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Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 188604236
2019–2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
MISIJA
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Teismas) vykdo konstitucinį
teisingumą, užtikrina Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisėtumą, pagal savo
kompetenciją spręsdamas dėl žemesnės galios teisės aktų atitikties aukštesnės galios teisės aktams,
pirmiausia Konstitucijai, taip pat vykdydamas kitus konstitucinius įgaliojimus.

II SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI
Teismo veiklos prioritetai: operatyvus ir kokybiškas konstitucinės justicijos bylų
nagrinėjimas; tarptautinio bendradarbiavimo konstitucinio teisingumo srityje stiprinimas;
Konstitucinio Teismo atvirumo visuomenei didinimas ir visuomenės pasitikėjimo Konstituciniu
Teismu skatinimas.

III SKYRIUS
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Konstitucinis Teismas yra konstitucinę teisminę kontrolę vykdanti konstitucinės justicijos
institucija. Teismas turi konstitucinius įgaliojimus vertinti kitų valstybės valdžią įgyvendinančių
institucijų – Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės – teisės aktų atitiktį aukštesnės galios
teisės aktams, pirmiausia Konstitucijai, teikti išvadas jam Konstitucijoje priskirtais klausimais,
oficialiai aiškinti savo baigiamuosius aktus.
Akcentuotina, kad Teismas konstitucinės justicijos bylas nagrinėja tik tuomet, kai gauna
Konstitucijoje numatytų subjektų (Respublikos Prezidento, Vyriausybės, Seimo, Seimo narių
grupės, teismų) prašymą. Todėl Teismas negali tiksliai prognozuoti, kiek per metus jam bus pateikta
prašymų arba kiek bus išspręsta konstitucinės justicijos bylų. Šiuo metu Teisme yra 22 neišnagrinėti
prašymai.
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Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Seime šiuo metu yra įregistruotos
Konstitucijos pataisos, kuriomis siekiama asmenims suteikti konstitucinę teisę tiesiogiai kreiptis į
Konstitucinį Teismą dėl pažeistų konstitucinių teisių ir laisvių gynimo, kai yra išnaudotos kitos
veiksmingos teisinės gynybos priemonės. Pagal Konstitucijos 148 straipsnio 3 dalį minėtos
Konstitucijos pataisos turi būti svarstomos ir dėl jų balsuojama Seime du kartus. Informuojame, kad
Seimas 2018 m. lapkričio 8 d. įvykusio pirmojo balsavimo metu pritarė minėtoms Konstitucijos
pataisoms. Jeigu antrojo balsavimo Seime metu šioms Konstitucijos pataisoms taip pat bus pritarta,
Lietuvos piliečiai nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. turės galimybę tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą
dėl savo konstitucinių teisių gynimo. Atsižvelgiant į individualus konstitucinio skundo įvedimą,
Konstituciniame Teisme didės gaunamų prašymų ir atitinkamai konstitucinės justicijos bylų kiekis.
Konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimo kontekste pažymėtina, kad patobulinus Teismo
darbo organizavimą, įdiegus naujausias informacines technologijas, konstitucinės justicijos bylų
nagrinėjimas ženkliai spartėja. 2018 m. vidutinė konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimo trukmė
buvo vieni metai.
Atsižvelgiant į Teismo misiją, ypač jo pareigą užtikrinti universalias, demokratinių valstybių
vertybes, Teismo veikloje taip pat svarbus jo vykdomas bendradarbiavimas, sėkmingas dalijimasis
vertinga patirtimi, dialogas su kitomis konstitucinės justicijos institucijomis, tarptautinėmis
organizacijomis ir tarptautiniais teismais. Šiuo tikslu Teismas dalyvauja Pasaulio konstitucinės
justicijos konferencijos, Europos konstitucinių teismų konferencijos, Baltijos ir Juodosios jūrų
regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos veikloje, palaiko ypač glaudžius ryšius su
kaimyninių ir Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalių konstituciniais teismais (organizuoja ir
dalyvauja konferencijose, kongresuose, diskusijose, dvišalio ar daugiašalio pobūdžio susitikimuose,
keičiasi informacija ir kt.).
Didelis dėmesys skiriamas ir Teismo veiklai, užtikrinant kuo platesnę informacijos apie
Konstituciją ir Teismo veiklą, įskaitant konstitucinė jurisprudenciją, sklaidą, šios informacijos
prieinamumo visuomenei, kiekvienam jos nariui didinimą. Teismas kiekvienais metais ieško vis
naujų galimybių didinti institucijos atvirumą ir savo veiklos viešumą (organizuoja atvirų durų
dienas, priima moksleivių ir studentų ekskursijas, dalyvauja įvairiuose projektuose konstitucinės
teisės tema, užsiima intensyvia veikla leidybos srityje, skleidžia informaciją apie Teismo veiklą
socialiniuose tinkluose ir kt.).
Užtikrinant kokybišką, operatyvią ir efektyvią Teismo veiklą, tinkamą Teismo darbo
organizavimą esminę reikšmę turi objektyvius ir būtinus poreikius atitinkantys asignavimai,
padedantys sudaryti normalias Teismo teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis (toliau –Teismo darbuotojai), darbo sąlygas (pvz., įrengti darbo vietas, įsigyti
šiuolaikinę darbo techniką), taip pat atlyginimo ir kvalifikacijos kėlimo sąlygas. Esant
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nepakankamam finansavimui, gali tekti mažinti Teismo personalo skaičių, jo atlyginimus, techninį
aprūpinimą, atsisakyti kvalifikuotų, turinčių patirtį Teismo darbuotojų, gebančių padėti Teismo
teisėjams nagrinėti konstitucinės justicijos bylas, ir pan. Tai gali turėti reikšmingos neigiamos
įtakos Teismo veiklai, pirmiausia, kokybiškam ir operatyviam konstitucinės justicijos bylų
nagrinėjimui, taip pat platesniam informacijos apie Konstituciją ir Konstitucinio Teismo veiklą
viešinimui.

