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STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
 

 

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

MISIJA 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo misija – teisingumo vykdymas, užtikrinant 

konstitucinių vertybių apsaugą. 

 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016–2018 m. sieks efektyviau panaudoti 

turimus materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius savo pagrindinių funkcijų įgyvendinimui. 

Teismo vizija – nepriklausoma, atvira ir profesionali aukščiausios instancijos teisminė institucija, 

kurioje garantuojamas skaidrus ir operatyvus teismo procesas. Teismas kryptingai didins teismo 

nepriklausomumą, atvirumą visuomenei ir profesionalumą, teikiamų paslaugų kokybę, siekdamas 

didesnio visuomenės pasitikėjimo visa Teismų sistema. 

 

STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMA 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo strateginis tikslas – vykdyti teisingumą ir 

užtikrinti konstitucinių vertybių apsaugą kaip pirmosios ir galutinės instancijos teismui bei būnant 

apeliacine instancija byloms dėl apygardų administracinių teismų sprendimų, formuoti 

administracinių teismų praktiką. 

Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti Teismas vykdo vieną programą „Teisingumo 

vykdymas“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strateginis tikslas: 

Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių 

apsaugą kaip pirmosios ir galutinės instancijos teismui bei 

būnant apeliacine instancija byloms dėl apygardų 

administracinių teismų sprendimų, formuoti administracinių 

teismų praktiką. 

Programa: 

Teisingumo vykdymas 
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ASIGNAVIMAI STRATEGINIAM TIKSLUI IR PROGRAMAI ĮGYVENDINTI 

Teismo vykdoma programa „Teisingumo vykdymas“ yra finansuojama iš dviejų šaltinių: 

 Valstybės biudžeto lėšų, 

 Asignavimų valdytojo pajamų įmokų. 

Valstybės biudžeto lėšos sudaro 99,95 % programai skiriamų asignavimų.  

Teismui skiriami valstybės biudžeto asignavimai ir jų poreikis yra pavaizduoti grafiškai. 
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Valstybės biudžeto asignavimai teismui 2015-2018 m., tūkst. eurų

Numatomi skirti asignavimai, tūkst.
eurų

Teismo apskaičiuotas poreikis, tūkst.
eurų

 

1 lentelė. 2016-2018-ųjų metų programos asignavimai* 

(tūkst.eurų) 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

2016-ųjų metų asignavimai Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai Numatomi 2018-ųjų metų asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

Išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš  

viso 

iš jų darbo 

užmokesčiui 

iš  

viso 

iš jų darbo 

užmokesčiui 
iš viso 

iš jų darbo 

užmo-
kesčiui 

1.1 Teisingumo 

vykdymas 

2.001 2.001 1.440 0 1.911 1.911 1.370 0 1.911 1.911 1.370 0 

 iš jų pajamų 
įmokos 

1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

Iš viso asignavimų 
programai 

2.002 2.002 1.440 0 1.911 1.911 1.370 0 

 

1.911 1.911 1.370 0 

*Pateikta pagal Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 13P-149-(7.1.2). 
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ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme yra 90 darbuotojų etatai, iš jų – 18 teisėjų, 

kurių skaičius nustatytas Lietuvos Respublikos prezidento 2010 m. lapkričio 26 d. dekretu Nr. 1K-

536 „Dėl Lietuvos Respublikos prezidento 2010 m. spalio 6 d. dekreto Nr. 1K-503 „Dėl Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo teisėjų skaičiaus“ pakeitimo, ir 72 kiti teismo darbuotojų etatų, 

iš kurių 11 darbuotojų etatų pagal darbo sutartį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

2015-ieji m. 
(patvirtintas, tūkst.  

eurų) 

2016-ieji m. 
(patvirtintas, tūkst.  

eurų) 

2017-ieji m. 
(numatoma, tūkst.  

eurų) 

2018-ieji m. 
(numatoma, tūkst. 

