarybos MONEYVAL komiteto atliekamo
Lietuvos Respublikos pažangos kovojant su pinigų plovimu
Parengti atsakymai į klausimyną, dalyvauta
vertinimo procese: dalyvauti pildant klausimyną, dalyvauti
posėdyje,
nustatyti
tolesni
veiksmai
MONEYVAL posėdyje, kuriame bus vertinama Lietuvos
nacionalinei teisės sistemai tobulinti
Respublikos pažanga, nustatyti tolesnius veiksmus nacionalinei
teisės sistemai tobulinti

Tarptautinės teisės grupės
vyresnioji patarėja
Andrada Bavėjan

Sausis–gruodis

Dalyvauti rengiant Lietuvos pranešimą pagal Jungtinių Tautų
Dalyvauta rengiant pranešimą
neįgaliųjų teisių konvenciją (jei toks pranešimas bus rengiamas)

Koordinuoti ES vykdomą IX savitarpio vertinimo procesą:
Parengti atsakymai į klausimyną, parengta
koordinuoti klausimyno pildymą ir pagal kompetenciją pildyti
vertintojų vizito programa, dalyvauta vertinimo
klausimyną, parengti vertintojų vizito programą, dalyvauti
misijoje ir svarstant parengtą vertinimo raportą
vertinimo misijoje, dalyvauti svarstant parengtą vertinimo raportą

Teisinės apsaugos grupė
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimas

Tarptautinės teisės grupės
patarėja Indrė Balčiūnienė

Rugsėjis–spalis

Jungtinių tautų nustatytu laiku

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Vykdyti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo ir
Pateiktų pasiūlymų skaičius – 1
organizavimo stebėseną

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Vaida Rudėnaitė

Gruodis

Koordinuoti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos
veiklą (institucinė priežiūra, dalyvavimas rengiant strateginius ir
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
metinius veiklos planus, teisingumo sistemos plėtros programą,
teikiant ataskaitas)

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Vaida Rudėnaitė

Sausis–gruodis

Užtikrinti
Valstybės
garantuojamos
koordinavimo tarybos veiklą

teisinės

pagalbos

Suorganizuotų posėdžių skaičius – 1

Teikti pasiūlymus dėl užmokesčio bazinio dydžio, pagal kurį
apskaičiuojamas advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą Pateiktų pasiūlymų skaičius – 1
ir mediatoriams už mediaciją mokamo užmokesčio dydis
Pateikti rekomendacijas, siekiant užtikrinti vienodą valstybės
Parengtų rekomendacijų skaičius – 2
garantuojamos teisinės pagalbos teikimo organizavimo praktiką
Dalyvauti darbo grupėse, komisijose valstybės garantuojamos
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
teisinės pagalbos klausimais
Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją valstybės Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
garantuojamos teisinės pagalbos klausimais
Teikti pasiūlymus dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
klausimų, susijusių su teisine pagalba

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Vaida Rudėnaitė
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Vaida Rudėnaitė
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Vaida Rudėnaitė
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Vaida Rudėnaitė
Teisinės apsaugos grupės vadovė
Natalija Žilinskienė,
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Vaida Rudėnaitė
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Vaida Rudėnaitė

Sausis–gruodis

Rugsėjis

Gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Vartotojų teisių apsaugos koordinavimas
Koordinuoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklą
(institucinė priežiūra, dalyvavimas rengiant strateginius ir metinius
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
veiklos planus, teisingumo sistemos plėtros programą, teikiant
ataskaitas)
Užtikrinti Vartotojų teisių apsaugos tarybos veiklą

Suorganizuotų posėdžių skaičius – 3

Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis

Sausis–gruodis

Teisinės apsaugos grupės patarėja
Rosita Pletienė

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

Dalyvauti darbo grupėse, komisijose vartotojų teisių apsaugos
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
klausimais
Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją vartotojų
teisių apsaugos klausimais
Atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos
institucijose rengiant pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų
projektų vartotojų teisių apsaugos klausimais
Nagrinėti ir derinti Lietuvos Respublikos pozicijas Europos
Sąjungos institucijose nagrinėjamais vartotojų teisių apsaugos
klausimais
Teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos
Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomas bylas, susijusias su
vartotojų teisių apsauga, tikslingumo

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100

Atsakingi vykdytojai
Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis
Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis
Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis
Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis
Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis

Įvykdymo terminas

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Pramoninės nuosavybės apsaugos koordinavimas
Koordinuoti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro veiklą
(institucinė priežiūra, dalyvavimas rengiant strateginius ir metinius
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
veiklos planus, intelektinės nuosavybės apsaugos plėtros
programą, teikiant ataskaitas)
Dalyvauti darbo grupėse, komisijose pramoninės nuosavybės
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
apsaugos klausimais
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 įstojimo į Europos
Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomas bylas, susijusias su
pramoninės nuosavybės apsauga, tikslingumo
Užtikrinti Intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo
komisijos veiklą

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
Suorganizuotų posėdžių skaičius – 2

Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis
Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis
Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis
Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis
Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis
Teisinės apsaugos grupės patarėja
Rosita Pletienė

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Sausis–gruodis

Civilinės metrikacijos įstaigų veiklos koordinavimas
Teikti metodinę pagalbą civilinės metrikacijos įstaigoms civilinės
būklės aktų registravimo klausimais
Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją civilinės
būklės aktų registravimo klausimais
Organizuoti civilinės metrikacijos įstaigų valstybės tarnautojų
mokymą
Parengti metinę statistinę civilinės būklės aktų registravimo
ataskaitą
Teikti pasiūlymus dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų
klausimų civilinės būklės aktų srityje
Teikti pasiūlymus dėl išvadų pakeisti vardą, pavardę ir tvirtinti šias
išvadas arba motyvuotai atsisakyti jas tvirtinti

Įvykusių mokymų skaičius – 1
Parengtų ataskaitų skaičius – 2
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Spalis
Gegužė
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis

Asmens duomenų apsaugos koordinavimas
Teikti pasiūlymus dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
veiklos
Dalyvauti darbo grupėse, komisijose asmens duomenų apsaugos
klausimais
Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją asmens
duomenų apsaugos klausimais
Teikti pasiūlymus dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų
klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga
Nagrinėti ir derinti Lietuvos Respublikos poziciją Europos
Sąjungos institucijose nagrinėjamais asmens duomenų apsaugos
klausimais
Teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos
Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomas bylas, susijusias su
asmens duomenų apsauga, tikslingumo
Teismo ekspertizės veiklos koordinavimas

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Sausis–gruodis
Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

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

Koordinuoti Lietuvos teismo ekspertizės centro veiklą (institucinė
priežiūra, dalyvavimas rengiant strateginius ir metinius veiklos Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
planus, teisingumo sistemos plėtros programą, teikiant ataskaitas)
Dalyvauti Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryboje ir teikti
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
pasiūlymus tarybos veiklos klausimais
Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją teismo Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
ekspertizės ir teismo ekspertų veiklos klausimais
Dalyvauti darbo grupėse, komisijose teismo ekspertizės ir teismo
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
ekspertų veiklos klausimais
Teisinių žinių egzamino asmenims, siekiantiems tapti teismo
Suorganizuotų egzaminų dalis, proc. – 100
ekspertais, organizavimas, remiantis jų prašymais
Teismo ekspertų įrašymas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų
Išnagrinėtų prašymų dalis, proc.– 100
sąrašą

Atsakingi vykdytojai
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Neringa Keršienė
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Neringa Keršienė
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Neringa Keršienė
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Neringa Keršienė
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Neringa Keršienė
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Neringa Keršienė

Įvykdymo terminas

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Teisingumo ministerijos kompetencijai priskirtų advokatų veiklos
klausimų nagrinėjimas
Bendradarbiauti su Lietuvos advokatūra advokatų veiklos
klausimais

Atstovauti teisingumo ministro pozicijai Advokatūros Drausmės
komiteto ir Advokatų garbės teismo posėdžiuose

Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją advokatų
veiklos klausimais

Teisinės apsaugos grupės vedėja
Natalija Žilinskienė,
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Vaida Rudėnaitė
Teisinės apsaugos grupės vedėja
Dalyvauta Advokatūros Drausmės komiteto ir
Natalija Žilinskienė,
Advokatų
garbės
teismo
posėdžiuose
Teisinės apsaugos grupės
teisingumo ministro iškeltose drausmės bylose
vyresnioji patarėja
– 100 proc.
Vaida Rudėnaitė
Teisinės apsaugos grupės vedėja
Natalija Žilinskienė,
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Vaida Rudėnaitė

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis
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jų reikšmės

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Teisinės apsaugos grupės vedėja
Natalija Žilinskienė,
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Vaida Rudėnaitė

Sausis–gruodis

Teisės sistemos grupės vadovė
Dalia Baležentė

Sausis–gruodis

Teisės sistemos grupė
Išnagrinėtų paklausimų, teisėkūros iniciatyvų,
Nagrinėti paklausimus, teisėkūros iniciatyvas, vykdyti Lietuvos
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko
Respublikos Ministro Pirmininko pavedimus
pavedimų dalis, proc. – 100

Baudžiamosios justicijos grupė
Analizuoti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) bei jam
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
pavaldžių įstaigų veiklą ir, esant būtinybei, inicijuoti atitinkamus
teisinio reguliavimo pokyčius minėtoje srityje
Pagal kompetenciją teikti Kalėjimų departamentui konsultacijas /
metodinę paramą, susijusią su Lietuvos bausmių vykdymo
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
sistemos plėtra, organizavimu ir koordinavimu

