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1.2.

1.3.

Priemonės
Atsakingi vykdytojai
Vertinimo kriterijai
Įvykdymo
Įrašai apie priemonių (darbų)
(darbai)
laikotarpis
vykdymą
2
3
4
5
6
Lietuvos apeliacinio teismo antikorupcinės programos (toliau – Programa) įgyvendinimo priemonių planas 2015–2016 metams
Atlikti korupcijos
Teismo pirmininko įsakymu
Išanalizuota korupcijos
2016 m. III ketv.
Bus įgyvendinta iki 2016 m. III ketv.
pasireiškimo
sudaryta komisija (toliau –
pasireiškimo tikimybė
pabaigos
tikimybės
Komisija)
teisme ir surašyta
nustatymą teisme
motyvuota išvada
Kelti Komisijos
Komisijos narių
2016 m. II ketv.
Įvykdyta 2016 m. II ketv. – Komisijos
narių
dalyvavimas ne
nariai dalyvavo UAB „Žinių centras“
kvalifikaciją
trumpesniame kaip 4 akad.
organizuotose 6 akad. val. trukmės
korupcijos
val. kvalifikacijos kėlimo
mokymuose „Korupcijos prevencija ir
prevencijos
renginyje
valstybės tarnautojų etika viešajame
srityje
sektoriuje“
Peržiūrėti teismo
vidaus teisės
aktus ir įvertinti
juos

Komisija

Atlikta teismo vidaus teisės
aktų peržiūra ir jų
įvertinimas antikorupciniu
požiūriu

2015 m. IV ketv.

Specialiųjų tyrimų tarnybai teiktas
įvertinti antikorupcijos požiūriu teisme
taikomų bylų skirstymo ir teisėjų
kolegijų sudarymo taisyklių projektas,
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taisyklės koreguotos pagal Specialiųjų
tyrimų tarnybos pastabas.
Atlikta kitų teismo vidaus teisės aktų
peržiūra antikorupciniu požiūriu, imtasi
priemonių jų tobulinimui (pavyzdžiui,
parengti viešųjų pirkimų klausimus
reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų
projektai).

antikorupciniu
požiūriu,
prireikus imtis
priemonių teismo
vidaus teisės
aktams tobulinti

1.4.

1.5.

Išnagrinėti fizinių
ir juridinių
asmenų skundus
(prašymus,
pareiškimus ir
kt.), susijusius su
korupcijos
pasireiškimo
tikimybe
Palaikyti
glaudžius
tarpinstitucinius
ryšius ir
bendradarbiauti
su kitomis
valstybės
institucijomis,
dalyvauti
įvairiuose
dalykiniuose
susitikimuose bei
keistis turima
informacija apie
taikomas
korupcijos

Komisija

Laiku ir tinkamai reaguota į
fizinių ir juridinių asmenų
skundus (prašymus,
pareiškimus ir kt.),
susijusius su korupcijos
pasireiškimo tikimybe
teisme

2015–2016 m.

Vertinamuoju laikotarpiu fizinių ir
juridinių asmenų skundų (prašymų,
pareiškimų ir kt.), susijusių su korupcijos
pasireiškimo tikimybe, teisme negauta

Komisija

Palaikomi glaudūs
tarpinstituciniai ryšiai bei
perimama kitų valstybės
institucijų geroji praktika
korupcijos prevencijos
srityje

2015–2016 m.

Vertinamuoju laikotarpiu suorganizuotas
teismo teisėjų ir darbuotojų susitikimas
su Specialiųjų tyrimų tarnybos
darbuotojais, rengiant vidinius teismo
teisės aktus atsižvelgta į Specialiųjų
tyrimų tarnybos pateiktus pasiūlymus ir
pastabas
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1.6.

priemones ir jų
efektyvumą
Skatinti ir
koordinuoti
glaudesnį ir
aktyvesnį teismo
bendradarbiavimą
su visuomene bei
žiniasklaida,
ugdant
visuomenės narių
pilietiškumą ir
nepakantumą
negerovėms

Komisija

Dalyvavimas susitikimuose
su visuomenės atstovais,
nuo kurių aktyvumo
priklauso bendras visos
valstybės korupcijos lygis

2015–2016 m.

