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2
ŽANGA
Europos Komisija 2003-11-05 pristat paskutin pažangos pranešim (Comprehensive Monitoring
Report) apie dešimties b sim j Europos S jungos (toliau – ES) valstybi pasirengim prisijungti prie ES
2004 met geguž , kuriame pažymima, kad Lietuva tur t t sti sisteming ir efektyvi kov su korupcija ir
vykdyti veiksming korupcijos prevencij (žr. www.eic.lrs.lt).
Vilniuje 2003-12-03 surengtame Atviros visuomen s instituto inicijuotos ataskaitos „Stojimo
Europos S jung steb senos procesas: korupcija ir antikorupcin politika“ pristatyme stojimo
ES
steb senos programos atsakingasis darbuotojas ir redaktorius Quentinas Reedas teig , kad „Lietuvos poži ris
kovos su korupcija politik , ypa Speciali j tyrim tarnybos, yra pavyzdys, iš kurio gal t pasimokyti
daugelis ES valstybi kandida i , galb t ir dabartin s ES valstyb s nar s“. Pasak Quentino Reedo, tyrimo
autoriams „didel sp d “ padar Lietuvoje priimti ir veikiantys statymai antikorupcijos srityje ir kovos su
korupcija strategija. Kita vertus, anot jo, Lietuva yra labiausiai tarp ES valstybi kandida i paveikta
korupcijos administravimo srityje, ypating susir pinim kelia korupcija vieš j pirkim ir partij
finansavimo srityje (www.omni.lt).
Lietuvos Respublikos Seimas 2003 m. geguž s 20 d. nutarimu Nr. IX-1573 „D l Speciali j tyrim
tarnybos 2002 met veiklos ataskaitos“ pritar šiems Speciali j tyrim tarnybos (toliau – STT) veiklos
prioritetams:
„1) Efektyviau atlikti analitin bei operatyvin darb , siekiant laiku išaiškinti ir užkirsti korupcijos
paplitim vairiose valstyb s valdymo ir viešojo administravimo srityse.
2) Aktyviau ir veiksmingiau tirti korupcinio pob džio nusikalstamas veikas privatizavimo, vieš j
pirkim , mokes i administravimo, žem tvarkos srityse, taip pat sutelkti d mes
galimas korupcijos
apraiškas skirstant ES strukt rini fond l šas.“
STT, atsižvelgdama Korupcijos prevencijos statymo, Nacionalin s kovos su korupcija programos
nuostatas ir vykdydama statymu priskirtas funkcijas, užtikrino veiksming ir krypting kov su korupcija,
korupcijos prevencijos priemoni taikym ir korupcini nusikalstam veik tyrim , skatino nepakantum
korupcijos apraiškoms, šiuo tikslu glaudžiai bendradarbiavo su nevyriausybin mis organizacijomis ir
žiniasklaida.
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STT FINANSAVIMAS
2003 metais STT iš Lietuvos valstyb s biudžeto pagal program „Kova su korupciniais nusikaltimais
ir teis s pažeidimais bei prevencija“ buvo skirta 13 923 000 lit .
1999 metais STT iš Lietuvos valstyb s biudžeto buvo
skirta 16 532 000 lit ;
2000 metais – 13 746 000 lit ;
2001 metais – 13 746 000 lit ;
2002 metais – 12 820 000 lit .
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STT finansavimo poky iai

2003

2000 metais, palyginti su 1999-aisiais, STT
finansavimas sumaž jo 16,8 proc.;
2001 metais, palyginti su 2000-aisiais – nepakito;
2002 metais, palyginti su 2001-aisiais – sumaž jo 6,7
proc.;
2003 metais, palyginti su 2002-aisiais – padid jo 8,6
proc.

Apibendrinant galima teigti, kad STT finansavimas nuo 1999 iki 2002 met nuolat buvo mažinamas.
Iki 2002 met jis sumaž jo 22,5 proc. ir tik 2003 metais padid jo 8,6 proc. Ta iau nuo 1999 iki 2003 met
STT finansavimas sumaž jo 16 proc.
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STT ORGANIZACIN STRUKT RA IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
STT strukt r sudaro: STT vadovyb , Operatyvin s veiklos valdyba (4 skyriai), Korupcijos
prevencijos valdyba (Korupcijos prevencijos ir prieži ros skyrius, Antikorupcinio švietimo ir Tarptautinio
bendradarbiavimo poskyriai), Teis s, personalo ir vidaus tyrim , Organizacinis, Bendrasis, Informacijos
technologij , Finans skyriai, Administracini proced r poskyris, Vidaus audito grup ir 5 STT teritoriniai
padaliniai (Vilniaus valdyba, Kauno, Klaip dos, Šiauli ir Panev žio skyriai).
Siekiant tobulinti tarnybos valdym , pagerinti nusikalstam veik atskleidim ir tyrim , 2003 metais
buvo atlikti Operatyvin s veiklos valdybos, Nusikaltim tyrimo skyriaus ir Korupcijos prevencijos valdybos
Analitinio poskyrio darbo organizavimo pakeitimai, t. y. naujai steigtas Organizacinis skyrius ir Vilniaus
valdyba, pakeista Operatyvin s veiklos valdybos strukt ra.
2003 metais STT buvo numatyti 229 etatai, iš j 196 pareig n (86 proc.) ir 33 darbuotoj , dirban i
pagal darbo sutart (14 proc.).
2003-12-31 STT dirbo 211 darbuotoj , iš j 173 pareig nai (82 proc.) ir 38 darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutart (18 proc.).
2003 metais STT priimti 26 darbuotojai, iš j 10 pareig n ir 16 darbuotoj , dirban i pagal darbo
sutart . Atleista 13 darbuotoj , iš j 8 pareig nai ir 5 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutart .
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STT darbuotoj išsilavinimas:
Darbuotoj , turin i mokslin laipsn – 3 (1 proc.), aukšt j universitetin arba jam prilygint
išsilavinim – 169 (81 proc.), aukšt j neuniversitetin arba jam prilygint išsilavinim – 22 (10 proc.),
vidurin išsilavinim ir gijusi profesin kvalifikacij – 17 (8 proc.).
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KORUPCINIO POB DŽIO NUSIKALSTAM VEIK ATSKLEIDIMAS IR TYRIMAS
Duomenys apie baudžiam sias bylas ir ikiteisminius tyrimus
Nuo 2003-01-01 iki 2003-05-01 STT iškeltos 28 baudžiamosios bylos.
sigaliojus naujajam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui, nuo 2003-05-01 iki 200312-31 STT prad ti 88 ikiteisminiai tyrimai.
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1999 metais iškeltos 125 baudžiamosios bylos;
2000 metais – 90 baudžiam j byl ;
2001 metais – 118 baudžiam j byl ;
2002 metais – 79 baudžiamosios bylos.
2003 metais, palyginti su 2002-aisiais, bendras
iškelt baudžiam j byl ir prad t ikiteismini
tyrim skai ius s lygiškai padid jo 46,8 proc.