eurų) 

Pareigybių skaičius. vnt. 90 90 90 90 

Išlaidos darbo užmokesčiui 

(maksimalūs asignavimai) 1.381 1.440 1.370 1.370 

Išlaidos darbo užmokesčiui 
(apskaičiuotas poreikis) 1.565 1.616 1.650 1.684 

 

640,44; 44%

745,95; 52%

53,61; 4%

Patvirtintų asignavimų 2016 m. darbo užmokesčiui pasiskirstymas pagal pareigybių 
grupes, tūkst. eurų

Teisėjai

Tarnautojai

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis
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II. STRATEGINIO TIKSLO IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS  

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, planuodamas ir vykdydamas savo veiklą, 

formuluodamas misiją, veiklos strateginį tikslą, nustatydamas programą, jos tikslus, uždavinius ir 

priemones strateginiam tikslui įgyvendinti, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

5 straipsnyje įtvirtinta teismų, kaip savarankiškos valstybės valdžios samprata, ir 109 straipsnyje 

įtvirtinta nuostata, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. 

Teismo kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija, veiklą reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos teismų įstatymas. 

Teismo veiklai didžiausią įtaką daro teisiniai, ekonominiai ir socialiniai veiksniai.  

Siekiant, kad teismai tinkamai įgyvendintų tik jiems Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 

nustatytą funkciją – teisingumo vykdymą, turi būti užtikrintas teismų nepriklausomumas nuo 

politinių veiksnių – įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių, kitų valdžios institucijų, 

pareigūnų, politinių partijų, visuomeninių organizacijų, kitų asmenų. Kartu, norint pasiekti realius 

teisingumo vykdymo rezultatus, būtinas visų valstybės valdžių bendradarbiavimas.  

Įstatymų leidžiamajai ir vykdomajai valdžioms savo kompetencijos ribose priimant daug 

naujų teisės aktų ar keičiant jau galiojančius, nėra nuoseklumo teisės aktų kūrimo procese, tai turi 

tiesioginės įtakos Teismo darbui siekiant suformuluoti vienodą teisės aiškinimą ir taikymo praktiką. 

Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (toliau – ES) ir kitose tarptautinėse organizacijose – 

svarbus veiksnys, darantis įtaką valstybės teisiniam gyvenimui. Dėl Lietuvos narystės ES ir 

integracijos į ES teisinę sistemą padidėjo kvalifikacijos reikalavimai teisėjams, valstybės 

tarnautojams, kitiems darbuotojams, dirbantiems Teisme. Kartu glaudesni ryšiai su ES šalių 

teismais ir kitomis institucijomis, bendradarbiavimas, keitimasis informacija, veiksmų 

koordinavimas sudaro sąlygas Teismo personalo kompetencijos didėjimui, gerosios praktikos 

perėmimui ir pritaikymui. 

Paminėtina, jog teismui siekiant operatyviai veikti pagal aukščiausius kokybės standartus, 

užtikrinti teikiamų paslaugų atitiktį teisės aktams, kurti patrauklią ir sveiką aplinką dirbti ir tobulėti 

bei būti atviram naujovėms, taip pat nuolat stebėti ir analizuoti teismo veiklos kokybę ir efektyvumą 

bei reaguoti į veiklos tobulinimo poreikius, 2014 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame 

teisme buvo įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto LST EN ISO 

9001:2008 reikalavimus, padėsianti užtikrinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

nepriklausomumą, atvirumą ir profesionalumą. Atkreiptinas dėmesys, jog įdiegus kokybės vadybos 

sistemą ir siekiant užtikrinti tinkamą jos palaikymą ir efektyvumą, daugeliui teismo darbuotojų 

buvo priskirtos papildomos su tuo susijusios funkcijos, kurių atlikimas nulėmė padidėjusį teismo 

darbuotojų darbo krūvį, taip pat būtinybę kelti kvalifikaciją šioje srityje.  

