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Šiauliai 

 

Priemonė Įvykdymo 

terminai 

Vykdytojai Rezultatų vertinimo 

kriterijai 

Duomenys apie priemonių įgyvendinimą 

Vadovaujantis Teisėjų tarybos 

patvirtinta Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės  teismuose nustatymo 

metodika, atlikti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą 

teisme 

kiekvienų 

metų III ketv. 

Antikorupcinė 

komisija 

Išanalizuota korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

teisme ir surašyta 

motyvuota išvada. 

2016 m. rugsėjo 28 d. atliktas teismo 

pirmininko nustatytų veiklos sričių (viešųjų 

pirkimų, turto valdymo, strateginio planavimo) 

įvertinimas, korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nenustatyta. 

2017 m. rugsėjo 25 d. atliktas teismo 

pirmininko nustatytų veiklos sričių (strateginio 

planavimo, bylų skirstymo, dokumentų 

registravimo) įvertinimas, korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nenustatyta. 

Peržiūrėti teismo vidaus teisės aktus ir 

įvertinti juos antikorupciniu požiūriu, 

prireikus imtis priemonių teismo vidaus 

teisės aktams tobulinti; 

2016-2017 m.  Teismo 

pirmininkas, 

skyrių 

pirmininkai, 

antikorupcinė 

komisija 

Peržiūrėti ir antikorupciniu 

požiūriu įvertinti, nustačius 

poreikį patobulinti  teismo 

vidaus teisės aktai. 

Laikotarpiu nuo 2016-07-01 iki 2017-06-30 

buvo pakeista eilės vidaus norminių aktų, 

reglamentuojančių bylų paskirstymą, 

procesinių dokumentų tvarkymą, funkcijas, 

dirbant su informacine sistema LITEKO, darbą 

su įslaptinta informacija  

Išnagrinėti fizinių ir juridinių asmenų 

skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.) 

antikorupciniu požiūriu, prireikus teikti 

siūlymus dėl galimų problemų 

2016-2017 m. Teismo 

pirmininkas, 

skyrių 

pirmininkai. 

Laiku ir tinkamai reaguota į 

fizinių ir juridinių asmenų 

skundus (prašymus, 

pareiškimus ir kt.), 

susijusius su korupcijos 

2016 – 2017 metais Šiaulių apygardos teisme 

negauta skundų (prašymų, pareiškimų), 

susijusių su korupcijos pasireiškimo tikimybe 

teisme. 
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sprendimo būdų ar teisės aktų 

tobulinimo; 

antikorupcinė 

komisija 

pasireiškimo tikimybe 

teisme. 

Dalyvauti įvairiuose dalykiniuose 

susitikimuose bei keistis turima 

informacija apie taikomas korupcijos 

prevencijos priemones ir jų efektyvumą; 

2016-2017 m. Teismo 

pirmininkas, 

pirmininko 

padėjėjas 

ryšiams su 

visuomene 

Palaikomi glaudūs 

tarpinstituciniai ryšiai bei 

perimama kitų valstybės 

institucijų geroji praktika 

korupcijos prevencijos 

srityje. 

Vykdytuose susitikimuose su kitų institucijų 

atstovais buvo aptarti korupcijos prevencijos 

klausimai, antikorupcinės komisijos nariai 

dalyvavo STT Šiaulių skyriaus organizuotame 

seminare apie korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymą, teisės aktų projektų 

antikorupcinį vertinimą 

Dalyvauti susitikimuose su visuomenės 

atstovais, nuo kurių aktyvumo priklauso 

bendras visos valstybės korupcijos 

lygis; 

2016-2017 m. Teismo 

pirmininkas, 

pirmininko 

padėjėjas 

ryšiams su 

visuomene 

Prisidedama prie 

antikorupcinės kultūros 

kūrimo. 

Vyko eilė susitikimų su visuomenės atstovais, 

teismas bendradarbiavo su kolegijų, Trečiojo 

amžiaus universiteto studentais, dalyvavo 

Šiaulių miesto muziejų naktyje, senjorų 

dienose, tokiu būdu prisidedama prie 

antikorupcinės kultūros kūrimo 

Teismo internatinėje svetainėje skelbti 

informaciją apie teismo vykdomus 

viešuosius pirkimus ir viešųjų pirkimų 

ataskaitas.  