Analizuoti teisėkūros iniciatyvas, formuoti Teisingumo
ministerijos poziciją administracinės, bausmių vykdymo ir Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
baudžiamosios justicijos politikos klausimais

Dalyvauti darbo grupėse, komisijose administracinės, bausmių
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
vykdymo ir baudžiamosios justicijos klausimais

Korupcijos prevencijos skyrius

Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė,
vyresnysis patarėjas
Marius Rakštelis
Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė,
vyresnysis patarėjas
Marius Rakštelis
Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė,
Baudžiamosios justicijos grupės
koordinuojantys vyresnieji
patarėjai pagal kompetencijos
sritis
Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė,
Baudžiamosios justicijos grupės
koordinuojantys vyresnieji
patarėjai pagal kompetencijos
sritis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis
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Atsakingi vykdytojai

Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė,
vyriausioji specialistė
Dovilė Baroli
Korupcijos prevencijos skyriaus
Posėdžių ir susitikimų, kuriuose dalyvauta, vedėja Radvilė Masiulionienė,
dalis, proc. – 95
vyriausioji specialistė
Dovilė Baroli
Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė,
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
vyriausioji specialistė
Dovilė Baroli
Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė,
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
vyriausioji specialistė
Dovilė Baroli
Korupcijos prevencijos skyriaus
Posėdžių ir susitikimų, kuriuose dalyvauta, vedėja Radvilė Masiulionienė,
dalis, proc. – 95
vyriausioji specialistė
Dovilė Baroli
Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė,
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
vyriausioji specialistė
Dovilė Baroli

Įvykdymo terminas

Nagrinėti ir derinti Lietuvos Respublikos pozicijas Europos
Sąjungos institucijose nagrinėjamais korupcijos prevencijos ir Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
pranešėjų apsaugos klausimais

Sausis–gruodis

Dalyvauti darbo grupėse, komisijose korupcijos prevencijos ir
pranešėjų apsaugos klausimais

Sausis–gruodis

Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją korupcijos
prevencijos klausimais
Atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos
institucijose dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų
projektų korupcijos prevencijos klausimais
Dalyvauti Europos Tarybos komitetų ir darbo grupių, kitų
tarptautinių organizacijų posėdžiuose korupcijos prevencijos
klausimais

Koordinuoti JT vykdomą savitarpio vertinimo procesą:
koordinuoti klausimynų pildymą ir pagal kompetenciją pildyti
klausimynus, dalyvauti vertinimo misijoje, dalyvauti svarstant
parengtą vertinimo raportą
Dalyvauti Europos Tarybos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos
veikloje, t. y. užtikrinti paklausimų pateikimą ir koordinuoti
atsakymų į paklausimus rengimą, koordinuoti klausimynų Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
pildymą, vertinti kompetentingų institucijų atsakymus ir pildyti
klausimynus.

Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė,
vyriausioji specialistė
Dovilė Baroli

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Priemonė 0104-01-01-02 – specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms civilinės būklės aktams registruoti (asignavimai – 2 076,0 tūkst. eurų)
Strateginio planavimo ir stebėsenos grupė, Administravimo departamento Finansų ir žalos atlyginimo skyrius (toliau – Finansų ir žalos atlyginimo skyrius),
Teisinės apsaugos grupė
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Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Apskaičiuotas lėšų poreikis, prireikus
Nustatyti lėšų poreikį civilinės būklės aktams registruoti pagal
patikslinta lėšų poreikio apskaičiavimo
savivaldybes
metodika

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis, Teisinės
apsaugos grupės vadovė
Natalija Žilinskienė

Balandis–rugpjūtis

Patikrinta ir išanalizuota informacija,
Užtikrinti savivaldybių atsiskaitymą už valstybės biudžeto lėšų atsiskaitymo
dokumentai
pateikti
panaudojimą
Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui
(toliau – NBFC) – 100 proc.

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Kas ketvirtį

Priemonė 0104-01-01-03 – organizuoti oro, jūrų ir geležinkelių transporto avarijų ir incidentų tyrimus, nustatyti jų priežastis, teikti saugos rekomendacijas
(asignavimai – 81,5 tūkst. eurų)
Transporto avarijų ir incidentų tyrimo skyrius
Parengtos saugos tyrimų ataskaitos (pagal
Atlikti orlaivių avarijų ir pavojingų incidentų saugos tyrimus ir teisines, finansines, materialines ir žmogiškųjų
prireikus parengti saugos rekomendacijas
išteklių galimybes, atsižvelgiant į avarijų ir
pavojingų incidentų kiekį bei tipą)
Parengtos saugos tyrimų ataskaitos (pagal
Atlikti jūrų laivų avarijų ir pavojingų incidentų saugos tyrimus bei teisines, finansines, materialines ir žmogiškųjų
prireikus parengti saugos rekomendacijas
išteklių galimybes, atsižvelgiant į avarijų ir
pavojingų incidentų kiekį ir tipą)
Parengtos saugos tyrimų ataskaitos (pagal
Atlikti geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių bei riktų teisines, finansines, materialines ir žmogiškųjų
saugos tyrimus ir prireikus parengti saugos rekomendacijas
išteklių galimybes, atsižvelgiant į katastrofų ir
eismo įvykių kiekį ir tipą)

Paskelbti metinę saugos apžvalgą, siekiant informuoti visuomenę
apie bendrą aviacijos, jūrų laivų ir geležinkelių transporto saugos Parengta ir paskelbta metinė saugos apžvalga
lygį

Transporto avarijų ir incidentų
tyrimo skyriaus vedėjas
(orlaivių avarijų ir incidentų
tyrimų vadovas)
Laurynas Naujokaitis
Transporto avarijų ir incidentų
tyrimo skyriaus patarėjas (jūrų
laivų avarijų ir incidentų tyrimų
vadovas) Mindaugas Česnauskis
Transporto avarijų ir incidentų
tyrimo skyriaus patarėjas
(geležinkelių transporto
katastrofų, eismo įvykių ir riktų
tyrimų vadovas)
Tomas Milkevičius
Transporto avarijų ir incidentų
tyrimo skyriaus vedėjas
(orlaivių avarijų ir incidentų
tyrimų vadovas)
Laurynas Naujokaitis,
patarėjas (jūrų laivų avarijų ir
incidentų tyrimų vadovas)
Mindaugas Česnauskis,

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

patarėjas (geležinkelių
transporto katastrofų, eismo
įvykių ir riktų tyrimų vadovas)
Tomas Milkevičius

Priemonė 0104-01-01-04 – vykdyti visuomenės teisinio švietimo veiklas (asignavimai – 32,0 tūkst. eurų)
Organizuoti Konstitucijos egzaminą (pirkimo organizavimas, Egzamine dalyvavusių asmenų skaičius –
sutarties rengimas, paslaugos vykdymo koordinavimas)
20 000

Vyriausioji specialistė
Asta Šalnienė

Birželis–lapkritis

Rengti ir skelbti visuomenės teisinio švietimo informacinius
pranešimus, susijusius su Teisingumo ministerijos veiklos sritimis, Paskelbtų informacinių pranešimų skaičius – 10
visuomenės informavimo priemonėse

Patarėja Dalia Milkevičienė

Sausis–gruodis

Rengti ir skelbti visuomenės teisinio švietimo informacines žinutes
Paskelbtų žinučių skaičius – 20
socialiniuose tinkluose.

Patarėja Dalia Milkevičienė

Sausis–gruodis

Vyriausioji specialistė
Asta Šalnienė

Birželis–spalis

Modifikuoti mobiliąją aplikaciją (pirkimo organizavimas, sutarties Modifikuotos mobiliosios programėlės skaičius
rengimas, paslaugos vykdymo koordinavimas)
–1

Priemonė 0104-01-02-01 – pagal vykdytinus dokumentus atlyginti asmenims turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, ir
apmokėti išlaidas, susijusias su Lietuvos Respublikos interesais tarptautiniuose arbitražo teismuose (asignavimai – 462,0 tūkst. eurų)
Finansų ir žalos atlyginimo skyrius, Atstovavimo teismuose grupė, Teisinių institucijų grupė
Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus
vedėja Lina Jaskutienė,
Organizuoti būtinųjų vykdymo išlaidų apmokėjimą pagal antstolių Tinkamai parengti ir nustatytais terminais
Teisinių institucijų grupės
pateiktas sąskaitas
perduoti dokumentai NBFC – 100 proc.
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Finansų ir žalos atlyginimo
Nustatytais terminais parengtų atsakymų dalis,
Rengti atsakymus asmenims dėl teismų sprendimų vykdymo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė
proc. – 99

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Išnagrinėti asmenų prašymus ir priimti motyvuotus bei
Priimtų sprendimų skaičius – 20
argumentuotus sprendimus dėl žalos atlyginimo ne teismo tvarka

Atstovavimo teismuose grupės
vyresnysis patarėjas
Ričard Dzikovič

Sausis–gruodis

Išnagrinėti asmenų prašymus ir priimti motyvuotus bei Parengtų sprendimų dėl turtinės ir (ar)
argumentuotus sprendimus dėl žalos atlyginimo ne teismo tvarka neturtinės žalos atlyginimo įgyvendinant
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto bylose prieš Lietuvą
einamaisiais ir ankstesniais metais priimtas JT

Atstovavimo teismuose grupės
vadovas Karolis Dieninis

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Parengtų dokumentų, susijusių su einamaisiais
Parengti dokumentus dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau ir ankstesniais metais EŽTT priteistų
– EŽTT) priteisto teisingo atlyginimo išmokėjimo
kompensacijų bylose prieš Lietuvą išmokėjimu,
dalis, proc. – 100

Atstovavimo teismuose grupės
vadovas Karolis Dieninis

Sausis–gruodis

Parengti ir perduoti NBFC dokumentus, reikalingus apskaitai Tinkamai parengti ir nustatytais terminais
tvarkyti ir mokėjimams vykdyti
perduoti dokumentai NBFC – 100 proc.