Siekiant užtikrinti efektyvią Teismo veiklą, labai svarbu, kad Teismui būtų skirtas 

pakankamas finansavimas. Asignavimų mažinimas didina riziką, kad gali kilti sunkumų siekiant 

kvalifikuotai vykdyti Teismo funkcijas – personalo skaičiaus, jų atlyginimų mažinimas, neskiriamas 

ar skiriamas nepakankamas finansavimas kvalifikacijos kėlimui, darbo vietų įrengimui, naujų 

informacinių technologijų diegimui turės neigiamos įtakos Teismo darbui. 

Pažymėtina, kad siekdamas tinkamai organizuoti darbą ir atsižvelgdamas į skiriamus 

asignavimus, Teismas nuolat ieško optimalių būdų žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams 

paskirstyti ir jau yra išnaudojęs turimus resursus. 

Apibendrinant veiklos kontekstą, tenka pažymėti, kad didelis naujų teisės aktų srautas ir 

nuolatinė jų kaita, tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų gausa reikalauja kvalifikuotų, 

turinčių patirtį teisininkų, gebančių užtikrinti kompetentingą teisės aiškinimo ir taikymo praktikos 

formavimą. Todėl ypatingai svarbu, kad Teismui būtų skiriami jo poreikius atitinkantys 

asignavimai, kurie padėtų sudaryti sąlygas efektyviai Teismo veiklai –  užtikrintų normalias Teismo 

personalo darbo, atlyginimo ir kvalifikacijos kėlimo sąlygas. 
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STRATEGINIS TIKSLAS 

 

VYKDYTI TEISINGUMĄ IR UŽTIKRINTI KONSTITUCINIŲ VERTYBIŲ APSAUGĄ 

KAIP PIRMOSIOS IR GALUTINĖS INSTANCIJOS TEISMUI BEI BŪNANT 

APELIACINE INSTANCIJA BYLOMS DĖL APYGARDŲ ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ 

SPRENDIMŲ IR FORMUOTI ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ PRAKTIKĄ 

 

Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijai 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo 

kriterijaus pavadinimas 
Mato vnt. 

2015-ųjų 

metų 

2016-ųjų 

metų 

2017-ųjų 

metų 

2018-ųjų 

metų 

1.E.1 Bylų, kuriose buvo 

atnaujintas procesas, 

skaičiaus mažėjimas  

% - 0,5 0,4 0,4 

1.E.2 Europos Žmogaus Teisių 

Teismo sprendimų bylose 

prieš Lietuvą, kuriuose 

buvo nustatyta pažeidimų 

dėl Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 

veiklos, skaičiaus 

mažėjimas 

vnt. - 4 3 3 

 

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA 

 

1.1 PROGRAMA: TEISINGUMO VYKDYMAS 

Bendroji informacija apie programą 

Teisingumo vykdymo programa yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vykdoma 

ilgalaikė programa, skirta įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos teismams priskirtą 

funkciją – vykdyti teisingumą. Teisingumo vykdymas Teisme yra nuolatinė Teismo veikla, todėl 

programa yra ilgalaikė ir tęstinė. 

Programa apima visas Teismo veiklos sritis. Ją vykdydamas Teismas prisideda prie 

konstitucinių vertybių gynimo, užtikrina asmenų teisę į teisingą ir nešališką teismą, viešą bylų 

nagrinėjimą, atitinkantį ES reikalavimus ir geriausios teisminės praktikos standartus. Šios 

programos įgyvendinimas padeda gerinti visos Lietuvos teisinės sistemos veiklą.  

Laukiamas programos poveikis yra efektyvus teisėtų Teismo sprendimų priėmimas, tinkamas 

jų paskelbimas, administracinių teismų teisminės praktikos formavimas, tinkamas žemesnės 

instancijos teismų administracinės veiklos priežiūros vykdymas, didėjanti Teismo veiklos kokybė ir 

jos viešumas, teigiamo Teismo įvaizdžio kūrimas, visuomenės teisinio išprusimo ir jos pasitikėjimo 

teismų institucija didinimas, tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas. 

