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ATASKAITA APIE KAUNO APYGARDOS TEISMO ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 2021-2022 METAMS 
ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS IR VERTINIMO REZULTATUS

2022-  Nr. V27-
Kaunas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų antikorupcinės programos, patvirtintos Teisėjų tarybos 2012 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 13p-157-
(7.1.2), 15 punktu, teikiame ataskaitą apie Kauno apygardos teismo antikorupcinės programos priemonių plano 2021 – 2022 metams įgyvendinimo stebėsenos 
ir vertinimo rezultatus.

Kauno apygardos teismo antikorupcinės programos priemonių planas 2021 – 2022 metams buvo patvirtintas Kauno apygardos teismo pirmininko  
2020 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V1-101.  

Elektroninio dokumento nuorašas
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Eil.
Nr.

Tiksl
as

Uždavinys Priemonė Įvykdymo 
terminai

Vykdytojai Rezultatų 
vertinimo 
kriterijai

Duomenys apie 
priemonių 

įgyvendinimą
1.1.1. vadovaujantis 
Teisėjų tarybos 
patvirtinta Korupcijos 
pasireiškimo tikimybės 
Lietuvos Respublikos 
teismuose nustatymo 
metodika, atlikti 
korupcijos pasireiškimo 
tikimybės nustatymą 
teisme.

kiekvienų metų 
III ketv.

Teismo 
pirmininkas/ 
Antikorupcinė 
komisija

Atliktas 
korupcijos 
pasireiškimo 
teisme tikimybės 
vertinimas ir 
esant poreikiui 
surašyta 
motyvuota išvada. 

2021-07-27 Nr.  
V27-1 atliktas 
teismo veiklos 
sričių vertinimas 
pagal Korupcijos 
prevencijos 
įstatymo 
numatytus 
kriterijus ir 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės 
Lietuvos 
respublikos 
teismuose 
nustatymo 
metodiką.
Pasikeitus 
įstatyminei bazei 
2022 metais, 
pasikeitus 
įstatyminei bazei, 
vertinimas 
nebeatliekamas. 

1. Maži
nti 
koru
pcijo
s 
tikim
ybę

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

1.1.2. Nustačius 
korupcijos pasireiškimo 
tikimybę sudaryti 
veiksmų planą jai 
sumažinti.

kiekvienų metų 
IV ketv.

Teismo 
pirmininkas /
Antikorupcinė 
komisija

Veiksmų plano 
sudarymo 
savalaikiškumas 
ir pateikimas 
teismo 

2021 m.  atlikus 
teismo veiklos 
sričių vertinimą, 
komisijos 
vertintose srityse 
didelės korupcijos 

2 / 8



3

pirmininkui dėl 
įgyvendinimo

pasireiškimo 
tikimybės nebuvo 
nustatyta.

1.2. išnagrinėti 
fizinių ir 
juridinių 
asmenų skundus 
(prašymus, 
pareiškimus ir 
kt.), susijusius 
su korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybe;

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

2021-2022 m. Teismo 
pirmininkas, 
Civilinių ir 
Baudžiamųjų bylų 
skyrių 
pirmininkai

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.

Per 2021 m. ir 
2022 m. Teismo 
pirmininkas, 
Baudžiamųjų bylų 
ir Civilinių bylų 
skyrių 
pirmininkai 
analizavo gautus 
fizinių, juridinių 
asmenų skundus 
ir pateikė į juos 
atsakymus. Tarp 
pateiktų skundų 
nebuvo susijusių 
su korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybe teisme.

2. Pagal 
komp
etenc
iją 
vykd
yti 
koru
pcijo
s 
preve
nciją

2.1. palaikyti 
glaudžius 
tarpinstitucinius 
ryšius ir 
bendradarbiauti 
su kitomis 
valstybės 
institucijomis, 
dalyvauti 
įvairiuose 
dalykiniuose 
susitikimuose 
bei keistis 
turima 

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

2021-2022 m. Teismo 
pirmininkas, 
Civilinių ir 
Baudžiamųjų bylų 
skyrių 
pirmininkai

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

2021 metų 
laikotarpiu 
vykdytuose 
susitikimuose su 
kitų institucijų 
atstovais ar 
nuotoliniuose 
pasitarimuose 
buvo aptartos 
korupcijos 
pasireiškimo 
galimybės ir 
prevenciniai 
aspektai. 2022 
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informacija apie 
taikomas 
korupcijos 
prevencijos 
priemones ir jų 
efektyvumą.

metų gegužės 
mėnesį 
bendradarbiaujant 
su Specialiųjų 
tyrimų tarnybos 
atstovais, 
prevencijos 
tikslais, Kauno 
apygardos teismo 
darbuotojams 
buvo skaitoma 
paskaita. 

