LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS
Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybai

rSvaoa
DEL KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBES
2019 m. rugsejo 30 d.

Nr. lv-01- 296

Vilnius
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo (toliau
prevencijos istatymas)

l6 straipsnio 2 dalies 5 punktu,

- ir Korupcijos

Korupcijos pasirei5kimo tikimybes Lietuvos

Respublikos teismuose nustatymo metodika, patvirtinta Teisejq tarybos 2012 m. spalio l2 d. nutarimu

Nr. l3P-158-(7.1.2) (2015 m. balandLio 24 d. nutarimo Nr. l3P-54-(7.1.2) ir 2016 m. gruodZio 9 d.
nutarimo Nr. 13-P-133-(7.1.2) redakcijos, toliau

-

Metodika),2019 m.

III ketvirti

pasireiSkimo tikimybes Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (toliau
nustatymas. Analizuotas 2018 m. liepos men.

-

atliktas korupcijos

- ir Teismas, LVAT)

2019 m. birZelio men. laikotarpis.

Korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatym4 atliko Teismo pirmininko 2018 m. birLelio 25 d.
isakymu Nr. TP-44 sudaryta komisija, susidedanti
Renatos Juzikienes, komisijos nariq

- Personalo

i5

jos nariq: komisijos pirmininkes

-

Teismo kancleres

ir administravimo skyriaus vedejos Dinos Drutel bei

Teismq praktikos departamento vyresn iosios patarej os Dianos Lidkuvienes.

Korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymas buvo atliktas pagal Korupcijos prevencijos
istatymo 6 straipsnyje, Metodikos 9

ir

12 punktuose nurodytus kriterijus, atsiZvelgiant !Valstybes ar

savivaldybes istaigos veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe,
nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiqf q tyrimq tarnybos direktoriaus

20ll

m. geguZes 13 d. isakymu Nr. 2-170 Siose Teismo veiklos srityse: bylq paskirstymo, vie5q ir

privadiq interesq derinimo, vie5qjq pirkimq bei personalo valdymo ir administravimo. Minetos Teismo

veiklos sritys vertintos pagal Siose srityse taikomus teises aktus, Teisme gautq asmenq skundq tyrimo
medLiagq, audito iSvadas

perZiDreti Teismo

ir jo

ir kitus dokumentus. Analize atlikta naudojant dokumentq

analizes metodq:

padaliniq nuostatai, atrankos principu perZiDreti valstybes tarnautojq ir

darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, pareigybiq apra5ymai, vie5qjq pirkimq dokumentai, Teismo

pirmininko bei Teismo kanclerio isakymai ir kiti vidaus administravimo teises aktai, bylq paskirstymo
srityje papildomai analizuojama informacija, gauta i5 Lietuvos teismq informacines sistemos LITEKO
(toliau

- LITEKO).

Komisija, atlikusi veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiskimo tikimybe,
analizg, nustate:

l.

Teisme bylos skirstomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismq
!statymu, Byl,l
paskirstymo teisejams ir teisejq kolegijq sudarymo taisykliq apra$u, patvirtintu Teisejq tarybos 2015 m.
rugsejo 25

d' nutarimu Nr. l3(P)-l 23-(7.1.2) (2018 m. geguZes 25 d. redakcija) ir Administraciniq bytq

paskirstymo ir teisejq kolegijq sudarymo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme taisyklemis,
patvirtintomis Teismo pirmininko 2019 m. sausio l6 d. jsakymu Nr. TP-4 (toliau ir Taisykles).

-

Taisyklese i5samiai reglamentuota bylq paskirstymo tvarka

ir

teisejq kolegijq sudarymas. Teismo

pirmininko 2018 m. spalio 2 d. isakymu Nr. TP-65 ,,Del bylq paskirstymo teisejams" bylq paskirstymas
pavestas Teisinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus patarejui, o jam nesant
skyriaus vedejui.
Nuolatines teisejq kolegijos byloms nagrineti kas menes! sudaromos naudojantis Teismq informacines
sistemos LITEKO bylq skirstymo moduliu automatizuotu budu bei tvirtinamos Teismo pirmininko
isakymu. AtsiZvelgiant i bylq sudetingumq, motyvuota pirmininko nutartimi, nuolatine kolegija gali bUti
pakeidiama kolegija, i kurios sudeti ieina teisejai pagal specializacij4 nagrinejantys tos kategorijos
bylas.
Atostogtl, mokymq, komandiruodiq, pakartotinio dalyvavimo bylos nagrinejime ir kitais atvejais, kai
vienas ar keli kolegijos nariai negali dalyvauti bylos nagrinejime nuolatines teisejq kolegijos
sudetyje,

