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Vilnius
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos lstatymo
prevencijos istatymas) l6 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Korupcijos pasireiski
Respublikos teismuose nustatymo metodika, patvirtinta Teisejq tarybos 2012 r
Nr. l3P-158-(7.1.2) (2015 m. balandLio 24 d. nutarimo Nr. l3p-54-(7.1.2) ir
nutarimo Nr. l3-P-133-(7.1.2) redakcijos, toliau - Metodika),201g m. III ket
pasireiSkimo tikimybes Lietuvos vyriausiajame administraciniame teism
nustatymas. Analizuotas 2017 m. liepos men. 2018 m. birZelio men. laikotarpi
Korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatym4 atliko Teismo pirmininko
jsakymu Nr. TP-44 sudaryra komisija, susidedanti is jos nariq: komisijos
pirmininko patarejos, laikinai einandiose kancleres pareigas Renatos Juziki
Teismo Personalo ir administravimo skyriaus vedejos Dinos Drutel bei Teismq
vyresniosios patarejos Dianos Lidkuvienes.
Korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatymas buvo atliktas pagal
istatymo 6 straipsnyje, Metodikos 9 ir 12 punktuose nurodytus kriterijus,itsi
savivaldybes istaigos veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos
nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrim
20ll m. geguZes l3 d. isakymu Nr. 2-170 siose Teismo veiklos srityse: byl
pirkimq, personalo valdymo ir administravimo bei darbo su !slaptinta inform
veiklos sritys vertintos pagal Siose srityse taikomus teises aktus, Teisme gautq
medliagq, audito i5vadas ir kitus dokumentus. Analize atlikta naudoiant doku
perZiDreti Teismo ir jo padaliniq nuostatai, atrankos principu perZi[reti
darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, pareigybiq apra5ymai, Teismo
kanclerio isakymai ir kiti vidaus administravimo teises aktai.
Komisija, atlikusi veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos
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l. Teisme bylos skirstomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos t
paskirstymo teisejams ir teisejq kolegijq sudarymo taisykliq apraSu, patvirtintu
rugsejo 25 d. nutarimu Nr. l3(P)-123-(7.1.2) ir Administraciniq bylq paskirst
sudarymo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme taisyklemis,
pirmininko 2018 m. liepos 23 d. isakymu Nr. TP-51 (toliau - ir Taisykl
reglamentuota bylq paskirstymo tvarka ir teisejq kolegijq sudarymas. Nuolati
menesi sugeneruojamos naudojantis Teismq informacines sistemos LITEKO b
automatizuotu bfidu bei tvirtinamos Teismo pirmininko jsakymu. Bylq paskirsty
d. Teismo pirmininko isakymu pavestas Teisinio bendradarbiavimo ir komuni
Minetas skyrius buvo Teismq praktikos departamento sudetine dalis, tadiau b[
funkcijos buvo atskirtas nuo Teismq praktikos departamento ir tapo atskiru skyri
kancleriui ir atskaitingu Teismo pirmininkui. Bytq paskyrimo ir bylai priski
pasira5o Teismo pirmininkas.
Vertinama, kad paskirstant bylas yra laikomasi jstatymq, priimti visi
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ir kitq teises aktq jgyvendinimui, nustatyta, kad galimybes paskirti bylq rankini
Darytina i5vada, kad Sioje srityje veiksmq atlikimo tvarka yra skaid
sprendimq priemimo principai, aiSkDs kriterijai, terminai, veiksmingai funkci
sistema, nustatyta tvarka nesuteikia igaliojimq veikti savo nuoZi[ra.
2. Teisme vie5ieji pirkimai atliekami vadovaujantis Lietuvos R
istatymu, viesqjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isak
MaZos vertes pirkimq tvarkos aprasu bei reismo kanclerio 2017 m. liepos
patvirtintomis Teismo maZos vertds pirkimq tvarkos apraSo taisyklemis. T
pirkimq komisija, numatyti pirkimq organizatoriai, uL pirkimus atsakingas
Teismo pirkimq organizatoriams buvo iSsiuntinetos trumpos atmintines,
pasikeitus vieSuosius pirkimus reglamentuojantiems teises aktams taisykl
procedurq eiliSkumas. Pirkimq organizatoriams ir pirkimq komisijai buvo
Teisme periodiSkai vyksta pasitarimai, kaip atlikti pirkimus, aptariamos
neaiSkumai, identifikuojamos bei ivertinamos galimos rizikos, veliau si med
kaip atmintine i5siundiama pirkimq iniciatoriams, organizatoriams, viesqjq pi
Pirkimq procedDros derinamos su atsakingu asmeniu bei Teismo kancleriu.
teikiama pirkimams, atliekamiems per CPO. VieSqjq pirkimq komisij
organizatoriai kiekvienais metais pasira5o nesaliSkumo deklaracijas ir konfide
kurie saugomi asmens bylose. Sudarytos pirkimq sutartys laiku skelbiamos
pirkimus, kuriq metu sudarytos Zodines sutartys, kiekvien4 menesi s
tinklalapyje.