3.1. skatinti ir 
koordinuoti 
glaudesnį ir 
aktyvesnį teismo 
bendradarbiavim
ą su visuomene 
bei žiniasklaida, 
ugdant 
visuomenės 
narių 
pilietiškumą ir 
nepakantumą 
negerovėms;

3.1.1. dalyvauti 
susitikimuose su 
visuomenės atstovais, 
nuo kurių aktyvumo 
priklauso bendras visos 
valstybės korupcijos 
lygis (advokatais, 
visuomeninėmis 
organizacijomis ir kt.).

2021-2022 m. Teismo 
pirmininkas 
Civilinių ir 
Baudžiamųjų bylų 
skyrių 
pirmininkai

Prisidedama prie 
antikorupcinės 
kultūros kūrimo.

Teisme yra 
nustatytas 
priėmimo pas 
teismo pirmininką 
ir skyrių 
pirmininkus 
laikas, kurių metu 
yra vykdomi 
susitikimai su 
piliečiais ir 
visuomenės 
atstovais.

3. Kurti 
antik
orupc
inę 
kultū
rą

3.2. užtikrinti 
teismo veiklos 
viešumą (rengti 
spaudos 
konferencijas, 
skelbti 

3.2.1.  teismo 
internetinėje svetainėje 
paskelbti 
Antikorupcinės 
programos 
įgyvendinimo 
priemonių planą 2023-
2024  metams.

2022 m. IV ketv. Teismo 
pirmininko 
padėjėjas ryšiams 
su žiniasklaida ir 
visuomene

Antikorupcinės 
programos 
įgyvendinimo 
priemonių plano 
viešumas.

Pasikeitus 
įstatyminei bazei, 
priemonė tapo 
nebeaktuali. 
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pranešimus ir 
pan.).

3.2.2. teismo 
internetinėje svetainėje 
paskelbti 
Antikorupcinės 
programos priemonių 
plano  įgyvendinimo 
stebėsenos ir įvertinimo 
rezultatus (ataskaitą).

kiekvienų metų 
III ketv.

Teismo 
pirmininko 
padėjėjas ryšiams 
su žiniasklaida ir 
visuomene

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

Ataskaita 
paskelbta 
internetinėje 
svetainėje. 

4.1. kas dvejus 
metus sudaryti 
Antikorupcinės 
programos 
įgyvendinimo 
priemonių planą, 
kuriame būtų 
numatyti 
programos 
įgyvendinimo 
tikslai, 
uždaviniai, 
priemonės, 
įvykdymo laikas 
ir vykdytojai;

4.1.1. parengti 
Antikorupcinės 
programos 
įgyvendinimo 
priemonių planą 2023-
2024 m.;

2022 m. IV ketv. Teismo 
pirmininkas 
(tvirtina)
/
Antikorupcinė 
komisija (rengia 
projektą)

Užtikrintas 
Antikorupcinės 
programos 
įgyvendinimo 
ilgalaikiškumas, 
parengtas 
programos 
įgyvendinimo 
priemonių planas 
2023-2024 m.

Pasikeitus 
įstatyminei bazei, 
priemonė tapo 
nebeaktuali.

4. Užtik
rinti 
efekt
yvų 
Progr
amos 
įgyve
ndini
mą

4.2. kasmet 
vertinti 
Antikorupcinės 
programos 
įgyvendinimo 
priemonių 
rezultatus;

4.2.1. atlikti 
Antikorupcinės 
programos 
įgyvendinimo 
priemonių efektyvumo 
ir rezultatyvumo 
vertinimą, parengti  
ataskaitą;

kiekvienų metų 
III ketv.