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Sausis–gruodis

Žmogaus teisių komitete išvadas bylose prieš
Lietuvą dalis, proc. – 100

Priemonė 0104-02-01-01 – valdyti ES teisės aktų ir juos įgyvendinančių nacionalinių priemonių srautus, prižiūrėti procesą ir vertinti pateiktus teisės aktų
projektus (asignavimai – 219,0 tūkst. eurų)
Europos Sąjungos teisės grupė
Valdyti ES teisės aktų ir juos įgyvendinančių nacionalinių
priemonių srautus bei prižiūrėti procesą
Patvirtintų naujų ES teisės aktų įgyvendinimo
planų su priemonėmis skaičius – 150

Europos Sąjungos teisės grupės
patarėja Ieva Visockienė

Įvertintų naujų ES teisės aktų įgyvendinimo
planų, patvirtintų be priemonių, skaičius – 1 700

Europos Sąjungos teisės grupės
patarėja Ieva Visockienė

ES teisės įgyvendinimo ataskaitų, kurios bus
Vertinti ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo planus bei pristatomos Vyriausybės Europos Sąjungos Europos Sąjungos teisės grupės
vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną
komisijai, skaičius – 8
vadovė Viktorija Vasiliauskienė,
vyresnysis patarėjas
Mykolas Šavelskis

Sausis–gruodis

Įstatymų projektų, kuriais įgyvendinami ES Europos Sąjungos teisės grupės
teisės aktai, būklės apžvalgų, kurios bus vadovė Viktorija Vasiliauskienė,
pristatomos Lietuvos Respublikos Seimo
vyresnysis patarėjas
Europos reikalų komitetui, skaičius – 3
Mykolas Šavelskis
Teikti Europos Komisijai informaciją, susijusią su ES teisės aktų
perkėlimu ir įgyvendinimu Lietuvoje
Notifikuoti ES teisės aktus perkeliančius ar įgyvendinančius Europos Komisijai notifikuotų nacionalinių
Lietuvos Respublikos teisės aktus
įgyvendinimo priemonių dalis, proc. – 95

Europos Sąjungos teisės grupės
patarėjas Petras Butrimas

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

Europos Komisijai parengtų Vidaus rinkai
Rengti vidaus rinkai priskiriamų direktyvų perkėlimo suvestines
priskiriamų direktyvų perkėlimo suvestinių
Europos Komisijai
skaičius – 2

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Europos Sąjungos teisės grupės
patarėjas Petras Butrimas

Sausis–gruodis

Lietuvos Respublikos teisės aktų ir teisės aktų projektų teisinė
ekspertizė
Teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų ir tarptautinių
Pateiktų išvadų dalis, proc. – 100
susitarimų projektų atitikties ES teisei

Europos Sąjungos teisės grupės
vadovė Viktorija Vasiliauskienė

Sausis–gruodis

Teikti išvadas dėl galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų
Pateiktų išvadų ir atsakymų dalis, proc. – 100
atitikties ES teisei ir atsakymus privatiems subjektams

Europos Sąjungos teisės grupės
vadovė Viktorija Vasiliauskienė

Sausis–gruodis

Europos Sąjungos teisės grupės
patarėjas Petras Butrimas

Sausis–gruodis

Europos Sąjungos teisės grupės
patarėjas Petras Butrimas

Sausis–gruodis

Europos Sąjungos teisės grupės
patarėjas Petras Butrimas

Sausis–gruodis

Europos Sąjungos teisės grupės
patarėjas Petras Butrimas,
patarėja Ieva Visockienė,
vyresnysis patarėjas
Mykolas Šavelskis

Sausis–gruodis

Europos Sąjungos teisės grupės
vyresnysis patarėja
Ieva Visockienė

Sausis–gruodis

Teikti pastabas, susijusias su atitikties ES ir nacionaliniams teisės
aktams lentelėmis dėl ministrų įsakymų, kurie neteikiami derinti Atitikties lentelių su pastabomis skaičius – 20
Europos Sąjungos teisės grupei
Įvertintų ES ir priimtų atitikties nacionaliniams
teisės aktams lentelių skaičius – 130
Vertinti valstybės institucijų pateiktas atitikties Lietuvos ir ES
teisės aktams (projektams) lenteles
Įvertintų atitikties ES ir nacionaliniams teisės
aktams lentelių, skirtų notifikuoti, skaičius – 70
Derinti kitų institucijų rengiamas pozicijas per Lietuvos narystės Suderintos kitų Lietuvos Respublikos institucijų
Europos Sąjungoje informacinę sistemą LINESIS
per LINESIS pateiktos pozicijos – 140
Administruoti su ES teisės įgyvendinimu susijusias informacines
sistemas
Administruoti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę
sistemą LINESIS ir Europos Komisijos Europos Sąjungos teisės Pagal poreikį sukurtos vartotojų teisės – 100
perkėlimo ir įgyvendinimo informacinę sistemą THEMIS, proc.
koordinuoti Europos Sąjungos reikalus
Dalyvauti Europos Sąjungos teisės pažeidimo
nagrinėjimo procese

procedūrų

Koordinuoti Europos Komisijos neoficialių paklausimų pateikimo Parengtų raštų skaičius – 5
procesą
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Vertinti kompetentingų institucijų atsakymų į Europos Komisijos Įvertintų atsakymų projektų skaičius – 10
neoficialius paklausimus projektus
Koordinuoti Europos Komisijos oficialių pranešimų pateikimo Pateiktų raštų skaičius – 15
procesą
Vertinti kompetentingų institucijų atsakymų į Europos Komisijos Įvertintų atsakymų į oficialius pranešimus
oficialius pranešimus projektus
projektų skaičius – 20
Koordinuoti Europos Komisijos pagrįstos nuomonės pateikimo Pateiktų raštų skaičius – 5
procesą
Vertinti kompetentingų institucijų atsakymų į Europos Komisijos
Įvertintų atsakymų į pagrįstą nuomonę projektų
pagrįstą nuomonę projektus
skaičius – 5

Atsakingi vykdytojai
Europos Sąjungos teisės grupės
vyresnysis patarėja
Ieva Visockienė
Europos Sąjungos teisės grupės
vyresnysis patarėjas
Mykolas Šavelskis
Europos Sąjungos teisės grupės
vyresnysis patarėjas
Mykolas Šavelskis
Europos Sąjungos teisės grupės
vyresnysis patarėjas
Mykolas Šavelskis
Europos Sąjungos teisės grupės
vyresnysis patarėjas
Mykolas Šavelskis

Įvykdymo terminas

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Priemonė 0104-02-01-02 – teikti išvadas dėl tarptautinių susitarimų ir rengti dokumentus tarptautiniams susitarimams sudaryti, teikti teisinę pagalbą, siekiant
užtikrinti Lietuvos ir užsienio teismų bei kitų institucijų susižinojimą (asignavimai – 328,9 tūkst. eurų)
Teisės sistemos grupė
Teikti išvadas dėl tarptautinių susitarimų

Pateiktų išvadų dalis, proc. – 100

Teisės sistemos grupės vadovė
Dalia Baležentė

Sausis–gruodis

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys

Sausis–gruodis

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys

Sausis–gruodis

Tarptautinės teisės grupė
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 projektų, kai Pateiktų išvadų dalis, proc. – 100
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
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jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys, vyresnioji
patarėja Andrada Bavėjan

Sausis–gruodis

Tarptautinės teisės grupės
Nagrinėti prašymus dėl nuteistų asmenų perdavimo / perėmimo, Perduotų / perimtų nuteistų asmenų skaičius –
vadovas Darius Žilys, vyresnioji
rengti sprendimų projektus
50
patarėja Andrada Bavėjan

Sausis–gruodis

Tarptautinės teisės grupės
Tarpininkauti teikiant teisinę pagalbą (įskaitant fizinių asmenų ir Išsiųstų / gautų teisinės pagalbos prašymų
vadovas Darius Žilys, vyresnioji
teisminių institucijų paklausimus dėl teisinės pagalbos)
skaičius – 4 500 / 5 000
patarėja Andrada Bavėjan

Sausis–gruodis

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys, vyresnioji
patarėja Andrada Bavėjan

Sausis–gruodis

Tarptautinės teisės grupės
vyresnioji patarėja
Andrada Bavėjan, patarėja
Giedrė Sventickaitė, patarėja
Lina Urnikienė, patarėja
Indrė Balčiūnienė

Sausis–gruodis

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys

Sausis–gruodis

Rengti atsakymus į paklausimus, susijusius su ekstradicijos
Parengtų ekstradicijos prašymų skaičius – 5
prašymais, ir prašymus

Teikti metodinę pagalbą teismams, t. y. teikti konsultacijas, rengti Suteiktų konsultacijų dalis, proc. – 100
aplinkraščius ir teikti juos teismams
Parengtų ir pateiktų aplinkraščių skaičius – 1
Pasirengta ir dalyvauta posėdžiuose – 100 proc.
Dalyvauti Europos teisminių tinklų veikloje (civilinėse ir Parengta ir pagal gautus pranešimus pateikta
baudžiamosiose bylose), t. y. užtikrinti paklausimų pateikimą informacija – 90 proc.
tinklui ir koordinuoti atsakymų į paklausimus rengimą,
Paklausimų skaičius – 10
koordinuoti klausimynų pildymą, pildyti klausimynus
Klausimynų skaičius – 3
Vykdyti organizacinį bendradarbiavimą su užsienio valstybių
ministerijomis ir kitomis institucijomis bei užtikrinti tinkamą
Numatomų vizitų skaičius – 10
Teisingumo ministerijos vadovų vizitų į užsienį ir užsienio
delegacijų vizitų Lietuvoje organizavimą

