2004 metais pagrindinis Lietuvos Respublikos speciali j tyrim tarnybos (toliau – STT) tikslas buvo
sumažinti šalyje korupcij ir padidinti jos kontrol s veiksmingum . Pastaraisiais metais STT veikla,
atsižvelgus pasaulin praktik ir tarptautini ekspert nuomon , buvo nukreipta korupcinio pob džio
nusikalstam veik atskleidim , korupcijos prevencij ir visuomen s antikorupcin švietim .
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos speciali j tyrim tarnybos statymo 8 straipsnio 7 punkto ir
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos statymo 10 straipsnio 3 punkto nuostatomis, atsižvelgiant
Nacionalin s kovos su korupcija programos nustatytus kovos su korupcija rezultatyvumo kiekyb s ir kokyb s
rodiklius, STT parengta 2004 met veiklos ataskaita.
I. STT FINANSAVIMAS
Iš Lietuvos valstyb s biudžeto pagal program „Kovos su korupcinio pob džio nusikalstamomis
veikomis bei korupcijos prevencija“ 2004 metams STT skirta asignavim – 14 702,6 t kst. lit , tai sudaro
0,1 proc. 2004 met valstyb s biudžeto, iš j pareig n socialini garantij funkcijai – 170 t kst. lit (tai
sudaro 1,16 proc.).
Iš viso 2004 metais gauta asignavim – 14 629,8 t kst. lit , t. y. 99,5 proc., iš j pareig n socialini
garantij funkcijai – 119,7 t kst. lit , t. y. 70,41 proc.
Iš viso 2004 metais panaudota gaut asignavim – 14 629,8 t kst. lit , t. y. 100 proc., iš j
pareig n socialini garantij funkcijai – 119,7 t kst. lit , t. y. 100 proc.
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 ;
2003 metais – 13 923 000 lit ;
2004 metais – 14 702 600 lit .

Iš Lietuvos valstyb s biudžeto pagal program „Kovos su korupcinio pob džio
nusikalstamomis veikomis bei korupcijos prevencija“ STT skirta asignavim
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II. STT ORGANIZACIN STRUKT RA IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

2004 metais STT buvo numatyta 231,5 etato, iš j 194 pareig n (84 proc.), 37,5 darbuotoj ,
dirban i pagal darbo sutart (16 proc.), ta iau dirbo 209 darbuotojai, iš j 174 pareig nai (83 proc.) ir 35
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutart (17 proc.).

STT darbuotoj skai ius 1997-2004 metais

1997 metais STT dirbo 86 darbuotojai;
1998 metais – 166;
1999 metais – 190;
2000 metais – 179;
2001 metais – 189;
2002 metais – 199;
2003 metais – 211;
2004 metais – 209.
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2004 metais, palyginti su 2003-iaisiais, STT darbuotoj skai ius sumaž jo 0,94 proc.
STT darbuotoj kvalifikacija:
– darbuotoj , turin i mokslin laipsn – 4 (2 proc.);
– darbuotoj , turin i aukšt j universitetin arba jam prilygint išsilavinim – 168 (80 proc.);
– darbuotoj , turin i aukšt j neuniversitetin arba jam prilygint išsilavinim – 19 (9 proc.);
– darbuotoj , turin i vidurin išsilavinim ir gijusi profesin kvalifikacij – 18 (9 proc.).
2004 metais STT darbuotojai k l kvalifikacij 54 renginiuose (seminaruose, mokymuose ir pan.),
kurie vyko tiek Lietuvoje – Lietuvos viešojo administravimo institute, Lietuvos radioelektronikos pramon s
profs jung mokymo centre, Finansini nusikaltim tyrimo tarnyboje, M. Romerio universitete, Civilin s
saugos mokymo centre, Lietuvos teis j mokymo centre, Lietuvi kalbos institute, Finans ministerijos
mokymo centre, taip pat Estijos firmos „Real Systems“, UAB „Mokes i srautas“, A. Mozerio individualios
mon s „Ultima ratio“ rengtuose renginiuose ir kt., tiek užsienyje – antikorupcinio tinklo susitikime, EBPO
pasauliniame forume kovos su korupcija ir s žiningumo skatinimo vieš j pirkim srityje, paskait cikle kovos
su korupcija tema Paryžiuje (Pranc zijos Respublika), institucij , kovojan i su suk iavimu ir korupcija, ryši
su visuomene pareig n susitikime Briuselyje (Belgijos Karalyst ), konferencijoje „Nacionalin ir tarptautin
antikorupcin teisin baz , antikorupcin praktika" Alma Atoje (Kazachstano Respublika), konferencijoje
kovos su korupcija klausimais Vienoje (Austrijos Respublika), kovos su korupcija ir suk iavimu Europos šali
sveikatos apsaugos sistemoje konferencijoje, mokymo kursuose darbo su slaptaisiais bendradarbiais tema,
tarptautiniame seminare kovos su korupcija klausimais Londone, Oksforde (Jungtin Didžiosios Britanijos ir
Šiaur s Airijos Karalyst ), mokymo kursuose ekonomini ir finansini nusikaltim tema Seneke (Slovakijos
Respublika), praktiniame seminare kovos su korupcija statym projekt rengimo klausimais Isyk Kulyje
(Kirgizijos Respublika), regionin je mokomojoje konferencijoje tarptautinio pinig plovimo klausimais,
susitikime pagal GRECO program vertintojo teis mis, susitikime siekiant apsikeisti kovos su korupcija
patirtimi ir užtikrinti tolesn bendradarbiavim Rygoje (Latvijos Respublika), seminare „Demokratinio valdymo
formavimas, pasitelkiant skaidrum ir dalyvavim " Jerevane (Arm nijos Respublika), seminare „Etika
priva iame sektoriuje" Taline (Estijos Respublika), seminare „Kovos su suk iavimu mokymas OLAF tyrimo
eigos, informacijos analiz s klausimais" Sofijoje (Bulgarijos Respublika), seminare „Žmogaus teis s, policijos
etika ir korupcija" Europos policijos koledže (Švedijos Karalyst ), strateginiuose kursuose apie organizuot
nusikalstamum Europos policijos koledže (CEPOL), tarptautin je konferencijoje „Korupcijos pašalinimo
NVS šalyse b dai ir perspektyvos" Kijeve (Ukrainos Respublika).
III. KORUPCINIO POB DŽIO NUSIKALSTAM

VEIK

ATSKLEIDIMAS IR TYRIMAS

Duomenys apie ikiteisminius tyrimus
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2004 metais STT prad ti 93 ikiteisminiai tyrimai, iš j 28 – gavus skund , pareiškim ar pranešim
apie nusikalstam veik (30 proc.), 65 – STT pareig nams nusta ius nusikalstamos veikos požymius
(70 proc.).