2003

Ikiteisminiai tyrimai

Iškelt baudžiam j byl ir prad t ikiteismini tyrim skai iaus dinamika

2003 metais iškeltos baudžiamosios bylos ir prad ti ikiteiminiai tyrimai šiais pagrindais:
- gavus skund , pareiškim ar pranešim apie nusikalstam veik , iškeltos 8 baudžiamosios bylos ir
prad tas 31 ikiteisminis tyrimas;
- gavus kitos ikiteisminio tyrimo staigos ar kitos institucijos surinkt medžiag apie nusikalstam
veik , prad ti 3 ikiteisminiai tyrimai;
- STT pareig nams nusta ius nusikalstamos veikos požymius, iškelta 20 baudžiam j byl ir prad ti
54 ikiteisminiai tyrimai.
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Iškelt baudžiam j byl ir prad t ikiteismini tyrim
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Gavus kitos institucijos surinkt medžiag apie nusikalstam veik

STT nusta ius nusikalstamos veikos požymius

Iškelt baudžiam j byl ir prad t ikiteismini tyrim
skai iaus santykis procentine išraiška
(pagal prad jimo pagrindus)

Pažym tina, kad STT 2003 metais aktyviau ir veiksmingiau vykd
tariam asmen baudžiam j persekiojim , palyginti su 2002 metais.

korupciniais nusikaltimais

2003 metais STT gavo 18 baudžiam j byl ( skaitant ikiteisminius tyrimus), iš j 12 – iš
Generalin s, Vilniaus, Kauno, Klaip dos, Šiauli apygard ir Vilniaus apylink s prokurat r , 6 – iš kit
ikiteisminio tyrimo staig , t. y. Finansini nusikaltim tyrimo tarnybos, Valstyb s sienos apsaugos tarnybos,
Šiauli miesto vyriausiojo policijos komisariato, Raseini rajono policijos komisariato ir Estijos Respublikos
generalin s prokurat ros.
2003 metais STT perdav 8 baudžiam sias bylas ( skaitant ikiteisminius tyrimus) Vilniaus ir Šiauli
apygard prokurat roms, Kauno miesto vyriausiajam policijos komisariatui, Klaip dos miesto 2-ajam,
Taurag s, Skuodo ir Kaišiadori rajon policijos komisariatams.
STT 2003 metais 46 baudžiamosios bylos ( skaitant ikiteisminius tyrimus) sujungtos 16.
2003 metais STT nutraukta 16 ikiteismini tyrim ir 5 baudžiamosios bylos (2 – 2003 met , 3 –
2002 met ), kadangi:
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- nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymi – 14 ikiteismini
tyrim ir 4 baudžiamosios bylos (2 – 2003 met , 2 – 2002 met ), tai sudaro 86 proc. vis nutraukt byl ;
- ikiteisminio tyrimo metu nesurinkta pakankamai duomen , pagrindžian i tariamojo kalt d l
nusikalstamos veikos padarymo – 2 ikiteisminiai tyrimai ir 1 baudžiamoji byla (2002 met ), tai sudaro 14
proc. vis nutraukt byl .
1999 metais STT nutrauktos 8 baudžiamosios
bylos;
2000 metais – 13 baudžiam j byl ;
2001 metais – 8 baudžiamosios bylos;
2002 metais – 18 baudžiam j byl ;
2003 metais – 5 baudžiamosios bylos ir 16
ikiteismini tyrim .
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2003 metais, palyginti su 2002-aisiais, bendras
nutraukt baudžiam j byl ir ikiteismini tyrim
skai ius s lygiškai padid jo 16,7 proc.

Nutraukt baudžiam j byl ir ikiteismini tyrim skai iaus dinamika

2003 metais STT baigti 5 ikiteisminiai tyrimai ir 35 baudžiamosios bylos, iš j 10 – 2003 met , 14 –
2002 met , 10 – 2001 met , 1 – 2000 met .
Vis 5 baigt ikiteismini tyrim ir 12 baudžiam j byl tyrimo trukm – iki 6 m nesi , 10
baudžiam j byl – 6–12 m nesi , 13 baudžiam j byl – daugiau kaip 12 m nesi .
Epizod skai ius 2003 metais baigtose bylose – 213.
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1999 metais baigtos tirti 56 baudžiamosios bylos;
2000 metais – 56 baudžiamosios bylos;
2001 metais – 67 baudžiamosios bylos;
2002 metais – 39 baudžiamosios bylos;
2003 metais – 35 baudžiamosios bylos ir 5
ikiteisminiai tyrimai.
2003 metais, palyginti su 2002-aisiais, bendras
baigt baudžiam j byl ir ikiteismini tyrim
skai ius s lygiškai padid jo 2,5 proc.

Ikiteisminiai tyrimai

Baigt baudžiam j byl ir ikiteismini tyrim skai iaus dinamika

2003 metais STT nebaigtos tirti 89 baudžiamosios bylos ( skaitant ikiteisminius tyrimus), iš j 2003
met – 65, 2002 met – 13, 2001 met – 6, 2000 met – 2, 1999 met – 1, 1998 met – 2. Ši byl tyrimas
bus prat stas 2004 metais.
STT 2003 metais daugiau d mesio skyr korupcini sistem atskleidimui ir išardymui.
Pagal STT 2003 metais pateikt medžiag Lietuvos kriminalin s policijos biuro Nusikaltim
tyrimo tarnyba prad jo ikiteismin tyrim Nr. 38-1-0069-03 d l didel s vert s svetimo turto grobimo.
Prokuroro nutarimu su šiuo tyrimu buvo sujungti 2 STT prad ti ikiteisminiai tyrimai ir sudaryta bendra
tyrimo grup . Bendro tyrimo metu nustatyta, kad organizuota grup , kurioje dalyvavo 7 valstyb s
pareig nai, pagrob ir realizavo bendrai Rusijos ir Latvijos monei „LatRos Trans“ priklausant dyzelin kur
(ne mažiau kaip 100 ton ), kurio vert viršija 120 000 lit . tarimai pareikšti 22 asmenims. STT tarimus
pareišk 13 asmen , iš j 1 muitin s pareig nui, 6 policijos pareig nams, 2 Valstyb s sienos apsaugos
tarnybos pareig nams ir 4 kitiems asmenims.
STT gavo iš Valstyb s sienos apsaugos tarnybos baudžiam j byl Nr. 05-1-852-02. Atliekant
ikiteismin tyrim papildomai iškelta ir su šia baudžiam ja byla sujungta 10 baudžiam j byl . Be to,
prijungta iš Estijos Respublikos generalin s prokurat ros gauta baudžiamoji byla. STT nustat , kad
organizuota grup , kuri sudar Valstyb s sienos apsaugos tarnybos Šiauli rinktin s Birž užkardos
Germaniškio pasienio kontrol s punkto pareig nai ir su nusikalstamais susivienijimais susij asmenys, nuo
2001-10-10 iki 2002-10-06 per Lietuvos Respublikos valstyb s sien neteis tai išgabeno 201 asmen iš NVS
šali Skandinavijos šalis, panaudodami kelionei suklastotus Lietuvos Respublikos pilie i pasus. STT kaip
tariamuosius apklaus 18 Birž užkardos Germaniškio pasienio kontrol s punkto pareig n ir 6 asmenis,
susijusius su nusikalstam susivienijim veikla.
Bendradarbiaujant Birž rajono apylink s prokurat ros, Muitin s kriminalin s tarnybos
Panev žio skyriaus ir STT pareig nams, nustatyta, kad 5 Panev žio teritorin s muitin s Salo i kelio posto
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ir 4 Valstyb s sienos apsaugos tarnybos Šiauli rinktin s Pasvalio užkardos Salo i pasienio kontrol s
punkto pareig nai tarnybos metu iš savanaudišk paskat neatliko transporto priemoni patikrinimo ir taip
sudar s lygas organizuotai grupei
Lietuvos Respublik atgabenti 750 000 lit vert s cigare i
kontraband . D l šio fakto Birž rajono apylink s prokurat roje iškeltos baudžiamosios bylos Nr. 54-02004-03, Nr. 54-02-005-03, Nr. 54-02-006-03 ir Nr. 54-02-007-03.
Bendradarbiaujant STT ir Lietuvos kriminalin s policijos biuro pareig nams nustatyta, kad
konfiskuot cigare i naikinimo komisijos nariai, tarpininkaujant Kalvarijos policijos komisariato
darbuotojams, pri m iš Kauno ir Marijampol s organizuot nusikalstam grupuo i nari kyšius (daugiau
kaip 300 000 lit ), klastojo dokumentus ir sudar s lygas šioms organizuotoms nusikalstamoms grupuot ms
pasisavinti sunaikinti skirtus daiktinius rodymus – 235 045 pakelius cigare i . D l šio fakto STT išk l
baudžiam j byl Nr. 39-1-003-03.
Pagal STT pareig n surinkt medžiag kitos ikiteisminio tyrimo staigos (Generalin , Vilniaus ir
Klaip dos apygard , Vilniaus ir Šiauli miest apylinki prokurat ros, Vilniaus ir Klaip dos miest
vyriausieji, Vilniaus miesto 1-asis, Rokiškio ir Jurbarko rajon policijos komisariatai, Finansini nusikaltim
tyrimo tarnyba, Muitin s kriminalin tarnyba) prad jo daugiau kaip 20 ikiteismini tyrim .