teisejq kolegijos narys teismo pirmininko nutaftimi keidiamas kitu teiseju eiles tvarka pagal teisejq
pavardLi4 abecelini s4ra54, kuris tuo metu gali nagrineti by14, uZtikrinant, jog teisejq
darbo kr[vis b1tq

kiek imanoma tolygesnis. Atsakingas uZ bylq paskirstym4 asmuo rankiniu b[du paZymi

teisejq

nedarbingumo, atostogq ar kitus atvejus, kai teisejas negali nagrineti bylos. Nesantis teisejas
keidiamas
kitu galindiu nagrineti byl4 abeceles tvarka.

Atsitiktines atrankos budu Komisija patikrino bylas, kuriose buvo pakeistas priskirtas byloje
teisejas praneSejas, pvz. administracine byla Nr. eAS-822-49212018: byla perskirta Teismo pirmininko
2018 m' spalio

3l d. isakymu Nr. TP-72,,Del bylq skyrimo"

atejus naujam teisejui; Nr. 4-4097-

62912018: byla perskirta Teismo pirmininko 2018-06-26
lsakymu

Nr. Tp-45 ,,Del bylq perskyrimo..

atsiZvelgiant i turim4 bylq krDvi; Nr. eAS-499-82212018: byla perskirta teisejui nusi5alinus nuo
bylos
nagrinejimo; Nr. eA-4741-60212019: byla perskirta per klaid4
ne t4 bylq klasifikatoriaus

lvedus

kategorij4 ir byla paskirta tokios kategorijos bylq nenagrinejandiai reisejai; Nr. eA-428 9-60212019:
byla
perskirta teisejui nusi5alinus nuo bylos nagrinejimo nagrinejant byl4 LVAT pirm4 kart4;
Nr. eA-54596812019: byla perskirta Teismo pirmininko 2019 m. kovo 8 d.
isakymu Nr. Tp-20 ,,Del bylq
perskyrimo" atsiZvelgiant i bylq krDvi. PaZymetina, kad patikrinti priskirto teisejo prane5ejo pakeitirnai
buvo atlikti esant teisiniam pagrindui ir tinkamai tai jforminus: priimant nutartj del teisejo nusiSalinimo,

taip pat remiantis registruotais tarnybiniais prane5imais ir jq pagrindu priimtais isakymais del teisejq
darbo krDvio sumaZinimo ir bylq perskirstymo atsiZvelgiant i Taisykliq 20 punkt4.

Vertinama, kad paskirstant bylas yra laikomasi istatymq, priimti visi teises aktai bUtini lstatymq
ir kitq teises aktq igyvendinimui, nustatyta, kad bylq perskirtq rankiniu bDdu, nesant tam teiseto pagrindo,

nera.20lgm.balandZio ld.TeismopirmininkoisakymuNr.TP-24patvirtintame2019 m.organizacines
veiklos prieZiDros plane yra numatyta savikontroles priemone - ivertinti bylq, kurios paskirtos netaikant
automatizuoto bylq paskirstymo modulio, pagrindq pagristum4. Be to, Lietuvos Respublikos specialiqjq

tyrimq tarnyba 2019 m. liepos 29 d. iSvadoje del korupcijos rizikos analizes teismuose paZeidimq
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nenustate, o pateikti pasifilymai yra sisteminiai, kuriq
vienas teismas igyvendinti negali.

Darytina iSvada, kad Sioje srityje veiksmq atlikimo tvarka yra skaidri, kadangi yra itvirtinti
sprendimq priemimo principai, ai5kUs kriterijai, veiksmingai funkcionuoja vidaus kontroles sistema,
nustatyta tvarka nesuteikia igaliojimq veikti savo nuoZiDra.

2. Teismo kanclerio 2019 m. vasario 26 d. isakymu Nr. T-32 patvirtintas Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo darbuotojq privadiq interesq deklaracijq tvarkymo apra5as. Tuo padiu isakymu

Teismo konsultantd (atliekanti personalo administravimo funkcij4) paskirta atsakinga uZ privadiq
interesq deklaracijq priemim4, kontrolg

ir

konsultavim4, taip pat atnaujintas s4ra5as pareigq, kurias

Teisme einantys asmenys, privalo deklaruoti privadius interesus. Nustatyta, kad atsakinga darbuotoja kas
pusmet! siundia Teismo darbuotojams priminimus apie privadiq interesq deklaracijq atnaujinim4.