2004 metais, palyginti su 2003-iaisiais, prad t ikiteismini tyrim skai ius gavus skund , pareiškim
ar pranešim apie nusikalstam veik sumaž jo 33,33 proc., STT pareig nams nusta ius nusikalstamos
veikos požymius – sumaž jo 12,16 proc.
2004 metais STT prad jo 23 ikiteisminius tyrimus d l žem s reformos vykdymo pažeidim , 29 – d l
teis saugos, 12 – d l savivaldos, 3 – d l sveikatos apsaugos, 1 – d l aplinkos apsaugos, 1 – d l socialin s
apsaugos, 3 – d l mokes ius administruojan i institucij tarnautoj ir pareig n veik , 21 – kita.
2004 metais STT gavo 24 ikiteisminius tyrimus, iš j 20 iš prokurat r (83 proc.), t. y. 1 – iš
Generalin s, 9 – iš Kauno apygardos, 3 – iš Šiauli apygardos, 3 – iš Vilniaus apygardos, 1 – iš Panev žio
apygardos, 2 – iš Jonavos rajono apylink s ir 1 – iš Kauno rajono apylink s prokurat r , ir 4 – iš kit
ikiteisminio tyrimo staig (17 proc.), t. y. 1 – iš Lietuvos kriminalin s policijos biuro Organizuoto
nusikalstamumo tyrimo vyriausiosios valdybos, 1 – iš Šiauli miesto vyriausiojo, 1 – iš Birštono miesto, 1 – iš
Klaip dos rajono policijos komisariat .
2004 metais STT gavo 5 ikiteisminius tyrimus d l žem s reformos vykdymo pažeidim , 10 – d l
teis saugos, 1 – d l savivaldos, 4 – d l mokes ius administruojan i institucij tarnautoj ir pareig n veik ,
4 – kita.
2004 metais, palyginti su 2003-iaisiais, gaut ikiteismini tyrim skai ius padid jo 33,33 proc.
2004 metais STT perdav 9 ikiteisminius tyrimus, iš j 1 – Generalinei prokurat rai, 3 – Vilniaus
apygardos prokurat rai, 1 – Vilniaus miesto apylink s prokurat rai, 1 – Klaip dos apygardos prokurat rai, 2
– Kauno miesto vyriausiajam policijos komisariatui ir 1 – Taurag s rajono policijos komisariatui.
2004 metais, palyginti su 2003-iaisiais, perduot kitoms ikiteisminio tyrimo staigoms ikiteismini
tyrim skai ius padid jo 12,5 proc.
2004 metais STT nutrauk 47 ikiteisminius tyrimus. Nutraukti 37 pa ios STT prad ti ikiteisminiai
tyrimai (79 proc.), iš j 1 buvo prad tas 2000 metais, 1 – 2002 metais, 17 – 2003 metais, 18 – 2004 metais.
Taip pat nutraukta 10 ikiteismini tyrim , kurie buvo gauti iš kitos ikiteisminio tyrimo staigos (21 proc.), iš j 5
prad ti 2003 metais, 5 – 2004 metais.
Iš 47 nutraukt ikiteismini tyrim 35 nutraukti, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar
baudžiamojo nusižengimo požymi (75 proc.), 8 – kadangi ikiteisminio tyrimo metu nesurinkta pakankamai
duomen , pagrindžian i tariamojo kalt d l nusikalstamos veikos padarymo (17 proc.), 2 – ikiteisminio
tyrimo teis jas pri m nutart nutraukti ikiteismin tyrim d l nusikalstamos veikos mažareikšmiškumo (4
proc.), 1 – su jo baudžiamosios senaties terminai (2 proc.), 1 – tariamasis ir nukent jusysis susitaik BK 38
str. nustatytais atvejais (2 proc.).
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2004 metais, palyginti su 2003-iaisiais, nutraukt ikiteismini tyrim skai ius d l to, kad nepadaryta
veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymi , padid jo 94,44 proc., kad ikiteisminio tyrimo
metu nesurinkta pakankamai duomen , pagrindžian i tariamojo kalt d l nusikalstamos veikos padarymo –
padid jo 166,66 proc.
2004 metais STT atnaujinti 4 ikiteisminiai tyrimai, iš j 2 gr žinti ikiteisminiam tyrimui papildyti, 1
atnaujintas, kadangi ikiteisminio tyrimo metu nesiimta vis statymo numatyt priemoni , kad b t nustatyta ir
vertinta, ar asmen veiksmais, pažeidžiant statymus ir kitus norminius aktus, nepadaryta didel žala
valstybei, fiziniams ir juridiniams asmenims, 1 – pagal asmens, nepatenkinto priimtu sprendimu, skund , t. y.
pagal BPK 65 str.
2004 metais STT baig 39 ikiteisminius tyrimus. Baigtas 31 pa ios STT prad tas ikiteisminis tyrimas
(79 proc.), iš j 2 buvo prad ti 2002 metais, 13 – 2003 metais, 16 – 2004 metais. Taip pat nutraukti 8
ikiteisminiai tyrimai, kurie buvo gauti iš kitos ikiteisminio tyrimo staigos (21 proc.), iš j 4 prad ti 2003 metais,
4 – 2004 metais.
2004 metais STT 38 ikiteisminiai tyrimai baigti kaltinamojo akto surašymu (97 proc.) ir 1 su
pareiškimu d l bylos nagrin jimo pagreitinto proceso tvarka (3 proc.).
2004 metais baigt ikiteismini tyrim trukm :

