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Eil. 

Nr. 

Priemonės (darbai) Atsakingi vykdytojai Vertinimo kriterijai Įvykdymo laikotarpis Įrašai apie priemonių (darbų) 

vykdymą 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas 2015-2016 metams 

1.1. Vadovaujantis Teisėjų tarybos 

patvirtinta Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės Lietuvos 

Respublikos teismuose nustatymo 

metodika, atlikti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą 

Lietuvos vyriausiajame 

administraciniame teisme (toliau 

– ir Teismas). 

Antikorupcinė komisija Išanalizuota korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

Teisme ir surašyta 

motyvuota išvada. 

kiekvienų metų III 

ketv. 

Korupcijos tikimybės 

pasireiškimo 2014 m. liepos 

mėn. – 2015 m. birželio mėn. 

laikotarpiu nustatymo išvada 

Nr. 1v-02-254 surašyta 2015 m. 

rugsėjo 30 d.  

 

Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas 

analizuojant 2015 m. liepos 

mėn. – 2016 m. birželio mėn. 

laikotarpį atliktas 2016 m. 

rugsėjo 28 d.  



1.2. Antikorupciniu požiūriu 

išnagrinėti situacijas Teisme, jei 

kyla įtarimų dėl korupcijos 

pasireiškimo galimybių. 

Antikorupcinė komisija Susiklosčius 

atitinkamai situacijai, 

laiku ir tinkamai 

reaguota, siekiant 

užkirsti kelią 

korupcijos 

pasireiškimui.  

2015-2016 m. Analizuojamu laikotarpiu 

korupcijos pasireiškimo 

galimybių nenustatyta. 

1.3. Peržiūrėti Teismo vidaus teisės 

aktus ir įvertinti juos 

antikorupciniu požiūriu, prireikus 

imtis priemonių Teismo vidaus 

teisės aktams tobulinti. 

Antikorupcinė komisija Peržiūrėti ir 

antikorupciniu požiūriu 

įvertinti, nustačius 

poreikį patobulinti 

Teismo vidaus teisės 

aktai. 

2015 m. II ketv. Atlikta nuodugni Teismo vidaus 

teisės aktų analizė bei 

įvertinimas antikorupciniu 

požiūriu. Poreikio tobulinti 

vidaus teisės aktų nenustatyta. 

1.4. Išnagrinėti fizinių ir  

juridinių asmenų skundus 

(prašymus, pareiškimus ir kt.) 

antikorupciniu požiūriu, prireikus 

teikti siūlymus dėl galimų 

problemų sprendimo būdų ar 

teisės aktų tobulinimo. 

Antikorupcinė  

komisija, skyrių 

vedėjai 

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. 

2015-2016 m. Vertinamu laikotarpiu fizinių ar  

juridinių asmenų skundų, 

susijusių su korupcijos 

pasireiškimo tikimybe, Teisme 

negauta. Poreikio tobulinti 

vidaus teisės aktų nenustatyta.  

1.5. Išnagrinėti fizinių ir juridinių 

asmenų skundus, prireikus teikti 

siūlymus dėl vidaus teisės aktų 

tobulinimo, nustatant aiškesnį 

funkcinį pareigų paskirstymą. 

Antikorupcinė komisija Laiku ir tinkamai 

reaguota į fizinių ir 

juridinių asmenų 

skundus, prireikus 

pateikti pasiūlymai 

tobulinti vidaus teisės 

aktus. 

2015-2016 m. Vertinamu laikotarpiu fizinių ar 

juridinių asmenų skundų, 

susijusių su korupcijos 

pasireiškimo tikimybe, Teisme 

negauta. Poreikio tobulinti 

vidaus teisės aktų nenustatyta. 

1.6. Dalyvauti įvairiuose dalykiniuose 

susitikimuose bei keistis turima 

informacija apie taikomas 

Antikorupcinė komisija Palaikomi glaudūs 

tarpinstituciniai ryšiai 

bei perimama kitų 

2015-2016 m. Vertinamu laikotarpiu 

tarpinstitucinių susitikimų 

neįvyko. Teismo antikorupcinės 



korupcijos prevencijos priemones 

ir jų efektyvumą. 

valstybės institucijų 

geroji praktika 

korupcijos prevencijos 

srityje. 

komisijos narės dalyvavo 

2016 m. rugsėjo 28 d. 

mokymuose „Valstybės 

tarnautojų profesinės etikos 

principai ir korupcijos 

prevencijos būdai ir priemonės“.  

 

Šie mokymai buvo skirti 

pasidalinti patirtimi korupcijos 

prevencijos srityje, perimti kitų 

subjektų gerąją praktiką šioje 

srityje. 

1.7. Dalyvauti susitikimuose su 

visuomenės atstovais, nuo kurių 

aktyvumo priklauso bendras visos 

valstybės korupcijos lygis. 

Antikorupcinė 

komisija, Teismo 

pirmininko padėjėja, 

Teismo vyriausioji 

specialistė 

Prisidedama prie 

antikorupcinės kultūros 

kūrimo. 