Priemonė 0104-02-02-01 – nagrinėti teismo bylas ir pagal kompetenciją koordinuoti su tokiomis bylomis susijusius valstybės institucijų veiksmus, rengti
procesinius dokumentus ir atstovauti valstybei ES ir nacionalinėse teisminėse institucijose, taip pat EŽTT ir JT komitetų, kuriuose Vyriausybės atstovas EŽTT
yra įgaliotas atstovauti valstybei, nagrinėjamose bylose ir koordinuoti EŽTT ir JT komitetų sprendimų vykdymą Lietuvoje (asignavimai – 466,6 tūkst. eurų)
Atstovavimo teismuose grupė
Dalyvauti ES teisminiame procese
Vertinti ES teisminių institucijų komunikuotų bylų aktualumą Įvertintų ES teisminių institucijų komunikuotų
Lietuvai
bylų skaičius – 1 050

Atstovavimo teismuose grupės
vyresnioji patarėja Vytautė
Kazlauskaitė-Švenčionienė

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

Bylų (tiesioginių ieškinių ir prašymų priimti
Persiųsti Lietuvos institucijoms informaciją, susijusią su ES
prejudicinius
sprendimus),
komunikuotų
teisminių institucijų bylomis
valstybės institucijoms, skaičius – 520
Suorganizuotų ES teismų darbo grupės
Rengti ES teismų darbo grupės posėdžius dėl bylų, kuriose posėdžių dėl bylų, kuriose atsakingos
atsakingos institucijos pareiškė suinteresuotumą
institucijos pareiškė suinteresuotumą, dalis,
proc. – 100
Parengtų pozicijų ir Vyriausybės rezoliucijų ar
Rengti pozicijų ir Vyriausybės rezoliucijų ar Vyriausybės Europos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos
Sąjungos komisijos protokolinių sprendimų projektus, susijusius protokolinių sprendimų projektų, susijusių su
su Lietuvos Respublikos dalyvavimu ES teisminėse institucijose Lietuvos
Respublikos
dalyvavimu
ES
nagrinėjamose bylose
teisminėse institucijose nagrinėjamose bylose,
dalis, proc. – 100
Parengtų Lietuvos procesinių dokumentų
bylose, kuriose priimtas Vyriausybės ar
Dalyvauti ES teisminių institucijų nagrinėjamų bylų rašytinėje
Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos
proceso dalyje
sprendimas dėl dalyvavimo, laikantis nustatytų
terminų, dalis – 100 proc.

Dalyvauti ES teisminių institucijų posėdžiuose

Komunikuoti ES Teisingumo Teismo sprendimus bylose

ES teisminių institucijų posėdžių, kuriuose
dalyvauta, dalis nuo visų organizuotų posėdžių,
kuriuose nuspręsta dalyvauti, proc. – 100
Komunikuotų sprendimų skaičius – 500

Atsakingi vykdytojai
Atstovavimo teismuose grupės
vyresnioji patarėja Vytautė
Kazlauskaitė-Švenčionienė

Atstovavimo teismuose grupės
vadovas Karolis Dieninis

Įvykdymo terminas

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Atstovavimo teismuose grupės
vadovas Karolis Dieninis
Sausis–gruodis

Atstovavimo teismuose grupės
vadovas Karolis Dieninis
Sausis–gruodis

Atstovavimo teismuose grupės
vadovas Karolis Dieninis

Sausis–gruodis

Atstovavimo teismuose grupės
vyresnioji patarėja Vytautė
Kazlauskaitė-Švenčionienė

Sausis–gruodis

Atstovavimo teismuose grupės
vyresnioji patarėja Vytautė
Kazlauskaitė-Švenčionienė

Sausis–gruodis

Parengtų pozicijų skaičius – 3
Rengti pozicijas dėl ES teisės aktų projektų, susijusių su
atstovavimu ES Teisingumo Teisme

ES Tarybos Teisingumo Teismo darbo grupių,
kuriose dalyvauta, skaičius – 2
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jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Atstovavimo teismuose grupės
vyresnysis patarėjas
Ričard Dzikovič

Sausis–gruodis

Peržiūrėtų ir įvertintų sutarčių dalis, proc. – 100

Atstovavimo teismuose grupės
vyresnysis patarėjas
Ričard Dzikovič

Sausis–gruodis

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

Atitinkamą bylą kuruojantis
Atstovavimo teismuose grupės
darbuotojas

Sausis–gruodis

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

Atitinkamą bylą kuruojantis
Atstovavimo teismuose grupės
darbuotojas

Sausis–gruodis

Laiku pateiktų išvadų (pastabų) ir (ar) siūlymų
pagal suinteresuotų asmenų kreipimąsi dėl
Išvadų (pastabų) ir (ar) pasiūlymų dėl teisinio reguliavimo
teisės aktų projektų atitikties Konvencijai
tobulinimo, siekiant teisės aktų ir (ar) teisinės praktikos atitikties
vertinimo mechanizmo tobulinimo ir dėl
Konvencijai, atsižvelgiant į EŽTT praktiką, parengimas
teisinio reguliavimo tobulinimo, atsižvelgiant į
EŽTT praktiką, dalis, proc. – 100

Atitinkamą bylą kuruojantis
Atstovavimo teismuose grupės
darbuotojas

Sausis–gruodis

Dalyvauti nacionaliniame teisminiame procese
Ginti valstybės, Vyriausybės ar Teisingumo ministerijos (ministro)
interesus teismuose (kitose institucijose): pozicijos bylose
Palankių teismo sprendimų dalis, proc. – 60
(ginčuose) pasirinkimas, procesinių dokumentų rengimas ir
atstovavimas teismuose (kitose institucijose)
Vertinti ūkines ir komercines sutartis
Padėti užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvos interesams EŽTT ir
JT Žmogaus teisių komitete

Padėti koordinuoti EŽTT sprendimų bylose prieš Lietuvą vykdymą
– reikiamų individualiųjų ir bendrųjų priemonių priėmimą
Parengti informacinius raštus dėl EŽTT priimtų sprendimų ir
būtinybės imtis individualių ir (ar) bendrųjų vykdymo priemonių;
parengti ir pateikti ataskaitas Europos Tarybos Ministrų Komitetui
dėl EŽTT priimtų sprendimų bylose prieš Lietuvą vykdymo –
sumokėto EŽTT priteisto teisingo atlyginimo ir įgyvendintų
individualių bei bendrųjų priemonių, taip pat dėl kitos reikšmingos
papildomos informacijos
Padėti įgyvendinti Europos žmogaus teisių konvencijos (toliau –
Konvencija) pažeidimų prevenciją
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Pagal kompetenciją parengta ir Lietuvos
institucijoms bei visuomenei išplatinta
informacija apie einamaisiais metais EŽTT
perduotas bylas ir EŽTT praktiką, taip pat
pateikta kita svarbi informacija apie Konvenciją
Einamaisiais metais padėti užtikrinti pakankamą informacijos apie bei jos įgyvendinimą ar kitaip prisidėta prie
Konvenciją ir EŽTT praktiką sklaidą Lietuvos teismams, kitoms Konvencijos žinomumo didinimo – 100 proc.
valdžios institucijoms ir visuomenei
Per einamuosius metus atnaujinti su EŽTT ir JT
Žmogaus teisių komiteto perduotomis bylomis
ir priimtais sprendimais bei nutarimais bylose
prieš Lietuvą susiję statistiniai duomenys

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Atstovavimo teismuose grupės
vyresnioji patarėja Lina Urbaitė

Sausis–gruodis

Per einamuosius metus nuolat atnaujinama
Vyriausybės atstovo EŽTT svetainė internete

Priemonė 0104-03-01-01 – organizuoti veiklą ir vykdyti veiklos planavimą, stebėseną bei kontrolę (asignavimai – 2 883,7 tūkst. eurų)
Centralizuotas vidaus audito skyrius
Vadovaujantis su teisingumo ministru suderintu veiklos planu
Plano įgyvendinimo dalis, proc. – 100
atlikti audituojamų subjektų vidaus auditą

Centralizuoto vidaus audito
skyriaus vedėja Dorita Visalgienė

Plane nustatytais terminais

Administravimo departamento
vyresnioji patarėja
Inesa Sakalauskienė,
patarėja Rita Kamarauskienė

Sausis–gruodis

Administravimo departamentas
Organizuoti Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Teisingumo ministerijai
pavaldžių įstaigų vadovų, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Pagal poreikį
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojo
priėmimą, atleidimą, perkėlimą, konkursų ir atrankų paskelbimą
Organizuoti Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Teisingumo ministerijai
pavaldžių įstaigų vadovų, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Vertinamų skaičius – 170
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojo
kasmetinį tarnybinės veiklos eilinį ir neeilinį vertinimus
Išanalizuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
Pagal poreikį
darbo sutartis, poreikį mokytis bei organizuoti personalo mokymą
Organizuoti studentų praktiką ir savanorišką praktiką

Praktiką atliekančių studentų skaičius – 10

Administravimo departamento
vyresnioji patarėja
Inesa Sakalauskienė,
patarėja Rita Kamarauskienė

Sausis–vasaris

Administravimo departamento
patarėja Rita Kamarauskienė

Sausis–gruodis

Administravimo departamento
patarėja Rita Kamarauskienė

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Organizuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
darbo sutartis, sveikatos patikrinimo ir vakcinavimo procedūras. pagal darbo sutartis, skaičius – 90 proc.