– iki 6 m n. – 20;
– 6–12 m n. – 7;
– daugiau kaip 1 metai – 12.
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2005 metais STT prat s 96 ikiteisminius tyrimus, iš j 47 prad ti 2004 metais, 27 – 2003 metais, 8 –
2002 metais, 7 – 2001 metais, 4 – 2000 metais, 1 – 1999 metais, 2 – 1998 metais.
2005 metais bus t siamas 71 pa ios STT prad tas ikiteisminis tyrimas (74 proc.), 23 iš kit
ikiteisminio tyrimo staig gauti ikiteisminiai tyrimai (24 proc.), 2 bus t siami bendrai su kitomis ikiteisminio
tyrimo staigomis (2 proc.).
2004 metais, palyginti su 2003-iaisiais, nebaigt tirti (t siam ) ikiteismini tyrim skai ius padid jo
4,34 proc.
Turima duomen , kad 2004 metais kitose ikiteisminio tyrimo staigose pagal STT pareig n pateikt
medžiag prad ta 17 ikiteismini tyrim (Finansini nusikaltim tyrimo tarnyboje – 4, Muitin s kriminalin je
tarnyboje – 2, Generalin je prokurat roje – 5, Klaip dos apygardos prokurat roje – 1, Šiauli apygardos
prokurat roje – 1, Klaip dos miesto vyriausiajame policijos komisariate – 2, Panev žio miesto vyriausiajame
policijos komisariate – 2).
Duomenys apie išaiškintus asmenis
2004 metais STT išaiškino 91 asmen , padarius
2004 metais išaiškinti asmenys
nusikalstamas veikas, iš j 62 valstyb s tarnautojus ir
pareig nus (68 proc.), 29 kitus asmenis (32 proc.), t. y.:
– 2 advokatus;
Kiti asmenys
– 1 antstol ;
32%
– 21 vidaus reikal sistemos pareig n , iš j 10
viešosios policijos, 4 kriminalin s policijos, 6 Valstyb s
sienos apsaugos tarnybos ir 1 kit pareig n ;
Valstyb s
– 4 žem s reform vykdan ius valstyb s tarnautojus
tarnautojai ir
pareig nai
ir pareig nus;
68%
– 1 aplinkos apsaugos sistemos valstyb s
pareig n ;
– 4 savivaldos institucijos valstyb s tarnautojus ir
pareig nus;
– 2 sveikatos apsaugos sistemos valstyb s tarnautojus ir pareig nus;
– 2 socialin s apsaugos sistemos valstyb s tarnautojus ir pareig nus;
– 5 kalinimo staig pareig nus;
– 18 muitin s pareig n ;
– 2 kitus valstyb s tarnautojus ir pareig nus;
– 29 kitus asmenis.
1999 metais STT išaiškinti 168 asmenys, iš j 115
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2003 metais – 158 asmenys, iš j 106 (67 proc.)
Valstyb s tarnautojai ir pareig nai
Kiti asmenys
valstyb s tarnautojai ir pareig nai, 52 (33 proc.) kiti;
2004 metais – 91 asmuo, iš j 62 (68 proc.)

valstyb s tarnautojai ir pareig nai, 29 (44,23 proc.) kiti.
2004 metais, palyginti su 2003-iaisiais, išaiškint asmen skai ius s lygiškai sumaž jo 43,03 proc.
(valstyb s tarnautoj – 42,45 proc. ir kit – 44,23 proc.).
2004 metais STT nutrauk ikiteismin tyrim 62 asmen atžvilgiu, iš j 2 atžvilgiu ikiteisminis tyrimas
nutrauktas pagal BPK 212 str. 6 d. ( tariamasis perduodamas asmeniui, kuris vertas teismo pasitik jimo
pagal laidavim BK 40 str. nustatytais atvejais).
2004 metais nutrauktas ikiteisminis tyrimas 44 valstyb s tarnautoj ir pareig n (71 proc.), 18 kit
asmen (29 proc.) atžvilgiu.
Duomenys apie asmenis, patrauktus drausmin n, administracin n atsakomyb n
pagal STT pareig n pateikt medžiag
Turima duomen , kad pagal STT pareig n pateikt medžiag 30 asmen skirtos drausmin s
(tarnybin s) nuobaudos, t. y. 1 teis jui, 10 vidaus reikal sistemos, 5 muitin s, 4 savivaldos institucij , 1
aplinkos apsaugos institucijos, 1 sveikatos apsaugos institucijos, 1 mokes ius administruojan ios institucijos,
4 žem s reform vykdan i institucij ir 3 kit institucij darbuotojams.
Be to, STT pateik medžiag apie ši asmen padarytus tarnybinius nusižengimus:
– Kauno apskrities viršininkui – apie Kauno apskrities viršininko administracijos Žem s tvarkymo
departamento K daini žem tvarkos skyriaus ved jos tarnybin nusižengim , pasireiškus Vieš j ir priva i
interes derinimo valstyb s tarnyboje bei Valstyb s tarnybos statym pažeidimu;
– Panev žio apskrities viršininkui – apie Panev žio apskrities viršininko administracijos Žem s
tvarkymo departamento Panev žio žem tvarkos skyriaus ved jos šiurkšt tarnybin nusižengim ,
pasireiškus Vieš j ir priva i interes derinimo valstyb s tarnyboje bei Valstyb s tarnybos statym
pažeidimu;
– Panev žio apskrities viršininkui – apie Panev žio apskrities viršininko administracijos Žem s
tvarkymo departamento tuometin s Birž žem tvarkos skyriaus ved jos, šiuo metu dirban ios Birž rajono
savivaldyb s administracijos direktore, šiurkšt tarnybin nusižengim , pasireiškus Vieš j ir priva i
interes derinimo valstyb s tarnyboje bei Valstyb s tarnybos statym pažeidimu;
– Lietuvos Respublikos Vyriausyb s atstovui Panev žio apskrityje – apie Pasvalio rajono
savivaldyb s administracijos direktoriaus tarnybin nusižengim – pri mim
valstyb s tarnautojo –
savivaldyb s Turto valdymo skyriaus ved jo pareigas asmens, turin io teistum už apysunk nusikaltim
valstyb s tarnybai, ir Pasvalio rajono savivaldyb s mero prašym Pasvalio rajono apylink s teismui
panaikinti šiam asmeniui apribojimus dirbti bet kok darb ar eiti bet kokias pareigas valstyb s tarnyboje,
sipareigojant jam sudaryti s lygas dalyvauti konkursuose ir eiti pareigas valstyb s tarnyboje, nesuderinam
su Valstyb s tarnybos statyme tvirtintais pri mimo valstyb s tarnautojo pareigas skaidrumo principais.
Vyriausyb s atstovas Panev žio apskrityje kreip si
Panev žio apygardos administracin teism d l
sakymo, kuriuo min tas asmuo priimtas valstyb s tarnyb , panaikinimo.
Taip pat turima duomen , kad pagal STT pareig n pateikt medžiag
5
10
paskirtos administracin s nuobaudos – baudos pagal LR ATPK 163 ir 214 str.

