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Marijampolės apylinkės teismo antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas 2018-2019 metams, patvirtintas teismo
pirmininko 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1RV-187
1.1.1. vadovaujantis Teisėjų
Antikorupcinė
Išanalizuota korupcijos
kiekvienų
Antikorupcinė komisija atliko teismo veiklos
tarybos patvirtinta
komisija
pasireiškimo tikimybė teisme ir metų III
sričių įvertinimą laikotarpiu nuo 2018 m. III
teismo
antikorupcinės
priemonių
planas
Korupcijos
pasireiškimoprogramos įgyvendinimo
surašyta
motyvuota
išvada.
ketvirtis
ketvirčio pradžios iki 2019 m. II ketvirčio
tikimybės Lietuvos
pabaigos, ir surašė vertinimo aprašymą.
Respublikos teismuose
Vertinimo aprašymas pateiktas 2019 m. rugsėjo
nustatymo metodika,
27 d. susipažinti teismo pirmininkui. Motyvuota
atlikti korupcijos
išvada nebuvo rengiama, kadangi vertinimo
pasireiškimo tikimybės
metu nustatyta, kad neegzistuoja didelė
nustatymą teisme.
korupcijos tikimybė vertintose veiklos srityse.
Eil.
Nr.

Priemonės (darbai)

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

Teismo
pirmininkas,
Antikorupcinė
komisija

Laiku ir tinkamai reaguota į 2019-2020 m. Skundų, susijusių su korupcijos pasireiškimo
fizinių ir juridinių asmenų
tikimybe vertinamuoju laikotarpiu negauta.
skundus (prašymus, pareiškimus
ir kt.), susijusius su korupcijos
pasireiškimo tikimybe teisme,
nustačius
poreikį,
pateikti
pasiūlymai bei sprendimo būdai
ir (ar) patobulinti teisės aktai.
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2.1.1 dalyvauti įvairiose
dalykiniuose susitikimuose
su visuomenės atstovais,
nuo kurių aktyvumo
priklauso bendras visos
valstybės korupcijos lygis.
3.1.1. dalyvauti susitikimuose su
visuomenės atstovais, nuo
kurių aktyvumo priklauso
bendras visos valstybės
korupcijos lygis
(advokatais,
visuomeninėmis
organizacijomis ir kt.).

Teismo
pirmininkas

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

2019-2020 m. Teismas nuolat keičiasi turima informacija apie
taikomas korupcijos prevencijos priemones ir
jų efektyvumą, atsižvelgia į kitų teismų
gerosios praktikos taikymą korupcijos
prevencijos srityje.

Teismo
pirmininkas

Prisidedama prie antikorupcinės 2019-2012 m. Vykdytuose susitikimuose su kitų institucijų
kultūros kūrimo.
(prokuratūros, policijos) atstovais buvo aptarti
korupcijos prevencijos klausimai.

3.2.1. teismo internetinėje
svetainėje paskelbti
Programą ir jos
įgyvendinimo priemonių
planą.
3.2.2. teismo internetinėje
svetainėje skelbti
Programos priemonių
plano įgyvendinimo
stebėsenos ir įvertinimo
rezultatus (ataskaitą).
4.1.1. parengti Programos
įgyvendinimo priemonių
planą 2021-2022 m.

Informacinių
technologijų
skyriaus vedėjas

Programos ir jos įgyvendinimo 2020 m. IV
priemonių planų viešumas.
ketvirtis

Teismo internetinėje svetainėje paskelbta
Antikorupcinė programa, taip pat
ir
Antikorupcinės
programos
įgyvendinimo
priemonių planas 2019-2020 metams.

Informacinių
technologijų
skyriaus vedėjas

Programos priemonių plano
kiekvienų
įgyvendinimo stebėsenos ir
metų IV
įvertinimo rezultatų (ataskaitos) ketvirtis
viešumas.

Teismo internetinėje svetainėje paskelbta
ataskaita apie Programos priemonių plano 2019
metų įgyvendinimo stebėsenos ir įvertinimo
rezultatus.

Antikorupcinė
komisija

2020 m. IV
ketvirtis

Priemonė bus įgyvendinta iki 2020 m. gruodžio
31 d.

4.2.1. atlikti Programos
įgyvendinimo priemonių
efektyvumo ir
rezultatyvumo vertinimą,
parengti ataskaitą.

Antikorupcinė
komisija

Užtikrintas Programos
įgyvendinimo ilgalaikiškumas,
parengtas programos
įgyvendinimo priemonių planas
2021-2022 m.
Savalaikis ir tinkamas
Programos įgyvendinimo
priemonių vykdymas.

kiekvienų
metų III
ketvirtis

2019 m. III ketvirtyje ataskaita apie Programos
priemonių plano įgyvendinimą parengta.
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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.
5.2.1. teisme dirbantiems
asmenims teikti
individualias konsultacijas
žodžiu, padedančias jiems
atpažinti veikas, turinčias
korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos
požymių bei skatinti apie
šias veikas pranešti
Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų
tarnybai.

Teismo
pirmininkas/
Antikorupcinė
komisija

Užtikrinta teismo darbuotojų
atsakomybė už padarytas
korupcinio pobūdžio veikas.

2019-2020 m. Vertinamuoju laikotarpiu teisme pranešimų
apie teismo darbuotojų korupcinio pobūdžio
veikas gauta nebuvo.

Antikorupcijos
komisijos
pirmininkas

Užtikrinti teisme dirbančių
asmenų gebėjimus atpažinti
veikas, turinčias korupcinio
pobūdžio nusikalstamos veikos
požymių ir į jas tinkamai
reaguoti.

2019-2020 m. Vertinamuoju laikotarpiu pareikštų
teisme
pageidavimų nebuvo gauta.
dirbančiam
asmeniui
pareiškus
pageidavimą

Antikorupcinės komisijos pirmininkė
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