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VILNIAUS APYGARDOS TEISMO ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2013-2014 METAMS
Tikslas
Eil.
Nr.
Mažinti
1.
korupcijos
tikimybę

Uždavinys
1.1. analizuoti korupcijos pasireiškimo tikimybę teisme ir ją nustačius
imtis priemonių jai sumažinti;

1.2. analizuoti ir tobulinti teisinį reglamentavimą ypatingą dėmesį skiriant
vidaus teisės aktams, reglamentuojantiems teismo darbuotojų funkcijas,
uždavinius, kontrolę ir atsakomybę,
draudimus ir (ar) apribojimus darbuotojams, darbo ir sprendimų priėmimo
tvarką, administracines procedūras,
taip pat sprendimų, kuriems nereikia
kitos valstybės įstaigos patvirtinimo,
priėmimą, kadangi šios sritys yra priskiriamos prie tokių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
Kurti atskaitomybe ir kontrole pagrįstą
teismo veiklos struktūrą ir darbuotojų
funkcijų aprašymus.

Priemonė

Įvykdymo
Vykdytojai
terminai
1.1.1. vadovaujantis Teisėjų tarybos kiekvienų
Teismo pirmi2012 m. spalio 12 d.
metų
III ninkas;
nutarimu Nr. 13P-158-(7.1.2) patvirtin- ketvirtį
Teismo pirmita Korupcijos pasireiškimo tikimybės
ninko patarėja
Lietuvos Respublikos teismuose nustatymo metodika, bei atsižvelgiant į NTA
Vidaus audito 2013-07-04 ataskaitos
Nr. 5VA-01-(8.3) rekomendacijų 4 p.,
atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą teisme;
1.2.1. peržiūrėti teismo vidaus teisės 2013 metų Teismo pirmiaktus ir įvertinti juos antikorupciniu IV ketvirtį
ninkas;
požiūriu, ypatingą dėmesį atkreipiant į
Padalinių vadoTeismo valdymo procedūrų, išteklių ir
vai;
turto valdymo vidaus kontrolės, viešųjų
Teismo kanclepirkimų vykdymo reglamentavimą,
ris
esant poreikiui, imtis priemonių teismo
vidaus teisės aktams tobulinti;

Rezultatų vertinimo kriterijai
Išanalizuota korupcijos pasireiškimo
tikimybė teisme ir tinkamai parinkus
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kriterijus, surašyta motyvuota
išvada.

Peržiūrėti ir antikorupciniu požiūriu
įvertinti, nustačius poreikį - patobulinti
teismo vidaus teisės aktai.
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1.3. analizuoti teismo interesantų
nuomonę apie teisimo darbą (veiklą)

1.3.1. išnagrinėti fizinių ir juridinių 2013-2014
asmenų skundus (prašymus, pareiški- metais
mus ir kt.) antikorupciniu požiūriu, prireikus teikti siūlymus dėl galimų problemų sprendimo būdų ar teisės aktų
tobulinimo;

Teismo pirmininkas.
Pagal
kompetenciją
Baudžiamųjų bylų
skyriaus pirmininkė arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkė
Teismo pirmininkas.
Pagal atskirus
pavedimus teismo pirmininko
įgalioti asmenys

Laiku ir tinkamai reaguota į fizinių ir
juridinių asmenų skundus (prašymus,
pareiškimus ir kt.), susijusius su korupcijos pasireiškimo tikimybe teisme,
nustačius poreikį, pateikti pasiūlymai
bei sprendimo būdai ir (ar) patobulinti
teisės aktai.

Teismo pirmininkas;
Teismo pirmininko padėjėjas
ryšiams su visuomene/
vyriausiasis specialistas
3.2. užtikrinti teismo veiklos viešumą 3.2.1. teismo internetinėje svetainėje 2013 m. III Teismo kancle(rengti spaudos konferencijas, skelbti paskelbti Antikorupcinę programą ir jos ketvirtį
ris
pranešimus ir pan.);
įgyvendinimo priemonių planus;
3.2.2. teismo internetinėje svetainėje kiekvienų
Teismo kancleskelbti Antikorupcinės programos prie- metų
IV ris
monių plano įgyvendinimo stebėsenos ketvirtį,
ir įvertinimo rezultatus (ataskaitą);
pradedant
2014 m.

Prisidedama prie antikorupcinės kultūros kūrimo.

2.

Pagal
kompetenciją vykdyti korupcijos
prevenciją

2.1.
palaikyti
glaudžius
tarpinstitucinius ryšius ir bendradarbiauti
su kitomis valstybės institucijomis,
dalyvauti įvairiuose dalykiniuose susitikimuose bei keistis turima informacija apie taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jų efektyvumą;

2.1.1. dalyvauti įvairiuose dalykiniuose 2013-2014
susitikimuose bei keistis turima infor- metais
macija apie taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jų efektyvumą;
2.1.2. dėl taikytinų korupcijos prevencijos priemonių ir jų efektyvumo konsultuotis su specialius įgalinimus šioje
srityje turinčių įstaigų bei institucijų
atstovais – STT, NTA Vidaus audito
skyriumi ir kt.