bendrov s direktoriui

Duomenys apie nuteistus ir išteisintus asmenis
Turima duomen , kad 2004 metais nuteista 50 STT išaiškint asmen (94 proc.), iš j 33 teismo
nuosprendžiai yra siteis j , 17 nuteista pirmos instancijos teismo. 3 asmenys išteisinti (6 proc.).
Duomenys apie nustatytas nusikalstamas veikas
2004 metais STT nustat 263 nusikalstamas veikas, iš j 186 – turin ias nusikaltim ar baudžiam j
nusižengim valstyb s tarnybai ir viešiesiems interesams požymi (71 proc.), 77 – turin ias kit nusikaltim
ar baudžiam j nusižengim požymi (29 proc.).
1999 metais nustatyta 160 nusikalstam
veik , iš j 98 (61 proc.) valstyb s tarnybai ir 62 (39
proc.) kitos;
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 – 210 nusikalstam veik , iš j
143 (68 proc.) valstyb s tarnybai ir 67 (32 proc.)
kitos.
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2004 metais, palyginti su 2003-iaisiais, nustatyt nusikalstam
25,23 proc. (valstyb s tarnybai – 30,06 proc. ir kit – 14,92 proc.).

veik

skai ius s lygiškai padid jo

Duomenys apie asmen pareiškimus ir skundus
2004 metais STT gauti 675 asmen pareiškimai ir skundai, iš j 107 (16 proc.) anoniminiai.
1999
pareiškim
anoniminiai;
2000
skundai, iš j
2001
skundai, iš j
2002
skundai, iš j
2003
skundai, iš j

metais STT gauta 215 asmen
ir skund , iš j
33 (15 proc.)
metais – 293 asmen pareiškimai
59 (20 proc.) anoniminiai;
metais – 606 asmen pareiškimai
110 (18 proc.) anonimini ;
metais – 688 asmen pareiškimai
82 (12 proc.) anoniminiai;
metais – 924 asmen pareiškimai
121 (13 proc.) anoniminis.

ir
ir

STT gauti asmen pareiškimai ir skundai
1999–2004 metais

800

ir

2004 metais, palyginti su:
skai ius
–
1999-aisiais,
pareiškim
padid jo 213,95 proc., anonimini – 224,24 proc.;
skai ius
–
2000-aisiais,
pareiškim
padid jo 130,37 proc., anonimini – 81,35 proc.;
skai ius
–
2001-aisiais,
pareiškim
padid jo 11,38 proc., anonimini sumaž jo 2,72
proc.;
–
2002-aisiais,
pareiškim
skai ius
sumaž jo 1,88 proc., anonimini padid jo 30,48
proc.;
– 2003-iaisiais, pareiškim
skai ius
sumaž jo 26,94 proc., anonimini – 11,57 proc.
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2004 metais STT perdav nagrin ti kitoms valstyb s institucijoms 125 asmen pareiškimus ir
skundus, 183 gr žino asmenims nenagrin tus, 342 išnagrin jo, 25 nagrin jimas bus t siamas 2005 metais.
IV. KORUPCIJOS PREVENCIJA
Duomenys apie viešojo administravimo posistemi vertinim
2004 metais STT atliko 9 viešojo administravimo posistemi vertinim antikorupciniu poži riu:
1. STT iniciatyva – valstyb s sienos apsaugos funkcij gyvendinimo.
2. STT iniciatyva – žuvininkyst s j rose funkcij gyvendinimo ir kontrol s.
3. STT iniciatyva – Teisingumo ministerijos reguliavimo srityje esan i institucij (Kal jim
departamento).
4. STT iniciatyva – Vidaus reikal ministerijos veiklos (Valstyb s sienos apsaugos tarnybos, Policijos
departamento, Migracijos departamento, Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamento, Finansini
nusikaltim tyrimo tarnybos).
5. STT iniciatyva – Šiauli miesto savivaldyb s.
6. STT iniciatyva – Ignalinos rajono savivaldyb s.
7. Bendra Seimo, Vyriausyb s ir STT iniciatyva – žem s reformos vykdymo ir nuosavyb s teisi
atk rimo.
8. Bendra Respublikos Prezidento, Sveikatos apsaugos ministerijos ir STT iniciatyva – Sveikatos
apsaugos ministerijos veiklos srities.
9. STT iniciatyva – 2001–2003 m. vieš j pirkim sistemos statistini ir kit duomen .
Duomenys apie teis s akt ir j projekt antikorupcin vertinim
2004 metais STT atliko antikorupcin vertinim 97 teis s akt ir j projekt , reglamentuojan i :
alkoholio ir tabako gamini prekyb ;
ginkl ir šaudmen perdirbimo licencijavim , prekyb ;
prekybos nafta licencijavim ;
sveikatos apsaug (farmacin veikl , gydytojo medicinos praktik , pacient teisi ir žalos
atlyginim , gydym sanatorijose);
švietim ir aukšt j moksl ;
valstyb s sienos apsaug ;

verslo param (Europos S jungos fond ir biudžetinio finansavimo l š administravim );
žem s reformos vykdym ;
žuvininkyst ;
šilumos k ;
finansus;
viešuosius pirkimus.
Teis s akt ir j projekt vertinimo antikorupciniu poži riu rezultatai pateikti Respublikos Prezidentui,
Vyriausybei, Seimui (Nacionalinio saugumo ir gynybos, Sveikatos reikal , Kaimo reikal komitetams,
Antikorupcijos komisijai, Tarpžinybinei komisijai kovai su korupcija koordinuoti), Žem s kio, kio, Aplinkos,
Vidaus reikal , Socialin s apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijoms, Vieš j pirkim tarnybai,
Nacionalinei mok jimo agent rai prie Žem s kio ministerijos, Žuvininkyst s departamentui prie Žem s kio
ministerijos.
Atsižvelgiant STT teiktas pastabas ir pasi lymus:
– Vš Lietuvos verslo paramos agent ros direktoriaus 2004 m. kovo 22 d. sakymu Nr. 21 patvirtintas
Speciali j tyrim tarnybos pateikt pastab ir pasi lym gyvendinimo planas;
– žem s kio ministro 2004 m. balandžio 15 d. sakymu Nr. 3D-174 patvirtinta, kad Nacionalin s
mok jimo agent ros prie Žem s kio ministerijos direktoriaus sakym , susijusi su Europos S jungos
strukt rini fond l š administravimu, projektai turi b ti teikiami STT antikorupciniam vertinimui atlikti;
– pakoreguotos kininko ar kito fizinio ar juridinio asmens, pretenduojan io gauti param pagal
Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokument , preki , paslaug ir darb pirkimo taisykl s;
– kio ministerijai pavesta atlikti situacijos analiz ir teikti statymo projekt pakartotiniam svarstymui
Seimo Ekonomikos komitete.
Duomenys apie kovos su korupcija programas, j