STRATEGINIS TIKSLAS
Įvertinus Teismui suteiktus įgaliojimus, šiame strateginiame veiklos plane iškeltas Teismo
strateginis tikslas yra konstitucinio teisingumo vykdymas, nagrinėjant konstitucinės justicijos
bylas, tinkamo konstitucinio proceso užtikrinimas. Strateginiam tikslui įgyvendinti Konstitucinis
Teismas vykdo programą „Konstitucinio teisingumo vykdymas“ (toliau – Programa).
Programa skirta užtikrinti Teismo įgaliojimų, nustatytų Konstitucijoje ir Konstitucinio
Teismo įstatyme, įgyvendinimą, garantuojant materialinius, finansinius, žmogiškuosius, techninius
ir kitus išteklius, būtinus Konstitucinio Teismo ir jo aparato kokybiškai, operatyviai ir efektyviai
veiklai.
Teismo vykdoma Programa yra finansuojama iš dviejų šaltinių:
• Valstybės biudžeto lėšų,
• Asignavimų valdytojo pajamų įmokų.
1 grafikas. 2019–2021 metų Teismo strateginis tikslas ir jam įgyvendinti numatoma programa
1 strateginis tikslas:

Konstitucinio teisingumo vykdymas, nagrinėjant konstitucinės justicijos
bylas, tinkamo konstitucinio proceso užtikrinimas
01.001 programa
Konstitucinio teisingumo vykdymas

1 lentelė. 2019–2021 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)
2019 metų asignavimai
Eil.
Nr.

1.