Antikorupcinė 
komisija

Savalaikis ir 
tinkamas 
Antikorupcinės 
programos 
įgyvendinimo 
priemonių 
vykdymas.

Einamųjų 2022 
metų III ketv. 
atlikus 
Antikorupcinės 
programos 
įgyvendinimo 
priemonių 
rezultatyvumo ir 
efektyvumo 
vertinimą buvo 
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parengta ši 
ataskaita.

5.1. išanalizuoti 
pagrįstus 
įtarimus dėl 
teismo 
darbuotojų 
korupcinio 
pobūdžio veikų, 
o pasitvirtinus 
informacijai, 
pranešti apie tai 
korupcinio 
pobūdžio veikas 
tiriantiems 
subjektams.

5.1.1. gavus pranešimą 
ar pagrįstai įtariant 
teismo darbuotojus dėl 
korupcinio pobūdžio 
veikų, išanalizuoti 
susidariusią situaciją, 
prireikus teikti siūlymus 
dėl prielaidų korupcijai 
atsirasti ir plisti 
pašalinimo.

2021-2022 m. Teismo 
pirmininkas/
Antikorupcinė 
komisija

Užtikrinta teismo 
darbuotojų 
atsakomybė už 
padarytas 
korupcinio 
pobūdžio veikas.

2021 metų ir 2022 
metų laikotarpiu 
Kauno apygardos 
teisme nebuvo 
gauta pagrįstų 
pranešimų apie 
darbuotojų 
korupcinio 
pobūdžio 
veiksmus, tokių 
veiksmų 
nenustatyta ir 
atliekant vidinius 
teismo veiklos 
patikrinimus.

5. Didin
ti 
teism
o 
darbu
otojų 
atsak
omyb
ę ir 
atska
itom
ybę

5.2. Vykdyti 
teismo 
darbuotojų 
viešųjų ir 
privačių interesų 
derinimo 
stebėseną, 
užtikrinti, kad 
priimant 
sprendimus 
pirmenybė būtų 
teikiama 
viešiesiems 
interesams bei 
įtvirtinti 
priimamų 

5.2.1.  Analizuoti, ar 
asmenys, pagal Viešųjų 
ir privačių interesų 
derinimo  valstybinėje 
tarnyboje įstatymą 
privalantys teikti 
privačių interesų 
deklaracijas, jas teikia 
savalaikiai, teisės 
aktuose nustatytais 
terminais

 

Periodiškai, kas 
ketvirtį 
apibendrinti 
duomenys raštu 
teikiami teismo 
pirmininkui. 

Teismo kancleris Privačių interesų 
deklaracijų 
pateikimas 
Lietuvos 
Respublikos 
viešųjų ir privačių 
interesų derinimo 
valstybinėje 
tarnyboje 
įstatyme 
nustatytais 
terminais 

Priemonė 
vykdoma nuolat. 
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sprendimų 
nešališkumą

Antikorupcinės komisijos pirmininkas                                                                                                                                                 Marius Bartninkas

7 / 8



DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Kauno apygardos teismas
Dokumento pavadinimas (antraštė) Ataskaita apie Kauno apygardos teismo Antikorupcinės 

programos priemonių plano 2021-2022 metams įgyvendinimo 
stebėsenos ir vertinimo rezultatus

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-10-04 Nr. V27-1
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo 
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0
Parašo paskirtis pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Marius Bartninkas

Pirmininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-10-04 10:09:44 GMT+03:00
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-10-04 10:09:46 GMT+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-08-23 11:49:10 GMT+03:00 - 2024-08-22 11:49:10 

GMT+03:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų 
vientisumui užtikrinti

-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas 

Lietuvos teismų informacinė sistema

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-
ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
(2022-10-04 10:07:39)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir 
ją atspausdinęs darbuotojas

Nuorašą suformavo LITEKO 2022-10-04 10:07:39

Paieškos nuoroda -
Papildomi metaduomenys -

8 / 8


	pfx13713268997844755538sfx.docx
	proreport_2371830397466828689__proreport_2371830397466828689__.pdf

