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I SKYRIUS
MISIJA
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – Konstitucinis Teismas) vykdo
konstitucinį teisingumą, užtikrina Lietuvos Respublikos 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. Konstitucinis Teismas – teisminės valdžios sistemos dalis.
Pagal Konstitucijos 102, 105 straipsnius Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti
Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai –
neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Pagal Konstitucijos 105 straipsnio 3 dalį
Konstituciniam Teismui taip pat yra suteikti įgaliojimai teikti išvadas:
– ar nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai per Respublikos Prezidento ar Seimo narių rinkimus;
– ar Respublikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti savo pareigas;
– ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja Konstitucijai;
– ar Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai
prieštarauja Konstitucijai.
Pagal Konstituciją tik Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus oficialiai aiškinti Konstitucijos
nuostatas; tirdamas įstatymų ir kitų teisės aktų (jų dalių) atitiktį Konstitucijai, Konstitucinis Teismas
formuoja oficialiąją konstitucinę doktriną, kurioje pateikiamos visoms teisę kuriančioms ir teisę
taikančioms institucijoms privaloma Konstitucijos nuostatų samprata, įvairių konstitucinių nuostatų
tarpusavio sąsajos, jų turinio santykis, konstitucinių vertybių pusiausvyra, konstitucinio teisinio
reguliavimo, kaip vieningos visumos, esmė.
Konstitucinis Teismas taip pat turi įgaliojimus aiškinti savo nutarimus, išvadas, sprendimus.
Šie jo įgaliojimai kyla iš Konstitucijos – konstitucinio teisinio reguliavimo visumos (be kita ko,
konstitucinio teisinės valstybės principo), juos lemia Konstitucinio Teismo konstitucinė paskirtis
vykdyti konstitucinį teisingumą ir garantuoti Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje; šie
Konstitucinio Teismo įgaliojimai yra įtvirtinti Konstitucinio Teismo įstatymo 61 straipsnyje.
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II SKYRIUS
VALSTYBĖS VEIKLOS SRITIS IR STRATEGINIAI IR (ARBA)
VEIKLOS TIKSLAI
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 3 straipsnio 27 punkte
nurodytas valstybės veiklos sritis bei Valstybės veiklos sritims priskiriamų įstaigų, kurių vadovai yra
valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo,
Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“,
Konstitucinio Teismo veikla priskiriama teisingumo valstybės veiklos sričiai.
Įvertinus Konstituciniam Teismui suteiktus įgaliojimus, šiame strateginiame veiklos plane
iškeltas Konstitucinio Teismo veiklos tikslas yra konstitucinio teisingumo vykdymas nagrinėjant
konstitucinės justicijos bylas, tinkamo konstitucinio proceso atliekant konstitucinę teisminę
kontrolę užtikrinimas.
Šis veiklos tikslas vertinamas pagal vieną poveikio (efekto) rodiklį – operatyvų
konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimą, užtikrinant priimtų prašymų ir išnagrinėtų bylų
santykio ir bylų nagrinėjimo trukmės stabilumą (%). Kriterijus apskaičiuojamas procentais pagal
du parametrus: 1) išnagrinėtų konstitucinės justicijos bylų ir priimtų prašymų santykis ir šio santykio
stabilumas (jeigu šis santykis išlieka 70 procentų ir didesnis, tai šiuo aspektu efektas vertinamas
100 proc., minėtam santykiui mažėjant atitinkamai mažėja ir efektas); 2) bylų nagrinėjimo trukmės
stabilumas (jei vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė išlieka ne ilgesnė nei 500 dienų, tai šiuo aspektu
efektas vertinamas 100 proc., jeigu trukmė ilgėja, atitinkamai mažėja ir procentais vertinamas
efektas). Bendras kriterijaus įvertinimas yra abiejų parametrų procentinės išraiškos vidurkis.
1 lentelė. Tikslai ir jų poveikio rodikliai

NPP strateginis tikslas
arba veiklos tikslas ir
jo poveikio rodiklis
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11 – Konstitucinio
teisingumo vykdymas
nagrinėjant konstitucinės
justicijos bylas, tinkamo
konstitucinio proceso
užtikrinimas
Operatyvus bylų
nagrinėjimas, užtikrinant
priimtų prašymų ir
išnagrinėtų bylų
santykio ir bylų
nagrinėjimo trukmės
stabilumą (%)

Pradinė NPP
nustatyta
strateginio
tikslo arba
veiklos tikslo
poveikio
rodiklio
reikšmė
2

Veiklos tikslo rodiklio
reikšmės

2022
metai

2023
metai

2024
metai

3

4

5

100

100

100

Artimiausio
paskesnio
laikotarpio
faktinė NPP
strateginio
tikslo poveikio
rodiklio
reikšmė
6

NPP strateginio
tikslo poveikio
rodiklio reikšmės
2025
m.