Konkretūs programos tikslai ir uždaviniai bei jų įgyvendinimui skirtos priemonės ir įvertinimo 

kriterijai yra įvardinti toliau šiame strateginiame veiklos plane pateiktose lentelėse. 

Programa yra tęstinė. Ji yra finansuojama iš dviejų šaltinių: valstybės biudžeto lėšų ir 

asignavimų valdytojo pajamų įmokų. 

Programą įgyvendins visi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo struktūriniai padaliniai. 

Iš viso 2016 m. ją įgyvendins 18 teisėjų, 61 valstybės tarnautojų ir 11 darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis. 

Programos koordinatorius: Teismo kancleris. 
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2 lentelė. 2015-2018-ųjų metų programos  „Teisingumo vykdymas“ tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst.eurų) 

Tikslo, 
uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės 

pavadinimas 

2015-ųjų metų asignavimai 2016-ųjų metų asignavimai Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai Numatomi 2018-ųjų metų asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 
turtui 

įsigyti 

iš viso 

iš jų 

darbo 
užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 
užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 
užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 
užmo-

kesčiui 

 

01 002 01 Tikslas:                 

 

Nagrinėti apeliacinius skundus 
dėl apygardų administracinių 

teismų sprendimų, prašymus 

dėl proceso atnaujinimo 
užbaigtose administracinėse 

bylose bei kaip pirmosios ir 

galutinės instancijos teismui 
tam tikras bylas, įstatymų 

priskirtas jo kompetencijai, ir 

formuoti administracinių teismų 
praktiką 

1.921,5 1.920,7 1.380,9 0,75 2.001 2.001 1.440  1.911 1.911 1.370  1.911 1.911 1.370 

 

 Uždavinys :                 

01 002 01 01 

Užtikrinti tinkamą apeliacinį 

procesą, prašymų atnaujinti 
procesą bei administracinių 

bylų nagrinėjimą kaip 

pirmosios ir galutinės 
instancijos teismui bei formuoti 

vienodą įstatymų ir kitų teisės 

aktų aiškinimo ir taikymo 
praktiką valstybėje 

1.921,5 1.920,7 1.380,9 0,75 2.001 2.001 1.440  1.911 1.911 1.370  1.911 1.911 1.370 

 

 Priemonė:                 

01 002 01 01 01 

Užtikrinti kokybišką, savalaikį 
bylų nagrinėjimą, 

bendradarbiavimą su Lietuvos 

bei tarptautinėmis teisminėmis, 
mokslo ir visuomeninėmis 

institucijomis, teisėjų ir kito 

teismo personalo kvalifikacijos 
kėlimą 

1.921,5 1.920,7 1.380,9 0,75 2.001 2.001 1.440  1.911 1.911 1.370  1.911 1.911 1.370 

 

 Tikslas:                 

01 002 02 
Pateikti susistemintą 
informaciją apie aktualią teismų 

praktiką 

1.95 1.95   1 1   1 1   1 1 

  

 Uždavinys :                 

01 002 02 01 

Užtikrinti Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 

biuletenio „Administracinė 

1.95 1.95   1 1   1 1   1 1 
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jurisprudencija“ parengimą ir 
publikavimą bei visuomenės 

informavimą apie aktualią 

teismų praktiką 

 Priemonė:                 

01 002 02 01 01 

Užtikrinti sistemingą teismo 

praktikos ir kitokios metodinės 
medžiagos leidybą 

1.95 1.95   1 1   1 1   1 1 

  

  
1. Iš viso Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžetas  
1.923,5 1.920,7 1.380,9  2.002 2.002 1.440  1.911 1.911 1.370  1.911 1.911 1.370 

 

  iš jo:                  