gyvendinim

Pagal Lietuvos Respublikos nacionalin s kovos su korupcija programos gyvendinimo priemoni
plan 2004 metais buvo numatyta vykdyti 13 priemoni .
Atlikta Lietuvos Respublikos nacionalin s kovos su korupcija programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 „D l Lietuvos Respublikos nacionalin s kovos
su korupcija programos patvirtinimo“, veiksmingumo analiz , 2004-09-01 ji pateikta Vyriausybei, Respublikos
Prezidentui, Seimo Antikorupcijos komisijai, Vidaus reikal ministerijai.
Duomenys apie visuomen s švietim ir param
2004 metais, vykdydama Nacionalin s kovos su korupcija programos nuostatas ir toliau kartu su
Jungtini Taut vystymo programa gyvendindama projekt „Korupcijos prevencija švie iant, informuojant ir
s moninant visuomen ”, kurio tikslas – antikorupcinio s moninimo 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 vystymo, STT dalyvavo rengiant nauj
kompleksin aukšt j mokykl antikorupcinio švietimo program (kartu su Šiuolaikini didaktik centru ir
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studij departamentu), teik ekspertin pagalb kuriant ši
program ir rengiant jos diegim aukštosiose mokyklose.
Bendradarbiaudami su Šiuolaikini didaktik centru STT pareig nai 2004 metais dalyvavo min to
centro organizuojamuose seminaruose d stytojams, kuriuose buvo kuriama antikorupcinio švietimo
programos metodika, derinami diegimo klausimai. gyvendindami š projekt , STT pareig nai lank si Kauno
technologijos universitete, Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Kauno kolegijoje, Šiauli universitete, kur
steb jo bandom sias antikorupcines paskaitas, bendravo su studentais ir d stytojais. Taip pat buvo
t siamas darbas su Lietuvos bendrojo lavinimo mokykl moksleiviais ir mokytojais. STT pareig nai
antikorupcines paskaitas skait Vilniaus, Klaip dos, Palangos, Mol t , Marijampol s ir Garliavos bendrojo
lavinimo mokyklose ir gimnazijose.
2004 metais STT organizavo 60 antikorupcinio švietimo seminar , iš j :
– 6 seminarus vairi Lietuvos miest aukšt j mokykl studentams (kartu su Lietuvos student
atstovybi s junga);
– trij dien antikorupcinio švietimo seminar cikl Lietuvos šauli s jungos nariams;
– 3 seminarus Valstyb s sienos apsaugos tarnybos vadovaujantiems darbuotojams;
– seminarus Klaip dos apskrities aplinkos apsaugos inspekcijos darbuotojams;
– seminarus Aplinkos apsaugos ministerijos darbuotojams;
– seminarus Migracijos departamento prie Vidaus reikal ministerijos darbuotojams;
– bendradarbiaudama su Muitin s mokymo centru, 2 seminar cikl Muitin s mokymo centre ir
Muitin s departamente;
– bendradarbiaudama su miest savivaldyb mis, seminarus Ignalinos, Lazdij , Marijampol s,
Elektr n , Kazl R dos, Šilut s, Taurag s, Panev žio, Kalvarij , Birštono, Kauno, Širvint , Birž , Rokiškio,
Plung s, Kretingos ir kit miest savivaldybi darbuotojams bei miest taryb nariams;
– seminar Lietuvos savivaldybi kontrolieriams;