2030
m.

7

8

5
III SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI
Konstitucinio 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.
Konstitucinis Teismas yra konstitucinę teisminę kontrolę vykdanti konstitucinės justicijos
institucija. Konstitucinis Teismas turi konstitucinius įgaliojimus vertinti kitų valstybės valdžią
įgyvendinančių institucijų – Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės – priimamų teisės aktų
atitiktį aukštesnės galios teisės aktams, pirmiausia Konstitucijai, teikti išvadas jam Konstitucijoje
priskirtais klausimais, oficialiai aiškinti savo baigiamuosius aktus, formuoti oficialiąją konstitucinę
doktriną.
Pabrėžtina, kad Konstitucinis Teismas konstitucinės justicijos bylas nagrinėja tik gavęs
Konstitucijoje nustatytų subjektų (Respublikos Prezidento, Vyriausybės, Seimo, Seimo narių grupės,
teismų ir fizinių bei juridinių asmenų, kurių konstitucinės teisės ar laisvės galimai buvo pažeistos)
prašymą ištirti jo kompetencijai priskirtų teisės aktų konstitucingumą arba pateikti atitinkamą išvadą.
Todėl Konstitucinis Teismas negali tiksliai prognozuoti, kiek per metus jam bus pateikta prašymų
arba kiek bus išspręsta konstitucinės justicijos bylų.
Atkreiptinas dėmesys, kad 2019 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus Konstitucijos pataisoms, kuriomis
fiziniams ir juridiniams asmenims Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytomis
sąlygomis suteikta konstitucinė teisė individualiu konstituciniu skundu tiesiogiai kreiptis į
Konstitucinį Teismą dėl savo pažeistų konstitucinių teisių ar laisvių gynimo, Konstituciniame Teisme
žymiai padidėjo, palyginti su ankstesniais metais, gaunamų prašymų kiekis: 2020 m. sausio 1 d. –
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu buvo pateiktas 231 individualus konstitucinis skundas, tai sudaro
93 proc. visų tuo laikotarpiu Konstituciniame Teisme gautų prašymų (iki individualaus konstitucinio
skundo instituto įtvirtinimo per metus Konstituciniame Teisme vidutiniškai buvo gaunama iki 26
prašymų). Pažymėtina ir tai, kad fizinių ir juridinių asmenų prašymų priimtinumo nagrinėti
Konstituciniame Teisme specifika skiriasi nuo kitų į Konstitucinį Teismą galinčių kreiptis subjektų
prašymų. Manytina, kad ateityje atitinkamai daugės ir fizinių bei juridinių asmenų inicijuotų
konstitucinės justicijos bylų (2020 m. iš rengiamų konstitucinės justicijos bylų apie 44 proc. sudarė
bylos, pradėtos pagal individualius konstitucinius skundus, 2021 m. – apie 36 proc.).
Dėl individualaus konstitucinio skundo įteisinimo padidėjus darbo krūviui (pagal nustatytą
teisinį reguliavimą absoliučios daugumos individualių konstitucinių skundų priimtinumo klausimą
sprendžia Konstitucinis Teismas in corpore, sprendžiant dėl šių prašymų priimtinumo, vertinami
papildomi aspektai, kurie nėra būdingi kitų subjektų prašymams, o tai reiškia, kad padidėja
Konstitucinio Teismo darbo krūvis, dėl to atitinkamai pailgėja konstitucinės justicijos bylų
nagrinėjimo trukmė), Konstituciniam Teismui per ateinančius kelerius metus išliks svarbu
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žmogiškuosius ir finansinius išteklius paskirstyti bei darbą organizuoti taip, kad būtų užtikrintas
konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimo operatyvumas ir efektyvumas, kartu išlaikant priimamų
baigiamųjų konstitucinių aktų kokybę. Tuo tikslu ateinančiais metais bus būtina skirti reikiamą
dėmesį Konstituciniam Teismui jo įgaliojimus vykdyti padedančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimui ir jų profesinių ir bendrųjų gebėjimų stiprinimui,
žinių konstitucinės justicijos srityje gilinimui.
Taip pat svarbus Konstitucinio Teismo veiklos aspektas yra jo bendradarbiavimas su užsienio
valstybių konstituciniais teismais ar ekvivalentiškomis konstitucinės justicijos institucijomis,
tarptautinėmis organizacijomis ir tarptautiniais teismais, sėkmingas dalijimasis vertinga patirtimi,