Programos kodas ir
pavadinimas

01.001. Konstitucinio
teisingumo vykdymas:
iš jų pajamų įmokos
Iš viso

iš viso

2020 metų asignavimai

iš jų
išlaidoms
iš
viso

2158

2142

6

6

2158

2142

iš jų
darbo
užmokesčiui

1867

1867

turtui
įsigyti

16

16

iš viso

2021 metų asignavimai

iš jų
išlaidoms
iš
viso

2256

2246

6

6

2256

2246

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

1963

10

1963

10

iš viso

iš jų
išlaidoms
iš
viso

1962

1952

6

6

1962

1952

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

1732

10

1732

10
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2 grafikas. 2019–2021 metų asignavimai programai

1 strateginis tikslas: Konstitucinio teisingumo vykdymas, nagrinėjant konstitucinės justicijos bylas,
tinkamo konstitucinio proceso užtikrinimas

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI

Šiame Teismo strateginiame veiklos plane iškeltas strateginis tikslas vertinamas naudojant
vieną efekto vertinimo kriterijų – išnagrinėtų konstitucinės justicijos bylų ir priimtų prašymų
santykio kriterijų (aprašytas pridėtame techniniame priede).

Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-01-01

Efekto
vertinimo
kriterijaus
pavadinimas
Išnagrinėtų
konstitucinės justicijos
bylų
ir
priimtų
prašymų santykis (%)

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

50

50

50

50

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS

01.001 KONSTITUCINIO TEISINGUMO VYKDYMAS
Programa „Konstitucinio teisingumo vykdymas“ yra ilgalaikė ir tęstinė programa, skirta
užtikrinti Teismo įgaliojimų, nustatytų Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo įstatyme,
įgyvendinimą, garantuojant materialinius, finansinius, žmogiškuosius, techninius ir kitus išteklius,
būtinus Teismo ir jo aparato kokybiškai, operatyviai ir efektyviai veiklai. Programa apima visas
Teismo veiklos sritis. Pagal šią Programą įgyvendinamas Teismo strateginis tikslas – konstitucinio
teisingumo vykdymas, nagrinėjant konstitucinės justicijos bylas, tinkamo konstitucinio proceso
užtikrinimas (kodas 01).
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Laukiamas Programos rezultatas – operatyvus ir kokybiškas konstitucinės justicijos bylų
nagrinėjimas, didėjanti informacijos apie Teismą veiklą, įskaitant konstitucinę jurisprudenciją,
sklaida, didėjantis šios informacijos prieinamumas visuomenei, intensyvesnis tarptautinis
bendradarbiavimas.
Konkretūs Programos tikslai ir uždaviniai, jiems pasiekti skirtos priemonės, įvertinimo
kriterijai yra įvardijami toliau šiame strateginiame plane pateiktose lentelėse.
Remiantis 1998 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu Nr. VIII-729 Teismas nuomoja ilgalaikį ir
trumpalaikį materialųjį turtą. Taip pat gaunamos pajamos už parduodamus Teismo išleistus
leidinius. 2019 m. planuojama gauti 6 tūkst. eurų už turto nuomą ir kitų pajamų, kurias numatoma
panaudoti Teismo išlaidoms dengti.
Programos tikslo įgyvendinimui Teismas savo veiklą stengiasi vykdyti mažesnėmis
sąnaudomis.
Programos vykdytojai: Teismo struktūriniai padaliniai (Teismo teisėjai, Teismo valstybės
tarnautojai ir Teismo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis).
Programos koordinatorius: Teismo kancleris.
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2 lentelė. 2019–2021-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
Patvirtinti 2018 metų asignavimai

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

1

2

iš jų
išlaidoms

iš viso

iš jų darbo

turtui
įsigyti

iš viso

5

6

7

iš viso užmokesčiui

Tikslas:
01.01.01
operatyviai ir kokybiškai nagrinėti
konstitucinės justicijos bylas
Uždavinys:
užtikrinti tinkamą konstitucinį
procesą, operatyvų ir kokybišką
konstitucinės justicijos bylų
01.01.01.01
nagrinėjimą, didinti informacijos
apie Konstitucinio Teismo veiklą
viešinimą ir stiprinti tarptautinį
bendradarbiavimą
Priemonė:
spartinti kokybišką konstitucinės
justicijos bylų nagrinėjimą, didinti
informacijos apie Konstitucinio
01.01.01.01.01
Teismo veiklą sklaidą, užtikrinti
Konstitucinio Teismo personalo
kvalifikacijos kėlimą, intensyvinti
tarptautinį bendradarbiavimą
1. Iš 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
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos
finansinė parama projektams
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)

