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Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija 

1.1  Didžiausia problema Lietuvoje yra:   Korupcija 
1.2 Antra pagal dydį problema Lietuvoje yra: Maži atlyginimai 
1.3 Trečia pagal dydį problema Lietuvoje yra: Emigracija 
1.4 Ketvirta pagal dydį problema Lietuvoje yra: Kylančios kainos/infliacija 
1.5 Penkta pagal dydį problema Lietuvoje yra:   Nedarbas  

 

3. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias korupcijos 

problemas?  Prašome prioritetine tvarka įvardinti 5 svarbiausius tikslus:  

1. Panaikinsime Seimo narių neliečiamybę ir kitas valdžios privilegijas; 

2. Seimo nario apklausai, įtarimų pateikimui ir sulaikymui nereikės Seimo leidimo; 

3. Kyšininkai net už pirmą kartą  turi sėdėti kalėjime, o ne atsipirkti bauda; 

4. Už korupciją teisti politikai negalės dalyvauti rinkimuose.  

5. Įsteigsime Antikorupcijos biurą, kuris prižiūrės, kad valdžios sprendimai būtų nekorupciniai, sustiprinsime 

STT galias ir finansavimą, kovai su valstybine korupcija pasitelksime geriausias ES praktikas; 

4. Trumpai pristatykite, kaip matuosite kiekvieno iš šių tikslų įgyvendinimo sėkmę: 

Priimtos ar ne įstatymų pataisos dėl: 

a. Seimo narių neliečiamybės  panaikinimo,  

b. kad kyšininkai net už pirmą kartą  turi sėdėti kalėjime, o ne atsipirkti bauda ir kiek pagautų kyšininkų 

realiai atliks bausmę kalėjime; 

c. kad už korupciją teisti politikai negalėtų dalyvauti rinkimuose - kiek tokių eliminuosime iš rinkimų; 

d. ar įsteigsime Antikorupcijos biurą, kuris prižiūrėtų, kad valdžios sprendimai būtų nekorupciniai; 

e. kiek procentų padidinime STT  ir finansavimą, 

f. kiek kovai su valstybine korupcija pasitelksime geriausių ES praktikų ir kokias iš jų realizuosime; 

 

5. Kokių konkrečių žingsnių kovojant su korupcijos problemomis įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų 

partijos atstovai (nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)? 

Viešinti visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais;  

Viešinti visus bet kokia forma gautus teisėkūros pasiūlymus; 

Viešinsime visas asmenines ir partijos pajamas ir išlaidas., 

 

6. Jūsų manymu, korupcija Lietuvoje yra: 

Labai paplitusi 
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Darbo partija 

1.1  Didžiausia problema Lietuvoje yra:   Maži atlyginimai 
1.2 Antra pagal dydį problema Lietuvoje yra: Emigracija 
1.3 Trečia pagal dydį problema Lietuvoje yra: Korupcija 
1.4 Ketvirta pagal dydį problema Lietuvoje yra: Biurokratizmas 
1.5 Penkta pagal dydį problema Lietuvoje yra:   Kylančios kainos/infliacija 
 

3. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias korupcijos 

problemas?  Prašome prioritetine tvarka įvardinti 5 svarbiausius tikslus:  

Perkant mokesčių mokėtojų pinigais, svarbu viešai skelbti visas (net ir smulkių pirkimų) viešųjų pirkimų 

sutartis vienoje sistemoje, kurios būtų lengvai pasiekiamos visuomenei, kad ši galėtų įvertinti kainos ir 

kokybės santykį. 

Taip pat, sprendžiant, kokias savybes turi atitikti pirkimo objektas, perkančiosioms organizacijoms reikia 

apriboti suteiktą diskreciją. Pirkimams būtinas technines specifikacijas reikia rengti proporcingai ir 

kvalifikuotai, neribojant konkurencijos pernelyg detaliais techniniais kriterijais, kuomet netiesiogiai 

diskriminuojami nepalankūs tiekėjai ir taip pasirenkami organizacijai „naudingi“. 

Kad nusikaltimus matę žmonės liudytų drąsiau, Lietuvoje taip pat yra būtinas vadinamasis "whistle blower" 

(liudytojų apsaugos) įstatymas. Privalome šiems žmonės užtikrinti teisinę ir ekonominę apsaugą. 