– 11 seminar Lietuvos regionin s žiniasklaidos atstovams.
STT pareig nai dalyvavo analizuojant, apibendrinant ir pristatant visuomenei sociologin s apklausos
„Korupcijos apraiškos šalies mastu atrinktose apskrityse ir jose esan iose savivaldyb se 2004 m.“ (tikslas –
nustatyti gyventoj nuomon apie korupcijos lyg visose 10 Lietuvos apskri i ), kuri finansavo Jungtini
Taut vystymo programa ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb , medžiag .
STT pareig nai dalyvavo 17 speciali radijo ir televizijos laid .
2004 metais pasirod 23 straipsniai regionin je ir centrin je spaudoje, skirti antikorupciniam
švietimui.
STT pareig nai skait 16 pranešim konferencijose ir kituose renginiuose.
Duomenys apie tikrinamus asmenis, siekian ius eiti arba einan ius pareigas
valstyb s ar savivaldyb s staigoje
Vykdydama Korupcijos prevencijos statymo ir Vyriausyb s 2002 m. rugs jo 19 d. nutarimu Nr. 1484
patvirtintos Informacijos apie asmen , siekiant eiti arba einant pareigas valstyb s ar savivaldyb s staigoje,
pateikimo tvarkos nuostatas, STT pagal valstyb s ar savivaldyb s staig vadov prašymus pateik
informacij apie 372 asmenis, siekian ius eiti pareigas valstyb s ar savivaldyb s staigose, apie 14 asmen
informacija renkama (2004 met pirm j pusmet STT pateik informacij apie 62 asmenis (17 proc.), 2004
met antr j pusmet – apie 310 asmen (83 proc.)).
Muitin s departamentas praš pateikti informacij apie 269 asmenis, Respublikos Prezidentas – apie
43, Vyriausyb – apie 32, teismai – apie 20, STT – apie 11, Žem s kio ministerija – apie 5, Vidaus reikal
ministerija – apie 2, Policijos departamentas – apie 1, Pakruojo rajono policijos komisariatas – apie 1,
Var nos rajono policijos komisariatas – apie 1, Valstybin geležinkelio inspekcija – apie 1.
V. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
2003 met PHARE programos projekt 2003.004-341.05.03 „Kovos su korupcija administracini
geb jim stiprinimas“ sudaro du komponentai: technin pagalba toliau gyvendinant Nacionalin kovos su
korupcija program ir rangos tiekimas. Projekto biudžetas – 1,77 mln. eur , techninei pagalbai skirta 1 mln.
eur , rangai sigyti – 0,77 mln. eur , skaitant 0,192 mln. eur bendro finansavimo l š .
Pagal technin s pagalbos komponent parengta konkursin medžiaga, atliktas pasi lym vertinimas
ir pasirašytas kontraktas su laim toju – Danijos konsultacine kompanija „Ramboll Management“. Technin s
pagalbos projekto, kuris apima tris pagrindines sritis – korupcijos prevencij , baudžiam j persekiojim ir
visuomen s švietim – gyvendinimas prasid jo 2004 met lapkrit . Pagal tiekimo komponent parengta
nespecialios paskirties rangos konkursin medžiaga, atliktas pasi lym vertinimas ir pasirašyti kontraktai su
laim tojais. Pagal kontraktus sigyta ranga už 360 000 eur . Specialios paskirties rangai pirkti skirta
410
000 eur , skaitant 192 500 eur bendrojo finansavimo l š . ranga bus perkama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausyb s nutarimu Nr. 927 „D l preki , paslaug ir darb , susijusi su valstyb s paslaptimi,
pirkim tvarkos patvirtinimo“. Šiuo metu rengiami rangos pirkimo dokumentai.
Pagal 2005 met pereinamojo laikotarpio institucij pl tros priemon parengtas ir Finans ministerijai
pateiktas projekto „Tolesnis kovos su korupcija stiprinimas“ pasi lymas, kuris trauktas prioritetini projekt ,
teiktin Europos Komisijai, s raš . Numatoma projekto vert – 1,01 mln. eur , skaitant 0,0275 mln. eur
bendrojo finansavimo l š .
Pagal Nyderland Karalyst s vyriausyb s finansuojam projekt d l turto konfiskavimo mechanizmo
gyvendinimo Nyderland Karalyst s ekspertas lank si Lietuvos teis saugos ir kontrol s institucijose,
susijusiose su turto konfiskavimo gyvendinimu. Buvo analizuojama su turto konfiskavimu susijusi
problematika ir aptartos galimyb s panaudoti atitinkam Nyderland Karalyst s ir kit Vakar šali patirt .
Ekspertas pateik ataskait , kurioje apibr ž tris veiksmingo turto konfiskavimo rekomendacijas.
Bendradarbiavimo su Švedijos ekonomini nusikaltim tyrimo tarnyba projekt „Ekonomini korupcini
nusikaltim atskleidimas, tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas“ vykd Švedijos nacionalinis ekonomini
nusikaltim biuras. Projekto metu biuro ekspertai organizavo praktinius seminarus STT Vilniuje ir
teritoriniuose padaliniuose. Seminar metu buvo analizuojama esama teisin baz , problematika, pristatoma
Švedijoje taikoma praktika ir nustatomi problem sprendimo b dai. Pasidalyta patirtimi, užmegzti ryšiai,
aptartos bendradarbiavimo galimyb s.
Pagal 2002-10-02 pasirašyt projekto dokument „Korupcijos prevencija švie iant, informuojant ir
s moninant visuomen “, kurio vert – 300 t kst. lit , o gyvendinimo laikotarpis – 2002 m. spalis–2004 m.
gruodis, toliau buvo vykdoma veikla, numatyta projekto I ir III komponentuose.
Pagal I komponent „Aukšt j mokykl antikorupcini studij program parengimas“ projekto
partneris Vš Šiuolaikini didaktik centras pareng program ir suk r interneto svetain , skirt min tam
projekto komponentui.
Pagal III komponent „Sociologini tyrim atlikimas siekiant gerinti prevencines priemones“ projekto
partneris Vš „Transparency International“ Lietuvos skyrius atliko tyrim „Korupcijos apraiškos šalies mastu
atrinktose apskrityse ir jose esan iose savivaldyb se 2004 m.“. Tyrimo rezultatai pristatyti vairiose