2015-2016 m. Vertinamu laikotarpiu Teisme 

buvo surengtos bei Teismo 

darbuotojai dalyvavo kitų 

institucijų surengtuose įvairaus 

pobūdžio susitikimuose su 

visuomenės bei žiniasklaidos 

atstovais. Pvz., 2015 m. rugsėjo 

7 d. Teisme lankėsi Europos 

teisminio mokymo tinklo 

(EJTN) teisėjų mainų programos 

dalyviai, kurie susitikimo su 

Teismo teisėjais metu diskutavo 

įvairiais administracinės teisės 

klausimais. 2016 m. sausio 28 d. 

Teismas surengė 2015-ųjų metų 

veiklos pristatymą, kuriame 

dalyvavo visuomenės, 

žiniasklaidos, akademinės 

bendruomenės, valstybinių 

institucijų ir advokatūros 

atstovai, teisėjai. 2016 m. 

birželio 2 d. Teisme lankėsi 

moksleiviai iš Vilniaus r. Riešės 

mokyklos. 2016 m. birželio 

14 d. Teisme vyko susitikimas 



su Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo organizacijos 

(ESBO) Demokratinių 

institucijų ir žmogaus teisių 

biuro (ODIHR) atstovais, 

vertinančiais Lietuvos 

pasirengimą artėjantiems 

parlamento rinkimams. 

 

Teismo teisėjai taip pat aktyviai 

dalyvavo įvairiuose 

socialiniuose projektuose 

(pavyzdžiui, 2015 m. IV ketv. 

teisėjai dalyvavo projekte 

„Diena su teisėju“). 

 

Pažymėtina ir tai, jog Teismo 

internetinėje svetainėje nuolat 

pateikiama bei atnaujinama 

informacija apie Teismo veiklą, 

Teismo atvirų durų dienas, 

tarpinstitucinius bei visuomenės 

susitikimus, nurodyta išsami 

informacija apie galimybę 

bendrauti su Teismo pirmininku 

tiesiogiai. 

 

Be to, Teismo socialinių tinklų 

„Facebook“ ir „Twiter“ 

paskyrose nuolat pateikiama ir 

atnaujinama informacija apie 

Teismo veiklą: tiek apie 

priimamus reikšmingus Teismo 

išaiškinimus, tiek apie Teisme 

vykstančius renginius ir įvairius 

vizitus.  

1.8. Teismo internetinėje svetainėje Teismo pirmininko Programos ir jos 2015 m.  Teismo internetinėje svetainėje 



paskelbti Programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planus. 

padėjėja, Teismo 

vyriausioji specialistė 

įgyvendinimo 

priemonių planų 

viešumas. 

yra paskelbta Programa, taip pat 

paskelbti tokių planų 

įgyvendinimo planai (tiek 2013-

2014 m., tiek 2015-2016 m.), 

pažymos apie korupcijos 

priemonių (darbų) vykdymą.  

1.9. Teismo internetinėje svetainėje 

skelbti Programos priemonių 

plano įgyvendinimo stebėsenos ir 

įvertinimo rezultatus (ataskaitą). 

Antikorupcinė komisija Programos priemonių 

plano įgyvendinimo 

stebėsenos ir 

įvertinimo rezultatų 

(ataskaitos) viešumas. 

kiekvienų metų 

IV ketv. 

Teismo internetiniame puslapyje 

yra pastelbta 2015 m. rugsėjo 

7 d. pažyma apie korupcijos 

prevencijos priemonių (darbų) 

vykdymą 2015 metais.  

 

Pažyma apie korupcijos 

prevencijos priemonių (darbų) 

vykdymą vėlesniu laikotarpiu 

bus paskelbta po jos pateikimo.  

 

1.10. Parengti Programos įgyvendinimo 

priemonių planą 2017-2018 m. 

Antikorupcinė komisija Užtikrintas Programos 

įgyvendinimo 

ilgalaikiškumas, 

parengtas programos 

įgyvendinimo 

priemonių planas 

2017-2018 m. 

2016 m. IV ketv. Bus įgyvendinta 2016 m. IV 

ketv. 

1.11. Atlikti Programos įgyvendinimo 

priemonių plano analizę, nustatant 

priemonių poreikį. 

Antikorupcinė komisija Užtikrintas Programos 

įgyvendinimo 

efektyvumas. 

2016 m. IV ketv. Bus įgyvendinta 2016 m. IV 

ketv. 

1.12. Atlikti Programos įgyvendinimo 

priemonių efektyvumo ir 

rezultatyvumo vertinimą, parengti 

ataskaitą. 

Antikorupcinė komisija Savalaikis ir tinkamas 

Programos 

įgyvendinimo 

priemonių vykdymas. 

kiekvienų metų 

III ketv. 

Atliktas Programos 

įgyvendinimo priemonių plano 

vertinimas, 2016 m. rugsėjo 

28 d. parengta ataskaita. 

1.13. Gavus pranešimą ar pagrįstai 

įtariant Teismo darbuotojus dėl 

korupcinio pobūdžio veikų, 

išanalizuoti susidariusią situaciją, 

prireikus teikti siūlymus dėl 

prielaidų korupcijai atsirasti ir 

Antikorupcinė komisija Užtikrinta Teismo 

darbuotojų atsakomybė 

už padarytas 

korupcinio pobūdžio 

veikas. 

2015-2016 m. Analizuojamu laikotarpiu 

pranešimų dėl Teismo 

darbuotojų korupcinio pobūdžio 

veikų negauta. 
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