sukaupta nagrinėjant konstitucinės justicijos bylas ar sprendžiant konstitucinės teisės sričiai
priskirtinus klausimus, teisėjų tarpusavio dialogas. Šiuo tikslu Konstitucinis Teismas dalyvauja
Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos, Europos konstitucinių teismų konferencijos veikloje,
aktyviai bendradarbiauja su Europos komisija „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija),
veikiančia kaip Europos Tarybos patariamoji institucija konstitucionalizmo klausimais (organizuoja
konferencijas, kongresus, diskusijas, dvišalius ar daugiašalius susitikimus ir dalyvauja šiuose
renginiuose, keičiasi informacija ir kt.), palaiko draugiškus ryšius su kitų Europos valstybių
konstituciniais teismais.
Ateinančio laikotarpio pagrindinė tarptautinio bendradarbiavimo kryptis – bendradarbiavimas
su Baltijos šalių konstitucinės justicijos institucijomis: kasmetinių dvišalių konferencijų su Latvijos
Respublikos Konstituciniu Teismu atnaujinimas, dalinimasis patirtimi su Estijos Aukščiausiuoju
Teismu ir Latvijos Respublikos Konstituciniu Teismu periodiškai vykstančiuose trišaliuose
susitikimuose.
Dar vienas Konstitucinio Teismo tarptautinio bendradarbiavimo prioritetas – bendros
tarptautinės konferencijos ir tarpusavio dialogo stiprinimas su Europos Žmogaus Teisių Teismu ir
Europos Sąjungos Teisingumo Teismu. Šiuo tikslu artimiausiu metu planuojama prisijungti prie
Europos Žmogaus Teisių Teismo įsteigto Aukštųjų teismų bendradarbiavimo tinklo, kurio paskirtis
– keistis aktualia jurisprudencija žmogaus teisių apsaugos srityje.
Daug dėmesio skiriama ir Konstitucinio Teismo veiklai užtikrinant kuo platesnę informacijos
apie Konstitucinio Teismo veiklą, įskaitant konstitucinę jurisprudenciją, sklaidą, šios informacijos
prieinamumo visuomenei, kiekvienam jos nariui didinimą. Konstitucinis Teismas nuolat ieško naujų
galimybių didinti institucijos atvirumą ir savo veiklos viešumą (organizuoja spaudos konferencijas,
atvirų durų dienas, priima moksleivių ir studentų ekskursijas, dalyvauja įvairiuose projektuose
konstitucinės teisės tema, užsiima intensyvia leidyba, savo svetainėje, socialiniuose tinkluose
skleidžia informaciją apie Konstitucinio Teismo veiklą ir kt.), siekdamas kuo didesnio visuomenės
susidomėjimo ir pasitikėjimo juo. Ypač aktualu užtikrinti nuolatinę informacijos apie fizinių ir
juridinių asmenų teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ginant galimai pažeistas savo konstitucines
teises ar laisves, šios teisės įgyvendinimo tvarką ir Konstitucinio Teismo praktiką sprendžiant dėl
fizinių ir juridinių asmenų prašymų priimtinumo nagrinėti Konstituciniame Teisme, sklaidą.
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Užtikrinant kokybišką, operatyvią ir efektyvią Konstitucinio Teismo veiklą, tinkamą
Konstitucinio Teismo darbo organizavimą, esminę reikšmę turi objektyvius ir būtinus poreikius
atitinkantys asignavimai, padedantys sudaryti normalias Konstitucinio Teismo teisėjų, valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo, taip pat atlyginimo ir kvalifikacijos
kėlimo sąlygas.
IV SKYRIUS
PROGRAMOS
Įgyvendindamas veiklos tikslą, Konstitucinis Teismas vykdo vieną funkcijų vykdymo
programą – „Konstitucinio teisingumo vykdymas“ (toliau – Programa).
Programa skirta Konstitucinio Teismo įgaliojimų, nustatytų Konstitucijoje ir Konstitucinio
Teismo įstatyme, įgyvendinimui užtikrinti garantuojant materialinius, finansinius, žmogiškuosius,
techninius ir kitus išteklius, būtinus Konstitucinio Teismo ir jo kanceliarijos kokybiškai, operatyviai
ir efektyviai veiklai.
Konstitucinio Teismo vykdoma Programa yra finansuojama iš dviejų šaltinių:
▪ valstybės biudžeto lėšų,
▪ asignavimų valdytojo pajamų įmokų.
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2 lentelė. 2022–2024 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal valstybės veiklos sritis ir programas (tūkst. eurų)

Eil.
Nr.