Vertinamuoju laikotarpiu teisme rengti
įvairių formų renginiai, skirti visuomenės
teisiniam švietimui, glaudesniam teismo
bendradarbiavimui su visuomene
užtikrinti (pavyzdžiui, 2015 m. gruodžio
10 d. kartu su Specialiųjų tyrimų tarnyba
organizuota atvira diskusija „Skaidrus
bylų skirstymo procesas: žmogus v.
automatas“; 2016 m. birželio 2 d. ir
2016 m. birželio 3 d. teisme lankėsi
įvairių mokyklų vyresniųjų klasių
moksleiviai; teisme nukentėjusiesiems ir
liudytojams pagalbą pradėjo teikti
savanoriai).
Teismo teisėjai taip pat aktyviai dalyvavo
įvairiuose socialiniuose projektuose
(pavyzdžiui, 2015 m. IV ketv. projekte
„Diena su teisėju“; Spaudos dienos
renginiuose)
Teismo internetinėje svetainėje ir
socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje
nuolat pateikiama ir atnaujinama
informacija apie teismo veiklą, nurodyta
išsami informacija apie suinteresuotų
asmenų galimybę bendrauti su teismo
administracija, skelbiama įvairi
visuomenės teisiniam švietimui skirta
informacija (pavyzdžiui, skelbiami
teismo darbuotojų teisės klausimais
parengti straipsniai).
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1.7.

Užtikrinti teismo
veiklos viešumą
(rengti spaudos
konferencijas,
skelbti
pranešimus ir
pan.)
Sudaryti
Programos
įgyvendinimo
priemonių planą

Komisija

Programos ir jos
įgyvendinimo priemonių
planų, stebėsenos ir
įvertinimo rezultatų
viešumas

2015 m. IV ketv.–
2016 m. I ketv.

Teismo internetinėje svetainėje paskelbta
Programa ir jos įgyvendinimo planai, jų
stebėsenos ir įvertinimo rezultatai

Komisija

Programos įgyvendinimo
priemonių 2017–2018 m.
parengimas

2016 m. IV ketv.

Bus įgyvendinta iki 2016 m. IV ketv.

Atlikti Programos
įgyvendinimo
priemonių
rezultatų
vertinimą
1.10.
Išanalizuoti
pagrįstus įtarimus
dėl teismo
darbuotojų
korupcinio
pobūdžio veikų, o
pasitvirtinus
informacijai
pranešti apie tai
korupcinio
pobūdžio veikas
tiriantiems
subjektams
1.11. Stiprinti teismo
darbuotojų
antikorupcines
paskatas

Komisija

Savalaikis ir tinkamas
Programos įgyvendinimo
priemonių vykdymas

2016 m. III ketv.

Atliktas Programos įgyvendinimo
priemonių plano vertinimas ir 2016 m.
rugsėjo 5 d. parengta ataskaita

Komisija

Susidariusių situacijų, gavus
pranešimų ar pagrįstai
įtariant teismo darbuotojus
dėl korupcinio pobūdžio
veikų, analizė ir siūlymų dėl
prielaidų korupcijai atsirasti
ir plisti pašalinimo
pateikimas

2015–2016 m.

Vertinamuoju laikotarpiu pranešimų dėl
teismo darbuotojų korupcinio pobūdžio
veikų negauta

Komisija
Bendrųjų reikalų skyriaus
vedėjo pavaduotojas
informatikai

Specialios anoniminės
formos, kurią užpildžius
teismo vadovybei galima
pranešti apie korupcijos

2016 m. II ketv.

Teismo internetinėje svetainėje sukurta
speciali anoniminė forma, patalpinta
nuoroda į Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos administruojamą programą –

1.8.

1.9.
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apraiškas teisme arba kitokį
netinkamą teismo
darbuotojų elgesį,
sukūrimas teismo
internetinėje svetainėje.

„Tarnybinės etikos patarėjas“, kartu su
Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija
suorganizuoti 3 akad. val. trukmės teismo
darbuotojų mokymai

Teismo darbuotojų mokymų
apie aktualias Lietuvos
Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo
valstybės tarnyboje įstatymo
nuostatų suorganizavimas
kartu su Vyriausiąja
tarnybinės etikos komisija

Komisija
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