PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1R-182
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2019 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 1R-224
redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2019 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 1 606,0 tūkst. eurų)
Teisės aktų projektų rengimas
Baudžiamosios justicijos grupė
Tobulinti administracinės atsakomybės teisinį reguliavimą

Parengtų projektų skaičius – 1

Baudžiamosios justicijos grupės
vyresnysis patarėjas
Germanas Politika,
patarėja Sonata Gendvilaitė

Rugsėjis

Parengti Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo projektą
ir lydimuosius įstatymų projektus, sudarysiančius
veiksmingesnes teisines prielaidas bausmių vykdymo sistemoje
vykdyti rezultatyvesnę įkalintų asmenų resocializaciją (inter alia
numatant lengvojo režimo įstaigų plėtrą ir didinant asmenų
Parengtų projektų skaičius – 4
užimtumą prasmingomis veiklomis), taip pat dirbančius
nuteistuosius integruoti į bendrą valstybės socialinės ir sveikatos
apsaugos sistemą, eliminuoti perteklines kliūtis, neleidžiančias
įdarbinti maksimalaus nuteistųjų skaičiaus už pataisos įstaigų
ribų, ir spręsti kitas praktikoje kylančias problemas

Baudžiamosios justicijos grupės
vyresnysis patarėjas
Marius Rakštelis, patarėjas
Tauras Rutkūnas

Gegužė

Gavus suderintus, ministerijų parengtus Administracinių
nusižengimų kodekso (toliau – ANK) pakeitimų įstatymų
projektus, parengti jungtinį ANK pakeitimo įstatymo projektą
Tobulinti bausmių vykdymo teisinį reguliavimą

Tobulinti baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisinį
reguliavimą
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I strateginis tikslas – siekti skaidrios, darnios ir veiksmingos teisės sistemos
0104 programa – teisės sistema
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai
Parengti Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo įstatymo
projektą ir perkelti į jį direktyvos (ES) 2017/1371 dėl kovos su
Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu
baudžiamosios teisės priemonėmis nuostatas
Parengti Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 10 ir
45 straipsnių bei priedo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant
perkelti ir įgyvendinti direktyvos (ES) 2016/800 dėl procesinių
garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji
ar kaltinamieji, nuostatas
Parengti Baudžiamojo kodekso pakeitimo projektą, numatant
proporcingą baudžiamąją atsakomybę už ne tokias pavojingas
nusikalstamas veikas bei siekiant valstybės baudžiamosios
politikos sisteminio stabilizavimo ir subalansavimo

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Parengtų projektų skaičius – 1

Baudžiamosios justicijos grupės
vyresnysis patarėjas
Jevgenijus Kuzma

Balandis

Parengtų projektų skaičius – 1

Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė,
patarėja Jolita Nenartavičienė

Balandis

Parengtų projektų skaičius – 1

Baudžiamosios justicijos grupės
vyresnysis patarėjas
Jevgenijus Kuzma

Rugsėjis

Administravimo departamento Teisinio atstovavimo skyrius (toliau – Teisinio atstovavimo skyrius)
Parengti Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos
kompensavimo įstatymo Nr. X-296 pakeitimo įstatymo projektą

Parengtų projektų skaičius – 1 (teikiamas
Vyriausybei)

Teisinio atstovavimo skyriaus
patarėja Eglė Dervinskienė

Kovas

Parengti Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų
veiksmų ir atstovavimo valstybei bei Lietuvos Respublikos
Vyriausybei, įstatymo projektą

Parengtų projektų skaičius – 1

Teisinio atstovavimo skyriaus
patarėjas Ramūnas Valatka

Birželis

Parengtų projektų skaičius –1

Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė

Gruodis

Parengtų projektų skaičius – 8

Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė

Gegužė

Parengtų projektų skaičius – 13

Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė

Gruodis

Teisinių institucijų grupė
Užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
valdymo sričiai priskirtų valstybės registrų ir informacinių
sistemų veiklą
Parengti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo
sritims priskirtų registrų, valstybės ir kitų informacinių sistemų
informacinių technologijų plėtros 2020–2022 metų plano
projektą
Parengti įstatymų pakeitimų, užtikrinančių gerosios praktikos
įgyvendinimą įkeisto turto registravimo srityje, kuriant modernią
įkeisto turto registravimo sistemą, projektus
Parengti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo
sričiai priskirtų registrų ir valstybės informacinių sistemų
nuostatų projektus dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
taikymo
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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 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus
dėl atlyginimo už Teisingumo ministerijos valdymo srityje
Parengtų projektų skaičius – 5
esančių registrų duomenų teikimą ir registrų objektų registravimą
dydžių apskaičiavimo
Parengti Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio
18 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos
registro nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo projektą, Lietuvos
Respublikos hipotekos registro objektų registravimo ir duomenų
teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1R-179 „Dėl
Parengtų projektų skaičius – 3
Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektų registravimo ir
duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo projektą,
Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos hipotekos registrui
elektroniniu būdu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1R-180
„Dėl duomenų teikimo Lietuvos Respublikos hipotekos registrui
elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo projektą

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė

Gruodis

Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė

Birželis

Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė

Vasaris

Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė

Kovas

Politikos formavimas politinių partijų veiklos ir rinkimų bei
referendumų organizavimo ir vykdymo reglamentavimo srityse
Parengti patobulintus Lietuvos Respublikos Europos politinių
partijų ir Europos politinių fondų įstatymo projektą Nr. XIIP4481, Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo Nr. I-606 1
Parengtų projektų skaičius – 3
straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP- 4482 ir Lietuvos
Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX985 2, 3 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektą
Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d.
nutarimo Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl
Parengtų projektų skaičius – 3
Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
projektus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
projektą dėl pažymos Europos politinėms partijoms ir fondams
išdavimo tvarkos
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I strateginis tikslas – siekti skaidrios, darnios ir veiksmingos teisės sistemos
0104 programa – teisės sistema
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai
Parengti rinkimų įstatymų pakeitimus ir suderinti juos su
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
Parengtų projektų skaičius – 8

Seimui priėmus Balsavimo internetu pagrindų įstatymą, parengti
Balsavimo internetu informacinės sistemos nuostatų ir šios
Parengtų projektų skaičius – 2
informacinės sistemos saugos nuostatų projektus
Parengti teisės aktų projektus, įgyvendinančius Lietuvos
Respublikos politinių partijų įstatymo Nr. I-606 preambulės, 1, 2, Parengtų projektų skaičius – 3
3, 4, 5, 8 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymą

Atsakingi vykdytojai
Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė
Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė
Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė

Įvykdymo terminas

Vasaris
Per 6 mėnesius po įstatymo
priėmimo
Vasaris

Tobulinti teisinių profesijų veiklos teisinį reguliavimą
Parengti Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio
30 d. įsakymu Nr. 400, pakeitimo projektą
Parengti Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio
30 d. įsakymu Nr. 400, pakeitimo projektą
Parengti Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio
30 d. įsakymu Nr. 400, pakeitimo projektą
Parengti Antstolių atestavimo komisijos nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio
30 d. įsakymu Nr. 400, pakeitimo projektą
Parengti Antstolių atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. 400, pakeitimo projektą
Parengti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo „Dėl
teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352
„Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“
projektą, nustatantį ekonomiškai pagrįstus vykdymo išlaidų
dydžius
Parengti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo „Dėl
teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352
„Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“
projektą, įgyvendinantį 2019 m. liepos 1 d. įsigaliosiančias

Parengtų projektų skaičius – 1

Parengtų projektų skaičius – 1

Parengtų projektų skaičius – 1

Parengtų projektų skaičius – 1

Parengtų projektų skaičius – 1

Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev

Gegužė

Gegužė

Gegužė

Gegužė

Gegužė

Parengtų projektų skaičius – 1

Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev

Vasaris

Parengtų projektų skaičius – 1.

Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev

Gegužė
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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 Notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių
Parengtų projektų skaičius – 2
vertinimo metodikos pakeitimo projektą

Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev

Gegužė

Parengti Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų
atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines
paslaugas laikinųjų dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl Parengtų projektų skaičius – 1
notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių
projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų
dydžių patvirtinimo“, pakeitimo projektą

Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev

Birželis

Parengti Notarinio registro, tvirtinamųjų įrašų ir notarinių
liudijimų formos bei Notarinio registro, tvirtinamųjų įrašų ir
notarinių liudijimų formų pildymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Parengtų projektų skaičius – 1
Respublikos teisingumo ministro 2017 m. liepos 3 d. įsakymu 1R177 „Dėl notarinio registro, tvirtinamųjų įrašų ir notarinių
liudijimų formų patvirtinimo“, pakeitimo projektą

Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev

Birželis

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Balandis

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Gegužė

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas,
suteiksiančias galimybes už vykdymo procese įgytą turtą
atsiskaityti skolintomis lėšomis

Teisinės apsaugos grupė
Tobulinti asmens duomenų apsaugos teisinį reguliavimą
Parengti Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156
„Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės
reformos, įgaliojimų suteikimo, Valstybinės duomenų apsaugos
Parengtų projektų skaičius – 1
inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo“ pakeitimo
projektą
Parengti Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458
„Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės
rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Parengtų projektų skaičius – 2
pakeitimo projektą ir Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d.
nutarimo Nr. 228 „Dėl Duomenų teikimo duomenų subjektui
atlyginimo tvarkos ir Duomenų surinkimo iš registruotų duomenų
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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

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Balandis

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Gruodis

valdytojų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu
galios projektą
Parengti Vyriausybės nutarimo „Dėl Asmens duomenų valdytojų
valstybės registro likvidavimo ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 262 „Dėl
Asmens duomenų valdytojų valstybės registro reorganizavimo,
Parengtų projektų skaičius – 1
šio registro nuostatų ir asmens duomenų valdytojų pranešimo
apie duomenų tvarkymą tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo
netekusiu galios“ projektą
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.
Parengtų projektų skaičius – 2
nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių
sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo projektą
Tobulinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teisinį
reguliavimą
Parengti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
Nr. VIII-1591 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą

Parengtų projektų skaičius – 1

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Neringa Keršienė

Vasaris

Parengti Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364
„Dėl už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir
taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir
mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą

Parengtų projektų skaičius – 1

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Neringa Keršienė

Gegužė

Parengti Vyriausybės 2001 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 155
„Dėl įgaliojimų, susijusių su leidimo vartoti Lietuvos
Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės
pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus Parengtų projektų skaičius – 1
arba juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos
ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus
prekių ženkluose ir dizaine suteikimu“ pakeitimo projektą

Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis

Sausis

Tobulinti pramoninės nuosavybės apsaugos teisinį reguliavimą
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Parengti Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 188 „Dėl Prekių
Parengtų projektų skaičius – 1
ženklų registro reorganizavimo ir Prekių ženklų registro nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą
Parengti teisingumo ministro 2001 m. balandžio 10 d. įsakymo
Nr. 65 „Dėl Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar
tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus
valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip
Parengtų projektų skaičius – 1
pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar
apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo
tvarkos aprašo, leidimo formos patvirtinimo ir komisijos
sudarymo“ pakeitimo projektą

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis

Vasaris

Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis

Vasaris

Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis

Gegužė

Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis

Birželis

Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis

Birželis

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Neringa Keršienė

Gruodis

Tobulinti vartotojų apsaugos teisinį reguliavimą
Parengti Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros programos
projektą

Parengtų projektų skaičius – 1

Parengti Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 pakeitimo
įstatymo projektą ir lydimuosius įstatymų projektus, siekiant
Parengtų projektų skaičius – 2
sukurti bendrą ginčų neteisminio sprendimo sistemą ir praplėsti
socialinių partnerių įsitraukimą
Parengti Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 pakeitimo
įstatymo projektą ir lydimuosius įstatymų projektus, įgyvendinant
reglamentą (ES) 2017/2394, siekiant suteikti kompetentingoms
Parengtų projektų skaičius – 5
institucijoms vartotojų interesų apsaugos Europos Sąjungos teisės
aktų pažeidimų tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus
Tobulinti teismo ekspertizės teisinį reguliavimą
Priėmus Teismo ekspertizės įstatymo Nr. IX-1161 pakeitimo
įstatymo projektą, parengti šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės
aktų projektus
Tobulinti civilinės būklės aktų registravimo teisinį reguliavimą

Parengtų projektų skaičius – 4
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I strateginis tikslas – siekti skaidrios, darnios ir veiksmingos teisės sistemos
0104 programa – teisės sistema
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai
Parengti teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d.
įsakymo Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Balandis

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Neringa Keršienė

Rugsėjis

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Neringa Keršienė

Spalis

Tobulinti advokatų veiklos teisinį reguliavimą
Parengti teisingumo ministro 2005 m. lapkričio 28 d.
įsakymo Nr. 1R-379 „Dėl advokatų kvalifikacinio egzamino ir
Parengtų projektų skaičius – 1
advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą
Parengti teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 1 d.
įsakymo Nr. 1R-458 „Dėl advokatų kvalifikacinio egzamino ir
Parengtų projektų skaičius – 1
advokatų veiklos organizavimo egzamino programos
patvirtinimo“ pakeitimo projektą

Teisminės justicijos ir civilinės teisės grupė
Parengti Civilinio proceso kodekso XXIV(1) skyriaus nuostatų,
reguliuojančių grupės ieškinį, pakeitimo įstatymo projektą

Parengtų projektų skaičius – 1

Parengti individualų konstitucinį skundą įteisinančių įstatymų
(Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo ir jį
lydinčių įstatymų) projektus

Parengtų projektų skaičius –4

Parengti daugybinę pilietybę įteisinantį Pilietybės įstatymo
pakeitimo projektą1

Parengtų projektų skaičius – 1

Parengti visuomeninių teisėjų (tarėjų) institutą teismuose
įteisinančių įstatymų projektus2

Parengtų projektų skaičius – ne mažiau kaip 4

Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Jurga Greičienė, vyresnysis
patarėjas Tautginas Mickevičius
Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Jurga Greičienė,
patarėja Asta Gedzevičiūtė
Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Jurga Greičienė,
vyriausioji specialistė
Vytautė Ročienė
Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Jurga Greičienė, vyresnysis
patarėjas Tautginas Mickevičius

Birželis

Birželis

Rugsėjis (žr. komentarą išnašoje)

Gruodis (žr. komentarą išnašoje)

Poreikis parengti projektą atsiras priklausomai nuo privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo rezultatų
Poreikis parengti projektus atsiras tik atitinkamai pakeitus Konstituciją (t. y. Seimui priėmus atitinkamą Konstitucijos 109 straipsnio pakeitimą). Reikiamas projektų skaičius
priklausys nuo rengiant projektus identifikuotų tobulintinų teisinio reguliavimo sričių. Tikrai numatoma keisti Teismų įstatymą, Civilinio proceso kodeksą, Baudžiamojo
proceso kodeksą, Administracinių bylų teisenos įstatymą.
1
2
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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

Parengtų projektų skaičius – 5

Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Jurga Greičienė, vyresnioji
patarėja Reda Gabrilavičiūtė

Rugsėjis

Parengtų projektų skaičius – 4

Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Jurga Greičienė, patarėja
Egidija Konopliova-Budrikienė

Rugpjūtis

Parengti Mediacijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir
lydimųjų įstatymų projektų įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimo Parengtų projektų skaičius – 2
projektus3

Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Jurga Greičienė, patarėja
Egidija Konopliova-Budrikienė

Gruodis (žr. komentarą išnašoje)

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys

Balandis

Tarptautinės teisės grupės
patarėjas Petras Butrimas

Kovas–liepa

Tarptautinės teisės grupės
patarėjas Petras Butrimas

Rugsėjis

Teisės sistemos grupės vadovė
Dalia Baležentė

Rugsėjis (žr. komentarą išnašoje)

Parengti Civilinio kodekso ir kitų susijusių įstatymų pakeitimo
projektus, siekiant atsisakyti teismams nebūdingų funkcijų
civiliniuose teisiniuose santykiuose, tam tikras funkcijas
perduodant notarams
Parengti Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo
įstatymo projektą ir lydimuosius įstatymo projektus, siekiant
plėsti nepriklausomų ikiteisminių, administracinius ginčus
nagrinėjančių institucijų kompetenciją ir mažinti teismų darbo
krūvį

Tarptautinės teisės grupė
Parengti Prokuratūros įstatymo I-599 ir jo priedo pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektą, įgyvendinantį reglamentą (ES)
2018/1727 dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo
baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) ir kuriuo
Parengtų projektų skaičius – 1
pakeičiamas bei panaikinamas Tarybos
sprendimas 2002/187/TVR. Bus siekiama patikslinti įstatymo
nuostatas dėl atstovavimo Lietuvos Respublikai Eurojuste
Parengti teisės aktų projektus, susijusius su Europos teisės
departamento prie Teisingumo ministerijos (ETD)
Parengtų projektų skaičius – 7
reorganizavimu
Parengti teisės aktų projektus, būtinus Protokolui, kuriuo iš dalies
keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens
Parengtų projektų skaičius – 3
duomenų automatizuotu tvarkymu, ratifikuoti

Teisės sistemos grupė
Parengti Teisėkūros pagrindų įstatymo įgyvendinamuosius teisės
aktus, skirtus baigiamajam teisinio reguliavimo poveikiui
Parengtų projektų skaičius – 2
vertinti4

Poreikis parengti projektus atsiras tik Seimui priėmus Mediacijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir lydimuosius įstatymų projektus
Poreikis parengti projektus atsiras tik Seimui priėmus Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pakeitimo įstatymo
projektą. Rengiamų projektų skaičius gali kisti atsižvelgiant į tai, ar įgaliojimai bus suteikti Teisingumo ministerijai.
3
4

10
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

Teisės sistemos grupės vadovė
Dalia Baležentė

Sausis–gruodis

Baudžiamosios justicijos grupės
vadovė Simona Mesonienė

Sausis–gruodis

Teisinių institucijų grupės vadovė
Jolita Sinkevičiūtė

Sausis–gruodis

Teisinės apsaugos grupės vadovė
Natalija Žilinskienė

Sausis–gruodis

Išvadų teikimas
Teisės sistemos grupė
Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų

Išvadų, pateiktų nustatytais terminais, dalis –
95 proc. (išvadų skaičius – 625)

Baudžiamosios justicijos grupė
Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų

Išvadų, pateiktų nustatytais terminais, dalis –
95 proc. (išvadų skaičius – 80)

Teisinių institucijų grupė
Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų

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

Teisinės apsaugos grupė
Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų

Išvadų, pateiktų nustatytais terminais, dalis –
95 proc. (išvadų skaičius – 25)

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

Išvadų, pateiktų nustatytais terminais, dalis –
95 proc. (išvadų skaičius – 25)

Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Jurga Greičienė

Sausis-gruodis

Strateginio planavimo ir stebėsenos grupė
Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Sausis–gruodis

Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Jurga Greičienė

Sausis–gruodis

Išvadų, pateiktų nustatytais terminais, dalis –
95 proc. (išvadų skaičius – 6)

Teisės aktų įgyvendinimo priežiūra
Teisminės justicijos ir civilinės teisės grupė
Nagrinėti paklausimus, teisėkūros iniciatyvas, vykdyti Lietuvos
Respublikos Ministro Pirmininko pavedimus

Išnagrinėtų paklausimų, teisėkūros iniciatyvų,
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko
pavedimų dalis – 100 proc.
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0104 programa – teisės sistema
Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai
Teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos
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
Dalyvauti įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamą
projektą, skirtą mediacijos sistemos plėtrai (mokymų
mediatoriams organizavimas, mediatorių sąrašo – informacinės
sistemos (posistemio) sukūrimas, visuomenės informavimas apie
mediaciją, patalpų privalomajai mediacijai įgyvendinti įrengimas
ir kt.)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
Pateiktų išvadų dalis – 100 proc.
Parengtų pozicijų dalis – 100 proc. pagal
Europos Komisijos pateiktus pasiūlymus
Posėdžių ir susitikimų, kuriuose dalyvauta,
dalis – 95 proc. visų organizuotų posėdžių ir
susitikimų

Projekto įgyvendinimo dalis – 50 proc.

Atsakingi vykdytojai
Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Jurga Greičienė
Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Jurga Greičienė
Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Jurga Greičienė
Teisminės justicijos ir civilinės
teisės grupės vadovė
Jurga Greičienė, vyriausioji
specialistė Vytautė Ročienė

Įvykdymo terminas

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Teisinių institucijų grupė
Antstolių veiklos koordinavimas ir priežiūra
Atlikti eilinius antstolių veiklos patikrinimus

Atliktų pagal planą patikrinimų dalis –
100 proc.

Atlikti neeilinius antstolių veiklos patikrinimus

Atliktų pagal teisingumo ministro įsakymus
patikrinimų dalis – 100 proc.

Organizuoti ir vykdyti antstolių atestavimą

Suorganizuotas antstolių atestavimas pagal
teisingumo ministro įsakymą – 100 proc.

Išduoti antstolio, antstolio padėjėjo pažymėjimus

Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.

