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Lietuvos apeliacinio teismo (toliau – Teismas) teisėjų, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų 

(toliau apibendrintai – Teismo darbuotojai) tolerancijos korupcijai lygio nustatymo anoniminės 

apklausos tikslas – nustatyti, koks yra Teismo darbuotojų bendras požiūris į korupciją, kiek 

plačiai paplitęs šis reiškinys ir koks Teismo darbuotojų santykis su korupcinio pobūdžio 

apraiškomis. 

 

Apklausoje dalyvavo 58 Teismo darbuotojai iš 117, t. y. beveik 50 proc. Teismo darbuotojų: 

– 11 teisėjų iš 25 (44 proc.), 

– 36 teisėjų padėjėjai (taip pat ir vyresnieji), Teismo pirmininko, skyrių pirmininkų patarėjai, 

teismo konsultantai, vyriausieji specialistai (teisininkai) (toliau apibendrintai – teisėjų padėjėjai) 

iš 60 (60 proc.), 

– 5 teismo posėdžių sekretoriai, vertėjai (toliau – teismo posėdžių sekretoriai) iš 11 (45 proc.), 

– 6 kiti darbuotojai iš 28 (21 proc.). 

 

Apklausa vyko nuo 2021 m. rugsėjo 29 d. iki 2021 m. spalio 6 d. Respondentų buvo prašoma 

užpildyti elektroninę (internetinę) anoniminę anketą. Apklausos anketa buvo sudaryta iš 

10 klausimų: 3 klausimai, susiję su informacija apie Teismo darbuotojus (jų pareigos Teisme, 

amžius, darbo trukmė teismų sistemoje), 7 klausimai, susiję su Teismo darbuotojų patirtimi, 

požiūriu į korupciją ir korupcijos prevenciją, 1 klausimas, skirtas Teismo darbuotojams, 

turintiems pasiūlymų ir (ar) pastabų dėl korupcijos prevencijos Teisme vykdymo. 

 

Šiame apklausos rezultatų apibendrinime toliau grafiškai atvaizduojami bendri visų Teismo 

darbuotojų rezultatai, o pradedant nuo apklausos 4 klausimo kartu pateikiami esminiai apklausos 

rezultatai pagal aukščiau nurodytas Teismo darbuotojų kategorijas (teisėjai, teisėjų padėjėjai, 

teismo posėdžių sekretoriai, kiti darbuotojai). 
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Kadangi didžiausią dalį Teismo darbuotojų sudaro teisėjų padėjėjai, tai ir apklauoje didžiąją dalį 

respondentų sudaro teisėjų padėjėjai. Tačiau pastebėtinas ir šios Teismo darbuotojų grupės 

didžiausias aktyvumas (60 proc.) dalyvaujant šioje apklausoje. 

  

 
Beveik 85 proc. apklausoje dalyvavusių Teismo darbuotojų priklauso amžiaus grupei iki 

50 metų, iš jų didžiausia dalis – amžiaus grupei nuo 35 iki 50 metų. Vyresnių nei 50 metų 

Teismo darbuotojų apklausoje dalyvavo 15,5 proc. 
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Daugiau nei 70 proc. apklausoje dalyvavusių Teismo darbuotojų darbo trukmė teismų sistemoje 

nuo 5 iki 20 metų. Teismo darbuotojai, kurių darbo trukmė teismų sistemoje iki 5 metų, sudaro 

mažiausią apklaustųjų dalį – 13,8 proc. 

 

 
Apie Teisme vykdomas korupcijos prevencijos priemones žino šiek tiek mažiau nei pusė 

(44,8 proc.) Teismo darbuotojų. Panaši Teismo darbuotojų dalis (43,1 proc.) apie Teisme 

vykdomas korupcijos prevencijos priemones nežino. O 12,1 proc. Teismo darbuotojų nurodė, 

kad jiems tai neaktualu. 