veikas.

Duomenys apie išaiškintus asmenis
2003 metais STT išaiškinti 158 asmenys, tariami padar korupcinio pob džio ir kitas nusikalstamas
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1999 metais STT išaiškinti 168 asmenys, iš j 115 (68 proc.) valstyb s tarnautoj ir 53 (32 proc.)

2000 metais – 98 asmenys, iš j 68 (69 proc.) valstyb s tarnautojai ir 30 (31 proc.) kit .
2001 metais – 124 asmenys, iš j 81 (65 proc.) valstyb s tarnautojas ir 43 (35 proc.) kiti.
2002 metais – 99 asmenys, iš j 60 (61 proc.) valstyb s tarnautoj ir 39 (39 proc.) kiti.
2003 metais – 158 asmenys, iš j 106 (67 proc.) valstyb s tarnautojai ir 52 (33 proc.) kiti.
2003 metais, palyginti su 2002-aisiais, išaiškint asmen skai ius s lygiškai padid jo 59,6 proc.
(valstyb s tarnautoj – 76,66 proc. ir kit 33,33 proc.).
2003 metais STT išaiškintos šios asmen
kategorijos:
- advokatas – 1;
- antstoliai – 3;
- muitin s pareig nai – 7;
- vidaus reikal sistemos pareig nai – 58;
- kiti valstyb s tarnautojai ir pareig nai – 37;
- kiti asmenys – 52.
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Turima duomen , kad pagal STT darbuotoj surinkt medžiag 2003 metais 47 asmenys patraukti
drausmin n atsakomyb n, iš j :
20 vidaus reikal sistemos pareig n , t. y. Kauno, Klaip dos ir Panev žio miest vyriausi j
policijos komisariat , Marijampol s ir Birž rajon policijos komisariat , Valstyb s sienos apsaugos
tarnybos pareig nai;
27 kiti valstyb s tarnautojai ir pareig nai, t. y. Vilniaus, Kauno, Klaip dos, Panev žio, Telši ,
Utenos apskrities viršininko administracijos, Rokiškio rajono savivaldyb s administracijos, Klaip dos
teritorin s muitin s, Neringos nacionalinio parko, Panev žio rajono Jotini pensionato, V Valstybinio
žem tvarkos instituto ir kit institucij darbuotojai.
Turima duomen , kad pagal STT darbuotoj surinkt medžiag 2003 metais 31 asmuo atleistas iš
tarnybos (darbo), iš j :
8 vidaus reikal sistemos pareig nai, t. y. Klaip dos miesto vyriausiojo policijos komisariato,
Raseini ir Telši rajon policijos komisariat , Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamento bei
Valstyb s sienos apsaugos tarnybos pareig nai;
23 kiti valstyb s tarnautojai ir pareig nai, t. y. K daini rajono apylink s teismo pirmininkas
(savo noru), advokatas (uždrausta verstis profesine veikla), Telši rajono apylink s prokurat ros, Kal jim
departamento, Kauno teritorin s muitin s, Klaip dos miesto savivaldyb s administracijos, Vilniaus,
Panev žio, Utenos apskrities viršininko administracijos, Nacionalin s žem s tarnybos, Paj rio regiono
parko, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, Žem s kio ministerijos, AB „Vakar skirstomieji
tinklai“, V Valstybinio žem tvarkos instituto darbuotojai.
Taip pat turima duomen , kad pagal STT darbuotoj surinkt medžiag 6 asmenims skirtos
administracin s nuobaudos.
Duomenys apie nustatytas nusikalstamas veikas
2003 metais STT nustat 210 nusikalstam veik , iš j turin i nusikaltim ar baudžiam j
nusižengim valstyb s tarnybai ir viešiesiems interesams požymi – 143 (68 proc.), turin i kit nusikaltim
ar baudžiam j nusižengim požymi – 67 (32 proc.).
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1999 metais nustatyta 160 nusikalstam veik , iš j 98 (61 proc.) valstyb s tarnybai ir 62 (39 proc.)
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2000 metais – 126 nusikalstamos veikos, iš j 56 (44 proc.) valstyb s tarnybai ir 70 (56 proc.) kit .
2001 metais – 193 nusikalstamos veikos, iš j 117 (61 proc.) valstyb s tarnybai ir 76 (39 proc.) kitos.
2002 metais – 134 nusikalstamos veikos, iš j 85 (63 proc.) valstyb s tarnybai ir 49 (37 proc.) kitos.
2003 metais, palyginti su 2002-aisiais, nustatyt nusikalstam veik skai ius s lygiškai padid jo
56,7 proc. (valstyb s tarnybai – 68,23 proc. ir kit – 36,73 proc.).
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BK 228 str. (piktnaudžiavimas) – 58 (41 proc.);
BK 229 str. (tarnybos pareig neatlikimas) – 13 (9 proc.);
BK 289 str. (tarnybinis suklastojimas) – 1 (1 proc.).
Ši nusikalstama veika buvo kvalifikuojama pagal LR BK, galiojus iki
2003-05-01.
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Duomenys apie asmen pareiškimus ir skundus
2003 metais STT gavo 924 asmen pareiškimus ir skundus, iš j 121 (13 proc.) anonimin .
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1999 metais STT užregistruota 215 asmen
pareiškim ir skund , iš j 33 (15,3 proc.)
anoniminiai;
2000 metais – 293 asmen pareiškimai ir skundai,
iš j 59 (20,1 proc.) anoniminiai;
2001 metais – 606 asmen pareiškimai ir skundai,
iš j 110 (18,1 proc.) anonimini ;
2002 metais – 688 asmen pareiškimai ir skundai,
iš j 82 (11,9 proc.) anoniminiai.
2003 metais, palyginti su 2002-aisiais, pareiškim
skai ius padid jo 34,3 proc.