Išduoti leidimus įkurti antstolio (antstolių) kontorą (kontoros
Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.
skyrių) arba pakeisti įkurtos kontoros (kontoros skyriaus) adresą

Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev

Plane nustatytais terminais

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

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

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Įrašyti asmenis į antstolių padėjėjų sąrašą ir išbraukti iš antstolių
Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.
padėjėjų sąrašo
Suorganizuotų teisingumo ministro paskelbtų
Organizuoti antstolio kvalifikacinį egzaminą ir viešą konkursą
konkursų ir įvykdytų egzaminų dalis –
antstolio vietai užimti
100 proc.
Skirti asmenis antstoliais ir įrašyti į Lietuvos antstolių sąrašą

Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.

Atstovauti teisingumo ministro pozicijai Antstolių garbės teisme

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

Dalyvauti darbo grupėse, komisijose antstolių funkcionavimo
srities klausimais

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

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

Atsakingi vykdytojai
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
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 –
100 proc.

Atlikti neeilinius notarų veiklos patikrinimus

Atliktų pagal teisingumo ministro įsakymus
patikrinimų dalis – 100 proc.

Organizuoti kandidatų į notarus (asesorių) viešą konkursą

Organizuota teisingumo ministro paskelbtų
konkursų dalis – 100 proc.

Organizuoti viešą konkursą notaro pareigoms užimti

Suorganizuota teisingumo ministro paskelbtų
konkursų – 100 proc.

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

Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev

Plane nustatytais terminais

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

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

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Organizuoti notaro kvalifikacinį egzaminą

Suorganizuotas egzaminas

Atlikti būtinuosius veiksmus, skiriant asmenis eiti notaro
pareigas

Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.

Išduoti notaro pažymėjimus

Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.

Atstovauti teisingumo ministro pozicijai Notarų garbės teisme

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

Atsakingi vykdytojai
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev

Įvykdymo terminas

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Dalyvauti darbo grupėse, komisijose notariato srities klausimais

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev

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

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė

Sausis–gruodis

Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė

Sausis–gruodis

Asmens duomenų apsaugos
pareigūnas, Teisinių institucijų
grupės vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Teisingumo ministerijos srities registrų ir informacinių sistemų
valdymas
Dalyvauti darbo grupėse, komisijose Teisingumo ministro
valdymo srities registrų ir informacinių sistemų klausimais

Nagrinėti pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją
Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
teisingumo ministro valdymo srities registrų ir informacinių
sistemų klausimais
Peržiūrėti valstybės įmonės Registrų centro pateiktus tipinių
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdomų registrų ir
Peržiūrėtų sutarčių dalis – 100 proc.
valstybės informacinių sistemų duomenų teikimo sutarčių
projektus
Religinių bendruomenių ir bendrijų registravimas ir veikla

14
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

Rengti išvadas dėl religinių bendruomenių ir bendrijų
įregistravimo ir veiklos nutraukimo

Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.

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

Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.

Rengti išvadas dėl valstybės pripažinimo suteikimo religinėms
bendrijoms

Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.

Organizuoti Komisijos valstybės institucijų, pagal savo
kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių
Suorganizuotų posėdžių skaičius – 1
grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti posėdžius
Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją religinių
Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
bendruomenių ir bendrijų veiklos klausimais

Atsakingi vykdytojai
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev
Teisinių institucijų grupės
vyresnysis patarėjas
Igor Golubajev

Įvykdymo terminas

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

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

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

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

Parengtų išvadų dalis – 100 proc.

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

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Nagrinėti pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją politinių
partijų registravimo ir veiklos klausimais
Atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos
institucijose dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų darbo
grupių posėdžiuose, kituose susitikimuose
Atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos
institucijose rengiant pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų
projektų

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

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

Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė
Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė
Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė
Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė

Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis
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Atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos
institucijose dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų darbo
grupių posėdžiuose dėl e. teisingumo
Atstovauti Lietuvos Respublikos interesams dalyvaujant darbo
grupių posėdžiuose, kituose susitikimuose Europos Tarybos
Ministrų Komiteto rekomendacijos (2017)5 dėl elektroninio
balsavimo standartų įgyvendinimo klausimais

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Posėdžių, kuriuose dalyvauta, dalis – 95 proc.

Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė

Sausis–gruodis

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

Teisinių institucijų grupės
vyresnioji patarėja
Reda Nikrėvičė

Sausis–gruodis

Tarptautinės teisės grupė
Prisidėti rengiant Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros
programinių, analitinių dokumentų ir veiklos ataskaitų projektus

Pateikta informacija, pasiūlymai ir pastabos

Tarptautinės teisės grupės
vyresnioji patarėja
Vygantė Milašiūtė

Sausis–gruodis

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

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

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys

Sausis–gruodis

Tarptautinės teisės grupės
patarėjai Petras Butrimas,
Ieva Lukoševičienė

Sausis–gruodis

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

Parengtos Lietuvos pozicijos ir suderintos su
kitais Teisingumo ministerijos administracijos
padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos
institucijomis – 90 proc.
Suderintos kitų Lietuvos Respublikos
institucijų per LINESIS pateiktos pozicijos –
90 proc.

Dalyvauti Europos Sąjungos valstybių narių teisingumo
ministerijų bendradarbiavimo teisėkūros srityje tinkle

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

Tarptautinės teisės grupės
patarėja Agnė Veršelytė

Sausis–gruodis

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

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

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys

Sausis–gruodis

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

Pateikta išvadų – 100 proc.

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys

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

Prireikus dalyvauti Lietuvos Respublikos devintojo ir dešimtojo
periodinio pranešimo pagal Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų
formų rasinės diskriminacijos panaikinimo bei Lietuvos
Pasirengta ir dalyvauta svarstant pranešimus
Respublikos pranešimo pagal Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų
formų diskriminacijos panaikinimo moterims gynimuose
Jungtinių Tautų komitetuose
Dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos trečiąjį periodinį
pranešimą pagal 1966 m. Tarptautinį ekonominių, socialinių ir
Dalyvauta rengiant pranešimą
kultūrinių teisių paktą

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Tarptautinės teisės grupės
patarėja Ieva Lukoševičienė

Jungtinių Tautų nustatytu laikotarpiu

Tarptautinės teisės grupės
patarėja Ieva Lukoševičienė

Dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių kontaktinės grupės veikloje,
siekiant tinkamai pasirengti Šiaurės ir Baltijos šalių teisingumo
ministrų susitikimui, vyksiančiam 2020 m. Švedijoje

Pasirengta Šiaurės ir Baltijos šalių kontaktinės
grupės veiklai ir dalyvauta joje, pateikta
pasiūlymų, pastabų

Tarptautinės teisės grupės
patarėja Agnė Veršelytė

Sausis–spalis

Dalyvauti ir atstovauti Lietuvos Respublikos interesams
Europos teisminiame tinkle dėl bendradarbiavimo
baudžiamosiose bylose

Pasirengta ir dalyvauta posėdžiuose, parengta ir
pagal gautus pranešimus pateikta informacija –
90 proc.

Tarptautinės teisės grupės
vyresnioji patarėja
Andrada Bavėjan, patarėja
Giedrė Anusauskienė

Sausis–gruodis

Dalyvauti ir atstovauti Lietuvos Respublikos interesams
Europos teisminiame tinkle dėl bendradarbiavimo civilinėse ir
komercinėse bylose
Dalyvauti Europos Tarybos MONEYVAL komiteto atliekamo
Lietuvos Respublikos pažangos kovojant su pinigų plovimu
vertinimo procese: dalyvauti pildant klausimyną, dalyvauti
MONEYVAL posėdyje, kuriame bus vertinama Lietuvos
Respublikos pažanga, nustatyti tolesnius veiksmus nacionalinei
teisės sistemai tobulinti

Pasirengta ir dalyvauta posėdžiuose, parengta ir
pagal gautus pranešimus pateikta informacija –
90 proc.

Tarptautinės teisės grupės
patarėja Gintarė Bustaevienė

Sausis–gruodis

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

Tarptautinės teisės grupės
vyresnioji patarėja
Andrada Bavėjan

Sausis–gruodis

Teisinės apsaugos grupė
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimas
Vykdyti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo ir
organizavimo stebėseną

Įvertintų ir paskelbtų ataskaitų skaičius – 2

Koordinuoti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos
veiklą (institucinė priežiūra, dalyvavimas rengiant strateginius ir
metinius veiklos planus, teikiant ataskaitas)

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Neringa Keršienė
Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Neringa Keršienė

Birželis

Sausis–gruodis
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Užtikrinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
koordinavimo tarybos veiklą

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
Suorganizuotų posėdžių skaičius – 2

Teikti pasiūlymus dėl užmokesčio bazinio dydžio, pagal kurį
apskaičiuojamas advokatams už antrinės teisinės pagalbos
Pateiktų pasiūlymų skaičius – 1
teikimą ir mediatoriams už mediaciją mokamo užmokesčio dydis
Teikti rekomendacijas, siekiant užtikrinti vienodą valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos teikimo organizavimo praktiką

Parengtų rekomendacijų skaičius – 2

Dalyvauti darbo grupėse, komisijose valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos klausimais

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos klausimais

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teikti pasiūlymus dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų
klausimų, susijusių su teisine pagalba

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Atsakingi vykdytojai
Teisinės apsaugos grupės patarėja
Vaida Rudėnaitė
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
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 veiklos planus, teikiant ataskaitas)

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Užtikrinti Vartotojų teisių apsaugos tarybos veiklą

Suorganizuotų posėdžių skaičius – 2

Dalyvauti darbo grupėse, komisijose vartotojų teisių apsaugos
klausimais

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

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

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis
Teisinės apsaugos grupės
vyriausioji specialistė
Rosita Pletienė
Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis
Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis
Teisinės apsaugos grupės
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis
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Nagrinėti ir derinti Lietuvos Respublikos pozicijas Europos
Sąjungos institucijose nagrinėjamais vartotojų teisių apsaugos
klausimais
Teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos
Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomas bylas, susijusias su
vartotojų teisių apsauga, tikslingumo

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

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

Įvykdymo terminas

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Pramoninės nuosavybės apsaugos koordinavimas
Koordinuoti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro
veiklą (institucinė priežiūra, dalyvavimas rengiant strateginius ir
metinius veiklos planus, teikiant ataskaitas)

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Dalyvauti darbo grupėse, komisijose pramoninės nuosavybės
apsaugos klausimais

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją
pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais
Nagrinėti ir derinti Lietuvos Respublikos pozicijas Europos
Sąjungos institucijose nagrinėjamais pramoninės nuosavybės
apsaugos klausimais
Teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos
Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomas bylas, susijusias su
pramoninės nuosavybės apsauga, tikslingumo
Dalyvauti koordinuojant bendros nacionalinės intelektinės
nuosavybės sistemos pertvarkos įgyvendinimą