3.

Kurti an- 3.1. skatinti ir koordinuoti glaudesnį ir
tikorupci- aktyvesnį teismo bendradarbiavimą su
nę kultūrą visuomene bei žiniasklaida, ugdant
visuomenės narių pilietiškumą ir nepakantumą negerovėms;

3.1.1. dalyvauti susitikimuose su vi- 2013-2014
suomenės atstovais, nuo kurių aktyvu- metais
mo priklauso bendras visos valstybės
korupcijos lygis;

Palaikomi glaudūs tarpinstituciniai ryšiai bei perimama kitų valstybės institucijų geroji praktika korupcijos prevencijos srityje. Taip pat gaunama kompetentingų įstaigų bei asmenų pagalba, reikalinga vykdant korupcijos prevenciją
(informacija, patarimai ir kt.)

Programos ir jos įgyvendinimo priemonių planų viešumas.
Programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir įvertinimo rezultatų
(ataskaitos) viešumas.
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5.

Užtikrinti
efektyvų
Programos
įgyvendinimą

3.2.3. pagal poreikius organizuoti spaudos konferencijas bei kitus susitikimus
su žiniasklaidos atstovais, kurių metų
teikti informaciją apie su teismo veikla
susijusius įvykius bei reiškinius, galinčius turėti įtakos korupcijos atsiradimui.
4.1. kas dvejus metus sudaryti Progra- 4.1.1. parengti Programos įgyvendinimo
mos įgyvendinimo priemonių planą, priemonių planą 2015-2016 m.;
kuriame būtų numatyti Programos įgyvendinimo tikslai, uždaviniai, priemonės, įvykdymo laikas ir vykdytojai;
4.2. kasmet vertinti Programos įgy- 4.2.1. atlikti Programos įgyvendinimo
vendinimo priemonių rezultatus;
priemonių efektyvumo ir rezultatyvumo
vertinimą, parengti ataskaitą;

4.2.2. Nacionalinės teismų administracijos Vidaus audito skyriui raštu pateikti
informaciją (pažymą) apie korupcijos
prevencijos priemonių (darbų) vykdymą
5.1.
analizuoti
pagrįstus
įtarimus
dėl
5.1.1. gavus pranešimą ar pagrįstai įtaDidinti
teismo darbuotojų korupcinio pobū- riant teismo darbuotojus dėl korupcinio
teismo
pobūdžio veikų, išanalizuoti susidariudarbuoto- džio veikų.
sią situaciją, prireikus teikti siūlymus
jų atsakodėl prielaidų korupcijai atsirasti ir plisti
mybę
ir
pašalinimo;
atskaitomybę
5.1.2. sudaryti sąlygas teismo darbuotojams bei kitiems suinteresuotiems asmenims, turintiems pagrįstos informacijos apie galimas korupcijos apraiškas
teisme, pranešti apie tai teismo vadovybei, užtikrinant šių asmenų saugumą ir
reikalui esant, anonimiškumą.

2013-2014
metais

Teismo pirmininko padėjėjas
ryšiams su visuomene/
vyriausiasis specialistas
2014 metų Teismo pirmiIV ketvirtį
ninkas;
Antikorupcinė
komisija

Prisidedama prie Teismo atvirumo visuomenei didinimo, operatyvus, kompetentingas aktualios informacijos pateikimas suinteresuotiems asmenims.
Užtikrintas Programos įgyvendinimo
ilgalaikiškumas, parengtas programos
įgyvendinimo priemonių planas 20152016 m.

kiekvienų
Teismo pirmi- Savalaikis ir tinkamas Programos įgymetų
III ninkas;
vendinimo priemonių vykdymas.
ketvirtį
Antikorupcinė
komisija
Iki 2014 m. Teismo pirmi- Savalaikis ir tinkamas informacijos apie
rugpjūčio
ninko įgaliotas korupcijos prevencijos priemonių vyk30 d.
dymą už ataskaitinį laikotarpį pateikiasmuo
mas
2013-2014 Teismo pirmi- Užtikrinta teismo darbuotojų atsakomymetais
bė už padarytas korupcinio pobūdžio
ninkas;
veikas.
Antikorupcinė
komisija

2013-2014
metais

Teismo pirmi- Teismo darbuotojų sąžiningumo ir nepakantumo korupcijos reiškiniams darninkas;
Padalinių vado- binėje aplinkoje padidėjimas.
vai;
Teismo kancleris