Užregistruot asmen pareiškim ir skund skai iaus dinamika

Iš 924 gaut asmen pareiškim ir skund 182 perduoti nagrin ti pagal kompetencij kitoms
valstyb s institucijoms, 126 gr žinti nenagrin ti, 49 nagrin jimas t siamas.
STT 2003 metais gavo ši kategorij asmen pareiškimus ir skundus:
6%
28%

Aukš iausios valdžios ir valdymo institucijos

17%

Savivaldos institucijos
Teis saug os institucijos
Kitos valstyb s institucijos
Krašto apsaug a
Kult ra ir švietimas
M okes i administravimas
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Socialin apsaug a
Sveikatos apsaug a
Valstyb s saug umas
Viešieji pirkimai
Žem tvarka

2%

Kita

35%

Asmen pareiškim ir skund skai iaus procentin išraiška (pagal kategorijas)

- d l aukš iausi valstyb s valdžios ir valdymo
institucij veiklos – 7;
- d l teis saugos institucij veiklos – 160, iš j
16 – prokurat ros, 79 – vidaus reikal sistemos, 26 –
teism ;
- d l savivaldos institucij – 59;
- d l kit valstyb s institucij – 44;
- d l valstyb s saugumo – 3;
- d l krašto apsaugos – 1;
- d l kult ros ir švietimo – 5;
- d l mokes i administravimo – 22;
- d l privatizavimo – 6;
- d l socialin s apsaugos – 10;
- d l sveikatos apsaugos – 18;
- d l vieš j pirkim – 8;
- d l žem tvarkos – 326;
- kita – 255.

KORUPCIJOS PREVENCIJA
Duomenys apie ištirtas viešojo administravimo sistemas
2003 metais STT atliko 8 viešojo administravimo sistem analiz :
Atlikta labiausiai korupcijos paveikt veiklos sri i Lietuvoje analiz , jos pagrindu Lietuvos
Respublikos Prezident rai pateiktos pažymos „D l labiausiai korupcijos paveikt arba veikiam sri i
Lietuvoje“ ir „D l neatid liotin kovos su korupcija veiksm plano“.
Atlikta neapskaitomos (šeš lin s) ekonomikos analiz , jos duomenys pateikti Lietuvos
Respublikos Seimui ir Prezidentui.
Atlikta naftos ir duj mokes io sistemos analiz , išvados ir pasi lymai pateikti Lietuvos
Respublikos Seimui ir Prezidentui.
Ministro Pirmininko pavedimu atlikta korupcijos prevencijos darbo tr kum Valstyb s sienos
apsaugos tarnyboje analiz , pateikti pasi lymai Vidaus reikal ministerijai nustatytiems tr kumams šalinti.
Taip pat atlikta analiz d l žem s reformos vykdymo ir nuosavyb s teisi nekilnojam j turt
atk rimo, pateiktos pastabos ir pasi lymai d l teis s akt tobulinimo.
Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu analizuota sveikatos apsaugos prieži ros sistema,
pateikti pasi lymai Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikal
komitetui.
Atlikus Nacionalin s kovos su korupcija programos gyvendinimo kokybin ir kiekybin analiz ,
nustatyta, kad nemaža dalis priemoni vykdyta, ta iau dalis j dar vykdoma arba vykdytos iš dalies.
Priemoni vykdymo rezultatyvumas – apie 70 proc., ne gyvendinta 3 proc. priemoni , t siama 27 proc.
priemoni . Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. IX-1696 programa buvo
atnaujinta.
gyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601
patvirtintos Korupcijos rizikos analiz s atlikimo tvarkos nuostatas, išanalizavusi Vidaus reikal ministerijos
pateikt išvad d l didel s korupcijos pasireiškimo tikimyb s Vidaus reikal ministerijos veiklos srityse ir
papildom informacij , STT numat atlikti korupcijos rizikos analiz Finansini nusikaltim tyrimo
tarnybos, Valstyb s sienos apsaugos tarnybos, Policijos departamento, Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo
departamento ir Migracijos departamento veiklos srityse.
Duomenys apie teis s akt projekt antikorupcin vertinim
2003 metais STT atliko daugiau kaip 130 teis s akt projekt antikorupcin vertinim , pateikta
pastab ir pasi lym d l 50 teis s akt projekt .
Antikorupciniu poži riu vertinti teis s akt projektai, reglamentuojantys nuosavyb s teisi
nekilnojam j turt atk rim , žem s reformos vykdym , vietos savivald , nacionalinio saugumo pagrindus,
politini partij ir organizacij finansavim bei jo kontrol , politik ir valstyb s tarnautoj etik , naftos, duj
ir šilumos kius, labdar ir param , ES strukt rini fond l š administravim , paskirstym , atsakomyb bei
kontrol , sveikatos apsaug , viešuosius pirkimus, alkoholio ir tabako kontrol , vienkartin gyventoj turto ir
pinigini l š deklaravim , teisin atsakomyb už teis s pažeidimus, medžiokl ir kita.
2003 metais STT antikorupciniu poži riu vertino daugiau kaip 60 teis s akt , reglamentuojan i
sveikatos apsaugos sistemos funkcionavim , finansavim , restrukt rizavim , paslaug teikim ir
prieinamum , vaistini preparat registravim ir platinim , privalomojo sveikatos draudimo fondo l š
administravim ir kita.
2003 metais atlikus teis s akt projekt , reglamentuojan i ES strukt rini fond l š
administravim , paskirstym , atsakomyb bei kontrol , vertinim pateikti si lymai Lietuvos Respublikos
Vyriausyb s 2003 m. liepos 15 d. potvarkiu Nr. 152 sudarytai darbo grupei, siekian iai užtikrinti Europos
Bendrij finansini interes apsaugos efektyvum ir šioje srityje kompetenting Lietuvos Respublikos
institucij bendradarbiavim .
Duomenys apie informacijos apie asmenis, siekian ius eiti arba einan ius pareigas valstyb s ar
savivaldyb s staigoje, pateikim
2003 metais STT pagal valstyb s ar savivaldyb s staig vadov prašymus surinko ir pateik
informacij apie 179 asmenis, siekian ius eiti arba einan ius pareigas valstyb s ar savivaldyb s staigoje.

