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I.

MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

MISIJA
Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) misija – objektyviai,
greitai, su mažomis išlaidomis išspręsti kilusį administracinį ginčą, taip prisidėti prie žmogaus teisių
gynimo, šalių sutaikinimo ir teisingumo vykdymo.

VEIKLOS PRIORITETAI
2018 – 2020 metais Komisijos veiklos prioritetai yra ginčo šalių sutaikinimas, administracinių
ginčų nagrinėjimo objektyvumas, priimtų sprendimų teisėtumas, pagrįstumas ir savalaikiškumas.
Komisija išskiria nuolatinius veiklos prioritetus, kuriuos numato įgyvendinti per visą 20182020 metų laikotarpį:
1.

Kompetencijos ribose užtikrinti asmenims galimybę įgyvendinti jų teisę spręsti

administracinius ginčus išankstine ne teismo tvarka.
2.

Įstatymu nustatytais terminais išnagrinėti asmenų skundus (prašymus) ir priimti teisės

aktais pagrįstus sprendimus.
3.

Vadovaujantis teisės aktais maksimaliai įgyvendinti ginčo šalių sutaikinimo galimybę

(mediaciją).
4.

Vykdyti prevencinį darbą, priimant įpareigojančius sprendimus, teikiant raštiškas

nuomones viešojo administravimo subjektams dėl galimų asmens teisių ar viešojo administravimo
principų pažeidimų bei kompetencijos ribose nagrinėjant ir atsakant į asmenų kreipimusis.
Asignavimai nuolatiniams veiklos prioritetams įgyvendinti 2018 metais
Prioriteto pavadinimas

Asignavimai tūkst. eur.
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-

Kompetencijos ribose užtikrinti asmenims galimybę įgyvendinti jų

543

teisę spręsti administracinius ginčus išankstine ne teismo tvarka.
-

Vadovaujantis

teisės

aktais

maksimaliai

įgyvendinti

šalių

sutaikinimo galimybę.
- Trumpais terminais (iki 20 darbo dienų) išankstine ne teismo tvarka

929

nagrinėti asmenų skundus (prašymus) ir priimti teisės aktais
pagrįstus sprendimus.
-

Vykdyti prevencinį darbą, priimant įpareigojančius sprendimus,
teikiant raštiškas nuomones viešojo administravimo subjektams dėl
galimų asmens teisių ar viešojo administravimo principų pažeidimų
bei kompetencijos ribose nagrinėjant ir atsakant į asmenų
kreipimusis.
Metiniai veiklos prioritetai įstaigoje planuojami atsižvelgiant į teisės aktų, viešojo