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

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
vyresnysis patarėjas
Algis Baležentis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Civilinės metrikacijos įstaigų veiklos koordinavimas
Teikti metodinę pagalbą civilinės metrikacijos įstaigoms civilinės
Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
būklės aktų registravimo klausimais
Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją civilinės
Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
būklės aktų registravimo klausimais
Organizuoti civilinės metrikacijos įstaigų valstybės tarnautojų
Įvykusių mokymų skaičius – 1
mokymą

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Sausis–gruodis

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Sausis–gruodis

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

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

Parengti metinę statistinę civilinės būklės aktų registravimo
Parengtų ataskaitų skaičius – 2
ataskaitą

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Kovas

Asmens duomenų apsaugos klausimai
Teikti pasiūlymus dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų
klausimų civilinės būklės aktų srityje
Teikti siūlymus dėl išvadų pakeisti vardą, pavardę ir tvirtinti šias
išvadas arba motyvuotai atsisakyti jas tvirtinti
Parengti Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 147
patvirtintame Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 metų gairių
įgyvendinimo priemonių plane numatytas rekomendacijas dėl
asmenvardžių rašymo civilinės būklės aktų įrašuose
Teikti pasiūlymus dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
veiklos (įskaitant strateginius ir metinius veiklos planus bei
ataskaitas)
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 pozicijas Europos
Sąjungos institucijose nagrinėjamais asmens duomenų apsaugos
klausimais
Teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos
Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomas bylas, susijusias su
asmens duomenų apsauga, tikslingumo

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

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

Sausis–gruodis
Sausis–gruodis

Parengta rekomendacijų – 1

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Birželis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Sausis–gruodis

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja Asta Godienė

Sausis–gruodis

Teisinės apsaugos grupės
vyresnioji patarėja
Neringa Keršienė

Sausis–gruodis

Teismo ekspertizės veiklos koordinavimas
Koordinuoti Lietuvos teismo ekspertizės centro veiklą (institucinė
priežiūra, dalyvavimas rengiant strateginius ir metinius veiklos Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
planus, teikiant ataskaitas)
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Bendradarbiauti su Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
ir teikti pasiūlymus tarybos veiklos klausimais
Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją teismo Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
ekspertizės ir teismo ekspertų veiklos klausimais
Dalyvauti darbo grupėse, komisijose teismo ekspertizės ir teismo
Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
ekspertų veiklos klausimais
Teisinių žinių egzaminų asmenims, siekiantiems tapti teismo
ekspertais, organizavimas remiantis jų prašymais

Suorganizuota egzaminų – 100 proc.

Teismo ekspertų įrašymas į Lietuvos Respublikos teismo
ekspertų sąrašą

Išnagrinėtų prašymų dalis – 100 proc.

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

Įvykdymo terminas

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

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Atstovauti teisingumo ministro pozicijai Advokatų garbės teisme

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

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

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

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

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

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Teisės sistemos grupė
Nagrinėti paklausimus, teisėkūros iniciatyvas, vykdyti Lietuvos
Respublikos Ministro Pirmininko pavedimus

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

Teisės sistemos grupės vadovė
Dalia Baležentė

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Baudžiamosios justicijos grupės
vyresnysis patarėjas
Marius Rakštelis

Sausis–gruodis

Baudžiamosios justicijos grupės
vyresnysis patarėjas
Marius Rakštelis

Sausis–gruodis

Baudžiamosios justicijos grupės
patarėjas Marius Vainauskas

Sausis–gruodis

Baudžiamosios justicijos grupės
koordinuojantys vyresnieji
patarėjai pagal kompetencijos
sritis

Sausis–gruodis

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

Baudžiamosios justicijos grupės
patarėjas Marius Vainauskas

Sausis–gruodis

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

Baudžiamosios justicijos grupės
koordinuojantys vyresnieji
patarėjai pagal kompetencijos
sritis

Sausis–gruodis

Baudžiamosios justicijos grupė
Analizuoti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) bei jam
Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
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 – 100 proc.
sistemos plėtra, organizavimu ir koordinavimu
Koordinuoti nacionalinių antikorupcinių priemonių įgyvendinimą,
pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant korupcijos prevencijos Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.
priemones
Analizuoti teisėkūros iniciatyvas, formuoti Teisingumo
ministerijos poziciją administracinės, bausmių vykdymo ir
baudžiamosios justicijos politikos klausimais

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Įgyvendintų užduočių dalis – 100 proc.

Priemonė 0104-01-02-02 – specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms civilinės būklės aktams registruoti (asignavimai 2 009,0 tūkst. eurų)
Strateginio planavimo ir stebėsenos grupė, Administravimo departamento Finansų skyrius (toliau – Finansų skyrius), Teisinės apsaugos grupė
Nustatyti lėšų poreikį civilinės būklės aktams registruoti pagal
savivaldybes

Apskaičiuotas lėšų poreikis, prireikus
patikslinta lėšų poreikio apskaičiavimo
metodika

Pervesti savivaldybėms dotacijas civilinės būklės aktams
registruoti

Pateiktos mokėjimo paraiškos, užregistruotos
perduodamos dotacijos

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis, Teisinės
apsaugos grupės vadovė
Natalija Žilinskienė
Finansų skyriaus vedėjas
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Užtikrinti savivaldybių atsiskaitymą už valstybės biudžeto lėšų
panaudojimą

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
Pateiktų ataskaitų dalis – 100 proc.
Nustatytais terminais pateikta apibendrinta
informacija Lietuvos Respublikos finansų
ministerijai

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Finansų skyriaus vedėjas

Priemonė 0104-01-01-03 – organizuoti transporto avarijų ir incidentų tyrimus, nustatyti jų priežastis, teikti saugos rekomendacijas
(asignavimai 110,7 tūkst. eurų)
Transporto avarijų ir incidentų tyrimo skyrius

Atlikti orlaivių avarijų ir pavojingų incidentų saugos tyrimus ir
prireikus parengti saugos rekomendacijas

Parengtos saugos tyrimų ataskaitos
(pagal teisines, finansines, materialines ir
žmogiškųjų išteklių galimybes, atsižvelgiant į
avarijų ir pavojingų incidentų kiekį bei tipą)

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

Parengtos saugos tyrimų ataskaitos
(pagal teisines, finansines, materialines ir
žmogiškųjų išteklių galimybes, atsižvelgiant į
avarijų ir pavojingų incidentų kiekį ir tipą)

Atlikti geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių bei riktų
saugos tyrimus ir prireikus parengti saugos rekomendacijas

Parengtos saugos tyrimų ataskaitos
(pagal teisines, finansines, materialines ir
žmogiškųjų 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
lygį

Parengta ir paskelbta metinė saugos apžvalga

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

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Priemonė 0104-01-01-05 – vykdyti visuomenės teisinio švietimo veiklas (asignavimai 23,0 tūkst. eurų)
Organizuoti Konstitucijos egzaminą (įsigyti paslaugą ir atlikti jos Egzamine dalyvavusių asmenų skaičius –
teikimo priežiūrą)
29 000
Skelbti visuomenės teisinio švietimo straipsnius, susijusius su
Teisingumo ministerijos veiklos sritimis visuomenės
informavimo priemonėse – internetiniuose portaluose

Paskelbtų straipsnių skaičius – 6

Vyriausioji specialistė
Donata Matulevičienė

Spalis

Patarėjas Audris Kutrevičius

Gruodis

Priemonė 0104-01-03-01 – apmokėti būtinąsias vykdymo išlaidas pagal antstolių prašymus (pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 37 ir 39 p.) (asignavimai 3,0
tūkst. eurų)
Teisinių institucijų grupė, Finansų skyrius
Apmokėti būtinąsias vykdymo išlaidas pagal antstolių prašymus

Apmokėtų antstolių prašymų dalis – 100 proc.

Teisinių institucijų vyresnysis
patarėjas Igor Golubajev,
Finansų skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

Priemonė 0104-01-03-02 – pagal vykdytinus dokumentus atlyginti asmenims turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, ir
atstovauti Lietuvos Respublikos interesams tarptautiniuose arbitražo teismuose (asignavimai 459,0 tūkst. eurų)
Teisinio atstovavimo skyrius, Finansų skyrius
Teismo sprendimų įvertinimas ir perdavimas vykdyti Finansų
skyriui

Teismo sprendimų skaičius – 1 000

Nagrinėti asmenų prašymus ir priimti sprendimus dėl žalos
atlyginimo ne teismo tvarka

Sprendimų skaičius – 40

Užregistruoti sprendimus dėl žalos atlyginimo ir apmokėti žalą

Apmokėtų sprendimų dalis – 100 proc.

Teisinio atstovavimo skyriaus
vedėja Juliana OstrouchBrazdauskienė
Teisinio atstovavimo skyriaus
vedėja Juliana OstrouchBrazdauskienė
Finansų skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis
Sausis–gruodis

Priemonė 0104-02-01-01 – valdyti ES teisės aktų ir juos įgyvendinančių nacionalinių priemonių srautus, prižiūrėti procesą ir vertinti pateiktus teisės aktų
projektus (asignavimai 234,2 tūkst. eurų)5
Europos teisės departamentas
5

Iki 2019 m. liepos 9 d. imtinai priemonę įgyvendino Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Dalyvauti pozicijų dėl ES teisės aktų rengimo procese
Vertinti valstybės institucijų parengtas pozicijas dėl ES teisės
aktų projektų

Iš valstybės institucijų gautų derinti pozicijų
skaičius – 200

Atitikties ES teisei skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

Rengti pozicijas dėl ES teisės aktų projektų

Parengtų pozicijų skaičius – 5
ES Tarybos Teisingumo Teismo darbo grupių,
kuriose dalyvauta, skaičius, vnt. – 5

Atitikties ES teisei skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

Rengti išvadas dėl ES teisės aktų projektų atitikties Europos
Sąjungos sutarčiai ir Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo

Pateiktų išvadų skaičius – 15

Atitikties ES teisei skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

Atitikties ES teisei skyriaus
vyresnioji patarėja Laima
Bendoraitytė

Sausis–gruodis

Atitikties ES teisei skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

Valdyti ES teisės aktų ir juos įgyvendinančių nacionalinių
priemonių srautus bei prižiūrėti procesą
Naujų ES teisės aktų įgyvendinimo planų
skaičius – 190
Koordinuojamų ES teisės aktų (įgyvendinimo
planų) skaičius – 300

Vertinti ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo planus bei
vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną

Koordinuojamų priemonių, užtikrinančių ES
teisminių institucijų sprendimų vykdymą,
skaičius – 5
ES teisės įgyvendinimo ataskaitų, kurios bus
pristatomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Europos Sąjungos komisijai, skaičius – 8
Įstatymų projektų, įgyvendinančių ES teisės
aktus, būklės apžvalgų, kurios bus pristatomos
Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų
komitetui, skaičius – 3

Teikti Europos Komisijai informaciją, susijusią su ES teisės aktų
perkėlimu ir įgyvendinimu Lietuvoje
Vertinti valstybės institucijų pateiktas Lietuvos ir ES teisės aktų
(projektų) atitikties lenteles

Įvertintų ES ir nacionalinių teisės aktų
(projektų) atitikties lentelių skaičius – 450
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

ES ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelių,
skirtų notifikuoti, skaičius – 80
Notifikuoti ES teisės aktus perkeliančius ar įgyvendinančius
Lietuvos Respublikos teisės aktus

Europos Komisijai notifikuotų nacionalinių
įgyvendinimo priemonių skaičius – 500

Rengti vidaus rinkai priskiriamų direktyvų perkėlimo suvestines
Europos Komisijai

Vidaus rinkai priskiriamų direktyvų perkėlimo
suvestinių Europos Komisijai skaičius – 2

Atitikties ES teisei skyriaus
vyresnysis specialistas Mykolas
Šavelskis
Atitikties ES teisei skyriaus
vyresnioji patarėja Laima
Bendoraitytė

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Lietuvos Respublikos teisės aktų ir teisės aktų projektų teisinė
ekspertizė
Teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų
atitikties ES teisei, įskaitant pagarbos žmogaus teisių bei
pagrindinių laisvių ir teisinės valstybės principams, taip pat
Pateiktų išvadų skaičius – 1 510
principams ir teisėms, nurodytiems Žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijoje bei ES pagrindinių teisių chartijoje
Vertinti Lietuvos Respublikos teisės aktų atitiktį ES teisei šiuos
projektus svarstant Lietuvos Respublikos Vyriausybėje ir
Lietuvos Respublikos Seime
Teikti išvadų dėl galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir
atsakymus privatiems subjektams

Pateiktų išvadų ir atsakymų skaičius – 50

Teikti pastabas, susijusias su ES ir nacionalinių teisės aktų
atitikties lentelėmis dėl ministrų įsakymų, kurie neteikiami
Atitikties lentelių su pastabomis skaičius – 30
derinti Europos teisės departamentui
Teikti išvadas dėl teisės aktų projektų, susijusių su administracine Pateiktų išvadų skaičius – 24
našta ir pertekliniu reguliavimu, įgyvendinant ES teisę

Atitikties ES teisei skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

Atitikties ES teisei skyriaus
vedėjas
Atitikties ES teisei skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

Atitikties ES teisei skyriaus
vedėjas

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 304,1 tūkst. eurų)
Teisės sistemos grupė
Teikti išvadas dėl tarptautinių susitarimų

Pateiktų išvadų dalis – 100 proc.

Teisės sistemos grupės vadovė
Dalia Baležentė

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys

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
Pateiktų išvadų dalis – 100 proc.
projektų, kai Teisingumo ministerija laikoma suinteresuota
institucija; 3) tarptautinių tarpžinybinių susitarimų projektų, kai
Teisingumo ministerija laikoma suinteresuota institucija
Rengti sutartis, derinti sutarčių projektus, rengti teisės aktų
projektus, būtinus sutartims pasirašyti ir (ar) ratifikuoti, pasirašyti Parengtų projektų skaičius – 3
sutartis dėl tarptautinio bendradarbiavimo, ekstradicijos, nuteistų Pasirašytų sutarčių skaičius – 1
asmenų perdavimo
Rengti atsakymus į paklausimus, susijusius su Europos arešto
orderiais, bei ekstradicijos prašymus

Parengta atsakymų, susijusių su Europos arešto
orderiais, – 30
Parengtų ekstradicijos prašymų skaičius – 5

Nagrinėti prašymus dėl nuteistų asmenų perdavimo / perėmimo,
rengti sprendimų projektus

Perduotų / perimtų nuteistų asmenų skaičius –
50

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys

Sausis–gruodis

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

Išsiųstų / gautų raštų skaičius – 3 900 / 4 500

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys

Sausis–gruodis

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys

Sausis–gruodis

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys

Sausis–gruodis

Tarptautinės teisės grupės
vadovas Darius Žilys

Sausis–gruodis

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

Suteikta konsultacijų – 100 proc.
Parengta ir pateikta aplinkraščių – 1
Paklausimų skaičius – 10
Klausimynų skaičius – 3

Numatomų vizitų skaičius – 10
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Priemonė 0104-02-02-01 – nagrinėti ES ikiteismines ir teismo bylas ir koordinuoti su tokiomis bylomis susijusius valstybės institucijų veiksmus, rengti
procesinius dokumentus ir atstovauti valstybei ES teisminėse institucijose (asignavimai 209,6 tūkst. eurų)6
Europos teisės departamentas
Dalyvauti ikiteisminiame procese
Koordinuoti Europos Komisijos neoficialių paklausimų
pateikimo procesą

Atitikties ES teisei skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

Vertinti kompetentingų institucijų atsakymų į Europos Komisijos
Įvertintų atsakymų projektų skaičius – 10
neoficialius paklausimus projektus

Atitikties ES teisei skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

Koordinuoti Europos Komisijos oficialių pranešimų pateikimo
procesą

Atitikties ES teisei skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

Atitikties ES teisei skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

Atitikties ES teisei skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

Atitikties ES teisei skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

Parengtų raštų skaičius – 5

Pateiktų raštų skaičius – 15

Vertinti kompetentingų institucijų atsakymų į Europos Komisijos
Įvertintų atsakymų projektų
oficialius pranešimus projektus
pranešimus skaičius – 18
Koordinuoti Europos Komisijos pagrįstos nuomonės pateikimo
procesą

į

oficialius

Pateiktų raštų skaičius – 5

Vertinti kompetentingų institucijų atsakymų į Europos Komisijos
Įvertintų atsakymų į pagrįstą nuomonę projektų
pagrįstą nuomonę projektus
skaičius – 5
Dalyvauti teisminiame procese
Vertinti ES teisminių institucijų komunikuotų bylų aktualumą
Lietuvai

Įvertintų ES teisminių institucijų komunikuotų
bylų skaičius – 1 500

Atstovavimo ES teismuose
skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

Persiųsti Lietuvos institucijoms informaciją, susijusioms su ES
teisminių institucijų bylomis

Bylų (tiesioginiai ieškiniai ir prašymai priimti
prejudicinius
sprendimus),
komunikuotų
valstybės institucijoms, skaičius – 520

Atstovavimo ES teismuose
skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

Rengti ES teismų darbo grupės posėdžius dėl bylų, kuriose
atsakingos institucijos pareiškė suinteresuotumą

ES teismų darbo grupės posėdžių skaičius – 25

Atstovavimo ES teismuose
skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

6

Žiūrėti išnašą Nr. 5.
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Rengti pozicijų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijų
ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos
komisijos protokolinių sprendimų projektus, susijusius su
Lietuvos Respublikos dalyvavimu ES teisminėse institucijose
nagrinėjamose bylose

Pozicijų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
rezoliucijų
ar
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos
protokolinių sprendimų projektų skaičius – 18

Atstovavimo ES teismuose
skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

Dalyvauti ES teisminių institucijų nagrinėjamų bylų rašytinėje
proceso dalyje

Parengtų Lietuvos
skaičius – 30

Atstovavimo ES teismuose
skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

Dalyvauti ES teisminių institucijų posėdžiuose

ES teisminių institucijų posėdžių, kuriuose
dalyvavimo Europos teisės departamento
atstovai, skaičius – 5

Atstovavimo ES teismuose
skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

Komunikuoti ES Teisingumo Teismo sprendimus bylose

Komunikuotų sprendimų skaičius – 500

Atstovavimo ES teismuose
skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

Įstaigos veiksmo pavadinimas / konkretūs veiksmai

procesinių

dokumentų

Priemonė 0104-02-02-02 – atstovauti valstybei Europos Žmogaus Teisių Teismo bylose, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete ir koordinuoti Europos
Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymą Lietuvoje (asignavimai 187,6 tūkst. eurų)
Atstovavimo Europos Žmogaus Teisių Teisme skyrius
Padėti užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvos interesams
Europos Žmogaus Teisių Teisme (toliau – EŽTT) ir Jungtinių
Tautų (toliau – JT) Žmogaus teisių komitete
Argumentuotų Vyriausybės pastabų ir papildomų pastabų
parengimas bei pateikimas Vyriausybei perduotose EŽTT ir JT
Žmogaus teisių komiteto bylose laikantis nustatytų terminų
Padėti koordinuoti EŽTT sprendimų bylose prieš Lietuvą
vykdymą – reikiamų individualiųjų ir bendrųjų priemonių
priėmimą
Parengti dokumentus dėl EŽTT priteisto teisingo atlyginimo
išmokėjimo; prireikus parengti raštus kitoms institucijoms dėl
kitų individualiųjų ir (ar) bendrųjų priemonių; parengti raštus
Europos Tarybos Ministrų Komitetui dėl EŽTT priimtų
sprendimų bylose prieš Lietuvą vykdymo – sumokėto EŽTT

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

Atitinkamą bylą kuruojantis
skyriaus darbuotojas

Sausis–gruodis

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

Atitinkamą bylą kuruojantis
skyriaus darbuotojas

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

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

Atstovavimo Europos Žmogaus
Teisių Teisme skyriaus vedėja
Lina Urbaitė

Sausis–gruodis

Atstovavimo Europos Žmogaus
Teisių Teisme skyriaus vedėja
Lina Urbaitė ir atitinkamas bylas
kuruojantys darbuotojai

Sausis–gruodis

priteisto teisingo atlyginimo ir įgyvendintų individualiųjų bei
bendrųjų priemonių, taip pat dėl kitos reikšmingos papildomos
informacijos
Padėti įgyvendinti Europos žmogaus teisių konvencijos (toliau –
Konvencija) pažeidimų prevenciją
Išvadų (pastabų) ir (ar) pasiūlymų dėl teisinio reguliavimo
tobulinimo, siekiant teisės aktų ir (ar) teisinės praktikos atitikties
Konvencijai, atsižvelgiant į EŽTT praktiką, parengimas

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

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 bei jos įgyvendinimą ar kitaip
prisidėta prie Konvencijos žinomumo didinimo
– 100 proc.
Per einamuosius metus atnaujinti, su EŽTT ir
JT Žmogaus teisių komiteto perduotomis
bylomis ir priimtais sprendimais bei nutarimais
bylose prieš Lietuvą susiję statistiniai
duomenys
Per einamuosius metus nuolat atnaujinama
Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių
Teisme svetainė internete

Priemonė 0104-04-01-01 – organizuoti veiklą ir vykdyti veiklos planavimą, stebėseną ir kontrolę (asignavimai 2 592,6 tūkst. eurų)
Teisinio atstovavimo skyrius
Ginti valstybės, Vyriausybės ar Teisingumo ministerijos
(ministro) interesus teismuose (kitose institucijose): pozicijos
bylose (ginčuose) pasirinkimas, procesinių dokumentų rengimas
ir atstovavimas teismuose (kitose institucijose)

Palankių teismo sprendimų dalis – 50 proc.

