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(Asignavimų valdytojas - Lietuvos administracinių ginčų komisija, kodas 90.55.2941)
2019-2021 -ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
MISIJA

Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių: Kauno apygardos
skyriaus, Klaipėdos apygardos skyriaus, Panevėžio apygardos skyriaus ir Šiaulių apygardos
skyriaus (toliau – Komisija) misija – objektyviai, greitai, su mažomis išlaidomis išspręsti kilusį
administracinį ginčą, taip prisidėti prie žmogaus teisių gynimo, šalių sutaikinimo ir teisingumo
vykdymo.
II SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI

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

ikiteisminio

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 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 ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 5
straipsnis apibrėžta Komisijos kompetencija yra neteisminė alternatyva apygardos administracinio
teismo kompetencijai. Komisijos išankstine ne teismo tvarka vykdomas administracinių ginčų
sprendimas yra ne viešojo administravimo, o teisėsaugos funkcijų įgyvendinimas prisidedant prie
žmogaus teisių gynimo, šalių sutaikinimo ir teisingumo vykdymo.
2019 – 2021 metais Komisijos veiklos prioritetai yra ginčo šalių sutaikinimas,
administracinių ginčų nagrinėjimo objektyvumas, priimtų sprendimų teisėtumas, pagrįstumas ir
savalaikiškumas.
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Komisija išskiria nuolatinius veiklos prioritetus, kuriuos numato įgyvendinti per visą
2019-2021 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.

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.
Metiniai veiklos prioritetai įstaigoje planuojami atsižvelgiant į teisės aktų, viešojo
administravimo institucijų sistemos pokyčius, prekių ir paslaugų kainų ir infliacijos lygį, įstaigos ir
jos teritorinių skyrių 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 2018 metais, Komisijos veiklos prioritetu išlieka nepertraukiamas patikimos
veiklos užtikrinimas.
Lietuvos Respublikos Seimui 2018 m. birželio 29 d. priėmus Lietuvos Respublikos
valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir
priedėlio pakeitimo įstatymą, kuriuo nuo 2018 m. liepos 1 d. padidinti Komisijos narių pareiginės
algos koeficientai, Lietuvos administracinių ginčų komisijai trūksta 137 tūkst. eur darbo
užmokesčio fondo lėšų ir 2 tūkst. eur. darbdavio socialinio draudimo lėšų.

III SKYRIUS
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“.
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1 grafikas. 2019-2020 metų planuojami tikslai ir jiems įgyvendinti numatomos programos
Strateginis tikslas:
Užtikrinti asmenų teisę spręsti ginčus be teismo

Programa:
01.01 Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka
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1 lentelė. 2019-2021 metų asignavimų paskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)

Eil.
Nr.

1.

Numatomi 2019-ųjų metų asignavimai
iš jų
išlaidoms

Numatomi 2020-ųjų metų asignavimai
iš jų
išlaidoms

Numatomi 2021-ųjų metų asignavimai
iš jų
išlaidoms

Programos pavadinimas

iš viso

iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

Administracinių ginčų
sprendimas išankstine
ne teismo tvarka

1.500

1.490

1.223

10

1.506

IŠ VISO

1.500

1.490

1.223

10

1.506

iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

1.496

1.230

10

1.503

1.493

1.227

10

1.496

1.230

10

1.503

1.493

1.227

10

iš viso

iš viso

iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti
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2 grafikas. 2019-2021 metų asignavimų paskirstymas pagal programas, tūkst eurų
1506
1504
1502

2019
2020

1500

2021

1498
1496

1 strateginis tikslas:
Užtikrinti asmenų teisę spręsti ginčus be teismo

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI

2019 metais Komisija įgyvendins vieną strateginį tikslą – 01 Užtikrinti asmenų teisę spręsti
ginčus be teismo.
Efekto kriterijus (E-01-01) skaičiuojamas pagal visų Komisijos (kaip kolegialios institucijos
ir Komisijos pirmininko, jo pavaduotojų ir paskirtų Komisijos narių vienasmeniai sprendimai)
priimtų sprendimų skaičių per kalendorinius metus.