administravimo institucijų sistemos pokyčius, prekių ir paslaugų kainų ir infliacijos lygį, įstaigos
inventoriaus, patalpų būklę ir kitus veiksnius, kurie daro įtaką Komisijos veiklai, užtikrinant asmenų
teisių įgyvendinimą žmogaus teisių gynimo srityje.
Komisijos pagrindiniu veiklos prioritetu ir toliau bus – taikaus administracinių ginčų
sprendimo skatinimas. Šiam tikslui pasiekti Komisija, vadovaudamasi teisės aktais, ir toliau
informuos ginčo šalis apie taikaus ginčo sprendimo privalumus bei maksimaliai realizuos ginčo šalių
galimybę ginčą išspręsti taikiai.
Kaip ir 2017 metais, Komisijos veiklos prioritetu išlieka nepertraukiamas patikimos
veiklos užtikrinimas.
Įgyvendinus administracinių ginčų komisijos reformą, t. y. Lietuvos Respublikos Seimui
priėmus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą bei Lietuvos
Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymą, kuriais bus panaikintos savivaldybių
visuomeninės administracinių ginčų komisijos, o jų funkcijos perduotos Lietuvos administracinių
ginčų komisijai bei jos teritoriniams skyriams – Kauno apygardos skyriui, Klaipėdos apygardos
skyriui, Šiaulių apygardos skyriui ir Panevėžio apygardos skyriui, paslaugų pirkimui reikėtų
papildomai apie 131 tūkst. eurų kasmet. Skyrių inventoriui ir kitoms veiklai pradėti būtinoms prekėms
įsigyti - 142 tūkst. eurų. Papildomai gali reikėti lėšų patalpų nuomai (jei Vyriausybė nesuteiktų
patalpų patikėjimo teise), remontui bei Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos turto perkėlimo
išlaidoms.
Kitas metinis įstaigos veiklos prioritetas – Komisijos valstybės tarnautojų darbo užmokesčio
kėlimas. Siekiant išlaikyti aukštos kvalifikacijos specialistus, jų lojalumą ir taip užtikrinant
nepertraukiamą administracinių ginčų sprendimą, būtinas darbuotojų skatinimas už gerus rezultatus
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suteikiant kvalifikacines klases. Taip pat būtina atsižvelgti į tai, jog kinta Komisijos narių bei
valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažai.
PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS
Komisija, atlikdama administracinių ginčų sprendimo funkciją, savo veikloje teisės aktus
taiko, todėl, nagrinėdama ginčus, neturi savarankiškos teisėkūros iniciatyvos teisės.
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Komisijoje nustatyti veiklos prioritetai apsprendžia įstaigos veiklos efektyvumo didinimo
kryptis. Veiklos efektyvumo vertinimo kriterijai leidžia įvertinti, kaip efektyviai panaudoti ištekliai
sukuriant tam tikrus produktus ar rezultatus, t. y. nurodo santykį tarp išteklių (finansinių, žmogiškųjų,
laiko ir kitų) ir sukurtų produktų ar rezultatų1.
Tiesioginė Komisijos veikla yra reglamentuota Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos, Administracinių ginčų komisijų įstatymais bei Vyriausiosios administracinių ginčų
komisijos nuostatais. Šių teisės aktų procesinės normos reglamentuoja Komisijos veiklą nuo
privalomų reikalavimų paduodamo skundo (prašymo) formai ir turiniui iki jos priimto sprendimo
vykdymo. Komisijos veikla yra reglamentuota imperatyviomis procesinėmis teisės normomis, kurių
laikymasis, nagrinėjant administracinius ginčus, yra pagrindas teisėtam ir pagrįstam sprendimui
priimti.
Socialinės taikos užtikrinimas, skatinant bylos šalių susitaikymą, ir toliau bus vienas esminių
Komisijos veiklos tikslų. Įgyvendindama teisinės valstybės principą, siekdama įstaigos atvirumo ir
veiklos efektyvumo, Komisija 2018 – 2020 metais planuoja toliau vykdyti prevencinį darbą, reiškiant
nuomonę dėl bylų nagrinėjimo metu paaiškėjusių viešojo administravimo subjektų galimų asmens
teisių ar viešojo administravimo principų pažeidimų, kurie nėra nagrinėjamu Komisijos posėdyje
ginčo dalyku, kompetencijos ribose nagrinėjant ir atsakant į asmenų kreipimusis. Be to, Komisija
skatins proceso šalis baigti ginčus susitaikymu.
Užtikrinant viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą bei biudžeto asignavimų optimalų
panaudojimą, Komisija sieks, kad kuo didesnė viešųjų pirkimų dalis būtų vykdoma centralizuotoje
viešųjų pirkimų sistemoje elektroniniu būdu.
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymą Komisija optimizuos savo administracijos struktūrą, centralizuotai atliks bendrąsias
funkcijas, rūpinsis efektyviu turto panaudojimu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimas dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo
Nr. 827, p. 57
1
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
Planuojamu laikotarpiu Komisija įgyvendins strateginį tikslą „01 Užtikrinti asmenų teisę
spręsti ginčus be teismo“ ir uždavinį „01-01 Operatyviai išankstine ne teismo tvarka nagrinėti
administracinius ginčus“. Atsižvelgiant į įstatymais nustatytą Komisijos statusą, jos kompetenciją ir
veiklos specifiką, Komisija planuojamu laikotarpiu vykdys atskirą, jos veiklos turinį ir iškeltą
strateginį tikslą pagrindžiančią programą „01.01 Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne
teismo tvarka“.