 
1.1. bendrojo finansavimo 

lėšos 1.921,5 1.920,7 1.380,9  2.001 2.001 1.440  1.911 1.911 1.370  1.911 1.911 1.370 
 

  

1.2. Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės finansinės paramos 

lėšos 

               

 

  
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir 

pajamų įmokos 
1.95 1.95   1 1   1 1   1 1  

 

  

2. Kiti šaltiniai (Europos 
Sąjungos finansinė parama 

projektams įgyvendinti ir kitos 

teisėtai gautos lėšos) 

               

 

  
Iš viso programai finansuoti 

(1+2) 1.923,5 1.920,7 1.380,9  2.002 2.002 1.440  1.911 1.911 1.370  1.911 1.911 1.370 
 

 

 

3 lentelė. Programos „Teisingumo vykdymas“ vertinimo kriterijai 

 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai Mato vnt. 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

Terminas Koordinatorius 
2016-ųjų 

metų 

2017-ųjų 

metų 

2018-ųjų 

metų 

 
Tikslas: Nagrinėti apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių teismų 

sprendimų, prašymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose administracinėse bylose 

bei kaip pirmosios ir galutinės instancijos teismui tam tikras bylas, įstatymų 

priskirtas jo kompetencijai, ir formuoti administracinių teismų praktiką 

 

     

R-01-002-01-01 1. Vidutinės bylos nagrinėjimo trukmės trumpėjimas mėn. 6 5 5 Kasmet TEISMO KANCLERIS 

R-01-002-01-02 2. Aptarnavimo kokybės vertinimo rodiklis  balas 3,5 3,6 3,7 Kasmet TEISMO KANCLERIS 

 
Uždavinys: Užtikrinti tinkamą apeliacinį procesą, prašymų atnaujinti procesą bei  
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administracinių bylų  nagrinėjimą kaip pirmosios ir galutinės instancijos teismui bei  

formuoti vienodą įstatymų ir kitų teisės aktų aiškinimo ir taikymo praktiką 

valstybėje 

P-01-002-01-01-01 1. Išnagrinėtų bylų skaičius vnt. 3600 3600 3600 Kasmet TEISMO KANCLERIS 

P-01-002-01-01-02 2. Darbuotojų (neskaitant teisėjų) stabilumas % 85 85 85 Kasmet TEISMO KANCLERIS 

P-01-002-01-01-03 3. Vidutinė mokymų trukmė teisėjams 
akad. val. 

1teisėjui 
28 28 28 Kasmet TEISMO KANCLERIS 

P-01-002-01-01-04 4. Vidutinė mokymų trukmė kitiems darbuotojams 
akad. val. 

1darbuotojui 
20 20 20 Kasmet TEISMO KANCLERIS 

P-01-002-01-01-05 5. Atliktų planinių išorinės administracinės veiklos  priežiūrų skaičius per metus vnt. 5 5 5 Kasmet TEISMO KANCLERIS 

P-01-002-01-01-06 
7. Renginių atstovaujant Teismą ir Lietuvos teismų sistemą skaičius per metus vnt. 14 15 15 Kasmet TEISMO KANCLERIS 

 
Tikslas: Pateikti susistemintą informaciją apie aktualią teismų praktiką  

   
  

R-01-002-02-01 1.Lietuvos administracinių teismų, ES, tarptautinių teismų ir užsienio valstybių teismų 

praktikos viešosios teisės srityse apžvalgų ir apibendrinimų skaičius 
vnt. 14 16 16 Kasmet TEISMO KANCLERIS 

 
Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenio 

„Administracinė jurisprudencija“ parengimą ir publikavimą bei visuomenės 

informavimą apie aktualią teismų praktiką 

      

P-01-002-02-01-01 

 

1. Teisėjų mokymo ir teisminės praktikos apibendrinimo sklaidos renginių, kuriuos vedė 

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjai ir kiti teismo darbuotojai, skaičius 
vnt. 5 6 7 Kasmet TEISMO KANCLERIS 

