REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

Nacionalinės teismų administracijos Vidaus audito skyriui

PAŽYMA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ (DARBŲ)
VYKDYMĄ PER 2017-2018 METUS
2018 m. spalio 10 d. Nr. LSKaunas
Eil.
Nr.
1

1.
1.1

1.2

Priemonės (darbai)

Atsakingi vykdytojai

2

3

Vertinimo kriterijai
4

Įvykdymo
laikotarpis

Įrašai apie priemonių (darbų) vykdymą

5

6

Kauno apygardos administracinio teismo antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas 2017-2018 metams (patvirtintas 2016 m.
gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-57)
vadovaujantis Teisėjų tarybos patvirtinta
Korupcijos pasireiškimo tikimybės
Lietuvos Respublikos teismuose
nustatymo metodika, atlikti korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymą teisme.
peržiūrėti teismo vidaus teisės aktus ir
įvertinti juos antikorupciniu požiūriu,
prireikus imtis priemonių teismo vidaus
teisės aktams tobulinti.

Antikorupcinė komisija

Teismo pirmininkas/
Antikorupcinė komisija

Išanalizuota korupcijos
pasireiškimo tikimybė
teisme ir surašytas
analizuotų sričių vertinimo
aprašymas.
Peržiūrėti ir antikorupciniu
požiūriu įvertinti, nustačius
poreikį patobulinti teismo
vidaus teisės aktai.

kiekvienų metų Įvykdyta.
III ketv.
2018-08-30 atliktas korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymas, parengtas teismo
veiklos sričių korupcijos pasireiškimo
tikimybės požiūriu vertinimo aprašymas.
2017 m. III
Įvykdyta.
ketv.
Atliktas teismo vidaus teisės aktų
vertinimas antikorupciniu požiūriu,
parengta Antikorupcinės komisijos veiklos
ataskaita.

Teismo pirmininkas

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.

2017-2018 m.

Skundų negauta.

Teismo pirmininkas

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

2017-2018 m.

Įvykdyta.
Antikorupcinės komisijos nariai 2017-0502 dalyvavo diskusijoje tema „Kodėl verta
kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame
sektoriuje?“.

Teismo pirmininkas/
Atstovas ryšiams su
visuomene

Prisidedama prie
antikorupcinės kultūros
kūrimo.

2017-2018 m.

Įvykdyta.

1.6 teismo internetinėje svetainėje paskelbti

Vyriausiasis
specialistasinformatikas

Programos ir jos
įgyvendinimo priemonių
planų viešumas.

2017 m. I ketv. Įvykdyta.
Teismo internetinėje svetainėje paskelbtas
Antikorupcinės programos įgyvendinimo
priemonių planas 2017-2018 metams.

1.7 teismo internetinėje svetainėje skelbti

Vyriausiasis
specialistasinformatikas

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

kiekvienų metų Įvykdyta.
IV ketv.
2018 m. IV ketv. paskelbta ataskaita apie
Korupcijos prevencijos priemonių (darbų)
vykdymą per 2017-2018 m. , taip pat 2018
m. Teismo veiklos sričių korupcijos
pasireiškimo tikimybės požiūriu vertinimo
aprašymas.

1.3

išnagrinėti fizinių ir juridinių asmenų
skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.)
antikorupciniu požiūriu, prireikus teikti
siūlymus dėl galimų problemų sprendimo
būdų ar teisės aktų tobulinimo.

1.4 dalyvauti įvairiuose dalykiniuose
susitikimuose bei keistis turima
informacija apie taikomas korupcijos
prevencijos priemones ir jų efektyvumą.

1.5 dalyvauti susitikimuose su visuomenės

atstovais, nuo kurių aktyvumo priklauso
bendras visos valstybės korupcijos lygis.

Antikorupcinės programos įgyvendinimo
priemonių planą.

Programos priemonių plano įgyvendinimo
stebėsenos ir įvertinimo rezultatus
(ataskaitą).

2018-05-07 organizuotas susitikimas su
Kauno regiono žiniasklaidos atstovais,
aptartas teismų veiklos kontekstas,
viešumas, skaidrumas.

1.8 parengti Programos įgyvendinimo

Teismo pirmininkas/
Antikorupcinė komisija

Užtikrintas Programos
įgyvendinimo
ilgalaikiškumas, parengtas
programos įgyvendinimo
priemonių planas 20172018 m.

1.9 atlikti Programos įgyvendinimo priemonių

Teismo pirmininkas/
Antikorupcinė komisija

Savalaikis ir tinkamas
Programos įgyvendinimo
priemonių vykdymas.

kiekvienų metų Įvykdyta.
III ketv.
Atliktas Programos įgyvendinimo
priemonių efektyvumo ir rezultatyvumo
vertinimas.

1.10 gavus pranešimą ar pagrįstai įtariant

Teismo pirmininkas/
Antikorupcinė komisija

Užtikrinta teismo
darbuotojų atsakomybė už
padarytas korupcinio
pobūdžio veikas.

2017-2018 m.

priemonių planą 2019-2020 m.;

efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą,
parengti ataskaitą.

teismo darbuotojus dėl korupcinio
pobūdžio veikų, išanalizuoti susidariusią
situaciją, prireikus teikti siūlymus dėl
prielaidų korupcijai atsirasti ir plisti
pašalinimo.

Teismo pirmininkas

2018 m. IV
ketv.

Vykdoma.

Informacijos apie teismo darbuotojams
pareikštus įtarimus padarius korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas negauta.

Rimantas Giedraitis