LITEKO bylq skirstymo modulis nera susietas su Interesq deklaravimo informacine sistema
(IDIS), tadiau paZymetina, kad prie3 skiriant administracing byl4 konkrediam teisejui, bylas skirstantis
asmuo visada patikrina bylos elektroning kortelg. Patikrinama, ar bylos korteleje nera duomenq, i5 kuriq

akivaizdu, jog bylos negalima paskirti tam tikram teisejui, teisejas dalyvavo nagrinejant by14 arba vykde

mediacijq byloje). Esant tokiems duomenims, byla neskiriama tam teisejui. Taip pat patikrinama, ar
byloje nera duomenq, galindiq duoti pagrindo manyti, jog byla negaletq bUti paskirta tam tikram teisejui

(pvz., yra abejone, ar proceso Salis nera teisejo giminaitis ir pan.). Tokiu atveju apie tai praneSama
teisejui, del kurio galimybes nagrineti konkredi4 byl4 kilo abejones (Taisykliq I I punktas). Sios
procedilros kontrole atliekama per teisejo nu5alinimo (nusiSalinimo) institut4. Esant Lietuvos
Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo 44 straipsnio

2 dalyje nustatytiems

nuSalinimo

pagrindams teisejo nu5alinimo klausimas i5sprendZiamas Sio istatymo nustatyta tvarka. Kitais atvejais

teismo pirmininkas tam tikros bylos ar tam tikro pobUdZio bylq nurodytam teisejui neskyrimo klausim4
iSsprendZia motyvuotu patvarkymu (Taisykliq

1

2 punktas).

Vertinama, kad nesant bendro funkcionalumo tarp LITEKO
sistemos, ivertinti galim4 intereso konflikt4 pries skiriant byl4 galima

ir privadiq

interesq deklaravimo

tik rankiniu budu. Byl4 paskyrus

nagrineti galimo interesq konflikto pa5alinimas vykdomas per teisejo nuSalinimo (nusi5alinimo)
institut4.
Siekiant uZtikrinti galimo intereso konflikto identifikavim4 dar iki bylos paskyrimo,
tikslinga sudaryti
bendr4 galimq interesq konflikto situacijq s4ra34 pagal pateiktas teisejq privadiq
interesq deklaracijas,
kuris bDtq periodiSkai atnaujinamas. Sis s4ra5as kiekvien4 kartq butq tikrinamas
skiriant konkredi4 byl4
nagrinejimui, be to Specialiqjq tyrimq tamybasiIlo
ivesti bendr4 funkcionalum4 tarp LITEKO ir Interesq
deklaravimo informacines sistemos, kuris bus sprendZiamas bendrai visai teismq
sistemai. Nors Teisme
ir buvo gauti skundai del galimai Sali5ko bylos nagrinejimo (praSymai atnaujinti procesq,
neprocesiniai

skundai), tadiau veftinamu laikotarpiu

jie nepasitvirtino. Si[lytina imtis papildomq

organizaciniq
priemoniq identifikuoti atvejus, kai byloje yra gaunamas skundas del teisejo (-q)
Sali5kumo.
Darytina iSvada, kad nors Sioje vertinamoje srityje ir egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo
tikimybe, tadiau vertinamu laikotarpiu nebuvo nustatyta faktq, patvirtinandiq,
kad buvo kilg itarimai del
galimq paZeidimq vie5q ir privadiq interesq konflikto srityje.

3'

Teisme vie5ieji pirkimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesqjq
pirkimq
istatymu, Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. lS-97 patvirtintu
MaZos vertes pirkimq tvarkos apraSu bei Teismo kanclerio 2017 m.liepos
24 d. jsakymu Nr. T-76
patvirtintomis Teismo maZos vertes pirkimq tvarkos apraSo taisyklemis.
Teisme sudaryta vie5qjq pirkimq
komisija, paskirtas uZ pirkimus atsakingas asmuo. Nuo 2019 metq vasario
menesio yra paskirti trys
pirkimq organizatoriai. 2019 m. I ketvirti vie5qiq pirkimq komisijos nariai ir pirkimq
organizatoriai
atsinaujino neSaliSkumo ir konfidencialumo pasiZadejimus. Naujai paskirtas pirkimq
organizatorius buvo
supaZindintas su atmintine, kurioje nurodyta, kaip taisyklingai atlikti pirkimus,
proced[rq eiliSkumas,
sudaryta galimybe dalyvauti vie5qjq pirkimq mokymuose. Kadangi vertinant
pirkimus ankstesniais
metais buvo pastebeta, kad perkant kai kurias prekes, pavyzdLiui informaciniq
technologijq srityje,
pasitaikydavo atvejq, kai pateikti pasiulymus siDloma tiems patiems
trims tiekejams ir pirkimo laimetojas
pasikartodavo, buvo priimtas sprendimas informaciniq technologijq
srityje vykdant maZos vertes
pirkimus isplesti tiekejq rat4 iki 5 ar net 7 tiekejq arba neatsiZvelgiant j pirkimq
vertg prekes ar paslaugas