 

Analizuojant Teismo darbuotojų žinias apie Teisme vykdomas korupcijos prevencijos priemones 

matyti, kad apie tokias priemones:  

– žino 6 teisėjai (55 proc.), 16 teisėjų padėjėjų (44,5 proc.) ir 4 kiti darbuotojai (67 proc.); 

– apie tokias priemones nežino 3 teisėjai (27 proc.), 16 teisėjų padėjėjų (44,5 proc.), 4 posėdžių 

sekretoriai (80 proc.) ir 2 kiti darbuotojai (33 proc.); 
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– jos neaktualios 2 teisėjams (18 proc.), 4 teisėjų padėjėjams (11 proc.) ir 1 teismo posėdžių 

sekretoriui (20 proc.). 

 

Atsakydami į atvirą klausimą – „Kokias vykdomas korupcijos prevencijos priemones 

žinote?“, 
 

5 teisėjai
1
, kurie atsakė žinantys apie Teisme vykdomas korupcijos prevencijos priemones, 

nurodė žinantys tokias konkrečias korupcijos prevencijos priemones: 

– „dėl pranešimo apie dovanas virš 150 eurų vertės“; 

– „Bylų skirstymo taisyklės sukurtos su prevencijos elementu“; 

– „Antikorupciniai mokymai, teisėjų padėjėjų nusišalinimo tvarka, išankstinis teisėjų privačių 

interesų patikrinimas prieš skiriant bylą, privačių interesų deklaracijų pildymo tvarkos 

patikrinimas, kt.“; 

– „Sukurtos antikorupcinės veiklos tvarkos, komisija, organizuojami susitikimai su STT“; 

– „Įsakymai, mokymai“. 

 

15 teisėjų padėjėjų
2
, kurie atsakė žinantys apie Teisme vykdomas korupcijos prevencijos 

priemones, nurodė žinantys tokias konkrečias korupcijos prevencijos priemones: 

– „Švietimas, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, privačių interesų deklaravimo 

kontrolė, apklausa ir kt.“; 

– „seminarai antikorupcijos tema“; 

– „Teismo antikorupkcijos komisija“; 

– „Apribotas asmenų patekimas į tarnybines patalpas, vykdomi mokymai apie viešuosius ir 

privačius interesus bei korupcijos prevenciją“; 

– „Įsakymai ir politika antikorupcijos srityje“; 

– „Antikorupcinis švietimas“; 

– „Yra sudaryta atitinkama komisija, periodiškai vykdomi vidiniai patikrinimai, organizuojami 

mokymai“; 

– „Veikia Antikorupcinė komisija, vyksta mokymai“; 

– „sudaryta korupcijos prevencijos komisija, esame supažindinti su Teismo pirmininko įsakymu 

dėl veiksmų gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašu“; 

– „Bylų skirstymo sistema, mokymai korupcijos prevencijos temomis“; 

– „Organizuojami korupcijos prevencijos mokymai, paskutiniu metu buvo sudaryta Lietuvos 

apeliacinio teismo antikorupcijos komisija“; 

– „Vyksta mokymai, sudaryta ir veikia antikorupcijos komisija, priimti įvairūs įsakymai dėl 

gautų dovanų, neteisėto atlygio tvarkos aprašai“; 

– „Vyksta mokymai, šiuo tikslu teime yra sudaryta nuolatinė komisija“; 

                                                
1
 1 teisėjas, nors ir nurodė žinantis apie Teisme vykdomas korupcijos prevencijos priemones, tačiau konkrečių 

priemonių neįvardino. 
2
 1 teisėjo padėjėjas, nors ir nurodė žinantis apie Teisme vykdomas korupcijos prevencijos priemones, tačiau 

konkrečių priemonių neįvardino. 
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– „Bylų skirstymo sistema, mokymai korupcijos tema“; 

– „LITEKO bylų skirstymo programa, mokymai“. 