4.  Trumpai pristatykite, kaip matuosite kiekvieno iš šių tikslų įgyvendinimo sėkmę: 

Ne partijos ir ne Seimas turi matuoti priimtų įstatymų įgyvendinimo sėkmę. Tai yra vykdomosios valdžios 

prerogatyva. Sutinkame, kad praktika, kai įstatymų įgyvendinimas būtų matuojamas konkrečiais rodikliais 

dar nėra įprastas Lietuvoje ir tai tikrai turėtų būti daroma aktyviau. Mūsų siūlomi pakeitimai vis tiek būtų 

svarstomi Seime, tad būtų rasti tinkamiausi jų įgyvendinimo būdai. Jų sėkmės matavimu turėtų pasirūpinti 

ministerija, ji taip pat turėtų periodiškai pateikti rezultatus Seimo komitetui, o Seimo nariai, turėdami 

informaciją, galėtų reaguoti: taisyti įstatymus, kurti naujus ar naikinti nereikalingus, neveikiančius. 

5. Kokių konkrečių žingsnių kovojant su korupcijos problemomis įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų 

partijos atstovai (nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)? 

Partija nepriėmusi pozicijos aukščiau nurodytais siūlymais, todėl negalime teigti, kad visi Seimo nariai tai šią  

akimirką įsipareigoja daryti. Darbo partijos nuomone, šie dalykai turėtų būti pirmiausia sureguliuoti 

įstatymu. 

6. Jūsų manymu, korupcija Lietuvoje yra: 

Paplitusi 
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Drąsos kelias - politinė partija 

1.1  Didžiausia problema Lietuvoje yra:   Emigracija 
1.2 Antra pagal dydį problema Lietuvoje yra: Korupcija 
1.3 Trečia pagal dydį problema Lietuvoje yra: Maži atlyginimai 
1.4 Ketvirta pagal dydį problema Lietuvoje yra: Nedarbas 
1.5 Penkta pagal dydį problema Lietuvoje yra:   Kylančios kainos/infliacija 

 

3. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias korupcijos 

problemas?  Prašome prioritetine tvarka įvardinti 5 svarbiausius tikslus:  

1.Atkurti teisingumą Valdžioje  

2. Maksimaliai leistinas viešumas žiniasklaidoje, nuimant žodžio laisvės apribojimus, su įpareigojimu 

žiniasklaidai leisti pasisakyti visoms pusėms.  

3. Padalinti skiriamą biudžetą KAM'ui per pusę ir atiduoti VRM'ui.  

4. Sumažinti socialinio draudimo mokesčių naštą perkeliant jos dalį ant PVM.  

5. Padidinti finansinių nusikaltimų tyrimų finansavimą ir struktūrą. 

 

4. Trumpai pristatykite, kaip matuosite kiekvieno iš šių tikslų įgyvendinimo sėkmę: 

Pagal finansinių metų ataskaitas 

5. Kokių konkrečių žingsnių kovojant su korupcijos problemomis įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų 

partijos atstovai (nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)? 

Viešinti visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais; 

Viešinti visus bet kokia forma gautus teisėkūros pasiūlymus; 

Siūlyti savo pasiūlymus korupcijai mažinti 

 

6. Jūsų manymu, korupcija Lietuvoje yra: 

Labai paplitusi 
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Lietuvos laisvės sąjunga 

1.1  Didžiausia problema Lietuvoje yra:   Maži atlyginimai 
1.2 Antra pagal dydį problema Lietuvoje yra: Politikų nekompetencija 
1.3 Trečia pagal dydį problema Lietuvoje yra: Emigracija 
1.4 Ketvirta pagal dydį problema Lietuvoje yra: Nekokybiškas švietimas 
1.5 Penkta pagal dydį problema Lietuvoje yra:   Prasta sveikatos apsaugos sektoriaus sistema 
 

3. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias korupcijos 

problemas?  Prašome prioritetine tvarka įvardinti 5 svarbiausius tikslus:  

1. Valstybės institucijų ir viešojo sektoriaus pertvarkymas (e-paslaugų, vieno langelio principo plėtra) 

2. Mokesčių sistemos pakeitimai (lengvinimas) ir perteklinio reguliavimo mažinimas - padės mažinti 

šešėlinės ekonomikos dydį ir korupciją šalyje. 