01 Užtikrinti asmenų teisę spręsti ginčus be teismo

01.01 Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka
Asignavimai Komisijai, iš viso: 1472 tūkst. eur.. Iš jų darbo užmokesčiui: 929 tūkst. eur.

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
2017 metais Komisijos programą „01.01 Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne
teismo tvarka” įgyvendina 5 Komisijos nariai ir 13 valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis. Užimamų pareigybių skaičius neviršija Komisijai Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1329 patvirtinto didžiausio leistino valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės
biudžeto ir valstybės pinigų fondų, skaičiaus. Komisijos narių pareigybės nėra įtrauktos į Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų
fondų, skaičių. Šis skaičius nustatytas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatyme
(nuo 2018 m. sausio 1 d. – Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo
tvarkos įstatyme).

Pareigybių skaičius vnt.
Išlaidos darbo užmokesčiui,
tūkst. eurų
Lietuvos

Respublikos

2017
metai
18
221

Seimui

priėmus

2018
metai
62
929

naujos

2019
metai
62
933

redakcijos

2020
metai
62
939

Lietuvos

Respublikos
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administracinių bylų teisenos įstatymą bei Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų
įstatymą (nuo 2018 m. sausio 1 d. – Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatyme), nuo 2018 metų Komisijos programą „01.01 Administracinių ginčų
sprendimas išankstine ne teismo tvarka” įgyvendins 27 Komisijos nariai ir 35 valstybės tarnautojai
bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Nuo 2018 metų reikės papildomo finansavimo dėl
padidėjusio pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skaičiaus.
VALDYMO IŠLAIDOS
1 lentelė. 2018-2020 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos tūkst. eur.

Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas

Administracinių
ginčų
sprendimas
išankstine
ne
teismo tvarka
iš jų valdymo
išlaidos*
Iš viso asignavimų
programoms
iš jų valdymo išlaidos
Valdymo išlaidų dalis,
procentais
1.