privalomai pirkti per CPo LT. Vertinamuoju laikotarpiu tokiq pasikartojimq
nenustatyta. Dauguma
pirkimq informaciniq technologiiq srityje atliekama per cpo LT.
PaLymetina, kad teisme periodi5kai vyksta pasitarimai, kokiu bDdu
atlikti pirkimus, aptariamos
kylandios problemos, neaiSkumai, identifikuojamos bei
pirkimq
galimos

ivertinamos

rizikos.

proced[ros

derinamos su atsakingu asmeniu bei Teismo kancleriu. Pastebetina,
kad pirmenybe teikiamapirkimams,

atliekamiems per CPO. Sudarytos pirkimq sutartys laiku skelbiamos CVP IS, ataskaitos apie pirkimus,

kuriq metu sudarytos Zodines sutartys, kiekvien4 menesj skelbiamos internetiniame tinklalapyje, nors to
nereikalauj a teises aktai.

Vertinama, kad vieSqjq pirkimq srityje sprendimq priemimo, veiksmq atlikimo tvarka yra skaidri
del vidaus teises aktuose itvirtintq principq, aiSkiq kriterijq, nuolat vykdomo pirkimq proceso tobulinimo

bei kontroles. Skundq del organizuotq pirkimq nera, be to, paLymetina, kad Teismas vykdo tik maZos
vertes pirkimus.

Darytina i5vada, kad analizuojamoje veiklos srityje yra laikomasi istatymq, kitq teises aktq, taip

patyra priimti teises aktai butini istatymq igyvendinimui. Nors Sioje vertinamoje srityje ir egzistuoja

didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe, tadiau vertinamu laikotarpiu nebuvo nustatyta faktq,
patvirtinandiq, kad buvo kilg itarimai del galimq paZeidimq vie5qjq pirkimq srityje.
4. Personalo valdymas ir administravimas atitinka tiek vidaus, tiek iSores teises aktq reikalavimus.

Tinkamai igyvendintos Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Teismq istatymo,
Lietuvos Respublikos Valstybes tarnybos lstatymo (toliau

-

Valstybes tarnybos istatymas), Lietuvos

Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkridio 28 d. nutarimo

Nr.

1176 ,,Del Lietuvos Respublikos

valstybes tarnybos istatymo igyvendinimo", Teismo nuostatLl, Teismo darbo tvarkos taisykliq
nuostatos. Nuo 2019 m. sausio
ir

ji

ir

kt.

I d. i5 esmes pasikeite Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatymas

igyvendinantys teises aktai. Teismo kanclerio 2018 m. liepos 30 d. isakymu Nr. T-53 ,,Del valstybes

tarnautojq pareigybiq vertinimo komisijos sudarymo" buvo sudaryta valstybes tarnautojq pareigybiq

vertinimo komisija, kuri ivertinusi Teisme dirbandiq valstybes tarnautojq pareigybes nustate, kad
2018 m. rugsejo 7 d. jsakymu Nr. T-62 patvirtintame valstybes tarnautojq pareigybiq s4ra5e, pareigybiq,

kurios Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatymo 2 straipsnyje apibreLtai valstybes tarnautojo
s4vokai, nera. Atsitiktines atrankos b[du patikrinti pareigybiq apraSymai atitinka Valstybes tarnautojq

pareigybiq apraSymo
padaliniq uZdavinius

ir

vertinimo metodikos reikalavimus, pareigybese nurodyta paskirtis atitinka

ir funkcijas, tinkamai

nustatytas pavaldumas. Pareigybiq apraSymuose nustatyti

specialieji reikalavimai atitinka pareigybes paskirtis ir pareigybes apra5ymuose nustatytas veiklos sritis

ir funkcijas. Pasikeitus Valstybes tarnybos istatymui i5nyko valstybes tarnautojq kvalifikacines klases.
Atsitiktines atrankos b[du patikrinus asmens bylas buvo ivertinti kiekvienai pareigybei patvirtinti
koeficientai. PaZymetina, kad nustatant pareigybei koeficient4 buvo laikomasi teises aktq, priedas uZ

kvalifikacinq klasg tinkamai inkorporuotas

i

pareiging alg4, koeficientq padidinimai nustatyti tik

Valstybes tarnybos istatyme nustatytas atvejais, kai perskaidiuotas koeficientas nesiekia minimalios
istatyme nustatytos koeficiento ribos (pvz. vyriausiojo specialisto pareigybe).