3. Prielaidų korupcijai sveikatos apsaugos sistemoje mažinimas (vaistų sąrašų peržiūra, derybų grupės dėl 

vaistų kainų steigimas) 

4. Valstybės tarnybos depolitizavimas. Dėsime visas pastangas, kad būtų panaikinta valstybės tarnyboje 

įsigalėjusi politinių partijų kadrų sistema. Valstybės tarnyboje turi dirbti tik motyvuoti savo pagrindiniu 

darbu asmenys, o už tai jiems turi būti teisingai atlyginta. 

5. Skatinsime atvirų duomenų politikos įgyvendinimą., 

 

4. Trumpai pristatykite, kaip matuosite kiekvieno iš šių tikslų įgyvendinimo sėkmę: 

1 tikslo sėkmės rodikliai: valstybės institucijose, viešajame sektoriuje pasinaudojama Estijos, Šiaurės šalių 

patirtimi perkeliant valdžią į elektroninę sritį. PO 4 metų Jungtinių Tautų „E-Government. Development 

Index (EGDI)“ Lietuva atsiduria bent Top 20 (šiuo metu ji yra 23), bent dalinai priartėdama prie Estijos, kuri 

šiame indekse yra 13. 

2 tikslo sėkmės rodikliai: Šešėlinės ekonomikos lygis nuo 25% 2020 metais sumažėja iki 20%, ES korupcijos 

suvokimo indekse Lietuva iš 15 vietos pakyla į top10. 

3 tikslo sėkmės rodikliai: Centralizuotai perkamų vaistų nurašymo procento sumažinimas nuo 50% iki 15%; 

įkuriama derybų grupė dėl vaistų kainų; matomas nuoseklus kompensuojamų vaistų kainų mažėjimas (iki iki 

30% per 4 metus)..  

4 tikslo sėkmės rodikliai: Papildomų anoniminių skundų sistemos prie Valstybės tarnybos departamento 

įsteigimas ir nuolatinė skundų peržiūra. Labiau abstraktus tikslo sėkmės rodiklis:  po ketverių metų 

nuoseklaus atsižvelgimo į skundus ir jų tyrimo, jų skaičius sumažės.  

5 tikslo sėkmės rodikliai: tariantis su kibernetinio saugumo ekspertais, atveriami visi gyventojams reikalingi 

duomenys. Lietuva tarptautiniame atvirų duomenų indekse (Global open data index) pirmiausia – atsiranda 

bei yra Top30. 

 

5. Kokių konkrečių žingsnių kovojant su korupcijos problemomis įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų 

partijos atstovai (nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)? 

Atsakingas, profesionalus ir sąžiningas savo pareigų vykdymas;  

Aktyvus dalyvavimas teisėkūros procesuose, principingas parlamentinės kontrolės vykdymas ir veiklos 

viešinimas. 

 

6. Jūsų manymu, korupcija Lietuvoje yra: Paplitusi 
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Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga 

1.1  Didžiausia problema Lietuvoje yra:   Korupcija 
1.2 Antra pagal dydį problema Lietuvoje yra: Maži atlyginimai 
1.3 Trečia pagal dydį problema Lietuvoje yra: Emigracija 
1.4 Ketvirta pagal dydį problema Lietuvoje yra: Prasta sveikatos apsaugos sektoriaus sistema 
1.5 Penkta pagal dydį problema Lietuvoje yra:   Visuomenės moralės nuosmukis 

 

3. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias korupcijos 

problemas?  Prašome prioritetine tvarka įvardinti 5 svarbiausius tikslus:  

1. korupcijos prevencija, visuotinis turto deklaravimas;  

2. senaties termino netaikymas korupcinėms byloms;  

3. turto konfiskavimas iš už korupciją nuteistų žmonių;  

4. tik biudžetinis partijų ir rinkimų kampanijų finansavimas;  

5. visuotinės liustracijos atlikimas. 

 

4. Trumpai pristatykite, kaip matuosite kiekvieno iš šių tikslų įgyvendinimo sėkmę: 

1. visuotinis turto deklaravimas neleis paslėpti korupcinių sandorių;  

2. padidėjęs baudžiamumo už korupciją neišvengimo suvokimas;  

3. turto konfiskavimas taps atgrasančia priemone;  

4. skaidresnė rinkimų kampanija ir partijų veikla;  

5. sumažės šantažo elementų korupcinėse bylose teisėjams, tardytojams, prokurorams ir t.t.   

5. Kokių konkrečių žingsnių kovojant su korupcijos problemomis įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų 

partijos atstovai (nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)? 

ir toliau principingai neimti iš verslo ir kitų struktūrų paramos. 