metų

Numatomi
2019-ųjų
asignavimai
iš jų
išlaidoms

2018-ųjų metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš
viso
1472

iš
viso
1472

iš jų darbo
užmokesčiui
929

1472

1472

-

-

metų

Numatomi
2020-ųjų
asignavimai
iš jų
išlaidoms

iš
viso
1472

iš
viso
1467

iš jų darbo
užmokesčiui
933

turtui
įsigyti
5

iš
viso
1472

iš
viso
1467

iš jų darbo
užmokesčiui
939

turtui
įsigyti
5

929

1472

1467

933

5

1472

1467

939

5

-

-

-

-

-

-

-

turtui
įsigyti

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

VEIKLOS KONTEKSTAS
Komisija yra nepriklausoma ikiteisminė institucija. Vykdydama administracinių ginčų
sprendimo funkciją, Komisija veikia kaip nepriklausomas kvaziteismas ir savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų
komisijų įstatymais. Komisija, spręsdama administracinius ginčus, taiko tiek Lietuvos Respublikos
įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, tiek Europos Sąjungos teisinį reglamentavimą atitinkamoje
srityje, atsižvelgia į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo formuojamą praktiką atitinkamoje teisės taikymo srityje.
Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 7 str. apibrėžta Komisijos
kompetencija yra neteisminė alternatyva apygardos administracinio teismo kompetencijai. Komisijos
išankstine ne teismo tvarka vykdomas administracinių ginčų sprendimas yra ne viešojo
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administravimo, o teisėsaugos funkcijų įgyvendinimas prisidedant prie žmogaus teisių gynimo, šalių
sutaikinimo ir teisingumo vykdymo.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatymas:
1. Panaikinamos savivaldybių visuomeninės administracinių ginčų komisijos.
2. Administracinius ginčus ne teismo tvarka nagrinėja: Lietuvos administracinių ginčų
komisija (pakeitus dabartinės Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pavadinimą) ir Lietuvos
administracinių ginčų komisijos (toliau - LAGK) 4 teritoriniai padaliniai: Kauno apygardos skyrius,
Klaipėdos apygardos skyrius, Šiaulių apygardos skyrius ir Panevėžio apygardos skyrius.
3. LAGK ir kiekvieno LAGK teritorinio skyriaus veiklos teritorija sutampa su atitinkamo
bendrosios kompetencijos apygardos teismo veiklos teritorija, nustatyta Lietuvos Respublikos
įstatyme „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų
įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos
prokuratūros reformavimo“.
4. LAGK nagrinėja skundus (prašymus) dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų
priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat dėl minėtų
subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus. Be to, LAGK
kompetencijai priskirta nagrinėti skundus (prašymus) dėl teritorinių valstybinio administravimo
subjektų bei savivaldybių administravimo subjektų, esančių jos veiklos teritorijoje, priimtų
individualių administracinių aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat šių subjektų vilkinimo
atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus.
5. LAGK skyriai nagrinėja skundus (prašymus) dėl teritoriniu valstybinio administravimo
subjektų bei savivaldybių administravimo subjektų, esančių jų veiklos teritorijoje, priimtų
individualių administracinių aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat šių subjektų vilkinimo
atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus.
6. LAGK sudaryta iš 7 narių (atsižvelgiant į tai. kad po reformos būtų platesnė
kompetencija), kuriuos 4 metams skiria Vyriausybė. LAGK narių, iš jų LAGK pirmininko ir
pirmininko pavaduotojo kandidatūras, Vyriausybei teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.
7. Kiekvienas LAGK skyrius sudarytas iš 5 narių, kuriuos 4 metams skiria Vyriausybė.
LAGK skyriaus narių kandidatūras Vyriausybei teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.
8. Santykis tarp LAGK ir LAGK skyrių: 1) LAGK skyriai, nagrinėdami skundus (prašymus),
sprendimus priima savarankiškai ir nepriklausomai; 2) LAGK materialiai aprūpina LAGK skyrius ir
metodiškai jiems vadovauja organizuojant darbą; 3) LAGK skyriai kartą per metus teikia savo veiklos
ataskaitą LAGK, LAGK kartą per metus teikia informaciją apie savo ir LAGK teritorinių padalinių
veiklą Vyriausybei.
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Viena iš problemų su kuria susiduria Komisija, besirengdama Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo įgyvendinimui, yra ta, jog iki šiol
nėra patalpų, kuriose bus vykdoma LAGK ir LAGK skyrių veikla. Patalpų poreikis, apskaičiuotas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1K-65 „Dėl
administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumo rodiklių ir
apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu veiklai vykdyti ir
valstybinėms funkcijoms įgyvendinti, normatyvų nustatymo“ yra 899 kv. m. LAGK ir po 377 kv. m.
LAGK skyriams. Šis poreikis pateiktas Valstybės įmonei „Turto bankas“.

STRATEGINIS TIKSLAS
01 Užtikrinti asmenų teisę spręsti ginčus be teismo
2018 metais Komisija įgyvendins vieną strateginį tikslą – 01 Užtikrinti asmenų teisę spręsti
ginčus be teismo. Komisijos strateginį tikslą, jo įgyvendinimą rodo efekto, rezultato, produkto ir
proceso kriterijai.
Efekto kriterijus (E-01-01) skaičiuojamas pagal visų Komisijos (kaip kolegialios institucijos
ir Komisijos pirmininko vienasmeniai sprendimai) priimtų sprendimų skaičių per kalendorinius
metus2.
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-01-01

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato
vienetas
Asmenų, pasinaudojusių
išankstine administracinių
ginčų sprendimo ne teisme
tvarka, skaičiaus didėjimas
procentais

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

1

20*

20

20

* - Šiuo metu tiksliai įvertinti būsimą Komisijos darbo krūvį yra sudėtinga, nes neįmanoma nustatyti tikslaus skaičiaus
skundų, paduodamų apygardos administraciniams teismams, kurie galėtų būti paduoti Komisijai.