2016-2017 m. Teismo 

informatikas, 

viešųjų 

pirkimų 

iniciatoriai 

Vykdomų viešųjų pirkimų 

viešumas ir skaidrumas.  

 

Šiaulių apygardos teismo interneto svetainėje 

talpinama informacija apie Šiaulių apygardos 

teisme vykdomus viešuosius pirkimus, viešųjų 

pirkimų planas 2016, 2017 metams, teismo 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, Viešųjų 

pirkimų ataskaita už 2016 metus, Viešųjų 

pirkimų suvestinės už 2017 m. pirmąjį pusmetį 

Parengti Programos įgyvendinimo 

priemonių planą 2017-2018 m. 

2016 m.  

IV ketv. 

Antikorupcinė 

komisija 

Užtikrintas Programos 

įgyvendinimo 

ilgalaikiškumas, parengtas 

programos įgyvendinimo 

priemonių planas 2017-

2018 m. 

Antikorupcinės programos priemonių 

įgyvendinimo planas 2017-2018 metams 

parengtas 

Teismo internetinėje svetainėje 

paskelbti Programos įgyvendinimo 

priemonių planus; 

2017 m. I ketv. Teismo 

informatikas 

Programos ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planų viešumas. 

Šiaulių apygardos interneto svetainėje 

paskelbta teismų antikorupcinė programa, 

Šiaulių apygardos teismo antikorupcinės 
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programos priemonių planas 2017-2018 

metams 

Atlikti Programos įgyvendinimo 

priemonių efektyvumo ir rezultatyvumo 

vertinimą, parengti ataskaitą. 

kiekvienų 

metų III ketv. 

Antikorupcinė 

komisija 

Savalaikis ir tinkamas 

Programos įgyvendinimo 

priemonių vykdymas. 

Parengtos ataskaitos apie programos 

priemonių plano įgyvendinimą 

Teismo internetinėje svetainėje skelbti 

Programos priemonių plano 

įgyvendinimo stebėsenos ir įvertinimo 

rezultatus; 

kiekvienų 

metų IV ketv. 

Teismo 

informatikas 

Programos priemonių plano 

įgyvendinimo stebėsenos ir 

įvertinimo rezultatų 

(ataskaitos) viešumas. 

Šiaulių apygardos teismo interneto svetainėje 

yra paskelbta 2016-09-28 ataskaita apie 

Programos priemonių plano įgyvendinimo 

stebėsenos ir vertinimo rezultatus 

Supažindinti visus darbuotojus su 

Programa ir jos įgyvendinimo priemonių 

planu 2017-2018 metams;  

2017 metų  

I ketv. 

Raštinės 

vedėja 

Palaikomas aukštas 

darbuotojų pilietiškumo lygis 

ir nepakantumas korupcijai.  

 

Visi darbuotojai supažindinti su Programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių planu 2017-2018 

metams 

Analizuoti teismo darbuotojų nušalinimo 

nuo interesų konfliktą sukeliančių 

sprendimų rengimo, svarstymo ar 

priėmimo atvejus;  

2016-2017 m. Antikorupcinė 

komisija 

Interesų konfliktų analizuojamu laikotarpiu 

nekilo 

Gavus pranešimą ar pagrįstai įtariant 

teismo darbuotojus dėl korupcinio 

pobūdžio veikų, išanalizuoti 

susidariusią situaciją, prireikus teikti 

siūlymus dėl prielaidų korupcijai 

atsirasti ir plisti pašalinimo. 

2016-2017 m. Teismo 

pirmininkas, 

antikorupcinė 

komisija 

Užtikrinta teismo 

darbuotojų atsakomybė už 

padarytas korupcinio 

pobūdžio veikas. 

Šiaulių apygardos teisme vertinamuoju 

laikotarpiu pranešimų apie darbuotojų 

korupcinio pobūdžio veiksmus negauta, tokių 

veiksmų nenustatyta. 

 

 

 

 Teismo pirmininkas      Vytautas Kursevičius 