Vertinama, kad vie5qjq pirkimq srityje sprendimq priemimo, veiks
skaidri del vidaus teises aktuose itvirtintq principq, ai5kiq kriterijq, nuolat v
tobulinimo. Skundq del organizuotq pirkimq ndra, be to, paLymetina. kad T
vertes pirkimus.
Darytina i5vada, kad analizuojamoje veiklos srityje yra laikomasi
patyra priimti teises aktai bUtini jstatymq igyvendinimui.
3. Teisme personalo valdymas ir administravimas atitinka tiek vidaus
reikalavimus. Tinkamai igyvendintos Lietuvos Respublikos darbo kodekso,
Teismq istatymo, Lietuvos Respublikos Valstybes tarnybos istatymo, Teismo
tvarkos taisykliq ir kt. nuostatos. Detaliai aprasytos darbo organizavimo
dirbandiq pagal darbo sutartis, darbo apmokejimo sistema. UZ personalo valdy
Personalo ir administravimo skyrius. AtsiZvelgiant i 2007 m. spalio l7 d. v
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administravimo skyriaus konsultanto pareigybes apraSyme itvirtintos detalios fu
Atsitiktines atrankos b[du patikrinti pareigybiq apraSymai atitinka te
funkcijos suderintos su padaliniq nuostatais, asmens bylos tvarkomos tinkamai.
darb4 ir vertinimo procedDros atliekamos laikantis teises aktu reikalavimu
tinkamai supaZindinami su pareigybiq apra5ymais bei kitais vidaus administravi
teises aktais. 2017 m. tredi4 ketvirti buvo atlikti strukt[riniai pertvark
praktikos departamento darbuotojq pareigybes. Vidaus teises aktai, parei
atnaujinami atsiZvelgiant ijq aktualumq. Visi darbuotojai su naujausiais vidaus
pareigybiq apraSymais gali susipaZinti Teismo vidiniame tinklalapyje.
Teismo kanclerio 2017 m. vasario 13 d. isakymu Nr. T-28 patvirtin
privadiq interesq deklaracijq tvarkymo apra5as. Tuo padiu isakymu Teismo
personalo administravimo funkcij4) paskirta atsakinga uZ privadiq interesq
kontrolg ir konsultavim4, taip pat patvirtintas s4rasas pareigq, kurias Teisme ei
deklaruoti privadius interesus. 2017 m. spalio 5 d. ir 2017 m. spalio 12 d. T
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mokymai Privadiq interesq derinimo valstybes tarnyboje tema. Atsakinga
rbuotoja kas pusmeti
siundia Teismo darbuotojams priminimus apie privadiq interesq deklaracijq atn ujinim4.
2017 m. birZelio I d. isakymu Nr. 67 sudaryta nuolat veikianti Valsty )s tarnautojq pra5ymq
leisti dirbti kit4 darb4 nagrinejimo komisija, kuri !vertina tiek vie5qjq ir priva iqjq interesq konflikto
galimybg, tiek darbo laiko reZimo dirbant kit4 darb4 paZeidimus.
Teisme skiriamas demesys vidinio socialinio klimato tyrimams:
liekamos darbuotojq
apklausos (2018-02-12, 2018-05-04). Dauguma is atsakiusiqjq Teismo
tojq patenkinti savo
darbu, labiausiai vertina patj darb4, darbo grafik4 bei kolektyvq, vyrau dia atmosfera vertina
teigiamai, o Teisme taikom4 motyvavimq (daLniausiai - tai mokymai,
rat organtzuoJamas
laisvalaikis, darbo grafiko lankstumas) puse atsakiusiqjq jvertino gerai. pibendrinant apklausq
rezultatus taip pat nustatomas darbuotojq mokymosi poreikis.