6. Jūsų manymu, korupcija Lietuvoje yra: 

Labai paplitusi 
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Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

1.1  Didžiausia problema Lietuvoje yra:   Maži atlyginimai 
1.2 Antra pagal dydį problema Lietuvoje yra: Korupcija 
1.3 Trečia pagal dydį problema Lietuvoje yra: Biurokratizmas 
1.4 Ketvirta pagal dydį problema Lietuvoje yra: Prasta sveikatos apsaugos sektoriaus sistema 
1.5 Penkta pagal dydį problema Lietuvoje yra:   Prasta įstatyminė bazė 

 

3. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias korupcijos 

problemas?  Prašome prioritetine tvarka įvardinti 5 svarbiausius tikslus:  

1. Atvirų duomenų prieinamumas visuomenei; 

2. Viešųjų pirkimų įstatymo supaprastinimas; 

3. Viešųjų pirkimų sistemos didesnis centralizavimas; 

4. Valstybės ir savivaldybės įmonių valdybų depolitizavimas ir įdarbinimo išskaidrinimas; 

5. Mokesčių mažinimas, pagalba verslui išeiti iš šešėlio. 

 

4. Trumpai pristatykite, kaip matuosite kiekvieno iš šių tikslų įgyvendinimo sėkmę: 

1. Atviri duomenys ir vyriausybinio sektoriaus paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę, apčiuopiamas 

rezultatas. 

2 ir 3. Įstatymo pataisos 

4. Viešojo sektoriaus įstaigose bus įgyvendintas nulinis tolerancijos korupcijai principas. Darbuotojai bus 

informuojami ne tik apie gresiančias sankcijas, bet ir kur kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejus. 

Garantuosime anonimiškumą ir apsaugą tiems viešojo sektoriaus darbuotojams ir piliečiams, kurie išdrįsta 

prabilti. 

5. Pelno mokesčio ir PVM mažinimas. 

 

5. Kokių konkrečių žingsnių kovojant su korupcijos problemomis įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų 

partijos atstovai (nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)? 

Viešinti visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais;  

Viešinti visus bet kokia forma gautus teisėkūros pasiūlymus; 

Viešinti darbotvarkes ir susitikimus. 

 

6. Jūsų manymu, korupcija Lietuvoje yra:  

Paplitusi 
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Lietuvos sąrašas 

1.1  Didžiausia problema Lietuvoje yra:   Demografinė krizė 
1.2 Antra pagal dydį problema Lietuvoje yra: Uždaros politinės sistemos krizė 
1.3 Trečia pagal dydį problema Lietuvoje yra: Neoliberalaus ekonomikos modelio nulemta piliečių 

pajamų ir turtinė nelygybė 
1.4 Ketvirta pagal dydį problema Lietuvoje yra: Korupcija 
1.5 Penkta pagal dydį problema Lietuvoje yra:   Švietimo, mokslo, kultūros nuvertinima 

 

3. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias korupcijos 

problemas?  Prašome prioritetine tvarka įvardinti 5 svarbiausius tikslus:  

1. Įstatymais įtvirtinti griežtesnius skaidrumo ir viešumo standartus administruojant viešuosius finansus; 

2. Įstatymais užtikrinti pilietinę viešųjų finansų administravimo kontrolę; 

3. Iš esmės sustiprinti parlamentinę prokuratūros, STT, FNTT, Mokesčių inspekcijos, Muitinės kontrolę, šių 

institucijų kompetenciją ir atsakomybę; 

4. Nutraukti ministerijų, kitų valstybės institucijų, savivaldybių ir jų įmonių teikiamą finansavimą 

žiniasklaidai. Paramą žiniasklaidai teikti tik per Spaudos rėmimo fondą; 

5. Išgyvendinti partinį nepotizmą valstybės tarnyboje ir viešajame sektoriuje. 

 

4. Trumpai pristatykite, kaip matuosite kiekvieno iš šių tikslų įgyvendinimo sėkmę: 

Lietuvos korupcijos indekso kaita. Visuomenės pasitikėjimo valstybės institucijomis kaita. Pilietinės galios 

indekso kaita. 

5. Kokių konkrečių žingsnių kovojant su korupcijos problemomis įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų 

partijos atstovai (nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)? 

Viešinti visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais;   

Viešinti visus bet kokia forma gautus teisėkūros pasiūlymus. 