savivaldyb se. Už projekto l šas sigytas skaitmeninis projektorius, kuris bus naudojamas vykdant
antikorupcinio švietimo veikl .
2004-03-10 Jungtini Taut vystymo programa, STT ir Vš „Transparency International“ Lietuvos
skyrius pasiraš projekto dokument „Skaidrumo ir atskaitomyb s didinimas viešajame administravime“,
kurio vert – apie 300 t kst. lit , o gyvendinimo laikotarpis – 2004–2005 metai. Vienas iš projekto tiksl –
mokomosios vaizdin s medžiagos valstyb s tarnautojams etikos klausimais parengimas. Projekto metu
atrinkta, adaptuota ir lietuvi kalba parengta mokomoji vaizdin medžiaga, skirta valstyb s tarnautoj etikos
standartams diegti. 2005 m. sausio m n. pirmojoje pus je min ta medžiaga bus išleista kompaktin mis
plokštel mis. Projekto vykdym koordinavo STT, tiesioginis projekto gav jas – Valstyb s tarnybos
departamentas prie Vidaus reikal ministerijos, kiti gav jai – Vyriausioji tarnybin s etikos komisija, Lietuvos
viešojo administravimo institutas.
2004 met geguž buvo vykdomas Kanados tarptautin s pl tros agent ros CIDA finansuojamas
projektas „Personalo atrankos metodikos BRASS (Behavior Risk Assessment System – elgesio rizikos
vertinimo sistema) taikymas“. Projekto tikslas – teis saugos ir kontrol s institucij personalo atrankos
sistem tobulinimas, siekiant užtikrinti pirmin korupcijos prevencij . gyvendinti du projekto etapai:
– pirmajame etape atlikta aplinkos analiz , teis saugos ir kontrol s institucijoms pristatyta BRASS
metodika ir numatytos tolesn s veiklos kryptys;
– antrajame etape surengti teoriniai ir praktiniai mokymai, kuri metu parengta 11 instruktori iš
projekte dalyvaujan i teis saugos ir kontrol s institucij , pagal BRASS metodik parengti personalo
atrankos testai, atlikti 63 bandomieji testavimai, vyko 31 pokalbis.
Si loma personalo atrankos metodika yra veiksminga ir aktuali, svarstomos jos taikymo galimyb s.
2004 metais buvo toliau palaikomi ryšiai su JAV ambasada. STT pareig nai dalyvavo Taline 2004
met rugpj t organizuotuose mokymuose pinig plovimo klausimais.
2004 metais buvo t siama OECD Baltijos antikorupcijos iniciatyvos II programa, pagal kuri STT
atstovas (Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas K stutis Zaborskas) dalyvavo rugpj t Taline
organizuotame seminare verslo etikos tema.
Remiantis Vyriausyb s 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „D l Lietuvos Respublikos pozicijos ES
institucijose nagrin jamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir ES teis s (acquis communautaire)
perk limo Lietuvos Respublikos nacionalin teis ir jos gyvendinimo“, Vyriausyb s kanceliarijai pateiktas
raštas d l STT elektroninio pašto d žut s adreso institucijai priskirtiems ES dokumentams gauti iš LINESIS
duomen baz s. 2004 metais STT priskirt ES dokument nepateikta.
Užmegzti ryšiai su šiomis organizacijomis:
Pranc zijos centrine korupcijos prevencijos tarnyba (SCPC) – lapkrit j atstovai lank si STT, kur
pristat savo tarnyb , jos veikl ir organizavo seminar vieš j pirkim tema. Planuojamas tolesnis
bendradarbiavimas.
Austrijos vidaus reikal tarnyba – lapkrit STT atstovas (Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas
K stutis Zaborskas) dalyvavo šios tarnybos organizuotame seminare kovos su korupcija klausimais.
Planuojamas tolesnis bendradarbiavimas.
T siamas bendradarbiavimas su Latvijos kovos su korupcija biuru (KNAB) – apsikeista vizitais, teikta
informacija apie specialias korupcijos prevencijos priemones, tarptautini program finansuojam projekt
rengimo klausimais ir kita.
2004 metais STT pateik pasi lymus Teisingumo ministerijai d l GRECO I raporto vertinimo.
VI. VEIKLOS PROBLEMOS
D l Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostat
Galiojan io Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 227 straipsnio 4 dalis, nustatanti asmens atleidimo
nuo baudžiamosios atsakomyb s už papirkim pagrindus, neatitinka nei reali kovos su korupcija poreiki ,
nei BK paskirties, nei jame tvirtint atleidimo nuo baudžiamosios atsakomyb s nuostat , taip pat neatitinka
Lietuvos Respublikos ratifikuot tarptautini teis s akt standart , nors ratifikuodamas statym leid jas
sipareigojo j laikytis. Tokia situacija susidariusi d l BK 227 str. numatytos b tinos atleidimo nuo
baudžiamosios atsakomyb s už papirkim s lygos – nedelstino pranešimo apie kyš teis saugos institucijai.
Š s lyga min t norm padar praktiškai neveikian i . Itin didel s žalos taip suformuluota norma padar
pavojingiausi – sud ting , ilgai trunkan i korupcini veik atskleidimui.
Tarptautini
sutar i
standartus ir realius kovos su korupcija poreikius, BK normas,
1
reglamentuojan ias jo paskirt , ir atleidimo nuo bausm s BK nuostatas atitikt analogiška BK 39 str. norma
apie asmens, aktyviai pad jusio atskleisti korupcines veikas, atleidim nuo baudžiamosios atsakomyb s.
Problemiška kvalifikuoti veikas pagal atskirus BK straipsnius, kadangi BK 228 str. 1 d., 229 str. 1 d.
ir 226 str. 2 d. dispozicijose nustatyti nusikalstam veik kvalifikuojantys požymiai – didel žala ir nedidel s
vert s kyšis – yra vertinamojo pob džio. Nesant teism praktikos d l ši nusikalstamas veikas