Valstybės veiklos
srities pavadinimas,
programos kodas ir
pavadinimas

1

2

1.
1.1.

iš viso

7

2022 metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui
8
9

turtui
įsigyti

iš viso

10

11

2023 metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui
12
13

turtui
įsigyti

iš viso

14

15

2024 metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui
16
17

turtui
įsigyti
18

13 Teisingumas
13-001 Konstitucinio
teisingumo vykdymas

IŠ VISO
Iš jų pažangos ir regioninių
pažangos priemonių
Iš jų tęstinės veiklos
priemonių

2 148

2 128

1 878

20

2 118

2 098

1 878

20

2 118

2 098

1 878

20

2 148

2 128

1 878

20

2 118

2 098

1 878

20

2 118

2 098

1 878

20

2 148

2 128

1 878

20

2 118

2 098

1 878

20

2 118

2 098

1 878

20

2 148

2 128

1 878

20

2 118

2 098

1 878

20

2 118

2 098

1 878

20

-30

-30

-30

-30

Iš jų pervedimų priemonių
Iš jų Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas (įskaitant
Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės
paramos lėšas)
Iš jų kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos finansinė parama
projektams įgyvendinti ir
kitos teisėtai gautos lėšos)
Asignavimų pokytis,
palyginti su ankstesniais
metais
Iš jų pažangos ir regioninių
pažangos priemonių
Iš jų tęstinės veiklos
priemonių
Iš jų pervedimų priemonių
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1 grafikas. 2022–2024 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas
2022, 2023, 2024 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas
teisingumo valstybės veiklos srityje, tūkst. eurų
2200
2000
1800

2022

1600

2023

1400

2024

1200
1000

Programa: Konstitucinio teisingumo vykdymas

Teisingumo valstybės veiklos srities (13)
programa „Konstitucinio teisingumo vykdymas“ (13-001)
Konstitucinio Teismo funkcijų vykdymo programos „Konstitucinio teisingumo vykdymas“
planuojamas tęstinės veiklos uždavinys – užtikrinti tinkamą konstitucinį procesą, operatyvų ir
kokybišką konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimą, didinti informacijos apie Konstitucinio Teismo
veiklą ir konstitucinę jurisprudenciją viešinimą.
Šio uždavinio įgyvendinimui numatyta priemonė – spartinti kokybišką konstitucinės justicijos
bylų nagrinėjimą, didinti informacijos apie Konstitucinio Teismo veiklą sklaidą.
2 grafikas. Konstitucinio teisingumo vykdymo programa ir jos uždaviniai
13 Teisingumo valstybės veiklos sritis

13-001 Funkcijų vykdymo programa „Konstitucinio
teisingumo vykdymas“

13-001-11-01 Tęstinės veiklos uždavinys: Užtikrinti tinkamą
konstitucinį procesą, operatyvų ir kokybišką konstitucinės justicijos
bylų nagrinėjimą, didinti informacijos apie Konstitucinio Teismo
veiklą viešinimą.

