LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEIS
PIRMININKAS

DE

L

201

eM

E

r V o RG AN I zA c I N E sTtf"l%t
2019 m. balandZio

I

tr
E

Zr

U

Ro s

pLA

N

"r

TVIRTINIMO

d. Nr. TP-24

Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismq istatymo 103

ir

raipsniais, Teisejq
tarybos 2017 m. lapkridio 24 d. nutarimu Nr. l3P-177-(7.1.2) patvirtint Administravimo
teismuose nuostatq (toliau - Administravimo teismuose nuostatai), 22 punktu
l. Tv irt i nuLietuvos vyriausiojo administracinio ismo 2019 metq
organizacines veiklos prieZilros plan4 (pridedama).
2. P a v e d u su Lietuvos wriausioio administracinio ismo 2019 metu
organizacines veiklos prieZi0ros planu Personalo
administravimo sk naus vynauslq4
specialistg Julij4 Krinickieng supaZindinti teismo darbuotojus. atsakingus L plane nurodytq
prlemonlq lgyve€@il
104

ir

Teismo pirmininkas

KryZevidius

PATVIRTINTA
Lietuvos vyriausioj r administracinio
teismo pirmininko
2019-04-01 isakvm r Nr.'fP-24

LIETI VOS VYRIAUSIOJO ADM INISTRACINIO TEISMO

20 e

ORGANIZACINES VEIX :LOS PRIEZTUNOS PLANAS

Nr

I

Adminis
travimo
tikslas
Bylrt
nagrineji
mo
kokybes

Administravimo tikslo
igyvendinimo priemone
1.1.

Patikrinti

Priemonds

igyvendinimo
terminas ir
rezultatas

duomenis

teikiama

priemoniq

ataskaita

uZtikrinimo

ir

(kada gauta byla,

paZymeta, kad tai RUP'as,
per kiek laiko i5nagrineta).

mas.

_-fatGr.i'ei

PricZiIros
vykdytojas

"/

t.
I prlemones
I igyvendinim

RaStines ved )jas

Teismo
kancleris

Teisinio

Teisinio
bendradarbia
vimo ir
komunikaciio
s skyriaus
vedeja

taikymo terminq laikym4si kancleriui

proceso

operatyv
umo
uZtikrini

Kas pusg metq

apie bylas del reikalavimo

METV

1.2.

Teises

ar

normll,

nustatandiq specialiuosius

terminus

apeliaciiai,

identifikavimas

Kas pusg metq
perZiDrimos
teises normos
bei

bendradarbiz vlmo

ir komunikar iios
skyriar"rs patr

^i-i q

pateikiamas
apiber-rdrinimas
apie
pasikeitimus
.3. Patikrinti ar suteikta
pirmenybe skubos tvarka
nagrinej amoms byloms del
1

uZsieniediq teisines
padeties.

1.4. Teismo iSnagrinetose
bylose priimtq rruasmenintq

2.

Teismo
veiklos
skaidrum

oir

procesiniq sprendimq
ikelimo i LI'IEKO sistem4
kontroles atlikimas,
1.5. Duomenys apie
procesiniq dokumentq
iSsiuntimo ir priemimo
tvarkos/terminu laikvmasi.
2.1. Priemoniq Teismo
lvaizdLiui formuoti
igyvendinimas.

Kart4 per
pusmeti
pateikiama
ataskaita

Kiekvieno
menesio

pradLioje uL
praejusi
menesi
Kas ketvirti
pateikiama
ataskaita

Iki 2019 m.
gruodZio 15 d.
pateikiama
ataskaita

Teisinio
bendradarbia /lmo

ir komunikac

,ios

skyriaus vedr

1a

Teismo raStir
vyriausiasis
specialistas

PA

Teismo
kancleris

'feismo
ra5tines

vedeja

Ra5tines vede a

Teismo
kancleris

Teisinio
bendradarbia lmo
ir komunikac OS
skvriaus

Teisinio
bendradarbia
vimo ir
komunikacijo

atvirumo
visuome
nei

uZtikrini
mas
3

Teismo,
teisejq ir
Teismo
personal
o veiklos
efektyvu
mo
uZtikrini
mas

4,

Teismo
darbuoto

iq
profesine
S

kult[ros
uZtikrini
mas

5.

'Ieismo
materiali
nio ir
techninio
aprfipini

2.7, Atsakymq i
nepr<lcesinius dokumentus
parengimo kontroles
atlikimas.
3.1 . Kokybes tikslq, proceso
rodikliu nustatvmas
3.2. Periodine Teismo
darbuotojq apklausa ir jos
rezultatq aptarimas.
3.3. Klientq aptarnavimo
standarlo monitoringas bei
apklausq apibendri nimas,
3.4. f vertinti bylq, kurios
paskirtos netaikant
automatizuoto bylq
paskirstymo modulio,
pagrindq pagristuma
4.L P agal administravimo
tvark4 gautE ir asmenq
pateikt4 informacij4
ivertinti, ar Teismo teisejai
laikosi Teisejq etikos
kodekso reikalavimrl ir,
esant paZeidimams, imtis
atitinkamu veiksmu.
4.2. Patrkrtnti ar buvo
iverlinta gauta informacij a
del darbuotoj q tarnybines
etikos ar kitq paZeidimq bei
kokiq veiksmq buvo imtasi,
5.1 Kartq per metus ivertinti
pastato b0kl9 bei atlikti
darbuotojq apklaus4 del
darbo s4lygrl gerinimo

Kas pusmeti
pateikiama
ataskaita.

Teismo
pirmininkas

Ysd6yybes
atstovas kol rbei

Teisnto
kancleris

2019 m.
gruodZio 15 d.

Vadovybes
atstovas kok rbei

Teismo
kancleris

Kas pusmeti

'feisinio
bendradarbii vimo
ir komunika, ri.jos
skyriar.rs ved liq

2019 m.
gruodZio 15 d.

Teismo
pirmininkas

2019 m.
gruodZio 15 d.

Teismo kanc

2019 m.
gruodZio 31 d,

lnformaoiniq
technologijq
aprlpinimo
skyriaus
vyresnysis
specialistas

5,2. 2019 m. pirkimq plano

Iki 2019 m.

geras

sudarymas, nurodant

kovo 15 d.

darbo
s4lygas

pirkimq igyvendinimo

uztikrini
mas

Teismo
kancleris

Teismo kan leris

sudarant

procedrlras

s skyriaus

vedejas

2019 m.
sausio-vasario
men.
2019 m.
geguZes men.

frot

darbuoto
jams,

vyriausiasis
specialistas
Ra5tines ver eJas

Asmuo,
atsakingas u:
vie5qlq pirki
apskait4

Telsmo
kancleris

eris T..irTg

I
,
I plnnlntnKas

feisniokancleris

'feismo
kancleris