Duomenys apie kovos su korupcija programas, j gyvendinim
2003 metais STT gyvendino šias Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr.
IX-711 patvirtintos Lietuvos Respublikos nacionalin s kovos su korupcija programos 2003 met
gyvendinimo priemoni plane numatytas priemones:
tobulino statymus ir kitus teis s aktus, nustatan ius politik ir valstyb s tarnautoj , galin i
tur ti takos valstyb s ir savivaldybi biudžet l š ar kito turto skyrimui, veikl ;
pareng si lymus d l atitinkam teis s akt tobulinimo ir pateik juos Teisingumo ministerijai;
išanalizavusi valstyb s ir savivaldybi institucij veikl reglamentuojan ius teis s aktus, pareng
teis s akt , nustatan i asmen , pranešusi apie teis s pažeidimus valstyb s ir savivaldybi institucijose,
apsaug nuo susidorojimo administracin mis priemon mis, projektus;
pareng teis s akto, nustatan io valstyb s ir savivaldybi staigose korupcijos prevencij ir
kontrol vykdan i padalini ar pareig n , kuriems pavesta tokias funkcijas atlikti, veikl ir
bendradarbiavim su kitomis valstyb s staigomis, projekt .
Duomenys apie visuomen s švietim ir param
2003 metais STT inicijavo 15 televizijos laid „TTT“, skirt kovai su korupcija, per TV4.
6
televizijos laidose dalyvavo 5 STT darbuotojai. STT pareig nai dalyvavo 5 televizijos ir 3 radijo laidose,
skirtose vairiems kovos su korupcija aspektams ir problemoms nagrin ti.
STT inicijavo 39 straipsnius centrin je ir regionin je spaudoje apie kovos su korupcija problemas,
dar 15 buvo skirta antikorupciniam švietimui.
STT darbuotojai 2003 metais sureng 27 seminarus (mokymus) bendrojo lavinimo ir aukšt j
mokykl mokytojams bei d stytojams antikorupcinio švietimo klausimais, savivaldybi , „Sodros”, Krašto
apsaugos ministerijos, Kal jim departamento, muitin s, Kauno policijos darbuotojams apie kov su
korupcija.
STT darbuotojai skait pranešimus 6 tarptautin se užsienio konferencijose, skirtose vairioms kovos
su korupcijos problemoms (Interpolas, ICAC, TI, OSF, OECD, OLAF, JT), 5 specializuotuose
seminaruose/konferencijose užsienyje, skirtuose kovai su korupcija (PB, TI, ET, JT), 2 tarptautin se
konferencijose Lietuvoje (ET, Baltijos j ros valstybi taryba). Taip pat STT pareig nai dalyvavo
konferencijoje, skirtoje Antikorupcinio mokymo programai bendrojo lavinimo mokykloms parengti,
tarptautin je konferencijoje „Jaunimas prieš korupcij “, organizavo susitikimus/konferencijas Kauno
Vytauto Didžiojo universiteto ir Danijoje besimokantiems studentams apie kov su korupcija.
Vykdydami Nacionalin s kovos su korupcija programos nuostatas, 2003 metais STT darbuotojai
dalyvavo viešosios staigos „Šiuolaikini didaktik centras“ sudarytoje darbo grup je Antikorupcinio
mokymo programoms aukštosioms ir bendrojo lavinimo mokykloms rengti, taip pat Lietuvos viešojo
administravimo instituto sudarytoje darbo grup je mokymo programai valstyb s tarnautojams „Valstyb s
valdymas ir kova su korupcija“ rengti.
2003 metais STT inicijavo diagnostin tyrim „Korupcijos apraiškos šalies mastu atrinktose
apskrityse ir jose esan iose savivaldyb se 2004 metais“, kuriuo siekta nustatyti korupcijos apraiškas ir
paplitimo lyg Lietuvos mastu, t. y. išsiaiškinti labiausiai korupcijos pažeidžiamas sritis apskri i ir
savivaldybi lygiu. Šis tyrimas finansuojamas UNDP ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb s.
STT dalyvavo bendrame Jungtini Taut vystymo programos ir STT projekte „Korupcijos
prevencija švie iant, informuojant ir s moninant visuomen “, kurio tikslas – antikorupcinio s moningumo
didinimas pasitelkiant jaunimo švietim , antikorupcin s informacijos platinim , sociologin s baz s pl tr ir
supratimo apie politini partij ir kampanij finansavim didinim , tuo prisidedant prie pilietin s
visuomen s ugdymo. Prad tas darbas kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studij
departamentu siekiant parengti aukšt j mokykl antikorupcini studij programas.
Duomenys apie visuomen s informavim
2003 metais STT pareng ir išplatino apie 90 pranešim spaudai, iš j 72 skelbiami STT interneto
tinklalapyje.
2003 metais STT vadovai ir kiti pareig nai dalyvavo keliasdešimtyje rezonansines korupcijos
problemas nagrin jusi televizijos ir radijo laid . Pagrindiniuose šalies periodiniuose leidiniuose
(nacionalin je ir regionin je spaudoje) buvo publikuota apie 700 pranešim , kuriuose buvo rašoma apie STT
ir jos veikl , korupcijos apraiškas ir atskirus rezonansinius atvejus.

2003 metais buvo surengti STT direktoriaus ir kit STT darbuotoj susitikimai su Rokiškio, Telši ,
Lazdij rajon savivaldybi administracij bei vietos teis saugos institucij atstovais ir šiuose rajonuose
gyvenan iais asmenimis.
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STT VEIKLA PAGAL 2003 MET PRIORITETINES VEIKLOS KRYPTIS
Žem tvarkos srityje
2003 metais STT gavo 326 asmen pareiškimus ir skundus d l galimai neteis tos žem s reformos
vykdytoj veiklos.
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STT gaut asmen pareiškim ir skund d l žem s reformos
skai iaus dinamika

kad:

Atlikus asmen pareiškim ir skund d l žem s reformos vykdytoj veiklos analiz , galima teigti,