Teisinio atstovavimo skyriaus
vedėja Juliana OstrouchBrazdauskienė

Sausis–gruodis
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Vertinti ūkines ir komercines sutartis

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
Peržiūrėtų sutarčių skaičius – 45

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Teisinio atstovavimo skyriaus
vedėja Juliana OstrouchBrazdauskienė

Sausis–gruodis

Centralizuoto vidaus audito
skyriaus vedėja Dorita Visalgienė

Plane nustatytais terminais

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

Plano įgyvendinimas

Administravimo departamento Personalo valdymo skyrius (toliau – Personalo valdymo skyrius)
Organizuoti Teisingumo ministerijos personalo priėmimą,
atleidimą, konkursų ir atrankų paskelbimą

Priėmimo, atleidimo, konkursų ir atrankų
paskelbimo organizavimas pagal poreikį

Personalo valdymo skyriaus
vedėja Neringa Kalinauskienė

Sausis–gruodis

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

Peržiūrėtų asmens bylų skaičius – 30

Personalo valdymo skyriaus
vedėja Neringa Kalinauskienė

Sausis–gruodis

Peržiūrėti ir perduoti Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių
įstaigų vadovų asmens bylas Kalėjimų departamentui

Peržiūrėtų asmens bylų skaičius – 20

Personalo valdymo skyriaus
vedėja Neringa Kalinauskienė

Sausis–gruodis

Personalo valdymo skyriaus
vedėja Neringa Kalinauskienė

Sausis–vasaris

Organizuoti Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinį, taip pat
neeilinį vertinimus

Vertinamų valstybės tarnautojų skaičius – 150

Išanalizuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, mokymosi poreikį bei organizuoti personalo
mokymą

Mokytų darbuotojų dalis – 70 proc.

Personalo valdymo skyriaus
vedėja Neringa Kalinauskienė

Sausis–gruodis

Organizuoti studentų praktiką

Praktiką atliekančių studentų skaičius – 20

Personalo valdymo skyriaus
vedėja Neringa Kalinauskienė

Sausis–gruodis

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

Pagal poreikį

Personalo valdymo skyriaus
vedėja Neringa Kalinauskienė

Sausis–gruodis

Atnaujinti elektroninio parašo sertifikatus, esančius valstybės
tarnautojų pažymėjimuose

Pagal poreikį

Personalo valdymo skyriaus
vedėja Neringa Kalinauskienė

Sausis–gruodis

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

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
įsakymų dėl Teisingumo ministerijos struktūros
ir pareigybių sąrašo pakeitimo projektų skaičius
– pagal poreikį

Personalo valdymo skyriaus
vedėja Neringa Kalinauskienė

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Personalo valdymo skyriaus
vedėja Neringa Kalinauskienė

Sausis–gruodis

Parengtų projektų dėl Teisingumo ministerijai
pavaldžių įstaigų administracijos struktūros
patvirtinimo skaičius – pagal poreikį
Dalyvauti Teisingumo ministerijos darbo grupių, komisijų
veikloje

Pagal poreikį

Administravimo departamento Turto valdymo ir aprūpinimo skyrius (toliau – Turto valdymo ir aprūpinimo skyrius)
Parengti 2019 m. viešųjų pirkimų planą

Parengtas viešųjų pirkimų planas – 1

Turto valdymo ir aprūpinimo
skyriaus vedėja Vesta Santarovič

Kovas

Prireikus tikslinti 2019 m. viešųjų pirkimų planą kas ketvirtį

Patikslintas viešųjų pirkimų planas – pagal
poreikį

Turto valdymo ir aprūpinimo
skyriaus vedėja Vesta Santarovič

Balandis–gruodis

Organizuoti Teisingumo ministerijos vykdomus viešuosius
pirkimus

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

Turto valdymo ir aprūpinimo
skyriaus vedėja Vesta Santarovič

Sausis–gruodis

Laiku teikti skelbimus ir ataskaitas apie viešųjų pirkimų
procedūras Viešųjų pirkimų tarnybai

Laiku pateiktų ataskaitų, skelbimų dalis –
100 proc.

Turto valdymo ir aprūpinimo
skyriaus vedėja Vesta Santarovič

Sausis–gruodis

Turto valdymo ir aprūpinimo
skyriaus vedėja Vesta Santarovič

Sausis–gruodis

Turto valdymo ir aprūpinimo
skyriaus vedėja Vesta Santarovič

Sausis–gruodis

Turto valdymo ir aprūpinimo
skyriaus vedėja Vesta Santarovič

Sausis–gruodis

Turto valdymo ir aprūpinimo
skyriaus vedėja Vesta Santarovič

Sausis–gruodis

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

Prižiūrėti Teisingumo ministerijos kompiuterinį ir
telekomunikacinį tinklą, jo techninę įrangą, užkardas,
telekomunikacinę stotį, serverius ir kompiuterines darbo vietas
Atlikti spausdinimo, kopijavimo, įgarsinimo, vertimo ir
konferencinės įrangos priežiūrą

Teisingumo ministerijos darbuotojų
instruktavimas laiku – 100 proc.
Kontroliuojančių kompetentingų institucijų
pastabų skaičius – ne daugiau kaip 1
Skundų skaičius – 0
Konfigūruotų kompiuterių skaičius – 20
Esminių sutrikimų skaičius – ne daugiau kaip 5

Strateginio planavimo ir stebėsenos grupė
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

I. 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–birželis

Patikslinti strateginio veikos plano projektą pagal 2020–2022 m.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sritims
numatomus skirti maksimalius valstybės biudžeto asignavimų
limitus ir pateikti Finansų ministerijai bei Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijai

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

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Rugpjūtis

Patikslinti strateginio veiklos plano projektą pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos
pastabas ir pateikti derinti Lietuvos Respublikos Ministrui
Pirmininkui

III. Su Lietuvos Respublikos Ministru
Pirmininku suderintas strateginio veiklos plano
projektas

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Lapkritis

Organizuoti strateginio veikos plano patvirtinimą ir paskelbimą

Patvirtintas strateginis veiklos planas

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Gruodis

Parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti Teisingumo ministerijos
2019 m. veiklos planą

Patvirtintas Teisingumo ministerijos 2019 m.
veiklos planas

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Kovas

Peržiūrėti, prireikus pakoreguoti ir pateikti tvirtinti Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų pateiktų
2019 m. veiklos planų projektus

Veiklos planų projektų skaičius – 8

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Kovas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2020–
2022 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 (toliau – Finansų ministerija)
bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Pasiruošti Finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro diskusijoms apie planuojamus pasiekti rezultatus bei
asignavimus, per kurias priimami sprendimai dėl 2020–2022 m.
maksimalių valstybės biudžeto asignavimų limitų skyrimo
ministrų valdymo sritims

2019 m. veiklos planų rengimas
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2019–2021 m.
strateginio veiklos plano tvirtinimas ir 2019 m. veiklos plano
derinimas
Peržiūrėti, prireikus pakoreguoti ir parengti tvirtinti Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos 2019–2021 m. strateginio veiklos Patvirtintas strateginis veiklos planas
plano projektą
Peržiūrėti, prireikus pakoreguoti ir parengti derinti Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos 2019 m. veiklos planą.

Suderintas veiklos planas

Atsakingi vykdytojai

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

Įvykdymo terminas

Kovas

Balandis

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių
biudžeto projekto ir biudžeto rengimas
Parengti 2019 m. valstybės biudžeto programų sąmatas su
skaičiavimais ir pateikti Finansų ministerijai

Patvirtintos 2019 m. biudžeto programų
sąmatos su skaičiavimais

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Sausis

Finansų ministerijai pateikti informaciją apie 2020–2022 m.
planuojamą biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės
biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų
lėšų įstaigos programoms finansuoti paskirstymą, numatomą
gauti Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą,
netęstinas programas (priemones) ir kt.

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

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Kovas

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Balandis

I. Parengtas Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro valdymo sričių biudžeto projektas

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Gegužė

Paskirstyti asignavimai

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Liepa

Surinkti informaciją iš pavaldžių įstaigų ir įvertinti 2020–2022 m. Gautas ir įvertintas 2020–2022 m. asignavimų
asignavimų poreikį
poreikis
Parengti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo
sričių 2020–2022 m. biudžeto programų asignavimų poreikio
projektus ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijai bei Finansų ministerijai
Paskirstyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo
sritims numatomus skirti 2020–2022 m. maksimalius
asignavimus pavaldžioms įstaigoms, savivaldybėms ir šią
informaciją pateikti pavaldžioms įstaigoms, savivaldybėms bei
Finansų ministerijai
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Liepa–rugpjūtis

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Lapkritis–gruodis

Pagal priimtą Lietuvos Respublikos biudžeto
įstatymą patikslintas Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro valdymo sričių biudžetas

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Gruodis

Parengti ir pateikti Finansų ministerijai Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro valdymo sričių valstybės investicijų planą,
siūlomą įtraukti į 2020–2022 m. valstybės investicijų programos
projektą

Parengtas Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro valdymo sričių 2020–2022 m.
valstybės investicijų planas

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Gegužė

Atsižvelgiant į nustatytus maksimalius valstybės kapitalo
investicijų limitus, patikslinti ir pateikti Finansų ministerijai
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių
valstybės investicijų planą, siūlomą įtraukti į 2020–2022 m.
valstybės investicijų programos projektą

Patikslintas Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro valdymo sričių 2020–2022 m.
valstybės investicijų planas

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Rugpjūtis

Parengti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo
sričių valstybės investicijų panaudojimo ataskaitas

Parengtos Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro valdymo sričių einamųjų metų
valstybės investicijų panaudojimo pusmečio ir
metinė ataskaitos

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Kovas, liepa

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Vasaris–kovas

Parengti 2020–2022 m. valstybės biudžeto programų sąmatų
projektus, neviršijant maksimalių asignavimų limitų, ir pateikti
Finansų ministerijai