3 grafikas. Asmenų, pasinaudojusių išankstine administracinių ginčų sprendimo ne
teisme tvarka, skaičiaus didėjimas procentais
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS

01.01 Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka
Bendroji informacija apie programą
Šia programa įgyvendinami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos ir 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.
Programos vertinimas nebuvo atliktas.
Programą įgyvendina Lietuvos administracinių ginčų komisija bei jos teritoriniai skyriai – Kauno
apygardos skyrius, Klaipėdos apygardos skyrius, Šiaulių apygardos skyrius ir Panevėžio
apygardos skyrius. Nuo 2018 metų Komisijos programą „01.01 Administracinių ginčų sprendimas
išankstine ne teismo tvarka” įgyvendina 27 Komisijos nariai ir 35 valstybės tarnautojai bei
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Programos koordinatorius Vidaus administravimo
grupės

vyriausiasis

specialistas

Arvydas

arvydas.overlingas@lagk.lt
01 Užtikrinti asmenų teisę
Tikslas:

Overlingas,

tel.

(8

5)

2684050,

el.

Rezultato:

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

Produkto:

P-01-01-01-01 -01 Lietuvos
administracinių ginčų komisijos
išnagrinėtų skundų (prašymų)
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

p.:
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2 lentelė. 2019-2021 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų)
Patvirtinti 2018-ųjų metų
asignavimai
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

01

01-01

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Užtikrinti asmenų
teisę spręsti
asministracinius
ginčus be teismo
Operatyviai
išankstine ne
teismo tvarka
nagrinėti
administracinius
ginčus

iš jų

iš jų

išlaidoms
iš
viso

Numatomi 2020-ųjų metų
asignavimai

2019-ųjų metų asignavimai

iš jų

išlaidoms
iš
viso

iš viso

1 494

1 494

944

1.500

1.490

1.223

10

1 494

1 494

944

1.500

1.490

1.223

1 494

1 494

944

1.500

1.490

1 494

1 494

944

1.500

1.490

iš
viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

iš jų

išlaidoms

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

Numatomi 2021-ųjų metų
asignavimai
išlaidoms

iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

1.506

1.496

1.230

10

10

1.506

1.496

1.230

1.223

10

1.506

1.496

1.223

10

1.506

1.496

turtui
įsigyti

iš viso

iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

1.503

1.493

1.227

10

10

1.503

1.493

1.227

10

1.230

10

1.503

1.493

1.227

10

1.230

10

1.503

1.493

1.227

10

turtui
įsigyti

iš viso

turtui
įsigyti

Priemonė:
01-01-01

Nustatytais
terminais
nagrinėti
administracinius
ginčus ir priimti
teisės aktais
pagrįstus
sprendimus
1.Viso Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžetas
iš jo: 1.1 bendrojo
finansavimo lėšos
1.2. Europos
Sąjungos ir kitos
tarptautinės
finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės
paskirties lėšos ir
pajamų įmokos

Tarpinstit.
veiklos
plano
kodas,
Vyriausybės
prioriteto
kodas

Vyriausybės
programos
įgyvendinimo
plano kodai
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2. Kiti šaltiniai
(Europos
Sąjungos
finansinė parama
projektams
įgyvendinti ir
kitos teisėtai
gautos lėšos)
Iš viso programai
finansuoti (1+2)

1 494

1 494

944

1.500

1.490

1.223

10

1.506

1.496

1.230

3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato
kodas
vienetai

10

1.503

1.493

1.227

10

Vertinimo kriterijų reikšmės

2018-ųjų 2019-ųjų 2020-ųjų

2021-ųjų

01 Užtikrinti asmenų teisę spręsti ginčus be teismo

R-01-01-01-01

P-01-01-01-01-01
E-01-01

Lietuvos administracinių ginčų komisijos priimtų sprendimų
patikimumas (proc.)
01-01 Operatyviai išankstine ne teismo tvarka nagrinėti
administracinius ginčus
Lietuvos administracinių ginčų komisijos išnagrinėtų kreipimųsi
skaičius (pagal santykinį metodą proc.)
Asmenų, pasinaudojusių išankstine administracinių ginčų
sprendimo ne teisme tvarka, skaičiaus didėjimas proc.