 

3 kiti darbuotojai
3
, kurie atsakė žinantys apie Teisme vykdomas korupcijos prevencijos 

priemones, nurodė žinantys tokias konkrečias korupcijos prevencijos priemones: 

– „Antikorupcinis švietimas“; 

– „Pildomos viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijos, tikrinama, kaip jos užpildytos, 

galima pranešti anonimiškai apie korupcijos atvejus, teisme veikia Korupcijos prevencijos 

komisija, taip pat sudaryta komisija viešiesiems pirkimams atlikti, vyksta korupcijos prevencijos 

mokymai, naujienlaiškiais platinama informacija apie korupcijos prevenciją“; 

– „Paskaitos, kursai, išleidžiami teismo įsakymai apie korupcijos prevenciją“. 

 

 
9 teisėjai (82 proc.), 28 teisėjų padėjėjai (78 proc.), 3 teismo posėdžių sekretoriai (60 proc.) ir 

3 kiti darbuotojai (50 proc.) mano, kad teisme nėra paplitusi situacija, kai teisėjams, tarnautojams 

ar darbuotojams siūlomas ar duodamas kyšis arba kitais neteisėtais būdais bandoma juos 

paveikti. 

2 teisėjai (18 proc.), 8 teisėjų padėjėjai (22 proc.), 2 teismo posėdžių sekretoriai (40 proc.) ir 

3 kiti darbuotojai (50 proc.) negalėjo atsakyti į šį klausimą. 

 

                                                
3
 1 kitas darbuotojas, nors ir nurodė žinantis apie Teisme vykdomas korupcijos prevencijos priemones, tačiau 

konkrečių priemonių neįvardino. 
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Pasirinkdami iš pateiktų galimų astakymų variantų Teismo darbuotojai nurodė šias priežastis, 

sudarančias korupcijos pasireiškimo prielaidas Teisme:  

– dažniausiai nurodyta priežastis – per mažas darbo užmokestis, ją pasirinko 6 teisėjai (55 proc.), 

27 teisėjų padėjėjai (75 proc.), 4 sekretoriai (80 proc.), 2 kiti darbuotojai (33 proc.); 

– rečiau tarp visų Teismo darbuotojų pasirinktos šios priežastys: nepotizmas, nepakankama 

darbuotojų kontrolė, neaiškus bylų skirstymo procesas, teisinio reglamentavimo trūkumai. 

Atsakydami į šį klausimą teisėjai taip pat nurodė, kad: 

– „viskas priklauso nuo asmeninių žmogaus savybių ir vertybių sistemos“; 

– „Negalvoju, kad šis reiškinys yra paplitęs, todėl nematau prielaidų, sąžinė yra sąžinė“; 

– „Hipotetiniu požiūriu, korupcijos pasireiškimo prielaidas galėtų sudaryti nebent teisėjo 

nesąžiningumas, tačiau ne kažkokios sisteminės problemos“. 

 

Atsakydami į šį klausimą teisėjų padėjėjai taip pat nurodė, kad 

– „Individualios tarnautojo / darbuotojo savybės, įsitikinimai“; 

– „Žmogiškieji veiksniai (atskirų asmenų tolerancija, rizikos prisiėmimas ir kt.)“; 

– „atmetu bet kokias prielaidas korupciniams veiksmams pasireikšti“. 

 



7 

 

 
Apklausoje dalyvavę 11 teisėjų (100 proc.), 35 teisėjų padėjėjai (97 proc.), 5 teismo posėdžių 

sekretoriai (100 proc.) ir 6 kiti darbuotojai (100 proc.) nurodė, kad nėra buvę situacijų, kai jiems 

ar jų kolegai Teisme buvo siūlomas ar duodamas kyšis, ar buvo kitaip darbe susidūrę su 

korupcija. 

1 teisėjo padėjėjas (3 proc.) nurodė negalintis atsakyti į šį klausimą. 

 

 
10 teisėjų (91 proc.), 33 teisėjų padėjėjai (92 proc.), 2 teismo posėdžių sekretoriai (40 proc.) ir 

6 kiti darbuotojai (100 proc.) praneštų, jeigu susidurtų su korupcijos apraiškomis Teisme.  