Administravimo departamento
patarėja Rita Kamarauskienė

Sausis–gruodis

Rengti teisės aktų projektus, vertinti vidinius valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, prašymus bei vertinti
Pagal poreikį
NBFC parengtus teisės aktų projektus personalo valdymo
klausimais

Administravimo departamento
vyresnioji patarėja
Inesa Sakalauskienė, p
atarėja Rita Kamarauskienė
Administravimo departamento
patarėja Rita Kamarauskienė

Prižiūrėti valstybės tarnautojų pažymėjimuose įdiegtų sertifikatų ir
Pagal poreikį
pažymėjimų galiojimą, organizuoti jų keitimą

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Dalyvauti Teisingumo ministerijos darbo grupių, komisijų veikloje Pagal poreikį

Administravimo departamento
vyresnioji patarėja
Inesa Sakalauskienė,
patarėja Rita Kamarauskienė

Sausis–gruodis

Teisingumo ministro įsakymų dėl Teisingumo
ministerijos struktūros ir pareigybių sąrašo
Rengti teisingumo ministro įsakymų projektus dėl Teisingumo pakeitimo projektų skaičius – pagal poreikį
ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų administracijos struktūros bei
Parengtų projektų dėl Teisingumo ministerijai
pareigybių sąrašo pakeitimo, pareigybių aprašymų pakeitimo
pavaldžių įstaigų administracijos struktūros
patvirtinimo skaičius – pagal poreikį

Administravimo departamento
vyresnioji patarėja
Inesa Sakalauskienė

Sausis–gruodis

Administravimo departamento Turto valdymo ir aprūpinimo skyrius (toliau – Turto valdymo ir aprūpinimo skyrius)
Turto valdymo ir aprūpinimo
skyriaus vedėja Vesta Santarovič

Parengti 2021 m. viešųjų pirkimų planą

Parengtų viešųjų pirkimų planų skaičius – 1

Prireikus tikslinti 2021 m. viešųjų pirkimų planą kas ketvirtį

Patikslintų viešųjų pirkimų planų – pagal
Turto valdymo ir aprūpinimo
poreikį
skyriaus vedėja Vesta Santarovič

Turto valdymo ir aprūpinimo
Organizuoti Teisingumo ministerijos vykdomus viešuosius Vykdant pirkimo procedūras gautų pretenzijų – skyriaus vedėja Vesta Santarovič,
pirkimus
ne daugiau kaip dėl 2 proc. pirkimų
vyriausioji specialistė
Ieva Emilija Stepulytė
Turto valdymo ir aprūpinimo
Laiku teikti skelbimus ir ataskaitas apie viešųjų pirkimų Laiku pateiktų ataskaitų, skelbimų dalis, proc. –
skyriaus vyriausioji specialistė
procedūras Viešųjų pirkimų tarnybai
100
Ieva Emilija Stepulytė

Kovas
Balandis–gruodis

Sausis–gruodis

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Turto valdymo ir aprūpinimo
skyriaus vedėja Vesta Santarovič,
vyriausioji specialistė
Julija Sadovnikova

Sausis–gruodis

Teisingumo
ministerijos
darbuotojų
Turto valdymo ir aprūpinimo
Darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos instruktavimo laiku dalis, proc. – 100 skyriaus vedėja Vesta Santarovič,
užtikrinimo procesų organizavimas
Kontroliuojančių kompetentingų institucijų
vyriausioji specialistė
pastabų skaičius – ne daugiau kaip 1
Ieva Emilija Stepulytė

Sausis–gruodis

Prižiūrėti
Teisingumo
ministerijos
kompiuterinį
ir Skundų skaičius – 0
telekomunikacinį tinklą, jo techninę įrangą, užkardas,
Konfigūruotų kompiuterių skaičius – 20
telekomunikacinę stotį, serverius ir kompiuterines darbo vietas

Sausis–gruodis

Turto priežiūra
Išanalizuoti ir pateikti išvadas / pastabas dėl TM pavaldžių įstaigų
Procesų skaičius – 20
turto klausimų

Turto valdymo ir aprūpinimo
skyriaus vedėja Vesta Santarovič

Strateginio planavimo ir stebėsenos grupė
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2022–
2024 m. strateginio veiklos plano (toliau – strateginis veiklos
planas) rengimas
Surinkti informaciją iš pavaldžių įstaigų ir ministerijos
administracinių padalinių, ją apibendrinus parengti pirminį
strateginio veiklos plano projektą ir pateikti Lietuvos Respublikos
finansų ministerijai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijai
Pasirengti Finansų ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos ir
teisingumo ministro diskusijoms apie planuojamus pasiekti
rezultatus bei asignavimus, per kurias priimami sprendimai dėl
2022–2024 m. maksimalių valstybės biudžeto asignavimų limitų
skyrimo ministrų valdymo sritims

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

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Gegužė

Parengta informacija, reikalinga diskusijoms

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Gegužė–liepa

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Rugsėjis

Pagal
numatomus
skirti
maksimalius
Patikslinti strateginio veiklos plano projektą pagal 2022–2024 m.
asignavimų limitus patikslintas ir su
teisingumo ministro valdymo sritims numatomus skirti
Teisingumo
ministerijos
administracijos
maksimalius valstybės biudžeto asignavimų limitus ir pateikti
padaliniais bei vadovybe suderintas strateginio
Finansų ministerijai bei Vyriausybės kanceliarijai
veiklos plano projektas
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Pagal poreikį patikslinti strateginio veiklos plano projektą ir,
Vyriausybei pateikus Lietuvos Respublikos Seimui 2022 m.
biudžeto projektą, jį paskelbti Teisingumo ministerijos interneto
svetainėje

Su Teisingumo ministerijos administracijos
padaliniais bei vadovybe suderintas strateginio
veiklos plano projektas, paskelbtas Teisingumo
ministerijos interneto svetainėje

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Lapkritis

Patikslinti strateginio veiklos plano projektą pagal Vyriausybės
Su Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku
kanceliarijos ir Finansų ministerijos pastabas ir pateikti derinti
suderintas strateginio veiklos plano projektas
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Organizuoti strateginio veikos plano patvirtinimą ir paskelbimą

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Patvirtintas strateginis veiklos planas

Per 10 darbo dienų nuo 2021 m.
valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo įsigaliojimo
Per 5 darbo dienas nuo strateginio
veiklos plano suderinimo su
Lietuvos Respublikos Ministru
Pirmininku

2021 m. veiklos planų rengimas
Parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti Teisingumo ministerijos Patvirtintas Teisingumo ministerijos 2021 m.
2021 m. veiklos planą
veiklos planas

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Kovas–gegužė

Peržiūrėti, prireikus pakoreguoti ir pateikti tvirtinti Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų pateiktų Projektų skaičius – 6
2021 m. veiklos ir veiksmų planų projektus

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Balandis

Parengti 2021 m. valstybės biudžeto programų sąmatas su Parengtos 2021 m. biudžeto programų sąmatos
skaičiavimais ir pateikti Finansų ministerijai
su skaičiavimais

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Sausis

Finansų ministerijai pateikti informaciją apie 2022–2024 m.
planuojamą biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą,
Finansų ministerijai pateiktas informacijos
valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų įstaigos
paketas (iš pavaldžių įstaigų gauta ir
programoms finansuoti paskirstymą, numatomą gauti Europos
apibendrinta informacija)
Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą, netęstinas programas
(priemones) ir kt.

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Kovas

Surinkti informaciją iš pavaldžių įstaigų ir įvertinti 2022–2024 m. Gautas ir įvertintas 2022–2024 m. asignavimų
asignavimų poreikį
poreikis

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Balandis

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

Parengti projektus dėl teisingumo ministro valdymo sričių 2022–
Parengtas Lietuvos Respublikos teisingumo
2024 m. biudžeto programų asignavimų poreikio ir pateikti juos
ministro valdymo sričių biudžeto projektas
Vyriausybės kanceliarijai bei Finansų ministerijai

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Gegužė

Paskirstyti teisingumo ministro valdymo sritims numatomus skirti
2022–2024 m. maksimalius asignavimus pavaldžioms įstaigoms,
Paskirstyti asignavimai
savivaldybėms ir šią informaciją pateikti pavaldžioms įstaigoms,
savivaldybėms bei Finansų ministerijai

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Rugpjūtis

Parengti 2022–2024 m. valstybės biudžeto programų sąmatų Pagal maksimalius asignavimų limitus
projektus, neviršijant maksimalių asignavimų limitų, ir pateikti patikslintas Lietuvos Respublikos teisingumo
Finansų ministerijai
ministro valdymo sričių biudžeto projektas

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Rugpjūtis–rugsėjis

Pagal Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos pastabas Patikslintas ir patvirtintas Lietuvos Respublikos
patikslinti ir patvirtinti 2022–2024 m. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių biudžeto
teisingumo ministro valdymo sričių biudžetą
projektas

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Lapkritis–gruodis

Prireikus patikslinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro Pagal priimtą Lietuvos Respublikos biudžeto
valdymo sričių biudžetą pagal priimtą Lietuvos Respublikos įstatymą patikslintas Lietuvos Respublikos
biudžeto įstatymą
teisingumo ministro valdymo sričių biudžetas