Susijęs
strateginio
planavimo
dokumentas
Vyriausybės
programos
224.7

92

93

94

95

100

100

100

100

20

20

20

10
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IV SKYRIUS
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTAI

Lietuvos administracinių ginčų komisija patvirtintų valstybės investicijų projektų
neturi.
V SKYRIUS
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS

2018 metais Komisijos programą „01.01 Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne
teismo tvarka” įgyvendina 27 Komisijos nariai ir 35 valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys
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 ikiteisminio administracinių
ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme.

Pareigybių skaičius vnt.
Išlaidos darbo užmokesčiui,
tūkst. eurų

2018
metai
62
944

2019
metai
62
1223

2020
metai
62
1230

2021
metai
62
1227
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5 lentelė. Informacija apie institucijos (ministro valdymo srities) žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti ir valdymo išlaidas (tūkst. eurų)

1.
Iš viso

Lietuvos administracinių 62
ginčų komisija

35

944

62

35

1.223

62

35

1.230

62

35

1.227

62

35

944

62

35

1.223

62

35

1.230

62

35

1.227

Valdymo išlaidos*

iš viso

iš jų valstybės
tarnautojai

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

2021 metai

Valdymo išlaidos*

iš jų valstybės
tarnautojai

iš viso

Pareigybių skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

2020 metai

Valdymo išlaidos*

iš viso

iš jų valstybės
tarnautojai

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

2019 metai

Valdymo išlaidos*

Institucijos ar įstaigos
pavadinimas

iš viso

Eil.
Nr.

iš jų valstybės
tarnautojai

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

2018 metai

* Valdymo išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. Informacija teikiama apie asignavimų valdytojus, kurie nurodyti minėto įsakymo 2 priede.
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VI SKYRIUS
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 rezultatų.
Tiesioginė Komisijos veikla yra reglamentuota Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymais
bei Lietuvos 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.
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.
6 lentelė. Valdymo efektyvumo didinimo kryptys
Bendrosios
veiklos sritis
1. Personalo
valdymas

2. Valdymo
gerinimas

3. Dokumentų
valdymas
4. Viešieji
pirkimai

Planuojami atlikti darbai

Laukiamas rezultatas

Įgyvendinimo
terminas

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymui, Komisijos darbe dalyvaujantys 2019 m
konkursų į valstybės tarnautojų pareigas vykdymas bus tarnautojai
neatlikinės
perduotas Nacionaliniam paslaugų centrui
papildomų, nesusijusių su bylų
nagrinėjimu, funkcijų
Siekti racionalaus žmogiškųjų ir materialinių išteklių Racionalesnis
personalo 2019 -2021 m.
panaudojimo, efektyvaus valdymo ir apskaitos, plėtoti panaudojimas,
lėšų
infrastruktūrą ir kurti saugias darbo sąlygas, didinti Komisijos sutaupymas,
efektyvesnis
darbuotojų atsakomybę. Gerinti Komisijos vidinę ir išorinę personalo
valdymas
ir
komunikaciją
personalo
kompetencijos
tobulėjimas. Sklandi, skaidri ir
efektyvi Komisijos veikla.
Visų tipų vidaus dokumentus (ne procesinius) rengti tik
elektroninius.
Daugiau pirkimų vykdyti per CPO.LT.

99 proc. parengtų vidaus Iki 2020 m.
dokumentų bus elektroniniai.
80 proc. pirkimų vykdoma per Iki 2020 m.
CPO LT.