2018 m. kovo mdnesj buvo organizuojami darbo tarybos rinkimai, t au del nepakankamo
kandidatq i darbo tarybE skaidiaus mineri rinkimai neivyko.
vertinama, kad personalo valdymo ir administravimo srityje sprendi q priemimo, veiksmq
atlikimo tvarka yra skaidri del vidaus teises aktuose itvirtintq principq, ai iq kriterijq, atsakingq
asmenq, pareigybiq aprasymuose aiSkiai apibreZtq igaliojimq, laiku ir tinkamai liekamq funkcijq.
Darytina i5vada, kad analizuojamoje veiklos srityje yra laikomasi jstat
q, kitq teises aktq taip
pat yra priimti teises aktai butini jstatymq igyvendinimui, nuolat vyksta vida
teises aktq, pareigybiq
apraSymq atnaujinimas ir kontrole, teigiamai 5i4 sritj itakoja vidinio socialinio k imato tyrimai.
4. Teisme darb4 su islaptinta informacij4 reglamentuoja ls
intos informacijos
administravimo tvarka patvirtinta Teismo pirmininko pavaduotojo 2017 m.
dZio 25 d. jsakymu
Nr. TPP-1, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo darbuotojq supaZindi imo su atsakomybe uZ
neteiset4 disponavim4 islaptinta informacija ir islaptintos informacijos apsa
reikalavimais taisykles
patvirtintos Teismo kanclerio 2017 m. vasario 6 d. isakymu Nr. T-23, Siuntq su !slaptintais
dokumentais priemimo, islaptintq dokumentq perdavimo registruoti ir Zregistruotq jslaptintq
dokumentq perdavimo vykdytojams tvarkos apra5as patvirtintas Teismo pirmini
2017 m. kovo 20 d.
jsakymu Nr. TP-25, lslaptintos informacijos, Zymimos slaptumo Lyma ,,Riboto naudojimo",
administravimo taisykles patvirtintos Teismo kanclerio 2017 m. kovo l0 d isakymu Nr. T-43 ir
Leidimq dirbti ar susipaZinti su jslaptinta informacija i5davimo ir panaiki imo tvarka patvirtinta
Teismo pirmininko 2017 m. kovo 20 d. jsakymu Nr. Tp-26. Taisykles
lamentuoja islaptintos
informacijos valdymo tvark4 ir leidimq dirbti ar susipazinti su islaptinta i formaciia isdavimo ir
panaikinimo tvark4. Palymetina. kad vidaus administravimo teises
di, b0tini istatymq
lgyvendinimui, ir reglamentuojantys islaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontroles
tvark4 yra periodiSkai perZiDrimi ir atnaujinami.

2017 m. rugsejo 5 d. Teisme buvo atliktas islaptintos informacijos
kurio metu buvo nustatyta (2017 m. rugsejo l8 d. patikrinimo isvada Nr. 18
informacijos apsaugos igyvendinimas bei atskirose islaptintos informacijos
apsaugos priemones ir proced[ros teisme tik i5 dalies atitinka teises aktu reikala
Minetoje i5vadoje buvo nustatyti 8 tr[kumai bei 5 rekomendacijos. Visi
i5taisyti: Teismo kanclerio 2017 m. spalio l0 d. isakymu Nr. T-95 ,,Del i
apsaugos srityje atsakingq asmenq paskyrimo"numatytas uZ islaptintos in
asmenq pavadavimas; pakeistos siundiamq ir gautq islaptintq registrq
Respublikos vyriausybes 2005 m. gruodZio 5 d. nutarimu Nr. 1307 5 ir 6 pri
pildant registrus, ira5omas rezoliucijos tekstas, dokument4 gaunandio as
islaptinti dokumentai registruojamijiems skirtuose registruose; Teismo kancleri
isakymu Nr. T-96 patvirtintas Teismo islaptintos informacijos evakuacijos a
nepaprastosios padeties ar ekstremaliq situacijq atveju planas; patalpos, ku
informacija ar ji saugoma ivertintos ir Teismo kanclerio 2017 m. gruodZio 4 d. j
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo patalpq, kuriose dirbama su !s
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saugoma, suskirstymo saugumo zonas" suskirstytos
saugumo zonas; su Lietuvos Respublikos
paslapdiq koordinavimo komisija derinamas Detalaus islaptintos informacij , susijusios su Teismo
vykdoma veikla, sqra5as.