kvalifikuojan i požymi prokurorai vengia perduoti bylas teismui, kad išvengt galimo kaltinam j
išteisinimo. Si lome BK 230 straipsnyje išaiškinti s vokas „didel turtin žala“ ir „nedidel s vert s kyšis“
žalos dyd išreiškiant minimaliais gyvenimo lygiais (MGL).
D l Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostat
Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) ikiteisminio tyrimo bendr j nuostat 166 str.
nurodyta, kad ikiteismin tyrim privaloma nedelsiant prad ti gavus informacij apie galimai padaryt
nusikalstam veik , o 168 str. 1 dalis tyr jams suteikia tik galimyb gauti patikslinim iš informacijos šaltinio.
Abi šios normos pareigoja tyr jus prad ti ikiteismin tyrim pagal neišsami , nepatikrint , o dažnai ir
nepagr st pirmin informacij . Šios normos prieštarauja kitoms BPK bendr j nuostat normoms.
Ikiteisminis tyrimas d l ribot neatid liotino patikrinimo galimybi ir laikotarpio gali b ti prad tas
neišsiaiškinus aplinkybi , d l kuri baudžiamasis procesas negalimas, ir panašiai. D l galiojan ios BPK 166
ir 168 str. norm redakcijos jau pirmin je procesinio tyrimo stadijoje iškraipoma baudžiamojo proceso
paskirtis ir principai. Jos keistinos, numatant galimyb ikiteisminio tyrimo staig pareig nams iki ikiteisminio
tyrimo pradžios per atitinkam laikotarp patikrinti pirmin informacij apie galim nusikalstam veik .
Ikiteisminis tyrimas b t pradedamas sitikinus informacijos pagr stumu ir paaišk jus nusikaltimo požymiams,
t. y. tik esant realiems, o ne formaliems dings iai ir pagrindui. Tai atitikt BPK paskirt .
Galiojantis BPK 199 str. nustato, kad anonimiškumas liudytojui gali b ti taikomas tik procese d l
labai sunkaus ar sunkaus nusikaltimo. Pagal BK 11 str. tokiais nusikaltimais n ra laikomas kyšininkavimas,
numatytas BK 225 str. 1 d., tarpininko kyšininkavimas, numatytas BK 226 str., papirkimas, numatytas 227 str.
1 d., ir tarnybos pareig neatlikimas, numatytas BK 229 str. D l nusikaltim sud i , numatyt šiuose
straipsniuose, atliekama didžioji dalis ikiteismini tyrim d l kyšio pri mimo ir papirkimo. Tod l aktualu, kad
liudytojui anonimiškumas gal t b ti taikomas ir bylose d l ši nusikaltim . Tarpininko kyšininkavimo
veiksmai, numatyti BK 226 str., paprastai vykdomi darant visas sud tingesnes korupcines veikas.
Si lome parengti BPK 199 str. pakeitimo statymo projekt , numatant galimyb taikyti liudytojams ar
nukent jusiesiems anonimiškum tiriant nusikaltimus d l kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo ir
papirkimo, neatsižvelgiant j sunkumo laipsn .
Ikiteismin tyrim organizuojantis ir jam vadovaujantis prokuroras pagal LR BPK 214 str. 1 d.
nutarimu nutraukia STT tirtas baudžiam sias bylas remdamasis 212 str. 2 d. nuostata, kad ikiteisminio tyrimo
metu nebuvo surinkta pakankamai duomen , pagrindžian i tariamojo kalt d l nusikalstamos veikos
padarymo. Taip prokurat rai, vengdami kaltinam j išteisinimo teismuose, dažnai nutraukia baudžiam sias
bylas ir užkerta keli suformuoti teism praktik gin ytinais teis s taikymo atvejais. BPK 20 str. nustato: „ar
gauti duomenys laikytini rodymais, kiekvienu atveju sprendžia teis jas ar teismas“. Prokurorui nutraukus
ikiteismin tyrim , teis jas ar teismas neturi galimyb s vertinti, ar surinkti duomenys laikytini rodymais.
Si lome pakeisti BPK 214 str. 1 ir 2 dal , nustatant, kad 212 str. 2–9 punktuose numatytais atvejais
ikiteisminis tyrimas nutraukiamas ikiteisminio tyrimo teis jo sprendimu, kuris patvirtina prokuroro nutarim d l
ikiteisminio tyrimo nutraukimo, o prokuroras nutarimu nutraukia ikiteismin tyrim tik BPK 212 str. 1 d.
nustatytais atvejais.
D l Lietuvos Respublikos operatyvin s veiklos statymo
BPK pataisos galino atlikti, tiriant visas korupcinio pob džio nusikalstamas veikas (išskyrus
tarnybos pareig neatlikim ), tokias procesines prievartos priemones kaip telefonini pokalbi klausymas bei
raš darymas ir savo tapatyb s neatskleidžian i ikiteisminio tyrimo pareig n veiksmus. Galiojantis
Operatyvin s veiklos statymas nustato, kad operatyvinis tyrimas gali b ti atliekamas (kartu ir sankcionuojami
operatyviniai veiksmai bei nusikalstamos veikos imitacijos elgesio modelio panaudojimas) tik d l korupcinio
pob džio nusikalstam veik , numatyt LR BK 225 str. 2 ir 3 d. (kyšininkavimas), 227 str. 2 d. (papirkimas
didesniu nei 250 MGL kyšiu), 228 str. 2 d. (piktnaudžiavimas ir tarnybos galiojim viršijimas siekiant
asmenin s naudos). Tod l nepagr stai sumažinamos galimyb s, vykdant operatyvin veikl , patikrinti
informacij ir išaiškinti korupcinio pob džio nusikalstamas veikas. Si lome pakeisti Operatyvin s veiklos
statym , numatant galimyb atlikti operatyvin tyrim (sankcionuojamus operatyvinius veiksmus ir
nusikalstamos veikos imitacijos elgesio modelio panaudojim ) d l vis nusikaltim valstyb s tarnybai ir
viešiesiems interesams.
D l kit teis s akt
Visose institucijose turt t b ti naudojami vienodos formos administracin s teisenos eig
fiksuojantys dokumentai (administracin s teis s pažeidimo protokolas, nutarimas skirti administracin
nuobaud , paaiškinimas ir kt.), j apyvarta (perdavimas, nurašymas, siuntimas, saugojimas) vykti griežtai
laikantis raštvedybos taisykli . Veiksminga kontrol s forma gal t b ti bendras administracin s praktikos
duomen bankas, kuriuo gal t naudotis administracin veikl vykdan ios valstybin s institucijos.
B tina suvienodinti STT statuto 30 str. 6 d. ir Ligos ir motinyst s socialinio draudimo statymo 21
str. nuostatas. STT statuto 30 str. 6 d. nustatyta: „Laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, n štumo ir gimdymo
atostog metu tarnybos pareig nui iš darbo užmokes io fondo mokamas jam nustatytas darbo užmokestis.

Tarnybos pareig nui, iš jusiam atostog vaikui priži r ti, kol jam sueis vieni metai, iš tam skirt l š
mokama 60 procent n štumo ir gimdymo atostog suteikimo m nes jam nustatyto darbo užmokes io.“
Ligos ir motinyst s socialinio draudimo statymo 21 str. nustato: „Motinyst s (t vyst s) pašalpa mokama 70
procent pašalpos gav jo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Ši pašalpa per m nes negali b ti mažesn už
vaiko prieži ros atostog suteikimo m nes galiojusi einam j met draudžiam j pajam tre dal . Kai
apdraustasis dirba ne vienoje darboviet je, motinyst s (t vyst s) pašalpa jam apskai iuojama pagal gaut
kompensuojam j uždarb tik tose darboviet se, kuriose jis yra išleistas vaiko prieži ros atostog . Pašalpa
apskai iuojama ir mokama Vyriausyb s tvirtinam ligos ir motinyst s socialinio draudimo pašalp nuostat
nustatyta tvarka.“
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.
B tina rengti STT statymo, STT statuto pakeitimus ir papildymus, t. y. numatyti galimyb STT
direktoriui tur ti daugiau kaip du pavaduotojus, taip pat STT tur t veikti visuomenin taryba (tarybos), o tai
leist STT padaryti atviresn visuomenei.
Korupcijos rizikos analiz s mechanizmas neskatina valstyb s ir savivaldybi staig savarankiškai
ieškoti korupcijos priežas i ir s lyg savo veiklos srityse ir numatyti prevencines priemones joms šalinti.
Korupcijos rizikos analiz reglamentuojan ios nuostatos yra dviprasmiškos.
Korupcijos rizikos analiz turi b ti atliekama kiekvienais metais, o tai trukdo gyvendinti prevencines
priemones (neatlikus nauj prevencijos priemoni veiksmingumo vertinimo, privaloma atlikti kit met
korupcijos rizikos analiz ).
Korupcijos prevencijos statymo 9 straipsnio nuostatos neleidžia surinkti ir pateikti skirian iajam
asmeniui visavert s informacijos apie pretendentus valstyb s tarnyb , nenumato galimyb s kreiptis STT
Prezidentui, Premjerui, Seimo Pirmininkui, institucij vadovams d l informacijos apie asmen pateikimo tais
atvejais, kai jie teikia asmenis skirti konkre ias pareigas valstyb s tarnyboje. Tod l b tina parengti
Korupcijos prevencijos statymo 6 ir 9 straipsni pakeitimo ir papildymo statymo projekt , kuriuo b t
pašalinti statymo tr kumai.

______________________