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Gruodis

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Rugpjūtis–rugsėjis

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Sausis–gruodis

Valstybės kapitalo investicijų programos projekto rengimas
Atsižvelgiant į nustatytus maksimalius valstybės kapitalo
investicijų limitus, patikslinti ir pateikti Finansų ministerijai Patikslintas Lietuvos Respublikos teisingumo
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių ministro valdymo sričių 2022–2024 m.
valstybės investicijų planą, siūlomą įtraukti į 2022–2024 m. valstybės investicijų planas
valstybės investicijų programos projektą
Plėtros programų projektų rengimas
Koordinuoti Intelektinės nuosavybės plėtros programos ir
Parengtų projektų skaičius – 2
Teisingumo sistemos plėtros programos rengimo procesą
Strateginio veiklos plano, kitų strateginių
įgyvendinimo stebėsena ir ataskaitų rengimas

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

Surinkti informaciją iš pavaldžių įstaigų ir Teisingumo
Vyriausybei pateikta ir Teisingumo ministerijos
ministerijos administracijos padalinių apie 2020 m. veiklą,
interneto svetainėje paskelbta 2020 m.
apibendrinti ją, parengti 2020 m. Teisingumo ministerijos veiklos
Teisingumo ministerijos veiklos ataskaita
ataskaitą, pateikti ją Vyriausybei ir paskelbti
Surinkti informaciją ir pateikti duomenis apie 2021 m. I–III ketv. Stebėsenos informacinėje sistemoje pateikti
veiklos rezultatus į stebėsenos informacinę sistemą
duomenys apie I–III ketv. veiklos rezultatus
Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įgyvendinimo plano pažangos ataskaitas

programos

Parengtų ataskaitų skaičius – 4

Teikti informaciją, reikalingą tarpinstitucinių veiklos planų Pateikta informacija ataskaitoms parengti –
įgyvendinimo ataskaitoms parengti
pagal poreikį
Parengta Lietuvos Respublikos teisingumo
Parengti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių
ministro valdymo sričių ataskaitinių metų
valstybės investicijų panaudojimo ataskaitą
valstybės investicijų panaudojimo ataskaita

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Vasaris–kovas

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis
Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis
Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis
Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Balandis, liepa, spalis

Kiekvieną ketvirtį

Sausis–gruodis

Kovas

Administravimo departamento Dokumentų valdymo skyrius (toliau – Dokumentų valdymo skyrius)
Dokumentų valdymas ir archyvo administravimas
Registruoti gautus dokumentus ir paskirstyti vykdytojams
(dokumentų registracija ir nuskaitymas, įtraukimas į dokumentų
valdymo sistemą, rezoliucijos kūrimas dokumentų valdymo
sistemoje ir dokumentų pateikimas vykdytojams)
Registruoti siunčiamus dokumentus ir siųsti adresatams
(dokumentų registracija ir nuskaitymas, įtraukimas į dokumentų
valdymo sistemą ir dokumentų išsiuntimas nurodytais būdais)
Registruoti vidinius dokumentus (dokumentų registracija ir
nuskaitymas, įtraukimas į dokumentų valdymo sistemą)
Registruoti Teisingumo ministerijos parengtus teisės aktų
projektus, išvadas ir skelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje
(TAIS)
Registruoti Teisingumo ministerijai per TAIS pateiktus teisės aktų
projektus ir išvadas

Užregistruotų gautų dokumentų skaičius –
27 000

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Užregistruotų išsiųstų dokumentų skaičius –
14 000

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Užregistruotų vidinių dokumentų skaičius –
6 000

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

TAIS paskelbtų projektų skaičius – 1 800

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Užregistruotų TAIS projektų ir išvadų skaičius
– 1 800

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis
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Registruoti ir skelbti Teisingumo ministerijos parengtus
procesinius dokumentus teismams bei registruoti Teisingumo
ministerijai pateiktus procesinius dokumentus per Lietuvos teismų
informacinės sistemos (LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų
posistemį (VEP)
Rengti ataskaitas apie Teisingumo ministerijos neįvykdytus
pavedimus, gautus iš Vyriausybės kanceliarijos, surinkti iš
vykdytojų informaciją apie pavedimų vykdymą ir ją apibendrinus
teikti Teisingumo ministerijos kancleriui

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

LITEKO VEP skelbiamų dokumentų dalis,
proc. – 100 Užregistruotų gautų per LITEKO
VEP dokumentų dalis, proc. – 100

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Kas savaitę

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Sutvarkytų ir archyvuotų nuolat ir ilgai
saugomų bylų skaičius – 250
Tvarkyti nuolat ir ilgai saugomas bylas, rengti apyrašus, pažymą
Archyvuotų trumpai saugomų bylų dalis, proc.
apie Teisingumo ministerijos istoriją ir apie jos tvarkymą,
– 100
projektus derinti su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu. Rengti
Parengtų apyrašų skaičius – 4
trumpai saugomų bylų sąrašus, archyvuoti saugomas bylas
Parengtų sąrašų skaičius – 4
Parengtų pažymų skaičius – 1
Parengti dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą ir
suderinti su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu. Parengti Parengtų dokumentų skaičius – 2
dokumentacijos plano suvestinę
Paruoštų dokumentų vertės ekspertizei skaičius
Atlikti dokumentų vertės ekspertizę, organizuoti dokumentų
– 80 000
naikinimą, rengti dokumentų naikinimo aktų projektus ir derinti su
Atrinktų naikinti dokumentų skaičius –
Lietuvos valstybės naujuoju archyvu
105 000
Derinti Teisingumo ministerijai pavaldžių ar įsteigtų įstaigų
dokumentacijos planų, dokumentų registrų sąrašų, ilgo saugojimo Suderintų projektų skaičius – 1
apyrašų ir dokumentų naikinimo aktų projektus
Teikti juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją apie
Teisingumo ministerijos archyvo fonde saugomų dokumentų
Išnagrinėtų prašymų dalis, proc. – 100
sudėtį ir turinį, išduoti dokumentų kopijas, patvirtintus nuorašus ir
išrašus
Užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių
įstatymo nuostatų įgyvendinimą
Vykdyti įslaptintų dokumentų administravimą, apsaugą ir kontrolę
Teisingumo ministerijoje (įslaptintų dokumentų registravimas, Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
išslaptinimas, naikinimas, apskaita, archyvavimas ir saugojimas)
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Atnaujinti evakuotinos arba naikintinos informacijos sąrašus bei
pažymėti specialiaisiais žymėjimo ženklais įslaptintą informaciją
Užtikrinti įslaptintos informacijos fizinę apsaugą Teisingumo
ministerijoje
ir
rengti
fizinės
apsaugos
procedūras
reglamentuojančius dokumentus (teisės aktai, įslaptinti sandoriai,
Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos patikrinimo ataskaita)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
Atnaujintų sąrašų skaičius – 7

Parengtas ir suderintas įslaptintas sandoris,
techninė specifikacija su VĮ Turto banku, atlikta
II klasės saugumo zonos fizinės apsaugos
patikra ir parengta ataskaita
Parengtų teisingumo ministro įsakymų skaičius
Rengti teisės aktus, susijusius su įslaptintos informacijos apsauga
–6
Išduoti leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija
Teisingumo ministerijos ir teisingumo ministro valdymo srityse Įgyvendintų Valstybės saugumo departamento
veikiančių įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, išvadų dalis, proc. – 100
dirbantiems pagal darbo sutartis
Atlikti įstaigų prie Teisingumo ministerijos, kurioms nesuteiktas Atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centro ir
paslapčių subjekto statusas, patikrinimus, patikrinimo rezultatus Valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos
įforminti išvada
patikrinimai, surašytos išvados
Dokumentų valdymo sistemos administravimas ir priežiūra
Nustatyti kiekvienam vartotojui reikiamus parametrus, esant
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
būtinybei suteikti vartotojams naujas teises
Tvarkyti išorinius kontaktus, esant būtinybei kurti naujus registrus,
bylas ir šablonus, šalinti registratorių ir vartotojų klaidas bei rengti Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
įvairias ataskaitas
Derinti dokumentų valdymo sistemos naujų modulių ar papildomų Įdiegtų modulių skaičius – 1
funkcijų diegimo procesus
Papildomų funkcijų skaičius – 3
Vyriausybės posėdžių, pasitarimų, ministerijų atstovų pasitarimų
medžiagos administravimas (toliau – medžiaga)
Išspausdinti pateiktą medžiagą iš Dokumentų informacijos ir
veiklos procesų valdymo informacinės sistemos, pateikti ją
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
vykdytojams dėl pastabų bei užtikrinti, kad vadovybė laiku gautų
medžiagą
Užtikrinti teisės aktų projektų ir kitokių raštų atitiktį bendrinės
lietuvių kalbos normoms
Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų atitikties
bendrinės lietuvių kalbos normoms ir raštvedybos taisyklių Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
reikalavimams

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis
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Pagal kompetenciją teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas
Teisingumo ministerijos ir įstaigų prie Teisingumo ministerijos
valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo
sutartis, lietuvių kalbos ir teisės terminologijos klausimais
Teisingumo ministerijoje įgyvendinti vieno langelio principą
Konsultuoti asmenis elektroninėmis priemonėmis arba atvykusius
į Teisingumo ministeriją, priimti ir registruoti jų rašytinius
skundus, prašymus bei pasiūlymus
Pagal kompetenciją nagrinėti ir rengti atsakymus į gautus
valstybės, savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat asmenų
skundus, prašymus ir pasiūlymus, organizuoti dokumentų
persiuntimą kitoms institucijoms
Dalyvauti teisingumo ministro, teisingumo viceministrų ir
Teisingumo ministerijos kanclerio organizuojamuose piliečių ir
kitų asmenų priėmimuose, vykstančiuose Vyriausybėje

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Konsultuotų asmenų dalis, proc. – 100
Registruotų dokumentų skaičius – 848

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Išnagrinėtų raštų skaičius – 200

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

Priėmimų skaičius – 4

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Ronalda Turauskienė

Sausis–gruodis

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

Patarėja Dalia Milkevičienė

Sausis–gruodis

Parengtų sveikinimų ir kalbų – 100 proc.