lgyvendintos ir visos rekomendacijos: Teismo darbuotojai kartq per etus supaZindinami su
islaptintos informacijos apsaug4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimai ir informuojami apie
istatymq nustatyt4 atsakomybg uZ neteiset4 disponavim4 islaptinta informacija, slaptintos informacijos
atskleidim4, praradim4, pagrobim4 ar kitoki neteiset4 igtjima; Teismas 2018 . birZelio 2l d. sudare
bendradarbiavimo sutarti su Vilniaus miesto apylinkes teismu del patal , kurios pripaZintos
tinkamomis dirbti ar susipaZinti su islaptinta informacija, neatlygintino naudoji
Vertinama, kad valstybes ar tarnybos paslaptj sudarandios informacij
apsaugos bDkles dal!
gq atsakingq Teismo
nustatytq tr[kumq leme nepakankamas uL islaptintos informacijos
darbuotojq atidumas vykdant jiems priskirtas funkcijas bei trukstamas fi
imas specialiq patalpq
vendinimas
ir atskirose
AtsiZvelgiant
tai,
kad
T'eisme
informacijos
apsaugos
irengimui.
i
islaptintos
i
Dros tik i5 dalies
islaptintos informacijos apsaugos srityse taikomos apsaugos priemones ir
atitinka Lietuvos Respublikos vallstybes ir tarnybos paslapdiq istatyme n statytus reikalavimus.
akivaizdu, jog Sioje srityje egzistuoja korupcijos pasireiSkimo tikimybe.
Vis delto ivertinus fakt4, kad vertinimo laikotarpiu su Teismo veik e reikalinga islaptinta
informacija betarpiSkai susipaZinti galejo tik Teisme dirbantys teisejai, t. . kai teisme kurieris
a slaptumo Zymomis
atneSdavo vok4, paket4 ar siuntini kuriame yra islaptinta informacija paLy
,,Slaptai",,,Konfidencialiai" ir,,VrisiSkai slaptai", Teismo ra5tines darbuotoj i pakviesdavo teisejq,
kuriam islaptinta informacija yra adresuota ir teisejas su 5ia informacija susi
indavo Valstybes ir
paslapdiq
tarnybos
lstatymo 25 straipsnyje nustatyta tvarka arba nagrinejant ad inistracing byl4 teismo
posedZio metu. SusipaLings su pateikta islaptinta informacija teisejas j4 id
atgal i vok4, paket4 ar
siuntini, uZklijuodavo ir gr4Zindavo 5i4 islaptint4 informacij4 atne5usiam kurj iui. Kadangi Teismas
neturi irengtos patalpos darbui su islaptinta informacija su visomis Sioje
alpoje reikalingomis
elektroninemis priemonemis bei pr<lgramomis, Teismo pirmininko pavaduotoj 20ll m. balandLio 25
Zymomis ,,Slaptai",
d. isakymu Nr. TPP-I yra patvirtinta, kad islaptinta informacija su slaptu
ismui siundiama tokia
,,Konfidencialiai" ir ,,Visi5kai slaptai" Teisme nerengiama ir nesaugoma bei
informacija nepriimama ir grqLinarna siuntejui. Teismo valstybes tarnautojai r darbuotojai dirbantys
pagal darbo sutartis, kurie turi leidirnus dirbti ar susipaZinti su islaptinta inform ija, Lymima slaptumo
Zymomis ,,Slaptai", ,,Konfidencialiai" ir ,,VisiSkai slaptai", su ja realiai
irba. Jokios islaptintos
informacijos Teismo teisejai, valstybes tarnautojai ar darbuotojai dirbanty pagal darbo sutartis
nerengia. Manytina, kad praktinis korupcijos pasirei5kimo pavojus nera reik mingas, be to, Teismo
2018 m. birZelio 2l d. sudaryta bendradarbiavimo sutartis del patalpq, kurios ipaZintos tinkamomis
dirbti ar susipaZinti su islaptinta informacija, neatlygintino naudojimo, siSkai apribos teismo
darbuotojus nuo informacijos, paZymetos slaptumo Zymomis ,,Slaptai", ,,Kon encialiai" ir,,Visi5kar
slaptai" disponavimo iki kol teisme nebus irengtos tinkamos patalpos darbui su ineta informacija.
Darytina i5vada, kad nors Sioje vertinamoje srityje ir egzistuoja didele orupcijos pasireiSki mo
tikimybe, tadiau vertinamu laikotarpriu nebuvo nustatyta faktq, patvirtinandiq,
buvo kilg itarimai del
galimq
paZeidimq.
informacijos
naudojimo
islaptintos
Vertinamq teismo veiklos sriidiq analize pateikiamapagal Metodikos l2 , nurodytus korupcijos
pasireiSkimo tikimybes kriterij us:
Padaryta arba galimai padaryta korupcinio pobildiio nusikalstama vei.