3

4

2019 metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų darbo

turtui
įsigyti

iš viso

9

10

11

iš viso užmokesčiui
8

Numatomi 2020 metų asignavimai
iš jų
išlaidoms

iš jų
išlaidoms

iš jų darbo

turtui
įsigyti

iš viso

13

14

15

16

iš viso užmokesčiui
12

Numatomi 2021 metų asignavimai
turtui
iš jų darbo
iš viso užmokesčiui įsigyti
17

18

2132 2132

1474

2158 2142

1867

16

2256 2246

1963

10

1962

1952

1732

10

2132 2132

1474

2158 2142

1867

16

2256 2246

1963

10

1962

1952

1732

10

2132 2132

1474

2158 2142

1867

16

2256 2246

1963

10

1962

1952

1732

10

2132 2132

1474

2158 2142

1867

16

2256 2246

1963

10

1962

1952

1732

10

2126 2126

1474

2152 2136

1867

16

2250 2240

1963

10

1956

1946

1732

10

6

6

1962

1952

1732

10

6

6

2132 2132

6

1474

6

2158 2142

6

1867

16

6

2256 2246

1963

10
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijų reikšmės

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir
mato vienetai

2018

2019

2020

2021

2

3

4

5

6

20

20

20

20

2. Nacionalinės
ir
tarptautinės
teisės
harmonizavimo užtikrinimas (%)
Uždavinys: užtikrinti tinkamą konstitucinį
procesą, operatyvų ir kokybišką konstitucinės
justicijos bylų nagrinėjimą, didinti informacijos
apie Konstitucinio Teismo veiklą viešinimą ir
stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą

100

100

100

100

P-01-01-01-01-01 1. Vidutinės bylų, kuriose priimami Konstitucinio
Teismo
nutarimai,
nagrinėjimo
trukmės
trumpėjimas (maksimali vidutinė bylos nagrinėjo
trukmė dienomis)

350

340

330

320

P-01-01-01-01-02 2. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų
bylose prieš Lietuvą, kuriuose buvo nustatyta
pažeidimų dėl Konstitucinio Teismo veiklos,
skaičius (vnt.)

0

0

0

0

P-01-01-01-01-03 3. Vidutinė
mokymų
trukmė
tarnautojams (akademinės valandos)

valstybės

10

10

10

10

P-01-01-01-01-04 4. Viešų teismo posėdžių tiesioginis transliavimas
internetu (%)
P-01-01-01-01-05 5. Konstitucinio Teismo biuletenių „Konstitucinė
jurisprudencija“, Konstitucinio Teismo veiklos
metinio pranešimo ir kitų leidinių konstitucinės
teisės srityje išleidimas (leidinių skaičius)
P-01-01-01-01-06 6. Konstitucinio Teismo nutarimų ir kitų
baigiamųjų aktų paskelbimas Konstitucinio Teismo
interneto svetainėje šių aktų paskelbimo dieną (%)
P-01-01-01-01-07 7. Konstitucinio Teismo interneto svetainėje
paskelbtų pranešimų skaičius (minimalus skaičius
vnt.)

100

100

100

100

6

6

6

6

100

100

100

100

100

100

100

100

Vertinimo
kriterijaus kodas
1

R-01-01-01-01

R-01-01-01-02

Tikslas: operatyviai ir kokybiškai nagrinėti
konstitucinės justicijos bylas
1. Išnagrinėtų konstitucinės justicijos bylų kiekio
didėjimas (%)

IV SKYRIUS
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTAI

2019–2021 metais nenumatoma vykdyti valstybės investicijų projektų.

Susijęs
strateginio
planavimo
dokumentas
7

8
V SKYRIUS
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS

Šiuo metu teisme nustatytas teisėjų skaičius yra 9. Teismo pirmininko patvirtintoje Teismo
organizacinėje struktūroje yra 44 valstybės tarnautojų ir 15 darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, pareigybės.
Lentelėje nurodomas 2018 metais patvirtintas bei 2019–2021 metais planuojamas bendras
pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui.

iš viso

iš jų valstybės
tarnautojai

Išlaidos darbo užmokesčiui

iš jų valstybės
tarnautojai

Valdymo išlaidos*

iš viso

Išlaidos darbo užmokesčiui

Valdymo išlaidos*

Išlaidos darbo užmokesčiui

Valdymo išlaidos*

iš jų valstybės
tarnautojai

Konstitucinis
Teismas
Iš viso

2021 metai
Pareigybi
ų
skaičius

iš viso

1.