Rezultato kriterijus (R-01-01-01-01) reiškia programos teikiamą naudą programos gavėjams3.
Komisijos strateginio tikslo įgyvendinimo rezultato kriterijus nustatomas pagal jos priimtų sprendimų
patikimumą. Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal tai, kiek Komisijos priimtų sprendimų per
kalendorinius metus buvo skųsta Vilniaus apygardos administraciniam teismui (bei Lietuvos

Efekto vertinimo kriterijus – efekto vertinimo kriterijus vertina institucijos strateginio tikslo arba valdymo srities tikslo
pasiekimą ir parodo naudą, kurią, įgyvendinus atitinkamą strateginį tikslą, gauna ne tik tiesioginiai programos naudos
gavėjai, bet ir visuomenė (Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo
metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1K-330, 8.1 p.).
3
Rezultato vertinimo kriterijus yra programos tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus, kuris rodo naudą, kurią gauna
tiesioginiai programos naudos gavėjai įgyvendinus programą (Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo
kriterijų sudarymo ir taikymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. spalio 25 d.
įsakymu Nr. 1K-330, 9.1 p.).
2
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vyriausiajam administraciniam teismui, jeigu žemesnės instancijos teismo sprendimas buvo
skudžiamas apeliacine tvarka) ir kiek jų (tiek kiekybine, tiek procentine išraiška) buvo panaikinta.
Neskųsta teismui Komisijos sprendimų dalis rodo kiek ginčų buvo išspręsta ikiteismine ginčų
nagrinėjimo tvarka Komisijoje. Sprendimai, kurie buvo skųsti teismui, bet nepanaikinti, rodo jų
pagrįstumą, atitikimą teismų praktikai, teisės taikymo kvalifikaciją. Pagal 2016 metų statistinius
duomenis iš 879 Komisijos priimtų sprendimų 136 sprendimai (15,5 % visų priimtų sprendimų) buvo
apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o panaikinti 33 sprendimai (3,7 % visų priimtų
sprendimų). Pažymėtina, jog iš 33 panaikintų sprendimų 6 sprendimai buvo panaikinta tik dėl to, kad
ginčo šalys sudarė taikos sutartį, kurią patvirtino Vilniaus apygardos administracinis ar Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas nevertinant skųstų Komisijos sprendimų pagrįstumo. Kitaip
tariant, tik 27 Komisijos sprendimai buvo teismo panaikinti kaip nepagrįsti. Taigi, 743 bylose
administracinis ginčas buvo išspręstas Komisijoje ir tokiu būdu sumažintas Vilniaus apygardos
administracinio teismo nagrinėjamų bylų skaičius. 2015 m. Vilniaus apygardos administraciniam
teismui buvo apskųsti 136 sprendimai (16 % visų Komisijos priimtų sprendimų) ir panaikinta 32
sprendimai (3,7 % visų priimtų sprendimų).
Produkto kriterijus (P-01-01-01-01-01) skirtas programos uždavinių įgyvendinimo vertinimo
kriterijui nustatyti4. Komisijos uždavinys (atliekamo darbo produktas) – operatyviai išankstine ne
teismo tvarka nagrinėti administracinius ginčus. Produko kriterijus nustatomas pagal Komisijoje
išnagrinėtų kreipimųsi skaičių, kuris yra visi asmenų kreipimaisi į Komisiją (skundai, prašymai,
kreipimaisi el. paštu, konsultacijos Komisijoje bei telefonu). Šiam kriterijui įvertinti taikomi
santykinis (Komisijoje išnagrinėtų kreipimųsi procentinė išraiška) ir procesinis (Komisijoje
išnagrinėtų kreipimųsi skaičius) metodai. Planuojamas produkto vertinimo kriterijus, apskaičiuotas
pagal santykinį metodą, yra 100 proc., t. y. Komisija planuoja atsakyti į visus asmenų kreipimusis.
Planuojamas produkto vertinimo kriterijus, apskaičiuotas pagal procesinį metodą, remiantis
ambicingumo kriterijumi (2015 m. planuota išnagrinėti 500 kreipimųsi), yra 945 (atsižvelgiant į 2012
m. – 652, 2013 m. – 966, 2014 m. – 972 kreipimųsi skaičių vidurkį bei tai, jog besikreipiančiųjų
asmenų skaičius stabilizavosi) Komisijoje išnagrinėtų kreipimųsi skaičius.
Proceso kriterijus skirtas pamatuoti vidinius institucijos procesus, reikalingus produktui
sukurti5. Komisija proceso vertinimo kriterijumi laiko įstatymu apibrėžtą skundų (prašymų)
nagrinėjimo Komisijos posėdyje bei sprendimo priėmimo (20 darbo dienų, išimtinais atvejais 30
darbo dienų6) bei atsakymo į kitus asmenų kreipimusis terminus. Komisija 2018 m. sieks savalaikiai
išnagrinėti, priimti sprendimus ir (ar) atsakyti į visus kreipimusis (100 proc.) laikantis minėtų terminų.