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

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų
III. Patikslintas ir patvirtintas Lietuvos
ministerijos pastabas patikslinti ir patvirtinti 2020–2022 m.
Respublikos teisingumo ministro valdymo
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių
sričių biudžeto projektas
biudžetą
Prireikus patikslinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
valdymo sričių biudžetą pagal priimtą Lietuvos Respublikos
biudžeto įstatymą
Valstybės kapitalo investicijų programos projekto rengimas

Strateginio veiklos plano, kitų strateginių dokumentų
įgyvendinimo stebėsena ir ataskaitų parengimas
Surinkti informaciją iš pavaldžių įstaigų ir Teisingumo
ministerijos administracijos padalinių apie 2018 m. veiklą,
Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikta ir
apibendrinti ją, parengti 2018 m. Teisingumo ministerijos veiklos paskelbta 2018 m. Teisingumo ministerijos
ataskaitą, pateikti ją Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir
veiklos ataskaita
paskelbti
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Surinkti informaciją ir pateikti duomenis apie 2019 m. I–III ketv. Stebėsenos informacinėje sistemoje pateikti
veiklos rezultatus į stebėsenos informacinę sistemą
duomenys apie I–III ketv. veiklos rezultatus
Rengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetinių darbų
įgyvendinimo ketvirtines ataskaitas

Parengtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
prioritetų įgyvendinimo ataskaitų skaičius – 4

Teikti informaciją tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimo
ataskaitoms

Pateikta informacija ataskaitoms – pagal
poreikį

Iš pavaldžių įstaigų ir Teisingumo ministerijos administracijos
padalinių surinkti ir apibendrinti informaciją apie veiklos
efektyvumo vertinimo kriterijus bei jų reikšmes, pateikti į
stebėsenos informacinę sistemą

Stebėsenos informacinėje sistemoje pateikta
veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų
ataskaita

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

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

Sausis, balandis, liepa, spalis

Strateginio planavimo ir
stebėsenos grupės vadovas
Artūras Dembskis

Kovas

Balandis, liepa, spalis

Sausis, balandis, liepa, spalis

Administravimo departamento Dokumentų valdymo skyrius (toliau – Dokumentų valdymo skyrius)
Dokumentų valdymas ir archyvo administravimas
Gautų dokumentų registravimas ir paskirstymas vykdytojams
(dokumentų nuskaitymas, įtraukimas į dokumentų valdymo
sistemą, rezoliucijos kūrimas dokumentų valdymo sistemoje)
Tvarkyti sudarytas bylas ir sudaryti nuolat, ilgai ir trumpai
saugomų bylų apyrašus, nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus
derinti su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu
Rengti dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą,
Teisingumo ministerijos istorijos ir dokumentų sutvarkymo
pažymą, dokumentacijos plano suvestinę, dokumentų naikinimo
aktus ir derinti juos su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu
Derinti Teisingumo ministerijai pavaldžių ar įsteigtų įstaigų
dokumentacijos planų, dokumentų registrų sąrašų, ilgo saugojimo
apyrašų projektus
Teisės aktų projektų ir išvadų dėl teisės aktų projektų skelbimas
Teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS)
Registruoti TAIS gautus teisės aktų projektus ir išvadas

Užregistruotų ir priskirtų byloms dokumentų
skaičius – 100 proc. (gautų – 26 000, išsiųstų –
15 000, vidaus – 6 000)
Nuolat ir ilgai saugomų bylų – 450, nuolat
saugomų elektroninių dokumentų – 230 vnt.,
apyrašų projektų – 3 (suderinti su Lietuvos
valstybės naujuoju archyvu). Sudaryta trumpai
saugomų bylų – 30, apyrašų projektų – 5

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

Dokumentų, suderintų su Lietuvos valstybės
naujuoju archyvu, skaičius – 8

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

Suderintų projektų skaičius – 3

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

TAIS paskelbtų projektų dalis – 100 proc.
Užregistruotų dokumentų dalis – 100 proc.

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėjas
Dokumentų valdymo skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
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Dokumentų valdymo sistemos administravimas ir priežiūra
Nustatyti kiekvienam darbuotojui reikiamus parametrus, esant
būtinybei suteikti vartotojams naujas teises
Tvarkyti išorinius kontaktus, esant būtinybei kurti naujus
registrus ir bylas, šalinti registratorių ir vartotojų klaidas
Rengti ataskaitas apie siunčiamą ir gaunamą korespondenciją bei
vykdymo kontrolę
Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, pasitarimų,
ministerijų atstovų pasitarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
pavedimų medžiagos administravimas
Užtikrinti, kad kiekvieną dieną Teisingumo ministerijos serveryje
būtų atnaujinta informacija, gaunama iš Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijos elektroninės dokumentų mainavietės,
taip pat užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos teisingumo
ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo viceministrai,
Teisingumo ministerijos kancleris laiku gautų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės posėdžių, pasitarimų, ministerijų
atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų medžiagą
Rengti ataskaitas apie Teisingumo ministerijos neįvykdytus
pavedimus, gautus iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijos, ir teikti jas Lietuvos Respublikos teisingumo
ministrui, Lietuvos Respublikos teisingumo viceministrams,
Teisingumo ministerijos kancleriui
Užtikrinti teisės aktų projektų ir kitokių raštų atitiktį bendrinės
lietuvių kalbos normoms
Vadovaujantis kalbos taisyklingumo, aiškumo, tikslumo, logikos
ir kitais kriterijais, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų
projektų atitikties bendrinės lietuvių kalbos normoms ir
raštvedybos taisyklių reikalavimams
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

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Skundų skaičius – 0
Skundų skaičius – 0
Skundų skaičius – 0

Atsakingi vykdytojai

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėjas
Dokumentų valdymo skyriaus
vedėjas
Dokumentų valdymo skyriaus
vedėjas

Įvykdymo terminas

Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis

Pagrįstų skundų skaičius – ne daugiau kaip 2

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

Skundų skaičius – 0

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėjas

Kas savaitę

Pateiktų pastabų dėl teisės aktų projektų skaičius
– 700

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

Suteiktų konsultacijų skaičius – iki 1000

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėjas

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Teisingumo ministerijoje įgyvendinti vieno langelio principą

Į Teisingumo ministeriją atvykusių asmenų
aptarnavimo kokybė – 96 proc. (asmenų, kurie
kreipėsi į Teisingumo ministeriją, skaičius –
650)

Dokumentų valdymo skyriaus
vedėjas

Sausis–gruodis

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

Patarėjas Audris Kutrevičius

Sausis–gruodis

Perkelta ir atnaujinta įstaigos interneto svetainė

Patarėjas Audris Kutrevičius

Sausis - balandis

Interneto svetainės atitiktis teisės aktų
reikalavimams – 95 proc.
Paskyros atnaujinimų – 60, sekėjų skaičius metų
pabaigoje – 4000
Suorganizuotas renginys ir informacinė
kompanija

Vyriausioji specialistė
Donata Matulevičienė
Vyriausioji specialistė
Donata Matulevičienė

Viešieji ryšiai ir informavimas
Teikti informaciją apie Teisingumo ministerijos veiklą
žiniasklaidai ir visuomenei
Teisingumo ministerijos interneto svetainės atnaujinimas ir
perkėlimas į portalą „Mano Vyriausybė“
Tvarkyti Teisingumo ministerijos interneto ir intraneto svetainių
turinį pagal teisės aktų reikalavimus
Prižiūrėti ir atnaujinti Teisingumo ministerijos paskyrą
socialiniame tinkle Facebook, didinti paskyros sekėjų skaičių
Kartu su kitomis ministerijomis dalyvauti Europos dienos
renginiuose
Organizuoti vidinius renginius Teisingumo ministerijos
darbuotojams
Parengti programą Vyriausybės organizuojamo projekto
„Moksleiviai į Vyriausybę“ dalyviams

Sausis–gruodis
Sausis–gruodis

Patarėjas Audris Kutrevičius

Gegužė

Renginių skaičius – 2

Vyriausioji specialistė
Donata Matulevičienė

Sausis–gruodis

Parengta 1 programa

Patarėjas Audris Kutrevičius

Rugpjūtis

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

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

Finansų skyriaus vedėjas

Sausis, balandis, liepa, spalis

Sudaryti Teisingumo ministerijos tarpinę ir metinę finansinę
atskaitomybę

Finansinė atskaitomybė nustatytais terminais
pateikta Finansų ministerijos Turto valdymo
departamentui

Finansų skyriaus vedėjas

Balandis, liepa, spalis

Finansų skyriaus vedėjas

Gegužė

Priimti ir patikrinti Teisingumo ministerijai pavaldžių biudžetinių
Ataskaitos nustatytais terminais pateiktos
įstaigų tarpinių bei metinių finansinių ataskaitų rinkinius.
VSAKIS ir Finansų ministerijos Turto valdymo
Sudaryti Teisingumo ministerijos metinę finansinę atskaitomybę,
departamentui
pateikti ją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
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konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) ir
sudaryti konsoliduotąją finansinę atskaitomybę
Surinkti ir apibendrinti duomenis iš Teisingumo ministerijai
pavaldžių biudžetinių įstaigų ir iš Teisingumo ministerijos apie
patirtas išlaidas, etatus ir išmokėtą darbo užmokestį
Priimti ir apibendrinti duomenis iš Teisingumo ministerijai
pavaldžių biudžetinių įstaigų bei parengti Teisingumo
ministerijos informaciją apie programų sąmatų vykdymą
Suformuoti atsiskaitymus
Apskaičiuoti Teisingumo ministerijos teisėsaugos atašė
kompensacijas, susijusias su darbu užsienyje
Parengti pažymas apie darbo užmokestį pagal Teisingumo
ministerijos archyvo duomenis

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Apibendrinta informacija nustatytais terminais
pateikta Seimo Audito komiteto informacinėje
sistemoje
Priimtos ataskaitos iš Teisingumo ministerijai
pavaldžių biudžetinių įstaigų, sudarytos
Teisingumo ministerijos ataskaitos ir
nustatytais terminais pateikta informacija
Finansų ministerijos Biudžeto departamentui
Pateiktos mokėjimo paraiškos ir banko
mokėjimo nurodymai
Parengti apskaičiavimai, pateiktos mokėjimo
paraiškos ir banko mokėjimo nurodymai
Pažymos pateiktos Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos skyriams ar fiziniams
asmenims