- didžiausi dal besiskundžian i j sudaro asmenys, kuri tur toji žem priskirta valstyb s
išperkamai asmeninio kio žemei;
- dažnai skundžiamasi d l žem s reformos žem tvarkos projekt parengimo kokyb s, galim
pretendent eiliškumo pažeidim , žem s gr žinimo nat ra vilkinimo, dokument , rodan i nuosavyb s
teises žem , nepripažinimo, sprendim atkurti nuosavyb s teises tur t žem pri mimo vilkinimo.
2003 metais STT išk l 1 baudžiam j byl ir prad jo 17 ikiteismini tyrim d l valstyb s
tarnautoj , atsaking už žem s reformos vykdym , galimai padaryt nusikalstam veik . Iš 18 tirt
baudžiam j byl 1 baigta kaltinamojo akto surašymu, 2 prokuroro sprendimu perduotos kitoms ikiteisminio
tyrimo staigoms, 4 nutrauktos prokuroro nutarimu, nenusta ius veikos, turin ios nusikaltimo ar
baudžiamojo nusižengimo požymi .
2003 metais STT pareišk tarimus 5 žem s reformos vykdytojams (Klaip dos apskrities viršininko
administracijos Žem s tvarkymo departamento, Kauno ir Palangos miest bei Šaki ir Klaip dos rajon
žem tvarkos skyriaus darbuotojams) ir 4 kitiems asmenims (1 Paj rio regioninio parko ir 3 priva i moni
darbuotojams).
Atliekant ikiteisminius tyrimus, prokurorai 13 asmen apribojo nuosavyb s teises 34 žem s
sklypus.
Priežastys, lemian ios ikiteismini tyrim trukm
N ra neteis t veik , padaryt vykdant žem s reform , tyrimo metodikos ir praktikos. Siekdami
išvengti LR BK ir LR BPK pažeidim , ikiteismin tyrim atliekantys pareig nai privalo kiekvienu konkre iu
atveju tiriamas veikas tikrinti pagal tuo metu galiojusius statymus ir po statyminius aktus, reglamentavusius
žem s reformos vykdym . Pažym tina, kad pagrindiniai žem s reform reglamentuojantys teis s aktai buvo
taisomi ir kei iami apie 100 kart . Tiriant valstyb s tarnautoj piktnaudžiavim , iškyla pakankamai daug
problem nustatant ir vardijant padaryt didel žal valstybei.
Atliekant ikiteisminius tyrimus yra b tinos žem tvarkos specialist išvados d l žem s
privatizavimo ir nuosavyb s teisi atk rimo byl sudarymo teis tumo, kadastrini vietovi žem tvarkos
projekt patikrinimo. Ta iau toki išvad pateikimas ikiteismin tyrim atliekantiems pareig nams ilgai
trunka, kadangi žem tvarkos specialistai turi išnagrin ti ir vertinti didel s apimties žem s reformos
žem tvarkos projekt medžiagas. Tr ksta kvalifikuot ir nesuinteresuot byl baigtimi specialist ,
išmanan i žem s reformos, žem tvarkos ir teritorij planavimo klausimus,
nepriklausom nuo
žem tvarkos srityje dirban i tariam j valstyb s tarnautoj .
Didel atliekam ikiteismini tyrim , susijusi su nuosavyb s teisi
tur t žem atk rimu,
apimtis. Be to, tarimus pareig nams galima pareikšti tik atlikus visapusišk tyrim , t. y. apklausus visus
liudytojus, pateikus reikalingus paklausimus, gavus reikiamas specialist išvadas ir rodym visum aptarus
su tyrim kontroliuojan iu prokuroru.
Vykdydami naujojo LR BPK reikalavimus ir prokuroro nurodymus, ikiteismin tyrim atliekantys
pareig nai privalo pranešim apie tarim pateikim derinti su tyrim kontroliuojan iais prokurorais. Tik
prokurorui suteikta teis kreiptis teism d l tariam j laikino nušalinimo nuo pareig , laikino nuosavyb s
teis s apribojimo, neteis t sprendim ir sandori panaikinimo, ta iau kai kuriais atvejais toks derinimas ar
bylos duomen , turin i rodom j reikšm , vertinimas trunka nepagr stai ilgai.
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D l didelio darbo kr vio specializuotose staigose – Lietuvos teismo ekspertizi ir Lietuvos
policijos kriminalistini tyrim centruose – gana l tai atliekami b tini specialieji tyrimai, pavyzdžiui, žem s
privatizavimo ir nuosavyb s teisi atk rimo byl dokument rašysenos ir dokument tyrimai.
Pažeidimams takos tur j veiksniai
1999 metais pri mus Nuosavyb s teisi išlikus nekilnojam j turt atk rimo statymo pataisas,
sudaryta galimyb savo teis nuosavyb s atk rim perleisti ne tik artimiesiems giminai iams, bet ir kitiems
asmenims. STT atlikti tyrimai patvirtino, kad šia statymo nuostata pasinaudojo asmenys, vykdantys
nuosavyb s teisi žem atk rimo tvarkom sias funkcijas, arba j paž stami, giminai iai. Pasinaudodami ši
asmen disponuojama informacija ir taka, jie atk r nuosavyb s teises žem s sklypus prestižin se vietose.
Žem s vertinimo metodika suteik galimyb už 1 ha vidutin s vert s žem s kio paskirties
žem s projektuoti panašaus ploto neatlygintinai perduodamus sklypus ekologiniu ir rekreaciniu poži riu
vertingose vietose, kuri rinkos vert dešimtis kart didesn už nominali žem s kain .
Vadovaujantis Apskrities valdymo statymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Žem s reformos
statymo 16, 17 straipsni nuostatomis, žem s reform gyvendina ir sprendimus gr žinti, perduoti, suteikti
nuosavyb n neatlygintinai ar parduoti žem priima apskri i viršininkai. Dalis apskri i viršinink
aplaidžiai vykd kontrol s funkcijas ir, žinodami aktualias problemas, nesikreip speciali sias tarnybas, kad
b t laiku ištirti piktnaudžiavimo atvejai.
Taip pat išryšk jo ir teisin atsakomyb nustatan i teis s akt spragos. Pavyzdžiui, LR BPK 228
ir 229 straipsni sud tys reikalauja, kad b t padaryta didel žala valstyb s interesams ar kitiems asmenims.
Tokia žala nekyla iš karto po veikos padarymo, negali b ti nustatoma tyrimo metu, d l to veika neužtraukia
baudžiamosios atsakomyb s ir yra kvalifikuojama kaip drausminis nusižengimas. Tyrim praktika rodo, kad
labai dažnai poveikio priemoni negalima taikyti d l senaties termin arba d l to, kad pažeidimus padar
asmenys, pavyzdžiui, žem s reformos vykdytojai, jau nebedirba. D l ši priežas i neteis t veik padar
asmenys išvengia baudžiamosios ar drausmin s atsakomyb s.
Siekiant operatyviau nustatyti vykdyt pažeidim apimtis, nubausti savanaudiškai ir pažeidžiant
teis s aktus vykdžiusius žem s reform darbuotojus, ištaisyti piktnaudžiavimo padarinius ir taip apginti
viešuosius interesus bei prevenciškai paveikti procesus, b tinas kryptingas, nuoseklus ir koordinuotas
atitinkam institucij darbas, tod l STT 2003-09-25 pateik savo pasi lymus Lietuvos Respublikos
Vyriausybei, Generalinei prokurat rai, Nacionalinei žem s tarnybai prie Žem s kio ministerijos.
STT atliekant tyrimus, susijusius su žem s reformos vykdymu, 2003 metais atsistatydino arba buvo
atleisti iš pareig 12 valstyb s tarnautoj – Žem s kio ministerijos, Nacionalin s žem s tarnybos prie
Žem s kio ministerijos, Paj rio regiono parko, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, Vilniaus
miesto, Birž ir Ignalinos rajon žem tvarkos skyri , V Valstybinio žem tvarkos instituto darbuotoj .
Be to, už nustatytus pažeidimus, padarytus vykdant žem s reform , skirtos drausmin s nuobaudos 20
valstyb s tarnautoj , t. y. Mažeiki rajono Žemal s kadastro vietov s žem s reformos projekt rengimo
autorei, Klaip dos apskrities teritorij planavimo ir statybos valstybin s prieži ros skyriaus, Neringos
nacionalinio parko, Utenos apskrities viršininko administracijos Žem s tvarkymo departamento, Vilniaus
apskrities viršininko administracijos, šios administracijos Žem s tvarkymo departamento, Vilniaus ir Kauno
miest , Ignalinos, Mažeiki , Mol t , Panev žio, Šven ioni , Zaras rajon žem tvarkos skyri , V
Valstybinio žem tvarkos instituto darbuotojams.