1 teisėjas (9 proc.), 3 teisėjų padėjėjai (8 proc.) ir 3 teismo posėdžių sekretoriai (60 proc.) 

negalėjo atsakyti, ar praneštų. 
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Teismo darbuotojai, kurie nurodė, kad praneštų, jeigu susidurtų su korupcijos apraiškomis 

Teisme, praneštų: 

– Teismo vadovybei – 4 teisėjai (40 proc.), 30 teisėjų padėjėjų (91 proc.), 2 teismo posėdžių 

sekretoriai (40 proc.) ir 5 kiti darbuotojai (83 proc.), 

– STT – 3 teisėjai (30 proc.), 2 teisėjų padėjėjai (6 proc.) ir 1 kitas darbuotojas (17 proc.). 

– prokuratūrai – 2 teisėjai (20 proc.) ir 1 teisėjų padėjėjas (3 proc.) 

– 1 teisėjas (10 proc.) nurodė, kad visų pirma praneštų VSD, tuomet – Teismo vadovybei. 

 

 
Visi apklausoje dalyvavę teisėjai, teisėjų padėjėjai, teismo posėdžių sekretoriai ir kiti darbuotojai 

nurodė per pastaruosius 10 metų nėra siūlę ar davę kyšį arba gavę kyšio pasiūlymą ar jį priėmę 

(ne tik darbe, bet ir kitose gyvenimo srityse). 
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10. Jūsų pasiūlymai bei pastabos dėl korupcijos prevencijos Lietuvos apeliaciniame teisme 

vykdymo (įrašykite). 

 

Atsakydami į šį atvirą klausimą 9 Teismo darbuotojai (16 proc.) pateikė konkrečius pasiūlymus 

dėl korupcijos prevencijos Teisme vykdymo, 7 Teismo darbuotojai (12 proc.) nurodė, kad 

pasiūlymų neturi, esamų priemonių, jų vertinimu, pakanka. 42 Teismo darbuotojai (72 proc.) į šį 

klausimą neatsakė nieko. 

 

3 teisėjai pateikė pasiūlymų / pastabų dėl korupcijos prevencijos teisme vykdymo: 

– „Būtina kelti teisėjų savivertę“; 

– „Į visas atsilaisvinančias ar laikinai laisvas pareigas skelbti viešus konkursus, o valstybės 

tarnybos perkėlimo atveju, turėtų būti užtikrinamas kolegialus vertinimas dėl pretendento 

atitikties Lietuvos apeliacinio teismo darbo ypatumams, ypač profesiniam pasirengimui, darbo 

patirčiai, tam tikrai specializuotai sričiai“; 

– „Yra padaryta šioje srityje nemažai dalykų, galbūt apie juos daugiau reiktų informuoti teismo 

bendruomenę, pvz., galbūt ne visi padėjėjai dar įsisąmonino, kad teisme egzistuoja nusišalinimo 

tvarka“. 

 

5 teisėjų padėjėjai pateikė pasiūlymų / pastabų dėl korupcijos prevencijos teisme vykdymo: 

– „Griežta teisėjų ir kitų kolektyvo narių atranka, ne tik profesine bet ir dorovine prasme, 

antikorupcinis švietimas“; 

– „Informuoti darbuotojus apie teisme taikomas korupcijos prevencijos priemones“; 

– „Kelti atlyginimus“; 

– „Reikalingas bendras aptarimas ir supažindinimas su tinkamu elgesio modeliu dėl 

korupcijos“; 

– „Vieno langelio principo plėtojimas įstaigoje – korupcijos pasireiškimo galimybes galima 

sumažinti pareiškėjų / proceso dalyvių priėmimą, informacijos pastariesiems teikimą teisme 

organizuojant ir sufokusuojant vieno ar keleto specialistų rankose“. 