 

6. Jūsų manymu, korupcija Lietuvoje yra: 

Paplitusi 
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Lietuvos socialdemokratų partija 

1.1  Didžiausia problema Lietuvoje yra:   Maži atlyginimai  
1.2 Antra pagal dydį problema Lietuvoje yra: Emigracija 
1.3 Trečia pagal dydį problema Lietuvoje yra: Nedarbas 
1.4 Ketvirta pagal dydį problema Lietuvoje yra: Korupcija 
1.5 Penkta pagal dydį problema Lietuvoje yra:   Nekokybiškas švietimas 

 

3. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias korupcijos 

problemas?  Prašome prioritetine tvarka įvardinti 5 svarbiausius tikslus:  

1 - skaidrūs priimami sprendimai; 

2 - visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus, atvirumas; 

3 - puiki teisinė bazė, nepaliekanti spragų ir neaiškumų; 

4 - skaidrūs viešieji prikimai (jų vykdymas); 

5 - aktyvus prevencinis teisėsaugos institucijų darbas. 

4. Trumpai pristatykite, kaip matuosite kiekvieno iš šių tikslų įgyvendinimo sėkmę: 

Šie tikslai turi turėti uždavinius ir priemones uždaviniams pasiekti bei aiškų kalendorinį planą, kada 

priemonės bus įgyvendintos. Tobulinant teisinę bazę reiktų naudotis kitų šalių patirtimi, OECD 

rekomendacijomis ir vykdyti nuolatinę procesų stebėseną. 

5. Kokių konkrečių žingsnių kovojant su korupcijos problemomis įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų 

partijos atstovai (nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)? 

Viešinti visus bet kokia forma gautus teisėkūros pasiūlymus. 

Aktyviai į traukti visuomenę į teisėkūros iniciatyvą, sprendimų priėmimą ir pan. 

 

6. Jūsų manymu, korupcija Lietuvoje yra: 

Paplitusi 
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 

1.1  Didžiausia problema Lietuvoje yra:   Nekokybiškas švietimas 
1.2 Antra pagal dydį problema Lietuvoje yra: Korupcija 
1.3 Trečia pagal dydį problema Lietuvoje yra: Politikų nekompetencija 
1.4 Ketvirta pagal dydį problema Lietuvoje yra: Žemas pilietiškumo lygis 
1.5 Penkta pagal dydį problema Lietuvoje yra:   Emigracija 

 
 

3. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias korupcijos 

problemas?  Prašome prioritetine tvarka įvardinti 5 svarbiausius tikslus:  

Proporcinga ir neišvengiama atsakomybė už korupcinius nusikaltimus;  

Skaidrus viešasis sektorius, kokybiškos viešosios paslaugos; 

Visuomenės įtraukimas ir dalyvavimas siekiant pažaboti korupcijos problemas; 

Patikima ir efektyvi prokuratūros ir teismų veikla; 

Žmogaus teisių pažeidimų prevencija. 

 

4. Trumpai pristatykite, kaip matuosite kiekvieno iš šių tikslų įgyvendinimo sėkmę: 

1. nepagrįstai įgyto turto, kuris konfiskuotas vertė; nuteistų asmenų už korupcinio pobūdžio nusikalstamas 

veikas skaičius; 

2.  Visuomenės pasitikėjimas valstybės tarnyba lygis; pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis lygis; 

3. atskleista nusikalstamų veikų, susijusių su korupciniais nusikaltimais, kuomet atskleidimas įvyko gavus iš 

piliečių informaciją, skaičius (BK XXXIII skyrius);  

4. Visuomenės pasitikėjimo teismais ir prokuratūra lygis; 

5. Visuomenės pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis lygis; 

 

5. Kokių konkrečių žingsnių kovojant su korupcijos problemomis įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų 

partijos atstovai (nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)? 