Patarėja Dalia Milkevičienė

Sausis–gruodis

Viešieji ryšiai ir informavimas
Rengti ir teikti informaciją apie Teisingumo ministerijos veiklą
žiniasklaidai ir visuomenei
Rengti kalbas ir sveikinimo tekstus ministerijos vadovybei
dalyvaujant renginiuose, sveikinant asmenis
Administruoti Teisingumo ministerijos interneto svetainės turinį
pagal teisės aktų numatytus reikalavimus

Interneto svetainės atitiktis
reikalavimams – 95 proc.

teisės

aktų

Administruoti Teisingumo ministerijos intraneto svetainę ir
Paskelbta aktuali informacija – 100 proc.
pateikti aktualią informaciją darbuotojams
Inicijuoti, organizuoti ir vykdyti ministerijos reprezentacinių
Įsigytos reprezentacinės priemonės – 100 proc.
priemonių kūrimą, atranką ir įsigijimą
Rengti vizualinius sprendimus ministerijos viešinamoms veikloms Parengti vizualiniai sprendimai – 100 proc.
Parengtų ministerijos žinomumo tyrimų
skaičius – 1
Prižiūrėti ir atnaujinti Teisingumo ministerijos paskyrą Paskyros pranešimų skaičius – 80
socialiniame tinkle Facebook, didinti paskyros sekėjų skaičių
Sekėjų skaičius metų pabaigoje – 8 000
Inicijuoti, organizuoti ir vykdyti ministerijos žinomumo tyrimą

Vyriausioji specialistė
Asta Šalnienė
Vyriausioji specialistė
Asta Šalnienė, patarėja
Dalia Milkevičienė
Vyriausioji specialistė
Asta Šalnienė
Vyriausioji specialistė
Asta Šalnienė
Vyriausioji specialistė
Asta Šalnienė
Patarėja Dalia Milkevičienė

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

Rengti ir viešinti vadovybės darbotvarkes
Paskelbtos darbotvarkės – 100 proc.
Prižiūrėti ir atnaujinti Teisingumo ministerijos paskyrą Paskyros pranešimų skaičius – 40
socialiniame tinkle LinkedIn, didinti paskyros sekėjų skaičių
Sekėjų skaičius metų pabaigoje – 800
Konsultuoti pavaldžių įstaigų viešųjų ryšių padalinius

renginius

Teisingumo

ministerijos

Parengti programą Vyriausybės organizuojamo
„Moksleiviai į Vyriausybę“ dalyviams
Organizuoti spaudos konferencijas, renginius

projekto

Renginių skaičius – 4
Parengtų programų skaičius – 1
Suorganizuotos spaudos
renginiai – 100 proc.

konferencijos

Įvykdymo terminas

Patarėja Dalia Milkevičienė

Sausis–gruodis

Patarėja Dalia Milkevičienė

Sausis–gruodis

Patarėja Dalia Milkevičienė,
vyriausioji specialistė
Asta Šalnienė
Patarėja Dalia Milkevičienė,
vyriausioji specialistė
Asta Šalnienė
Vyriausioji specialistė
Asta Šalnienė

Suteiktos konsultacijos – 100 proc.

Rengti strateginį veiklos planą, įgyvendinti jo priemones viešinimo
Parengtų planų skaičius – 1
srityje
Organizuoti vidinius
darbuotojams

Atsakingi vykdytojai

ir

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis
Sausis–gruodis

Patarėja Dalia Milkevičienė

Rugpjūtis

Patarėja Dalia Milkevičienė,
vyriausioji specialistė
Asta Šalnienė

Sausis–gruodis

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Sausis–gruodis

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Sausis, balandis, liepa, spalis

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Sausis–gruodis

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Kiekvieną dieną

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Sausis–gruodis

Finansų ir žalos atlyginimo skyrius
Atliktos ūkinių operacijų finansų kontrolės
dalis, proc. – 100
Analizuoti ir apibendrinti duomenis apie patirtas išlaidas, etatus ir Nustatytais terminais Seimo Audito komiteto
išmokėtą darbo užmokestį iš Teisingumo ministerijai pavaldžių informacinėje sistemoje pateikta apibendrinta
biudžetinių įstaigų ir iš Teisingumo ministerijos
informacija
Pateiktos pažymos Valstybinio socialinio
Parengti pažymas apie darbo užmokestį pagal Teisingumo
draudimo fondo valdybos skyriams ar fiziniams
ministerijos archyvo duomenis
asmenims – 100 proc.
Užtikrinti savalaikį gautų sąskaitų faktūrų, turto ir atsargų
Nustatytais terminais ir tvarka pateiktų
apskaitos, kitų dokumentų, reikalingų apskaitai tvarkyti, teikimą
apskaitos dokumentų NBFC dalis, proc. – 100
NBFC
Parengti pasiūlymą dėl Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių
Parengta preliminari kontrolinė sąmata
įstaigų preliminarios kontrolinės sąmatos, ją detalizuoti ir
VBAMS
aktyvuoti
Vykdyti finansų kontrolę
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I strateginis tikslas – siekti skaidrios, darnios ir veiksmingos teisės sistemos
0104 programa – teisės sistema
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai
Įkelti biudžetinių įstaigų viršplanines lėšas į kontrolinę sąmatą

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
Atliktas viršplaninių
VBAMS

lėšų

detalizavimas

Atlikti Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kontrolinės
Atliktos kontrolinės sąmatos tikslinimo
sąmatos tikslinimus pagal pateiktas pažymas arba naudojant
procedūros
biudžeto pasiūlymą
Parengti paraiškas kompensuoti Lietuvos Respublikos atstovų
kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo organų susitikimus Pateiktos paraiškos Finansų ministerijai
išlaidas
Užregistruotos prekių, darbų ir paslaugų
Registruoti Teisingumo ministerijos sutartis
sutartys
Organizuoti metinę inventorizaciją ir dalyvauti joje, parengti
metinės inventorizacijos įsakymą, pateikti buhalterinės apskaitos Atlikta metinė inventorizacija
duomenis inventorizacijos komisijai

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Kovas, balandis

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Kiekvieną dieną

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Sausis–gruodis

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Sausis–gruodis

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Gruodis

Korupcijos prevencijos skyrius
Koordinuoti nacionalinių antikorupcinių priemonių įgyvendinimą,
pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant korupcijos prevencijos
priemones
Analizuoti Teisingumo ministerijos valdymo sričiai priklausančių
įstaigų skelbiamą informaciją apie viešuosius pirkimus, nustatyti
rizikingiausias viešųjų pirkimų sritis, vykdyti jų priežiūrą
Konsultuoti Teisingumo ministerijos ir teisingumo ministro
valdymo sričiai priskirtų institucijų darbuotojus Korupcijos
prevencijos skyriui priskirtų kompetencijų klausimais
Atlikti Teisingumo ministerijos ir teisingumo ministro valdymo
sričių įstaigų korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir
veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, vertinimą

Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
Atliktas
perkančiosios
patikrinimas – 1

Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė

organizacijos Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė
Patarėja Šarūnė Jatulytė

Sausis–gruodis

Sausis–kovas

Pagalba suteikta 95 proc. besikreipiančiųjų

Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė

Sausis–gruodis

Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymas – 1

Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė,
patarėja Šarūnė Jatulytė

Spalis

Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė,
patarėja Šarūnė Jatulytė
Korupcijos prevencijos skyriaus
Atliktas Teisingumo ministerijos rengiamų
Užtikrinti Teisingumo ministerijos rengiamų teisės aktų projektų
vedėja Radvilė Masiulionienė,
teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas –
antikorupcinį vertinimą
vyriausioji specialistė
100 proc. pagal pateiktą poreikį
Dovilė Baroli
Organizuoti ir techniškai aptarnauti Vyriausybės komisijos kovai Suorganizuoti posėdžiai pagal poreikį – 100
su korupcija koordinuoti posėdžius
proc.