STT pareig nai 2003 metais dalyvavo šiose darbo grup se, komisijose:
Ministro Pirmininko 2003 m. birželio 25 d. potvarkiu Nr. 135 sudarytos darbo grup s valstyb s
tarnautoj žem s sigijimo nuosavyb n ir sprendim pri mimo teis tumui patikrinti veikloje. STT pareig nai
analizavo duomenis apie keturi grupi asmen turimus žem s sklypus: apskri i viršinink ir j
pavaduotoj (su giminai iais), visose 10 apskri i viršinink administracijose šiuo metu dirban i valstyb s
tarnautoj (su giminai iais), sigijusi 20 ir daugiau tikrintin sklyp , visose 60 savivaldybi šiuo metu
dirban i valstyb s tarnautoj (su giminai iais), sigijusi 20 ir daugiau žem s sklyp , ir žem tvarkos
projekt autori (su giminai iais), sigijusi 10 ir daugiau žem s sklyp . Susisteminti ir pagal parengt
metodik išanalizuoti duomenys buvo teikiami darbo grupei ši sklyp sigijimo nuosavyb n teis tumui
patikrinti. Sprendžiant šios darbo grup s organizavimo klausimus, buvo sudarytos 5 darbo grup s Vilniaus,
Kauno, Klaip dos, Šiauli ir Panev žio apygardose, j veikloje dalyvavo ir STT darbuotojai.
Ministro Pirmininko 2003 m. birželio 25 d. potvarkiu Nr. 134 sudarytos darbo grup s teis s akt ,
susijusi su žem s reform vykdan i ir j kontroliuojan i valstyb s tarnautoj veiklos reglamentavimu bei
j atsakomyb s didinimu, projektams rengti veikloje.
Utenos apskrities viršininko administracijos 2003-07-30 sudarytos darbo grup s ir Panev žio
apskrities viršininko administracijos 2003-08-05 sudarytos komisijos sprendim d l nuosavyb s teisi
žem atk rimo teis tumui patikrinti veikloje. Dalyvaudami min toje darbo grup je ir komisijoje, STT
pareig nai teikia metodin pagalb ir teisiškai vertina nustatytus pažeidimus.
Siekiant aktyviau ir veiksmingiau tirti žem s reformos vykdytoj korupcinio pob džio nusikalstamas
veikas, STT priimta žem tvarkos specialist .
Vieš j pirkim ir ES l š panaudojimo srityse
2003 metais STT gavo 8 asmen pareiškimus ir skundus d l vieš j pirkim .
2003 metais d l vieš j pirkim prad ti 2 ikiteisminiai tyrimai, d l ES l š panaudojimo – 1.
Pagal STT pareig n surinkt medžiag 2003-09-23 Finansini nusikaltim tyrimo tarnyba prad jo
ikiteismin tyrim Nr. 06-1-10012-03 d l galimai neteis to ES l š panaudojimo.
Pagal STT darbuotoj surinkt medžiag Neringos miesto savivaldyb s administracijos direktorei už
Vieš j pirkim statymo reikalavim pažeidimus skirta administracin nuobauda – 600 lit bauda.
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TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
2003 metais STT pasireng dalyvauti PHARE programos projekte 2003.004-341.05.03 „Kovos su
korupcija administracini geb jim stiprinimas“, kur sudaro du elementai: technin pagalba siekiant
gyvendinti Nacionalin kovos su korupcija program ir rangos tiekimas.
2003 metais parengta technin s pagalbos projekto darbo užduotis (Terms of Reference) ir konkursin
medžiaga. Šiuo metu pakartotinai paskelbtas konkursas paraiškoms teikti. Pirminis vertinimas numatytas
2004-02-05.
Pagal 2002-03-29 Lietuvos Respublikos ir Jungtini Amerikos Valstij Vyriausybi pasirašyt
susitarim d l teis saugos Jungtini Amerikos Valstij ambasada 2003-10-24 STT perdav technines
priemones. Susitarimo vykdymas t siamas.
2003 met kov buvo vykdomas Didžiosios Britanijos fondo finansuojamas projektas. Kartu su
užsienio ekspertais parengtas pareišk j apsaugos nuo susidorojimo per darbo santykius statymo projektas.
2003 metais STT t s veikl , susijusi su integracija Europos S jung ir NATO, t. y. nuolat teik
medžiag Europos komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s ir Užsienio reikal ministerijai apie
pažang kovojant su korupcija, kas m nes vesdavo duomenis Lietuvos integracijos ES informacin s
sistemos „LIESIS“ duomen baz apie Acquis gyvendinimo priemoni (Nacionalin s kovos su korupcija
programos gyvendinimas ir STT stiprinimas) 2003 met plan vykdym .
STT 2003 metais lank si Europos kovos su suk iavimu tarnybos (toliau – OLAF) atstovai
(susitikimo metu pristatyta OLAF veikla ir tolesnio bendradarbiavimo galimyb s Lietuvai stojus Europos
S jung ), kasmetin s Europos Komisijos ekspert misijos atstovai, vertinantys, kaip Lietuva vykdo savo
sipareigojimus 24-ame deryb skyriuje „Vidaus ir teisingumo reikalai“ (ekspertai dom josi pažanga,
pasiekta gyvendinant Nacionalin kovos su korupcija program ir Korupcijos prevencijos statym ), OLAF
informacini
technologij
ekspertas, kurio vizito tikslas buvo vertinti Lietuvos institucij ,
bendradarbiaujan i ES finansini interes apsaugos klausimais, turimos technin s ir programin s rangos
b kl .
STT pareig nai dalyvavo šiuose tarptautiniuose renginiuose: Tarptautin s kriminalin s policijos
organizacijos (Interpolo) ir Honkongo nepriklausomos kovos su korupcija komisijos (ICAC) organizuotoje
pasaulin je konferencijoje Honkonge, Pasaulio banko instituto ir Norvegijos Vyriausyb s organizuotoje
tarptautin je konferencijoje „Vyriausyb s ir parlamento vaidmuo mažinant korupcij Ryt ir Vidurio
Europoje“, Baltijos j ros valstybi tarybos ir Danijos Vyriausyb s organizuotoje tarptautin je konferencijoje
„Kova su korupcija“, Pasauliniame antikorupciniame forume Piet Kor joje, Pranc zijos nacionalin s
administravimo mokyklos organizuotame paskait cikle „Korupcija: realijos ir kovos priemon s“, regionini
ir subregionini organizacij susitikime kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu srityje,
„Transparency International“ Estijos skyriaus ir Atviros visuomen s fondo organizuotame tarptautiniame
seminare „Korupcija ir antikorupcin politika Baltijos valstyb se“, „Transparency International“
organizuotame tarptautiniame seminare Berlyne „Advokat ir teisini konsultacij centr k rimas“, OECD
organizuotoje tarptautin je antikorupcin je konferencijoje Stambule, Europos Tarybos OCTOPUS
programos organizuotame seminare Strasb re „Specializuotos kovos su korupcija tarnybos“, Jungtini Taut
vystymo programos ir UNESCO Švietimo planavimo instituto organizuotame regioniniame seminare
Paryžiuje „Antikorupcinis švietimas ir korupcija švietimo sistemoje“, Vokietijos Reinlando-Pfalco žem s ir
OLAF organizuotoje tarptautin je konferencijoje „Europos šali bendradarbiavimas kovojant su korupcija“,
Jungtini Taut organizuotoje pasaulin je Jungtini Taut kovos su korupcija konvencijos pasirašymo
konferencijoje Meridoje (Meksika), OLAF organizuotuose vairi Europos valstybi teis saugos institucij
vieš j ryši specialist susitikimuose Briuselyje (Belgija), OLAF ir Rumunijos Vyriausyb s surengtame
tarptautiniame seminare „Visuomen s finansini interes apsauga: informacija ir komunikacija kaip
priemon s kovoti su suk iavimu ES pl tros kontekste“, kuris vyko Bukarešte.
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DUOMENYS APIE STT DARBUOTOJ KVALIFIKACIJOS K LIM
STT darbuotojai 2003 metais k l kvalifikacij daugiau kaip 30 seminar (mokym ), siekdami
pasirengti vykdyti funkcijas, susijusias su Europos teis s gyvendinimu, dalyvauti ES teis k ros procese ir
bendradarbiauti su ES institucijomis, taip pat siekdami tobulinti administracinius geb jimus, kelti
kompiuterinio raštingumo lyg , tinkamai taikyti Lietuvos Respublikos teis s aktus, gauti papildom žini
apie kovos su korupcija metodus ir priemones.