P-01-002-02-01-02 2. Išleistų biuletenių numerių skaičius vnt. 2 2 2 Kasmet TEISMO KANCLERIS 

P-01-002-02-01-03 3. Per metus organizuotų visuomenei (įskaitant visuomenės informavimo priemones) 

renginių ir veiklų skaičius 
vnt. 9 10 10 Kasmet TEISMO KANCLERIS 

P-01-002-02-01-04 5. Teismo interneto svetainėje paskelbtų pranešimų skaičius vnt. 80 80 80 Kasmet TEISMO KANCLERIS 



Strateginio veiklos plano  

1 priedas  

 

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2016-ieji m. 

 

Pavadinimas Kodas 

Asignavimų valdytojas: 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
188734870 

Strateginis tikslas: 

Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių apsaugą kaip pirmosios 

ir galutinės instancijos teismui bei būnant apeliacine instancija byloms dėl 

apygardų administracinių teismų sprendimų ir formuoti administracinių teismų 

praktiką 

1 

Efekto kriterijus: 

Bylų, kuriose buvo atnaujintas procesas, skaičiaus mažėjimas 
1.E.1 

 

1. 
Apibrėžimas 

 

2. 
Ar tai naujas vertinimo kriterijus 

Taip 

3. 
Pasirinkimo pagrindimas 

Šis efekto kriterijus atspindi Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo veiklos kokybę, kadangi parodo, kokia 

išnagrinėtų bylų dals turėjo būti atnaujinta ir peržiūrėta dar 

kartą. Siekiamybė yra rodiklio skaitinės vertės mažėjimas.   

4. 
Skaičiavimo metodas  

Mato vienetas: % 

Rodiklio skaičiavimas: skaičiuojama atitinkamų metų bylų, 

kuriose buvo atnaujintas procesas, procentinė dalis, lyginant su 

atitinkamų metų visų išnagrinėtų bylų skaičiumi.  

5. 
Duomenų šaltinis 

Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys. 

6. 
Duomenų auditas 

Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. 
Skaičiavimo reguliarumas 

Vieną kartą per metus  

8. 
Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Teismo pirmininko patarėja 

 



 

Strateginio veiklos plano  

2 priedas  

 

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2016-ieji m. 

 

Pavadinimas Kodas 

Asignavimų valdytojas: 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
188734870 

Strateginis tikslas: 

Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą kaip pirmosios 

ir galutinės instancijos teismui bei būnant apeliacine instancija byloms dėl 

apygardų administracinių teismų sprendimų ir formuoti administracinių teismų 

praktiką 

1 

Efekto kriterijus: 

Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą, kuriuose 

buvo nustatyta pažeidimų dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

veiklos, skaičiaus mažėjimas 

1.E.2 

 

1. 
Apibrėžimas 

Rodiklio apraše naudojamas žodis „sprendimai“ yra 

vartojamas plačiąja prasme ir apima visas sprendimų formas. 

2. 
Ar tai naujas vertinimo kriterijus 

Taip 

3. 
Pasirinkimo pagrindimas 

Pasirinktas kriterijus atspindi Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo veiklos kokybę, išreikštą tarptautinės 

teisminės institucijos sprendimais. Siekiamybė yra rodiklio 

skaitinės vertės mažėjimas. 

4. 
Skaičiavimo metodas  

Mato vienetas: vnt. 

Rodiklio skaičiavimas: Skaičiuojamas Europos Žmogaus 

Teisių Teismo sprendimų skaičius bylose prieš Lietuvą, 

kuriuose buvo nustatyta pažeidimų dėl Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo veiklos, per metus. 

5. 
Duomenų šaltinis 

Europos Žmogaus Teisių Teismo duomenys 

6. 
Duomenų auditas 

Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. 
Skaičiavimo reguliarumas 

Vieną kartą per metus 

8. 
Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Teismo pirmininko patarėja 

 
  


