PATVIRTINTA
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
pirmininko 2022 m. vasario 24 d.
įsakymu Nr. (1.4 E)-1T-8

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO 2022 M. ORGANIZACINĖS VEIKLOS
PRIEŽIŪROS PLANAS
Nr.

Administravimo tikslas

Administravimo tikslo
įgyvendinimo priemonė

1.

Bylų
nagrinėjimo
kokybės ir
proceso
operatyvumo
užtikrinimas

1.1. Tęsti bylų
nagrinėjimo Lietuvos
Aukščiausiajame Teisme
(toliau – LAT, Teismas)
terminų stebėseną
nustatant kasacinio, kitų
teisminių procesų LAT
trukmės tendencijas;
nustačius neigiamų
tendencijų ar
nepateisinamai ilgo
konkrečių bylų
nagrinėjimo atvejų,
išsiaiškinti priežastis ir
jas šalinti.

Už priemonės Priemonės
įgyvendinimą įgyvendinimo
atsakingi
terminas
asmenys
(data)

Vykdytojas

Įvykdymo
rezultatas

Teismo
pirmininkas

Stebėti nuolat,
kas pusmetį
teikiant
ataskaitas apie
bylų
nagrinėjimo
trukmės
tendencijas

Skyrių raštinių
vedėjai,
priežasčių,
susijusių su
teisėjų
organizacinės
veiklos kontrole,
šalinimo
klausimu –
Baudžiamųjų bylų
skyriaus ir
Civilinių bylų
skyriaus (toliau –
BBS ir CBS)
pirmininkai

Parengtos
pusmečio
pažymos

Teismo
kancleris

Iki spalio
30 d.

Teismo raštinės
vedėjas

Parengta
pažyma

1.3. Stebėti ir įvertinti
2022 m. I pusmečio
darbo krūvio paskirstymą
(tolygumą) valstybės
tarnautojams,
padedantiems teisėjų
atrankos kolegijoms.

Teismo
pirmininkas

Iki gruodžio
31 d.

Teisės tyrimų
grupės
vyriausiasis
patarėjas
baudžiamajai
teisei

Parengta
analizė

1.4. Grįžtamosios
kontrolės tvarka (BBS
raštinės vedėjos 2021 m.
sausio 29 d. pažyma)
patikrinti 2022 m.
baudžiamąsias bylas,
kurių medžiaga ar jos
dalis pripažinta nevieša,
nustatant, ar laiku ir
tinkamai priskirtas

Teismo
kancleris

Iki 2023 m.
sausio 31 d.

Teismo raštinės
vedėjas

Parengtos
pažymos

1.2. Patikrinti, kaip
laikomasi LAT
dokumentų valdymo
tvarkos taisyklių
įforminant siunčiamus
dokumentus.
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neviešumo požymis
kasacinio skundo ir bylos
kortelėje („DOK“,
„BIK“, „CIK“).

2.

Teismo
veiklos
skaidrumo ir
atvirumo
visuomenei
užtikrinimas

1.5. Išanalizuoti
neatitiktis, dėl kurių
2021–2022 m. I pusmetį
eTAR-ui teikiami LAT
baigiamieji aktai nebuvo
registruojami.

Teismo
kancleris

Iki gruodžio
31 d.

BBS, CBS
raštinių vedėjai

Parengtos
pažymos

1.6. Įvertinti 2021 m. IV
ketvirčio bylų rengimo
atitiktį Teismo
pirmininko 2020 m.
rugpjūčio 14 d. įsakymu
Nr. (1.4)-1T-37
patvirtinto Bylų rengimo
nagrinėti aprašo 7, 13,
22 ir 24 punktų
reikalavimams dėl
procesinio sprendimo
aprašomosios dalies,
medžiagos, reikalingos
bylai nagrinėti,
pateikimo, procesinio
sprendimo motyvų
projekto pateikimo
teisėjui (pranešėjui)
termino ir darbų atlikimo
ataskaitų pildymo
kiekvienai rengiamai
bylai, jų užpildymo
termino.

Teismo
pirmininkas

Iki birželio
30 d.

Teisės tyrimų
grupės
vadovas

Parengta
analizė

1.7. Parengti LAT
I pusmečio baigiamųjų
aktų atitikties nutarčių
rengimo metodikų,
patvirtintų BBS teisėjų
2018 m. sausio 11 d. ir
CBS teisėjų
2017 m. sausio 25 d.
pasitarimuose,
keliamiems formaliems
reikalavimams analizę.