2018 m' birZelio

l4 d. Teismo kanclerio isakymu Nr. T - 45 buvo patvirtinta nuotolinio

darbo

tvarka. Tvarkoje yra reglamentuoti elektronines informacijos saugos reikalavimai (pvz.
negalima
naudotis neapsaugotu internetiniu ry5iu, saugoti prisijungimo duomenis prie
vidiniq ir i5oriniq tinklq ir
kt.). Teismas papildomai sudare sutarti del saugaus elektroninio pa5to naudojimo.
201 8 m. gruodZio menesi siekiant iSsiaiSkinti Teismo darbuotojq poZiDr!
bei Zinias apie korupcij4,

buvo vykdoma darbuotojq anonimine apklausa ,,Korupcijos pasireiskimo tikimybd
Teisme,,. Anketos
buvo iSsiqstos visiems Teismo darbuotojams teisejams, valstybes tarnautojams
ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis, tadiau anketas uZpilde tik 21,62 yo Teisme
dirbandiq darbuotojq.
Nutarta, kad tokiq duomenq nepakanka apklausos rezultatq isvadoms padaryti,
todel ketinama atlikti
pakartotini anketq pildym4 2019 m.2019 m. balandZio 25 d. Teismo
darbuotojams buvo suorganizuori
Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos Antikorupcinio Svietimo
skyriaus mokymai.
2019 m' sausio l6 d. Teismo pirmininko
lsakymu ,,Del Informacijos apie paZeidimus tvarkos
nustatymo" buvo igyvendintos Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos jstatymo
nuostatos, patvirtinta

vidiniu kanalu apie paZeidimus tvarka bei paskirtas asmuo atsakingas uZ vidinio
kanalo
administravim4. Tikrinamu laikotarpiu jokiq praneSimq apie paZeidimus
nebuvo gauta.
praneSimq

vertinama, kad personalo valdymo

ir

administravimo srityje sprendimq priemimo, veiksmq

atlikimo tvarka yra skaidri del vidaus teises aktuose
itvirtintq principq, aiSkiq kriterijq, atsakingq asmenq,
pareigybiq apra5ymuose aiSkiai apibreZtq
lgaliojimq, laiku ir tinkamai atliekamq funkcijq.
Darytina isvada, kad analizuojamoje veiklos srityje yra laikomasi
istatymq, kitq teises aktq taip
pat yra priimti teises aktai butini
istatymq igyvendinimui, nuolat vyksta vidaus teises aktq, pareigybiq
aprasymq atnaujinimas

ir

kontrole, siDlytina atlikti pakartoting darbuotojq apklaus4 del korupcijos
pasireiskimo tikimybes teisme raginant visus teismo darbuotojus
aktyviai pildyti anketas siekiant
identifikuoti Teismui gresiandias rizikas ar galimybes.
Vertinamq teismo veiklos sridiq analize pateikiama pagal Metodikos
l2 p. nurodytus korupcijos
pasireiSkimo tikimybes kriterijus:
Padaryta arbo galimai padaryta korupcinio pobfidiio nusikalstama
veika.
Teisme per analizuojam4 laikotarp! nebuvo uzfiksuota, kad
isiteisejusiu nuosprendZiu bDtq
pripaZinta padaryta korupcinio pobDdZio nusikalstama veika
arba vyksta baudZiamasis procesas del
galimai padarytos korupcinio pobudZio nusikalstamos veikos.
Padarytas arba galimui padarytas kitas korupcinio pobildi,io teisis paieidimas.