2020 metai
Pareigybių
skaičius

iš jų valstybės
tarnautojai

Institucijos ar
įstaigos
pavadinimas

2019 metai
Pareigybi
ų
skaičius

iš viso

Eil.
Nr.

Išlaidos darbo užmokesčiui

2018 metai
Pareigybių
skaičius

68

44

1474 -

68

44

1867

-

68

44

1963

-

68

44

1732

-

68

44

1474 -

68

44

1867

-

68

44

1963

-

68

44

1732

-

PASTABA. 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. Teismai jame nėra nurodyti.

VI SKYRIUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
5 lentelė. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys bendrosios veiklos srityse
Bendrosios veiklos
sritis
1. Dokumentų
valdymas ir
administravimas

2. Personalo
valdymas

3. Turto valdymas

Įgyvendinimo
terminas

Planuojami atlikti darbai

Laukiamas rezultatas

Didinti elektroninėmis
priemonėmis sudaromų vidaus
dokumentų skaičių, vystyti,
gerinti ir plėsti Teisme įdiegtos
dokumentų valdymo sistemos
naudojimą, peržiūrėti vidaus
administravimo aktus, perkelti
dokumentų rengimo
procedūras į informacines
sistemas

Sumažinta dokumentų apyvarta, jų
valdymo išlaidos, pagerinta darbo
kokybė ir našumas, efektyvesnis darbo
organizmas

2019 m.

Optimaliau paskirstytos funkcijos,
sumažintos išlaidos, efektyviau
išnaudojami žmogiškieji ištekliai,
efektyvesnis darbo organizavimas
Darbo kokybės ir našumo didėjimas

2019–2021 m.

Pareigybių poreikio analizė:
funkcijų peržiūrėjimas ir
optimizavimas
Nuoseklus turimo turto
atnaujinimas, saugios ir
ergonomiškos Teismo aplinkos
užtikrinimas

2019–2021 m.

Valdymo išlaidos*

4 lentelė. Informacija apie institucijos žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti (tūkst. eurų)

9
4. Informacinių
technologijų
valdymas

Plėsti elektroninių paslaugų
naudojimą, užtikrinti viešų
teismo posėdžių tiesioginį
transliavimą, didinti
informacijos prieinamumą
visuomenei

Teismo atvirumo visuomenei,
informacijos apie Teismo veiklą
prieinamumo didėjimas

2019–2021 m.

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2019-2021 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Kodas
Asignavimų valdytojas: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
188604236
Strateginis tikslas: konstitucinio teisingumo vykdymas, nagrinėjant konstitucinės
01
justicijos bylas, tinkamo konstitucinio proceso užtikrinimas
Vertinimo kriterijus: Išnagrinėtų konstitucinės justicijos bylų ir priimtų prašymų E-01-01
santykis
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

Šis kriterijus objektyviai atspindi Teismo veiklos
efektyvumą, įgyvendinant strateginį tikslą, kadangi
parodo, kiek efektyviai atitinkamais metais Teismas
nagrinėja konstitucinės justicijos bylas, lyginant su
Teisme priimtais, tai yra reikiamais nagrinėti iš
esmės prašymais ir paklausimais. Siekiamybė yra
rodiklio skaitinės vertės didėjimas.
Mato vienetas %
Rodiklio skaičiavimas: skaičiuojama atitinkamais
metais išnagrinėtų konstitucinės justicijos bylų
procentinė dalis, lyginant su visų atitinkamais
metais priimtų prašymų ir paklausimų skaičiumi.

5.
6.
7.
8.
9.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

Konstitucinio Teismo duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Vieną kartą per metus
Teismo kancleris