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DUOMENYS APIE STT DARBUOTOJ DALYVAVIM TEIS K ROS PROCESE
STT, gyvendindama Nacionalin s kovos su korupcija program , 2003 metais kartu su PHARE
ekspertais pareng Pareišk j apsaugos nuo susidorojimo administravimo priemon mis statymo projekt ,
privatizavim reglamentuojan i teis s akt projektus, dalyvavo rengiant Tarnautojo elgesio kodekso
projekt ir pareng alternatyv Tarnautojo elgesio kodekso projekt , dalyvavo prie Finans ministerijos
sudarytoje darbo grup je, rengian ioje Lietuvos Respublikos gyventoj vienkartinio deklaravimo statymo
projekt , teik pasi lymus rengiant Nacionalin s kovos su korupcija programos atnaujinimo projekt ir šios
programos gyvendinimo priemoni plano pakeitimus ir papildymus.
STT darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausyb s sudarytose darbo grup se,
rengian iose Lietuvos Respublikos žem s reformos statymo, Vieš j ir priva i interes derinimo
valstybin je tarnyboje statymo, Pilie i nuosavyb s teisi išlikus nekilnojam j turt atk rimo statymo,
Saugom teritorij statymo, Valstyb s tarnybos statymo pakeitimo ir papildymo statymo projektus, taip
pat nutarimus „D l Apdovanojimo ginklais taisykli patvirtinimo“, „D l Vidaus reikal , Speciali j tyrim
tarnybos, valstyb s saugumo, krašto apsaugos bei prokurat ros sistem , Kal jim departamento ir jam
pavaldži staig ir valstyb s moni pareig n ir kari valstybini pensij skyrimo bei mok jimo nuostat
patvirtinimo ir tarnybos laiko, kurio reikia procentiniam priedui už ištarnautus metus gauti, nustatymo“
pakeitimo.
STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas yra darbo grup s Politik elgesio kodeksui sukurti
bei šiam kodeksui efektyviai gyvendinti ir veikti b tiniems statym papildymo projektams parengti
koordinatorius.
Siekiant efektyviau atlikti korupcijos rizikos analiz , suteikti metodin pagalb valstyb s ir
savivaldybi institucijoms nustatant korupcijos pasireiškimo tikimyb institucij ir staig veiklos srityse,
2003 metais parengta Korupcijos pasireiškimo tikimyb s metodika. Be to, parengtos Korupcijos rizikos
analiz s, Ekonomin s analiz s, Teis s akt antikorupcinio vertinimo metodikos.
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VEIKLOS PROBLEMOS
STT gal t vardyti veiksnius, trukdan ius siekti užsibr žt tiksl , gyvendinti suplanuotas
priemones, didinti veiklos efektyvum .
B tina tobulinti LR BK 228 ir 229 straipsni dispozicij d l atsakomyb s už piktnaudžiavim ir
tarnybos pareig neatlikim , kadangi ši straipsni sud tys reikalauja, kad b t padaryta didel žala
valstyb s interesams ar kitiems asmenims. LR BK XXXIII skyriuje n ra išaiškinta didel s žalos s voka.
Tokia žala nekyla iš karto po veikos padarymo, negali b ti nustatoma tyrimo metu, d l to veika neužtraukia
baudžiamosios atsakomyb s ir yra kvalifikuojama kaip drausminis nusižengimas. Labai dažnai poveikio
priemoni negalima taikyti d l senaties termin arba d l to, kad pažeidimus padar asmenys (pvz., žem s
reformos vykdytojai) jau nebedirba. D l ši priežas i neteis tas veikas padar ar jas darantys asmenys
išvengia baudžiamosios ir drausmin s atsakomyb s.
Didel atliekam ikiteismini tyrim , susijusi su nuosavyb s teisi
tur t žem atk rimu,
apimtis. Be to, tarimus pareig nams galima pareikšti tik atlikus visapusišk tyrim , t. y. apklausus visus
liudytojus, pateikus reikalingus paklausimus, gavus reikiamas specialist išvadas ir rodym visum aptarus
su tyrim kontroliuojan iu prokuroru.
Itin komplikuojanti praktin STT pareig n veikl situacija susidar inkorporavus operatyvin
veikl reglamentuojan ias normas LR BPK. Pagal Operatyvin s veiklos statymo 9 straipsn operatyvinis
tyrimas (kartu ir operatyviniai veiksmai, kuriuos b tina sankcionuoti) gali b ti atliekamas rengiam , darom
ar padaryt nusikaltim valstyb s tarnybai ir viešiesiems interesams, numatyt LR BK 225 straipsnio 2 ir 3
dalyse, 227 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje, požymiams nustatyti. Tuo tarpu LR BPK 154, 158 ir
160 straipsniai, reglamentuojantys kit procesin s prievartos priemoni , analogišk operatyviniams
veiksmams, kuriuos b tina sankcionuoti, atlikim , nustato, kad šios priemon s gali b ti panaudojamos tik
tada, kai yra pagrindas manyti, kad tokiu b du galima gauti duomen apie kyšio pri mim už neteis t
veikim ar neveikim (LR BK 225 straipsnio 2 dalis) arba didesn s negu 250 MGL vert s kyš (LR BK 225
straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant korupcinio pob džio veik , kurios paprastai reiškiasi nusikalstamomis
veikomis valstyb s tarnybai ir viešiesiems interesams, latentiškum , nesant galimybi ikiteisminio tyrimo
metu taikyti neviešo pob džio procesines prievartos priemones, numatytas LR BPK 154 ir 158 straipsniuose,
beveik ne manoma pagr stais objektyviais duomenimis rodyti nusikalstam veik , numatyt LR BK 225
straipsnio 1 dalyje (kyšininkavimas), 226 straipsnio 1 ir 2 dalyse (tarpininko kyšininkavimas), 227 straipsnio
1, 2 ir 3 dalyse (papirkimas).
D l didelio darbo kr vio specializuotose staigose (Lietuvos teismo ekspertizi centras, Lietuvos
policijos kriminalistini tyrim centras) gana l tai atliekami b tini specialieji tyrimai, pavyzdžiui, žem s
privatizavimo ir nuosavyb s teisi atk rimo byl dokument rašysenos ir dokument tyrimai.
Netobuli teis s aktai, reglamentuojantys STT pareig n motyvacin sistem . Lietuvos
Respublikos Seimui panaikinus STT statuto nuostat , kad už nepriekaišting ir pavyzding tarnybos pareig
atlikim pareig nas skatinamas pinigine premija, STT pareig nai atsid r nelygiateis je pad tyje, palyginti
su kit teis saugos, valstyb s ir savivaldos institucij pareig nais – Valstyb s tarnybos statymo 27
straipsnio 2 dalies 3 punkte, Valstyb s saugumo departamento statuto 32 straipsnio 1 dalies 2 punkte, Vidaus
tarnybos statuto 23 straipsnio 1 dalies 2 punkte, Prokurat ros statymo 39 straipsnio 1 dalies 3 punkte
numatyta galimyb ši institucij pareig nus skatinti vienkartine pinigine išmoka.
Atliekant teis s akt vertinim antikorupciniu poži riu, susiduriama su problema, kad valstyb s ir
savivaldybi institucij interneto tinklalapiuose ne visada skelbiami j parengti teis s aktai ir j projektai.
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2004 MET VEIKLOS PRIORITETIN S KRYPTYS
STT, remdamasi gauta ir apibendrinta neviešo pob džio ir vieša (pranešimai žiniasklaidoje, internete
ir kt.) informacija, korupcinio pob džio nusikalstam veik statistika, ikiteismini tyrim analize,
„Transparency International“ Lietuvos skyriaus gyvendinto projekto „Pagilinti korupcijos tyrimai – 2002
(gruodžio m n.)“ ir kit oficiali korupcijos Lietuvoje tyrim duomenimis, nustat šias 2004 met veiklos
prioritetines kryptis:
Korupcinio pob džio nusikalstam veik atskleidimas ir tyrimas:
organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus;
mokes i administravimo institucijose;
teis saugos institucijose;
savivaldos institucijose;
skirstant ir panaudojant ES fond l šas;
viešojo administravimo institucijose.
Korupcijos prevencija:
žem s reformos srityje;
politini partij ir politini kampanij finansavimo srityje;
valstyb s tarnautoj ir pareig n atsakomyb s ir atskaitomyb s didinimas;
visuomen s aktyvumo kovoje su korupcija skatinimas;
teis s akt tobulinimas.
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