Tiriant Teisme gautus skundus korupcinio pobDdZio veikq vertinamose Teismo veiklos srityse
nenustatyta. Del tokiq veikq nebuvo atlikta tyrimq ir Teismo iniciatyva. Komisija neturi duomenq apie

tai, kad tokios veikos biitq nustatytos ar tiriamos kitq institucijq.
Teismo darbuotoj4funkcijos, uidaviniai, darbo ir sprendimq pridmimo tvarka bei atsakomybd

nira i1samiai reglamentuoti.
Teismo darbuotojq funkcijos, igyvendinami uZdaviniai, darbo

ir sprendimq priemimo

tvarka,

principai, kriterijai, terminai, pavaldumas, atskaitingumas bei atsakomybe yra i5samiai reglamentuoti
Teismo nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklese, padaliniq, skyriq nuostatose, pareigybiq apra5ymuose,

bei kituose teismo veikl4 reglamentuojandiuose vidaus dokumentuose, su kuriais darbuotojai yra
supaZindinami nustatyta tvarka. Pareigybiq apraSymai ir kiti vidaus administravimo aktai yra nuolat
atnaujinami, perZi[rimas jq aktualumas. Darbuotojai vadovaujasi veiklos etikos principais, kurie itvirtinti
Lietuvos Teismq istatyme, Teisejq etikos kodekse, Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatyme,
vertinama, kad Siuose teises aktuose veiklos etikos principai yra iSsamiai aptarti.

Daugiausia priimami sprendimui (nesusr,jg su teisingumo vykdymu), kuriems nereikia kitos
valsty bds

ar savivaldy bds istaigos patvirtinimo.

I5 analizuojamq veiklos sridiq 5i kriterijq atitinka vieSqjq pirkimq sritis. UZ visus atliekamus
pirkimus bei atsiskaitymus teikiamos i5samios finansines ataskaitos, visos sutartys skelbiamos CVP IS,
metine ataskaita teikiama Viesqjq pirkimq tarnybai, papildomai, nors tai nera numatyta teises aktuose,
apie visus atliekamus maZos vertes pirkimus, i5skyrus tuos, kurie paskelbti CVP IS, skelbiama Teismo

internetineje svetaineje. Siame kontekste aktualu yratai,jog Teismo atliekamq vie5qiq pirkimq apimtys
nera dideles, nes, dideles vertds pirkimus atlieka centralizuotai Nacionaline teismq administracija.

Naudojama valstybis ar tarnybos paslapti sudaranti informaciia.
Teisme yra darbuotojq, kurie dirba su islaptinta informacija, todel tiriama veiklos sritis
su islaptinta informacija

-

-

darbas

atitinka 5i kriterijq.

Ankstiau atlikus korupcijos rizikos analizg, buvo nustatyta veiklos trilkumry.
Specialiqjq tyrimq tarnyba 2019 m. balandZio - liepos menesi atliko korupcijos rizikos

analtzE

Lietuvos Auk5diausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo, Vilniaus apygardos, Kauno apygardos, Vilniaus apygardos administracinio, Vilniaus miesto
apylinkes, Alytaus apylinkes

ir

PaneveZio apylinkes teismuose

bylq paskirstymo teisejams ir teisejq

kolegijq sudarymo ir atrankos kolegijq sudarymo Lietuvos Auk5diausiajame Teisme srityse. Lietuvos
Respublikos specialiqjq tyrimq tarnyba paZeidimq Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
nenustat€, pastabq nebuvo pateikta.

tai, kas iSdestyta ir vadovaudamasis Korupcijos prevencijos jstatymo 6
straipsniu, Metodika, vertinu jog viesq ir privadiq interesq derinimo, vieSqjq
pirkimq veiklos srityse
AtsiZvelgdamas

i

nustatyta didele korupcij os pasireiskimo tikimybe. Rekomenduoj

u:

1' Sudaryti nuolat atnaujinam4 s4ra54 apie galimas interesq konfliktq situacijas,
kuris butq
naudojamas skirstant bylas;

2' Atliktipakartoting darbuotojq

apklaus4 del korupcijos pasireiSkimo tikimybes teisme, raginant

visus teismo darbuotojus aktyviai pildyti anketas;

3' Imtis papildomq organizaciniq priemoniq identifikuoti atvejus, kai byloje yra

gaunamas

skundas del teisejo (-q) SaliSkumo;

4'

Vadovautis teismo veikroje taikomais etikos principais;

5. Tgsti vidaus teises aktq vertinim4 antikorupciniu poZinriu;
6. organizuoti Teismo atstovq dalyvavim4 antikorupciniq mokymq programose;

7' UZtikrinti nuolating teismo veiklos

stebesen4, siekiant uZkirsti

keli4 bet kokiai tikimybei del

korupcijos pasireiSkimo.

Teismo

pirmininka,

Gintaras KryZevidius
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