Produkto vertinimo kriterijus – uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus, t. y. materialinis ar intelektinis produktas
ir (ar) paslaugos, kurie atsiranda tikslingai naudojant išteklius uždaviniui įgyvendinti. Produkto vertinimo kriterijai gali
būti sudaryti iš proceso ar indėlio vertinimo kriterijų (Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų
sudarymo ir taikymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.
1K-330, 10.1 p.).
5
Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodikos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1K-330, 11.1 p.
6
Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 14 str.
4
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Toks vertinimo kriterijus atitinka vieną esminių Komisijos veiklos prioritetų – greitas administracinių
ginčų sprendimas.
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
01.01 Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka

Bendroji informacija apie programą
Šia programa įgyvendinami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos ir Lietuvos
Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymai (nuo 2018 m. sausio 1 d. – Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymas). Įgyvendinant
programą, siekiama sudaryti galimybes asmenims tinkamai ginti savo pažeistas teises ir įstatymų
saugomus interesus. Administracinių ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka mažina teismų darbo
krūvį bei padeda asmenims ginčus išspręsti greičiau ir paprasčiau, nesikreipiant į teismą arba ginčą
baigti šalių susitaikymu. Programa pradėta vykdyti 2011 metais, ji yra tęstinė. Programą
įgyvendina Vyriausioji administracinių ginčų komisija. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. programą
įgyvendina 5 Komisijos nariai ir 13 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymą bei Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų
įstatymą (nuo 2018 m. sausio 1 d. – Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo

tvarkos

įstatymas),

kuriais

būtų

panaikintos

savivaldybių

visuomeninės

administracinių ginčų komisijos, o jų funkcijos perduotos Lietuvos administracinių ginčų komisijai
bei jos teritoriniams skyriams – Kauno apygardos skyriui, Klaipėdos apygardos skyriui, Šiaulių
apygardos skyriui ir Panevėžio apygardos skyriui, nuo 2018 metų Komisijos programą „01.01
Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka” įgyvendintų 27 Komisijos nariai ir
35 valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Programos koordinatorius
vyriausiasis specialistas (Komisijos pirmininko padėjėjas) Arvydas Overlingas, tel. (8 5) 2684050,
01 Užtikrinti asmenų teisę
Tikslas:
el.
p.: arvydas.overlingas@vagk.lt

Rezultato:

R-01-01-01-01 Vyriausiosios
administracinių ginčų komisijos priimtų
sprendimų patikimumo didėjimas, proc.

Produkto:

P-01-01-01-01 -01 Vyriausiosios
administracinių ginčų komisijos
išnagrinėtų kreipimųsi skaičius

spręsti administracinius
ginčus be teismo

Uždavinys:

01-01 Operatyviai išankstine
ne teismo tvarka nagrinėti
administracinius ginčus

Efekto
kriterijus:

E-01-01 Asmenų, pasinaudojusių išankstine administracinių ginčų sprendimo
ne teisme tvarka, skaičiaus didėjimas proc.

Priemonė:

01-01-01 Nustatytais terminais nagrinėti administracinius ginčus ir priimti teisės aktais
pagrįstus sprendimus