Teismo
pirmininkas,
BBS, CBS
pirmininkai

Iki gruodžio
31 d.
Priemonė dėl
objektyvių
priežasčių
perkelta iš
2021 m. plano

Teisės tyrimų
grupės vadovas

Parengta
analizė

2.1. Vykdant LAT
pirmininko 2021 m.
vasario 3 d. įsakymą
Nr. (1.4)-1T-6 dėl
planinio tikslinio
patikrinimo 2020 m.
gruodžio 22 d. akto
Nr. (1.33)-4T-38
išvadose ir BBS
pirmininko 2021 m.
sausio 15 d. rašte
Nr. (1.34)-4T-4 iškeltų
klausimų įvertinimo, tęsti

Teismo
pirmininkas

Iki
gruodžio 31 d.

Teismo
pirmininko
2021 m. vasario
3 d. įsakymu
sudaryta
(atnaujinta) darbo
grupė

Pateikti
pasiūlymai
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bylų skirstymo LAT
mechanizmo (taisyklių)
tobulinimą, įskaitant
LITEKO-2 pritaikymą
LAT poreikiams.
2.2. Vykdant naujos
redakcijos Lietuvos
Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo
reikalavimus, parengti
atitinkamus LAT vidaus
teisės aktus.

Teismo
kancleris

Iki kovo 31 d.

Teismo kanclerio
tarnyba

Parengti
atitinkami teisės
aktai

2.3.1. Kartu su VU TF
organizuoti konferenciją
„Privatinės teisės
principai šiandienos
teisinėje realybėje“.

Teismo
pirmininkas

Vasario mėn.

CBS pirmininkas,
CBS teisėjai

Organizuota
konferencija

2.3.2. Dalyvauti VU TF
konferencijoje „LR BK
specialiosios dalies
sistematiškumo iššūkiai“
parengiant pranešimus.

BBS
pirmininkas

Gegužės mėn.

BBS teisėjai

Konferencijoje
perskaityti
pranešimai

2.4. Užtikrinti
publikacijas apie LAT
veiklą įvairiose
žiniasklaidos priemonėse,
tarp jų žurnale
„TEISMAI.LT“, naujienų
portaluose.

Teismo, BBS
ir CBS
pirmininkai,
Teismo
kancleris

Kas ketvirtį

Teismo atstovė
ryšiams su
visuomene

Kas ketvirtį
inicijuotos
publikacijos
žurnale
„TEISMAI.LT“
, nuolatinė
pranešimų apie
LAT kasacinę
praktiką sklaida
portale „Delfi“

3.1. Vykdant Vidaus
kontrolės įgyvendinimo
viešajame juridiniame
asmenyje tvarkos aprašo
(patvirtinto Lietuvos
Respublikos finansų
ministro 2020 m.
birželio 29 d. įsakymu
Nr. 1K-195 „Dėl vidaus
kontrolės įgyvendinimo
viešajame juridiniame
asmenyje“) 29 punktą,
išanalizuoti vidaus

Teismo
pirmininkas

Iki kovo 1 d.

Teismo kancleris

Parengta
informacija

2.3. Tęsti
bendradarbiavimą su
mokslo institucijomis ir
tarpfunkciniais
partneriais organizuojant
mokslines-praktines
konferencijas įvairiais
teisės klausimais, tarp jų:

3.

Teismo,
teisėjų ir
Teismo
personalo
veiklos
efektyvumo
užtikrinimas
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kontrolės įgyvendinimą
LAT 2021 metais.
3.2. Išanalizuoti LAT
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis,
2022 metų kvalifikacijos
tobulinimo plano
įgyvendinimo
veiksmingumą.

Teismo
kancleris

Iki gruodžio
31 d.

3.3. Siekiant užtikrinti
lygių galimybių
stebėseną LAT, įdiegti
įrankį „Lygių galimybių
liniuotė“, LAT interneto
svetainėje www.lat.lt
sukuriant naują skiltį.

Teismo
pirmininkas,
Teismo
kancleris

Iki gruodžio
31 d.

Teismo kanclerio
tarnybos
konsultantas
personalo
klausimams

Teismo kanclerio
tarnybos
konsultantas
personalo
klausimams,
Teismo atstovas
ryšiams su
visuomene

Parengta
pažyma

Įdiegta „Lygių
galimybių
liniuotė“,
sukurta nauja
LAT interneto
svetainės skiltis