10
Programa „Konstitucinio teisingumo vykdymas“ yra ilgalaikė ir tęstinė programa, skirta
Konstitucinio Teismo įgaliojimų, nustatytų Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo įstatyme,
įgyvendinimui užtikrinti garantuojant materialinius, finansinius, žmogiškuosius, techninius ir kitus
išteklius, būtinus Konstitucinio Teismo ir jo kanceliarijos kokybiškai, operatyviai ir efektyviai
veiklai. Programa apima visas Konstitucinio Teismo veiklos sritis. Pagal Programą įgyvendinamas
Konstitucinio Teismo veiklos tikslas – konstitucinio teisingumo vykdymas nagrinėjant konstitucinės
justicijos bylas, tinkamo konstitucinio proceso užtikrinimas (kodas 11).
Laukiamas Programos rezultatas – operatyvus ir kokybiškas konstitucinės justicijos bylų
nagrinėjimas, didėjanti informacijos apie Konstitucinio Teismą veiklą, įskaitant konstitucinę
jurisprudenciją, sklaida, didėjantis šios informacijos prieinamumas visuomenei.
Įgyvendindamas Programą Konstitucinis Teismas stengiasi savo veiklą vykdyti kuo
mažesnėmis sąnaudomis.
Programos vykdytojai: Konstitucinio Teismo teisėjai, Konstitucinio Teismo valstybės
tarnautojai ir Konstitucinio Teismo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Programos koordinatorius: L. e. Konstitucinio Teismo kanclerio pareigas – Raminta
Gecevičienė, tel. +370 5 262 4033, el. paštas Raminta.Geceviciene@lrkt.lt.
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3 lentelė. 2022–2024 metų programos (nurodomas programos numeris ir pavadinimas) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)
Numatomi 2023 metų
asignavimai
iš jų
išlaidoms

2022 metų asignavimai
Valstybės veiklos
srities, programos,
uždavinio,
priemonės kodas,
požymis

Uždavinio, priemonės pavadinimas

1

2

iš jų
išlaidoms
iš viso

Uždavinys: užtikrinti tinkamą konstitucinį procesą,
operatyvų ir kokybišką konstitucinės justicijos bylų
13-001-11-01 (T)
nagrinėjimą, didinti informacijos apie Konstitucinio Teismo
veiklą viešinimą
Priemonė: spartinti kokybišką konstitucinės justicijos bylų
13-001-11-01-01 (TP) nagrinėjimą, didinti informacijos apie Konstitucinio Teismo
veiklą sklaidą
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso
iš jo:
1.1. valstybės biudžeto lėšos
1.2. bendrojo finansavimo lėšos
1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
1.5. dotacijos savivaldybių biudžetams
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant
atskirus šaltinius)
Iš viso programos pažangos ir regioninėms pažangos
priemonėms finansuoti
Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamoms pažangos priemonėms
Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms pažangos priemonėms
Iš viso programos tęstinės veiklos ir pervedimų
priemonėms finansuoti
Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamoms tęstinės veiklos ir pervedimų priemonėms
Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms tęstinės veiklos ir
pervedimų priemonėms
Iš viso programai finansuoti (1 + 2)

7

iš jų
iš jų
turtui iš viso
turtui iš viso
darbo
darbo
įsigyti
įsigyti
iš viso
iš viso
iš viso
užmoužmokesčiui
kesčiui
9

10

2 148 2 128

1 878

20

2 148 2 128

1 878

2 148 2 128
2 147 2 127

1

Numatomi 2024 metų
asignavimai
iš jų
išlaidoms

8

13

14

2 118 2 098

1 878

20

20

2 118 2 098

1 878

1 878

20

2 118 2 098

1 878

20

2 117 2 097

1

11

1

12

17

18

2 118 2 098

1 878

20

20

2 118 2 098

1 878

20

1 878

20

2 118 2 098

1 878

20

1 878

20

2 117 2 097

1 878

20

1

15

1

16

iš jų
darbo
užmokesčiui

Vyriausybės
programos
įgyvendinimo
plano, NPP ir
(arba)
turtui nacionalinės
plėtros
įsigyti
programos
elemento kodas

1

2 148 2 128

1 878

20

2 118 2 098

1 878

20

2 118 2 098

1 878

20

2 148 2 128

1 878

20

2 118 2 098

1 878

20

2 118 2 098

1 878

20

2 148 2 128

1 878

20

2 118 2 098

1 878

20

2 118 2 098

1 878

20

19
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4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės
Stebėsenos rodiklio kodas
1

Stebėsenos rodiklių reikšmės

Uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių pavadinimai ir
matavimo vienetai

2022

2023

2024

2

3

4

5

1 uždavinys užtikrinti tinkamą konstitucinį procesą, operatyvų ir
kokybišką konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimą, didinti
informacijos apie Konstitucinio Teismo veiklą viešinimą
E-13-001-11-01-01

Išnagrinėtų konstitucinės justicijos bylų ir priimtų prašymų
santykis (%)

70

70

70

E-13-001-11-01-02

Vidutinė bylų, kuriose priimami Konstitucinio Teismo nutarimai,
nagrinėjimo trukmė (vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė dienomis)

500

500

500

1 uždavinio 1 priemonė spartinti kokybišką konstitucinės
justicijos bylų nagrinėjimą, didinti informacijos apie Konstitucinio
Teismo veiklą sklaidą
R-13-001-11-01-01-01

Išnagrinėta konstitucinės justicijos bylų (minimalus skaičius, vnt.)