Teisme per analizuojam4 Llikotarpi nebuvo uZfiksuota, kad isiteisej
nuosprendZiu b0tq
pripaLinta padaryta korupcinio pobriidZio nusikalstama veika arba vyksta
amasis procesas del
galimai padarytos korupcinio pobudZio nusikalstamos veikos.
Padarytas arba galimai padurytas kitas korupcinio pobiidiio teisis

Tiriant Teisme gautus skundus korupcinio pob[dzio veikq verti
Teismo veiklos srrityse
nenustatyta. Del tokiq veikq nebuvo atlikta tyrimq ir Teismo iniciatyva. Kom Lja neturi duomenq apie
tai, kad tokios veikos butq nustatyto,s ar tiriamos kitq instituciiq.
Teismo darbuotojtl funkt:ijos, uidaviniai, darbo ir sprendim4
tvarka bei
atsakomy bi ndra i\samiai reglamentuoti.
Teismo darbuotojq funkcijos, jgyvendinami uZdaviniai, darbo ir
imq priemimo tvarka,
principai, kriterijai, terminai, pavaldumas, atskaitingumas bei atsakomybe yra iSsamiai reglamentuoti
Teismo nuostatuose, vidaus tvarkos; taisyklese, padaliniq, skyriq nuostatose, p reigybiq apraSymuose,
bei kituose teismo veikl4 reglamentuojandiuose vidaus dokumentuose, su uriais darbuotojai yra
supaZindinami nustatyta tvarka. Pareigybiq apra5ymai ir kiti vidaus admini
vimo aktai yra nuolat
atnaujinami, perZiDrimas jq aktualumas. Darbuotojai vadovaujasi veiklos
ikos principais, kurie
itvirtinti Lietuvos Teismq jstatyme. Teisejq etikos kodekse, Lietuvos Respubl kos valstvbes tarnvbos
istatyme, Lietuvos Respublikos V1,1i6urtb1s 2002 m. birZelio 24 d. nutarim Nr. 968 patvirtirntose
valstybes tarnautojq veiklos etikos taisyklese, vertinama, kad Siuose teises aktuose veiklos etikos

principai yra i5samiai aptarti.
Daugiausia priimami sprenrdimai (nesusijg su teisingumo vykdymu),
valsty bds ar s aviva ldy bis lstaigos ptttv irt ini mo.
I5 analizuojamq veiklos sridiq 5i kriterijq atitinka viesqjq pirkimq srit
pirkimus bei atsiskaitymus teikiamos iSsamios finansines ataskaitos, visos su
metine ataskaita teikiama viesqjq pirkimq tarnybai. Siame kontekste aktua
atliekamq vie5rjq pirkimq apimtys nera dideles, nes, dalj vie5qjq pirl<im
Nacionaline teismq admi n istracija.
Naudojoma valstybis ar tarnybos paslapti sudaranti informacija.
Teisme yra darbuotojq, kurier dirba su islaptinta informacija, todel tiria
su islaptinta informacija - atitinka 5j kriterijq.
Anksiiau atlikus korupcijos rizikos analilg, buvo nustatyta veiklos tr
Specialiqjq tyrimq tarnyba nera atlikusi korupcijos rizikos analizes
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AtsiZvelgdamas i tai, kas i5destyta ir vadovaudamasis Korupcijos
encijos istatynro 6
straipsniu, Metodika, vertinu jog didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe remi ntis kriterijais, vienoje
i5 vertinimq veiklos sridiq, nustatyta, bet 5i tikimybe daugiau teorine, realiai
ma Teismo veikla
bei reismo igyvendintos priemones Sioje srityje prielaidas pasireiksti
pcijai minimalizuoja.
Rekomenduoju ir toliau vadovautis teismo veikloje taikomais etikos principais, tgsti vidaus teises aktq
vertinim4 antikorupciniu poZiDriu, organizuoti Teismo atstovrl dalyvavim4
ikorupciniq mokymq
programose bei uZtikrinti nuolatirrg teismo veiklos stebesen4, siekiant u irsti kelia bet kokiai
tikimybei del korupcij os pasireiSkimo.

Teismo pirmininkas

KryZevidius

