Korupcijos suvokimo indeksas

2019 m.
35
60
vieta
balai

2018 m.
38
59
vieta
balai

2017 m.
38
59
vieta
balai

Lietuvos korupcijos žemėlapis

58%

Neduotų kyšio (2018 m. - 52%)

35%

Praneštų apie žinomą korupcijos
atvejį (2018 m. - 34%)

24%

Labai paplitusi korupcinė situacija, kai
politinė partija žada priimti naudingą
sprendimą, jei verslininkas suteiks
finansinę paramą (2018 m. - 25%)

39%

Paplitusi prekyba poveikiu
(2018 m. - 38%)

TVR

16 bylų

Valstybės valdymo atskaitingumas 20 vieta (2018 m. - 28 vieta) tarp 41 vertintos valstybės

PER 10 METŲ

171 nusikalstama veika

58%
2019 m.

6%

Teko duoti kyšį per pastaruosius
12 mėn. (2018 m. - 8%)

48%

Paplitęs palankių įstatymų,
naudingų atskiroms interesų
grupėms, priėmimas (2018 m. - 49%)

Pasitikėjimas STT

54%

2018 m.

KORUPCIJA TEISMŲ SISTEMOJE

TEISINGUMO VYKDYMO SISTEMOS PAŽEIDŽIAMUMAS
Baudžiamasis persekiojimas

Korupcijos prevencija

Pasitikėjimas teismais

Stambaus masto kyšininkavimas,
prekyba poveikiu, papirkimas,
piktnaudžiavimas

10 antikorupcinių vertinimų

Lietuvos teismai patenka tarp institucijų,
kurios suvokiamos kaip korumpuočiausios

126 nusikalstamos veikos

1 korupcijos rizikos analizė

73 sunkūs nusikaltimai
Prevenciniai antikorupciniai seminarai
teismų bendruomenei

3 labai sunkūs nusikaltimai
Įtarimai pareikšti 12 teisėjų
6 teisėjai apklausti specialiais
liudytojais BPK 80 str. 1 p. ir 82 str.
3 d. pagrindais

Pateikta 10 pasiūlymų kurti korupcijai
atsparią aplinką teismų sistemų
sistemoje

Įtarimai pareikšti 7 advokatams ir 1
advokato padėjėjui

Labiausiai korumpuotais teismų
sistemoje Lietuvoje yra laikomi
apylinkių teismai
Daugiau kaip 1 iš 3 gyventojų
nesutinka, kad teismai priima teisingus
ir nešališkus sprendimus
Teisėjai yra respondentų dažniausiai
įvardijami, kaip grupė atsakinga už
korupcijos paplitimo mastą Lietuvoje

Įtarimai pareikšti 1 juridiniam asmeniui
Analitinė antikorupcinė
žvalgyba
Vykdyta 3 korupciją lemiančių
veiksnių (nepotizmo, favoritizmo,
viešųjų ir privačių interesų
konflikto) paplitimo stebėsena
Įvertintas 7 valstybės valdymo
sričių atsparumas korupcijai:
savivaldos, sveikatos apsaugos,
teritorijų planavimo ir statybos,
teisėsaugos, švietimo, žemės
ūkio ir energetikos
Atliktų tyrimų pagrindu inicijuoti
teisinio reglamentavimo
pakeitimai viešųjų pirkimų,
paramos teikimo ir interesų
konfliktų valdymo srityse

Baudžiamasis
persekiojimas
244 nusikalstamos
veikos valstybės
tarnybai ir viešiesiems
interesams
Pareikšti įtarimai 167
asmenims
Iki 35 proc.
padaugėjo
ikiteisminių tyrimų,
trukusių iki 9 mėn.
Baigti 78 ikiteisminiai
tyrimai

Korupcijos prevencija

Antikorupcinis visuomenės
švietimas ir informavimas

Veiklos administravimas

Įvertinti 388 teisės aktai
ar jų projektai

Organizuota 40
antikorupcinių renginių

STT dirba 277 darbuotojai:
155 vyrai ir 122 moterys

Atliktos 24 korupcijos
rizikos analizės

Organizuotos 164
antikorupcinės paskaitos,
praktiniai seminarai valstybės
ir savivaldybės institucijose ir
privačiame sektoriuje

Efektyviai panaudota
12763,7 tūkst. eurų
Tarnybai skirtų asignavimų

Pateiktų rekomendacijų
įgyvendinta 54 proc.,
įgyvendinimas tęsiamas
33 proc., įgyvendinta iš
dalies 5 proc.

196 pranešimai žiniasklaidai
174 komentarai televizijos ir
radijo laidoms

Dalyvauta 68 teisėkūros
procesuose