12

12

12

R-13-001-11-01-01-02

Vidutinė trukmė, per kurią išsprendžiamas prašymų
Konstituciniam Teismui priimtinumas (dienomis)

50

50

50

R-13-001-11-01-01-03

Viešų teismo posėdžių tiesioginis transliavimas internetu (%)

100

100

100

R-13-001-11-01-01-04

Konstitucinio Teismo biuletenio „Konstitucinė jurisprudencija“,
Konstitucinio Teismo veiklos metinio pranešimo ir kitų leidinių
konstitucinės teisės srityje išleidimas (leidinių skaičius, vnt.)

6

6

6

R-13-001-11-01-01-05

Konstitucinio Teismo nutarimų ir kitų baigiamųjų aktų
paskelbimas Konstitucinio Teismo svetainėje šių aktų paskelbimo
dieną (%)

100

100

100

R-13-001-11-01-01-06

Konstitucinio Teismo svetainėje paskelbtų pranešimų skaičius
(minimalus skaičius, vnt.)

100

100

100

Susijęs strateginio planavimo
dokumentas (Vyriausybės
programos įgyvendinimo planas,
NPP, PP)
6

13
V SKYRIUS
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Pagal Konstituciją Konstitucinį Teismą sudaro devyni teisėjai, skiriami devyneriems metams
ir tik vienai kadencijai.
Konstituciniam Teismui įgyvendinti jo įgaliojimus padeda kanceliarija. Konstitucinio Teismo
kanceliarija užtikrina Konstitucinio Teismo administracinį, informacinį, ūkinį, finansinį ir techninį
aptarnavimą, organizuoja tarptautinių ryšių palaikymą, padeda plėtoti Konstitucinio Teismo ryšius su
visuomene, užtikrina su Konstitucinio Teismo veikla susijusių renginių organizavimą.
Konstitucinio Teismo kanceliarijai vadovauja kancleris. Jis organizuoja Konstitucinio Teismo
kanceliarijos darbą, koordinuoja ir kontroliuoja struktūrinių padalinių veiklą.
Konstitucinio Teismo kanceliarijoje taip pat dirba pirmininko patarėjai ir kiti pirmininkui arba
kancleriui tiesiogiai pavaldūs valstybės tarnautojai. Rengiant konstitucinės justicijos bylas
teisminiam nagrinėjimui, Konstitucinio Teismo aktų ir kitų dokumentų projektus, vykdant kitas
Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytas funkcijas Konstitucinio Teismo teisėjams pagalbą teikia
vyresnieji teisėjų padėjėjai, teisėjų padėjėjai ir kiti teisininkai.
Kanceliarijai priklauso trys struktūriniai padaliniai: Teisės tyrimų skyrius, Administravimo ir
protokolo skyrius ir Išteklių valdymo skyrius.
Patvirtintoje Konstitucinio Teismo kanceliarijos organizacinėje struktūroje šiuo metu yra 44
valstybės tarnautojų ir 18 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės.
Lentelėje nurodomas 2022–2024 metais planuojamas bendras pareigybių skaičius (įskaitant
teisėjus) ir išlaidos darbo užmokesčiui pagal patvirtintus 2022 m. valstybės biudžeto asignavimus ir
planuojamus valstybės biudžeto asignavimų limitus 2023-2024 m.
7 lentelė. Informacija apie įstaigos žmogiškuosius išteklius (vnt.) ir asignavimus jiems išlaikyti

10

11

12

13

Išlaidos darbo
užmokesčiui

9

iš jų
valstybės
tarnautojai

8

2024 metai
Pareigybių
skaičius

iš viso

7

Išlaidos darbo
užmokesčiui

6

iš jų
valstybės
tarnautojai

2
Lietuvos Respublikos
1.
Konstitucinis Teismas
Iš viso

iš jų
valstybės
tarnautojai

1

Įstaigos pavadinimas

iš viso

Eil.
Nr.

2023 metai
Pareigybių
skaičius

iš viso

2022 metai
Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

(tūkst. eurų).
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71

44

1 878

71

44

1 878

71

44

1 878

71

44

1 878

71

44

1 878

71

44

1 878

_____________________________