 

1 kitas darbuotojas pateikė pasiūlymą / pastabą dėl korupcijos prevencijos teisme vykdymo: 

– „Antikorupcinis švietimas“. 
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IŠVADOS 

 

1. Apie Teisme vykdomas korupcijos prevencijos priemones žino šiek tiek mažiau nei pusė 

(44,8 proc.) Teismo darbuotojų. 

 

2. Dažniausiai Teismo darbuotojų nurodytos jiems žinomos Teisme vykdomos korupcijos 

prevencijos priemonės: 

– antikorupcinis švietimas (mokymai ir pan.); 

– antikorupcinis reglamentavimas (vidaus teisės aktai ir pan.); 

– Antikorupcijos komisija. 

 

3. Nei vienas Teismo darbuotojas nenurodė manantis, kad Teisme yra paplitusi situacija, kai 

Teismo darbuotojams siūlomas ar duodamas kyšis arba kitais neteisėtais būdais bandoma juos 

paveikti. 74,1 proc. Teismo darbuotojų mano, kad tokia situacija nėra paplitusi, 25,9 proc. 

Teismo darbuotojų negalėjo atsakyti į šį klausimą. 

 

4. 73,6 proc. Teismo darbuotojų per mažą darbo užmokestį nurodė kaip pagrindinę priežastį, 

sudarančią korupcijos pasireiškimo prielaidas Teisme. 43,4 proc. mano, kad nepotizmas 

(tarnybinės padėties naudojimas giminėms ar draugams proteguoti) taip pat yra priežastis, 

sudaranti korupcijos pasireiškimo prielaidas Teisme. 

 

5. Beveik visi apklausoje dalyvavę Teismo darbuotojai (98,3 proc.) nurodė, kad nėra buvę 

situacijų, kai jiems ar jų kolegai Teisme buvo siūlomas ar duodamas kyšis, ar buvo kitaip darbe 

susidūrę su korupcija. 

 

6. Nei vienas Teismo darbuotojas nenurodė, kad nepraneštų, jeigu susidurtų su korupcijos 

apraiškomis Teisme. 87,9 proc. Teismo darbuotojų nurodė, kad praneštų, 12,1 proc. negalėjo 

atsakyti, ar praneštų.  

 

7. 76,5 proc. Teismo darbuotojų, jeigu susidurtų su korupcijos apraiškomis Teisme, pirmiausia 

apie tai praneštų Teismo vadovybei. 

 

8. Visi apklausoje dalyvavę Teismo darbuotojai nurodė per pastaruosius 10 metų nėra siūlę ar 

davę kyšį arba gavę kyšio pasiūlymą ar jį priėmę (ne tik darbe, bet ir kitose gyvenimo srityse). 

 

9. Dažniausiai pasitaikę pasiūlymai dėl korupcijos prevencijos Teisme vykdymo: 

– dėl antikorupcinio švietimo; 

– dėl Teismo darbuotojų atrankos. 
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10. Apibendrinant darytina išvada, kad Teismo darbuotojų požiūris į korupciją yra neigiamas, šis 

reiškinys Teisme, Teismo darbuotojų nuomone, nėra paplitęs. Tačiau, įvertinus tai, kad apie 

Teisme vykdomas korupcijos prevencijos priemones žino
4
 mažiau nei pusė (44,8 proc.) Teismo 

darbuotojų, svarstytinas klausimas dėl intensyvesnio Teismo darbuotojų supažindinimo su 

Teisme vykdomomis korupcijos prevencijos priemonėmis. Taip pat ir toliau aktualumo 

neprarandančia sritimi laikytina Teismo darbuotojų antikorupcinių mokymų organizavimo 

veikla. 

                                                
4
 Tikėtina, kad apie tam tikras Teisme vykdomas korupcijos prevencijos priemones (pvz., Teismo vidaus teisės 

aktus, susijusius su antikorupcine veikla) žino gerokai daugiau nei pusė Teismo darbuotojų, nes ši informacija yra 

el. paštu siunčiama susipažinti visiems Teismo darbuotojams. 