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Finansų skyriaus vedėjas

Sausis, balandis, liepa, spalis

Finansų skyriaus vedėjas

Sausis, balandis, liepa, spalis

Finansų skyriaus vedėjas

Kiekvieną dieną

Finansų skyriaus vedėjas

Kas mėnesį

Finansų skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

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

Bendradarbiaujant su Finansų ministerija
išspręstos susidariusios problemos

Finansų skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

Centralizuotų mokėjimo paraiškų teikimas Finansų ministerijai

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

Finansų skyriaus vedėjas

Kiekvieną dieną

Teisingai atlikti buhalteriniai įrašai

Finansų skyriaus vedėjas

Kiekvieną dieną

Atliktas pateiktų mokėjimų paraiškų tvarkymas

Finansų skyriaus vedėjas

Kiekvieną dieną

Atliktas mokėjimų duomenų tvarkymas
VBAMS asignavimų valdytojo organizaciniu
lygiu

Finansų skyriaus vedėjas

Kiekvieną dieną

Apskaičiuoti darbo užmokestį ir kitas su darbo užmokesčiu
susijusias išmokas, pervesti darbo užmokestį, registruoti gautas
sąskaitas faktūras ir PVM sąskaitas faktūras už prekes bei
paslaugas FVAIS ir sudaryti apskaitos registrus
Teisingumo ministerijos suformuotų atsiskaitymų registravimas
ir jų perdavimas toliau apmokėti
Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų mokėjimų
duomenų tvarkymas, jų sąmatos kontrolė ir perdavimas į iždo
organizacinį lygį, mokėjimų būklės tikrinimas
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Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų preliminarios
kontrolinės sąmatos pasiūlymo parengimas, jos detalizavimas ir
aktyvavimas
Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kontrolinės
sąmatos detalizavimas pagal investicinius projektus
Biudžetinių įstaigų viršplaninių lėšų įkėlimo į kontrolinę sąmatą
procedūrų atlikimas
Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kontrolinės
sąmatos tikslinimas pagal pateiktas pažymas arba naudojant
biudžeto pasiūlymą
Parengti paraiškas Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į
Europos Sąjungos Tarybos darbo organų susitikimus išlaidoms
kompensuoti
Registruoti Teisingumo ministerijos sutartis

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Finansų skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

Finansų skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

Finansų skyriaus vedėjas

Kovas, balandis

Atliktos kontrolinės sąmatos tikslinimo
procedūros

Finansų skyriaus vedėjas

Kiekvieną dieną

Pateiktos paraiškos Finansų ministerijai

Finansų skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

Užregistruotos vidinės sutartys

Finansų skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

Finansų skyriaus vedėjas

Kovas, balandis, liepa, spalis

Finansų skyriaus vedėjas

Kiekvieną mėnesį

Finansų skyriaus vedėjas

Kiekvieną mėnesį

Finansų skyriaus vedėjas

Sausis, balandis, liepa, spalis

Finansų skyriaus vedėjas

Pagal poreikį

Finansų skyriaus vedėjas

Gruodis

Parengta preliminari kontrolinė sąmata
VBAMS
Atliktas kontrolinės sąmatos detalizavimas
VBAMS
Atliktas viršplaninių lėšų detalizavimas
VBAMS

Parengta KS-02 ataskaita ir nustatytais
Parengti investicijų metinę ir ketvirtines statistines ataskaitas KSterminais pateikta Statistikos departamentui
02
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Parengti mėnesines pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės Nustatytais terminais pateikta ataskaita
pajamų deklaracijas
Valstybinei mokesčių inspekcijai
Parengti ataskaitinio mėnesio pranešimą apie apdraustuosius
SAM 03

Nustatytais terminais pateiktas pranešimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Vilniaus skyriui

Parengti darbo apmokėjimo statistinio ketvirtinio tyrimo
Nustatytais terminais pateiktos ataskaitos
ataskaitas DA-01 ir darbo užmokesčio struktūros tyrimo ataskaitą Statistikos departamentui prie Lietuvos
DUS-01
Respublikos Vyriausybės
Parengti teisės aktų projektai (pasikeitus
Parengti pasiūlymus dėl Teisingumo ministerijos apskaitos
įstatymams, Vyriausybės nutarimams ar
politikos ir tvarkos aprašų, reglamentuojančių buhalterinę
Lietuvos Respublikos finansų ministro
apskaitą, tobulinimo
įsakymams)
Organizuoti metinę inventorizaciją ir dalyvauti joje, rengti
metinės inventorizacijos įsakymą, teikti buhalterinės apskaitos
Atlikta metinė inventorizacija
duomenis inventorizacijos komisijai
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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

Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Jelena Valentukevičienė,
vyriausioji specialistė
Julija Grudinkė

Vasaris–gruodis

Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėja Jelena Valentukevičienė,
vyriausioji specialistė
Julija Grudinkė

Vasaris–gruodis

Parengtų projektų skaičius – 2

Asmens duomenų apsaugos
pareigūnas

Kovas–rugsėjis

Rekomendacijų skaičius – 5

Asmens duomenų apsaugos
pareigūnas

Sausis–gruodis

Korupcijos prevencijos skyrius
Išanalizuota 5 perkančiųjų organizacijų
Analizuoti Teisingumo ministerijos valdymo sričiai priklausančių skelbiama informacija, atlikti 3 viešųjų pirkimų
įstaigų skelbiamą informaciją apie viešuosius pirkimus, nustatyti veiklos tikrinimai, įvertinti 5 perkančiųjų
rizikingiausias viešųjų pirkimų sritis, vykdyti jų priežiūrą
organizacijų pirkimai ir pateiktos
rekomendacijos
Siekiant užtikrinti teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų
Metodinė pagalba suteikta 95 proc.
veiklos viešųjų pirkimų srityje gerinimą ir korupcijos prevenciją, besikreipusių viešųjų pirkimų dalyvių
teikti konsultacijas viešuosius pirkimus vykdantiems subjektams

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas
Koordinuoti teisingumo ministro įsakymų, susijusių su Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimu, parengimą ir
priėmimą
Teikti Teisingumo ministerijos struktūriniams padaliniams
rekomendacijas dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
nuostatų įgyvendinimo

Priemonė 0104-04-01-02 – grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį (asignavimai 223,2 tūkst. eurų)
Finansų skyrius
Išmokėti apskaičiuoto grąžintino darbo užmokesčio (atlyginimo)
2019 m. priklausančią 25 proc. dalį

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

Finansų skyriaus vedėjas

Vasaris
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II strateginis tikslas – padidinti 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 skyrius
Apskaičiuotas lėšų poreikis, prireikus
Nustatyti lėšų poreikį Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims
patikslinta lėšų poreikio apskaičiavimo
valstybės registrui teikti pagal savivaldybes
metodika

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

Balandis–rugpjūtis

Pervesti savivaldybėms dotacijas Gyventojų registrui tvarkyti ir
duomenims valstybės registrams teikti

Pateiktos mokėjimo paraiškos, užregistruotos
perduodamos dotacijos

Finansų skyriaus vedėjas

Kiekvieną ketvirtį

Užtikrinti savivaldybių atsiskaitymą už valstybės biudžeto lėšų
panaudojimą

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

Finansų skyriaus vedėjas

Kiekvieną ketvirtį
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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 540,0 tūkst. eurų)
Strateginio planavimo ir stebėsenos grupė, Finansų skyrius, Teisinės apsaugos grupė
Nustatyti lėšų poreikį pirminei teisinei pagalbai teikti pagal
savivaldybes
Pervesti savivaldybėms dotacijas valstybės garantuojamai
pirminei teisinei pagalbai teikti
Užtikrinti savivaldybių atsiskaitymą už valstybės biudžeto lėšų
panaudojimą

Apskaičiuotas lėšų poreikis, prireikus
patikslinta lėšų poreikio apskaičiavimo
metodika
Pateiktos mokėjimo paraiškos, užregistruotos
perduodamos dotacijos
Pateiktų ataskaitų dalis – 100 proc. Nustatytais
terminais Finansų ministerijai pateikta
apibendrinta informacija

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

Balandis–rugpjūtis

Finansų skyriaus vedėjas

Kiekvieną ketvirtį

Finansų skyriaus vedėjas

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

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Priemonė 0301-01-03-09 – pagal vykdytinus dokumentus atlyginti žalą dėl netinkamų kalinimo sąlygų (asignavimai 722,0 tūkst. eurų)
Teisinio atstovavimo skyrius, Finansų skyrius
Registruoti ir atlyginti žalą dėl netinkamų įkalinimo sąlygų

Apskaitoje užregistruota ir pagal teismų
sprendimus asmenims atlyginta žala už
netinkamas įkalinimo sąlygas

Finansų skyriaus vedėjas

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 77,0 tūkst. eurų)
Baudžiamosios justicijos grupė, Finansų skyrius
Baigti 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos
finansinių mechanizmų Teisingumo ir vidaus reikalų programos
dalies PA19 „Bausmių vykdymo sistema“ koncepcijos rengimą ir
pateikti suderintą variantą CPVA

Pasirašyta Teisingumo ir vidaus reikalų
programos įgyvendinimo sutartis, kuria
patvirtinama šios programos dalies PA19
„Bausmių vykdymo sistema“ koncepcija

Baudžiamosios justicijos grupės
vyresnysis patarėjas
Marius Rakštelis, patarėja
Inga Griškevičienė
Finansų skyriaus vedėjas

Balandis–rugsėjis

Priemonė 0301-02-01-01 – kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą (asignavimai 445,0 tūkst. eurų)
Teisinio atstovavimo skyrius
Priimti sprendimus dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos
Sprendimų skaičius – 350
kompensavimo

Teisinio atstovavimo skyriaus
vedėja Juliana OstrouchBrazdauskienė

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

Ieškinių skaičius – 130
Vykdomųjų raštų skaičius – 100

Registruoti ir apmokėti smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos Pateiktos mokėjimo paraiškos ir banko
atlyginimą
mokėjimo nurodymai
Parengti atsakymai į teismų ir probacijos
tarnybų užklausas

Pateikti informaciją apie teismų sprendimų vykdymą

Registruoti teismų sprendimais paskirtas įmokas į Nukentėjusių
Teisingai atlikti buhalteriniai įrašai
nuo nusikaltimų asmenų fondą
Kontroliuoti, kad teismų sprendimai dėl įmokų į Nukentėjusių
nuo nusikaltimų asmenų fondą būtų įvykdyti

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

IŠ VISO

Teisinio atstovavimo skyriaus
vedėja Juliana OstrouchBrazdauskienė
Teisinio atstovavimo skyriaus
vedėja Juliana OstrouchBrazdauskienė

Sausis–gruodis

Sausis–gruodis

Finansų skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

Finansų skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

Finansų skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

Finansų skyriaus vedėjas

Sausis–gruodis

9 797,0 tūkst. eurų

______________________________________