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis
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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

Dalyvauta tarnybinių nusižengimų ir kitų teisės
Dalyvauti tarnybinių nusižengimų ir kitų teisės pažeidimų
Korupcijos prevencijos skyriaus
pažeidimų tyrimuose – 100 proc. pagal pateiktą
tyrimuose
vedėja Radvilė Masiulionienė
poreikį
Administruoti Teisingumo ministerijos pranešimų kanalus: (1)
Korupcijos prevencijos skyriaus
informacijos apie galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus
Užtikrintas informacijos, gautos pranešimų vedėja Radvilė Masiulionienė,
anoniminį kanalą pasitikejimas@tm.lt ir (2) vidinį informacijos
kanalais, tvarkymas – 100 proc.
vyriausioji specialistė
kanalą dėl Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytų pažeidimų
Dovilė Baroli
pranesk@tm.lt
Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Radvilė Masiulionienė,
Surengti renginį Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti
Renginių skaičius – 1
vyriausioji specialistė
Dovilė Baroli
Atlikti Korupcijos prevencijos skyriaus funkcinę ir organizacinę
Korupcijos prevencijos skyriaus
Parengti teisės aktai – 2
pertvarką
vedėja Radvilė Masiulionienė
Vykdyti ir dalyvauti vykdant ministerijos ir teisingumo ministro
Parengtas viešųjų ir privačių interesų derinimo Korupcijos prevencijos skyriaus
valdymo sričių įstaigų darbuotojų interesų konfliktų prevenciją,
ir interesų konfliktų prevencijos ir valdymo vedėja Radvilė Masiulionienė,
konsultuoti ir rengti rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos
tvarkos aprašo projektas – 1
patarėja Šarūnė Jatulytė
viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų vykdymo
Dalyvauti formuojant ministerijos ir teisingumo ministro valdymo Parengtas
korupcijos
prevencijos Korupcijos prevencijos skyriaus
sričių įstaigų antikorupcinę aplinką, nustatant skaidrumo ir etikos (antikorupcinės politikos) ministerijoje tvarkos vedėja Radvilė Masiulionienė,
standartus
aprašo projektas – 1
patarėja Šarūnė Jatulytė
Atlikti vertinimą dėl reikalingo korupcijos privačiame sektoriuje
Korupcijos prevencijos skyriaus
Atliktas vertinimas – 1
teisinio reguliavimo masto ir turinio
vedėja Radvilė Masiulionienė

Įvykdymo terminas

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Gruodis

Gruodis

Liepa

Spalis
Gruodis

II strateginis tikslas – gerinti teisinių institucijų paslaugų patogumą vartotojams ir jų efektyvumą
0201 programa – paslaugos gyventojams ir verslui
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai

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 planavimo ir stebėsenos grupė, Teisinės apsaugos grupė, Finansų ir žalos atlyginimo skyrius
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Nustatyti lėšų Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims Apskaičiuotas lėšų poreikis, prireikus patikslinta
valstybės registrui teikti poreikį pagal savivaldybes
lėšų poreikio apskaičiavimo metodika

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis, Teisinės
apsaugos grupės vadovė
Natalija Žilinskienė

Balandis–rugpjūtis

Patikrinta
ir
išanalizuota
informacija,
Užtikrinti savivaldybių atsiskaitymą už valstybės biudžeto lėšų
atsiskaitymo dokumentai pateikti NBFC – 100
panaudojimą
proc.

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Kiekvieną ketvirtį

II strateginis tikslas – padidinti teisinių institucijų paslaugų patogumą vartotojams ir jų efektyvumą
0207 programa – paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą
Priemonė 0207-01-01-04 – specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti (asignavimai – 699,0 tūkst. eurų)
Strateginio planavimo ir stebėsenos grupė, Finansų ir žalos atlyginimo skyrius, Teisinės apsaugos grupė
Nustatyti lėšų pirminei teisinei pagalbai teikti poreikį pagal Apskaičiuotas lėšų poreikis, prireikus patikslinta
savivaldybes
lėšų poreikio apskaičiavimo metodika

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis, Teisinės
apsaugos grupės vadovė
Natalija Žilinskienė

Balandis–rugpjūtis

Patikrinta
ir
išanalizuota
informacija,
Užtikrinti savivaldybių atsiskaitymą už valstybės biudžeto lėšų
atsiskaitymo dokumentai pateikti NBFC – 100
panaudojimą
proc.

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Kiekvieną ketvirtį

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

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

Priemonė 0301-01-03-09 – pagal vykdytinus dokumentus atlyginti žalą dėl netinkamų kalinimo sąlygų (asignavimai 722,0 tūkst. eurų)
Finansų ir žalos atlyginimo skyrius
Nustatytais terminais parengtų atsakymų dalis
– 99 proc.

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Parengti ir perduoti NBFC dokumentus, reikalingus apskaitai Tinkamai parengti ir nustatytais terminais
tvarkyti ir mokėjimams vykdyti
perduoti dokumentai NBFC – 100 proc.

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Rengti atsakymus asmenims dėl teismų sprendimų vykdymo

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Priemonė 0301-01-03-12 – įgyvendinti 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų Teisingumo ir vidaus reikalų programos
dalį Nr. 19 „Suėmimas ir bausmių vykdymo sistema“ (asignavimai – 2 859,0 tūkst. eurų)
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Baudžiamosios justicijos grupė, Finansų ir žalos atlyginimo skyrius
Parengti 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo
lėšomis finansuojamos programos „Teisingumas ir vidaus
reikalai“ PA19 dalies „Pataisos tarnybos ir kardomasis
kalinimas“ vidaus procedūrų aprašo, tvirtinamo Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro įsakymu, projektą

Parengtas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio
mechanizmo
lėšomis
finansuojamos
programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“
PA19 dalies „Pataisos tarnybos ir kardomasis
kalinimas“
vidaus
procedūrų
aprašo,
tvirtinamo Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro įsakymu, projektas – 1

Dalyvauti 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo
lėšomis finansuojamos programos „Teisingumas ir vidaus
Pasirengta ir dalyvauta posėdžiuose, parengta
reikalai“ Bendradarbiavimo komiteto ir pakomitečio
ir pateikta informacija – 100 proc.
posėdžiuose ir atstovauti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos
interesams
Koordinuoti 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo
lėšomis finansuojamos programos „Teisingumas ir vidaus
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
reikalai“ PA19 dalies „Pataisos tarnybos ir kardomasis
kalinimas“ įgyvendinimą
Pagal kompetenciją Kalėjimų departamentui, kaip projekto
vykdytojui, teikti konsultacijas / metodinę paramą, susijusią su
2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis
Įgyvendintų užduočių dalis, proc. – 100
finansuojamos programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“
PA19 dalies „Pataisos tarnybos ir kardomasis kalinimas“
projekto įgyvendinimu
Parengti 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo
lėšomis finansuojamos programos „Teisingumas ir vidaus
reikalai“ PA19 dalies „Pataisos tarnybos ir kardomasis
kalinimas“ išlaidų deklaracijas, kuriose deklaruojamos patirtos ir
apmokėtos Programos valdymo ir dvišalio bendradarbiavimo
fondo išlaidos

Parengtos 2014–2021 m. Norvegijos finansinio
mechanizmo
lėšomis
finansuojamos
programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“
PA19 dalies „Pataisos tarnybos ir kardomasis
kalinimas“ išlaidų deklaracijos – 100 proc.

Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė,
vyresnysis patarėjas
Marius Rakštelis, patarėja
Inga Griškevičienė
Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė,
vyresnysis patarėjas
Marius Rakštelis, patarėja
Inga Griškevičienė, patarėjas
Tauras Rutkūnas
Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė,
vyresnysis patarėjas
Marius Rakštelis, patarėja
Inga Griškevičienė, patarėjas
Tauras Rutkūnas
Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė,
vyresnysis patarėjas
Marius Rakštelis, patarėja
Inga Griškevičienė, patarėjas
Tauras Rutkūnas
Baudžiamosios justicijos grupės
patarėja Inga Griškevičienė,
Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė,
Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus patarėja
Snieguolė Kriščiūnienė

Kovas

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis, balandis, liepa, spalis.

Priemonė 0301-02-01-01 – kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą (asignavimai – 798,0 tūkst. eurų)
Finansų ir žalos atlyginimo skyrius
Teisėtų ir pagrįstų, nepanaikintų teismo tvarka
Išnagrinėti asmenų prašymus dėl smurtiniais nusikaltimais
sprendimų
kompensuoti
smurtiniais
padarytos žalos kompensavimo ir priimti sprendimus
nusikaltimais padarytą žalą dalis, proc. – 99

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Sausis–gruodis
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Rengti ir teikti NBFC informaciją apie paskirtas smurtiniais
nusikaltimais padarytos žalos kompensacijas, taip pat apie Nustatyta tvarka ir terminais pateiktos
teismų sprendimais paskirtas įmokas į Nukentėjusių nuo informacijos dalis, proc. – 100
nusikaltimų asmenų fondą, reikalingą apskaitai tvarkyti
Nustatytais terminais parengtų atsakymų į
Teikti informaciją apie baudžiamojo poveikio priemonės –
prokuratūros, probacijos tarnybos ir teismų
įmokos į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą vykdymą
paklausimus dalis, proc. – 100

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Sausis–gruodis

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Sausis–gruodis

Priemonė 0301-02-01-02 – organizuoti regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisės įgyvendinimą iš asmenų, atsakingų už žalą, teismo tvarka išieškoti išmokėtų
kompensacijų dydžio sumas ir teismo paskirtas įmokas į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą (asignavimai – 1,0 tūkst. eurų)
Finansų ir žalos atlyginimo skyrius
Įgyvendinti regreso teisę siekiant sugrąžinti išmokėtas Nustatytais terminais parengtų procesinių
kompensacijas dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos
dokumentų dalis, proc. – 99
Pateiktų vykdomųjų raštų dėl priverstinio
Kontroliuoti, kad būtų vykdomi teismų sprendimai dėl įmokų į
įmokų į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų
Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą
fondą išieškojimo skaičius – 250
Perduoti vykdomuosius raštus dėl regreso (atgręžtinio Nustatytais terminais perduotų vykdyti
reikalavimo) teise gautinų sumų išieškojimo iš asmenų, vykdomųjų raštų dalis, proc. – 100
atsakingų už žalą
Rengti ir teikti informaciją NBFC apie regreso (atgręžtinio Nustatyta tvarka ir terminais pateiktos
reikalavimo) teise gautinas sumas iš asmenų, atsakingų už informacijos dalis, proc. – 100
smurtiniu nusikaltimu patarytą žalą

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Sausis–gruodis

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Sausis–gruodis

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Sausis–gruodis

Finansų ir žalos atlyginimo
skyriaus vedėja Lina Jaskutienė

Sausis–gruodis

Iš viso asignavimų priemonėms – 13 415,0 tūkst. eurų