Viešinti  visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais; 

Viešinti visus bet kokia forma gautus teisėkūros pasiūlymus;  

teiksime įstatymų pataisas, susijusias su minėtų tikslų įgyvendinimu, imsimės parlamentinės ontrolės 

priemonių 

 

6. Jūsų manymu, korupcija Lietuvoje yra: 

Paplitusi 
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Lietuvos žaliųjų partija 

1.1  Didžiausia problema Lietuvoje yra:   Politikų nekompetencija 
1.2 Antra pagal dydį problema Lietuvoje yra: Maži atlyginimai 
1.3 Trečia pagal dydį problema Lietuvoje yra: Korupcija 
1.4 Ketvirta pagal dydį problema Lietuvoje yra: Prasta sveikatos apsaugos sektoriaus sistema 
1.5 Penkta pagal dydį problema Lietuvoje yra:   Aplinkosaugos problemos  
 

3. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias korupcijos 

problemas?  Prašome prioritetine tvarka įvardinti 5 svarbiausius tikslus:  

1. Visuotinis turto ir pajamų deklaravimas, apmokestinimas nuo visų gautų pajamų pagal sąžiningumo ir 

progresyvumo kriterijus; 

2. Valstybės tarnybos depolitizavimas, t.y. LR Seime sieksime priimti sprendimus, kurie užtikrintų, kad 

politinėms partijoms priklausyti negalėtų: 

• valstybės tarnautojai – įstaigų vadovai, įstaigų struktūrinių padalinių vadovai, ministerijų kancleriai;  

• valstybės ir savivaldybės įmonių vadovai;  

• seniūnai ir seniūnų pavaduotojai (savivaldybių); 

• biudžetinių įstaigų vadovai. 

3. Antikorupcinis švietimas tiek plačiajai visuomenei, tiek konkrečioms, labiausiai į korupcijos riziką 

patenkančioms viešojo sektoriaus pareigūnų grupėms; 

4. Realios draudiminės medicinos, pagal principą „pinigai – paskui ligonį“ įdiegimas; 

5. Didesnis korupcinius nusikaltimus tiriančių ir prevenciją vykdančių institucijų finansavimas, bet ir jų 

atsakomybės sustiprinimas bei depolitizavimas. 

 

4. Trumpai pristatykite, kaip matuosite kiekvieno iš šių tikslų įgyvendinimo sėkmę: 

Tikslų įgyvendinimas turėtų būti matuojamas pagal konkrečius teigiamus pokyčius kiekvienoje minėtoje 

srityje: daugiau surinktų mokesčių, mažesnė valstybės tarnautojų ar jiems prilygintų  darbuotojų kaita po 

eilinių rinkimų ir sumažėjęs skundų bei bylų skaičius šiame sektroiuje; korupcijos suvokimo indekso 

gerėjimas; eilių pas gydytojus specialistus ir tyrimo procedūras sumažėjimo lygis; padidėjęs skaičius pradėtų 

ikiteisminių tyrimų ir sėkmingai teisme baigtų  korupcinių nusikaltimų bylų. 

5. Kokių konkrečių žingsnių kovojant su korupcijos problemomis įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų 

partijos atstovai (nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)? 

Viešinti visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais; 

Viešinti visus bet kokia forma gautus teisėkūros pasiūlymus;  

Didžiąja dalimi asmenų, organizacijų ir lobistų siūlymai jau yra viešai svarstomi atviruose Seimo komitetų 

posėdžiuose. Reikėtų stiprintimir aiškiau reglamentuoti parlamentinės kontrolės mechanizmą. 

 

6. Jūsų manymu, korupcija Lietuvoje yra: 

Paplitusi 

  



12 
 

S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija "Prieš korupciją ir skurdą" 

1.1  Didžiausia problema Lietuvoje yra:   Korupcija 
1.2 Antra pagal dydį problema Lietuvoje yra: Prasta įstatyminė bazė 
1.3 Trečia pagal dydį problema Lietuvoje yra: Politikų nekompetencija 
1.4 Ketvirta pagal dydį problema Lietuvoje yra: Emigracija 
1.5 Penkta pagal dydį problema Lietuvoje yra:   Maži atlyginimai 
 

3. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias korupcijos 

problemas?  Prašome prioritetine tvarka įvardinti 5 svarbiausius tikslus:  

1. Pakeisti įstatyminę bazę, sugrižtinant valdininkų, valstybės tarnautojų teisinę atsakomybę už korupcines 

veikas. 

2. Sugriežtinti teisinę atsakomybę korupcinių sąndorių iniciatoriams. 

3. Atlikti išsamų valstybės tarnautojų, pareigūnų, valstybinių įmonių vadovų ir jų šeimos narių turto auditą. 

Palengvinti sąlygas neteisėtai įgyto turto nacionalizavimui netaikant senaties termino. 

4. Keisti valstybinių įmonių valdymo struktūrą, įvedant nepriklausomų stebėtojų funkcijas, įstatymu 

apibrėžti tokių įmonių valdymo bei veiklos išsamesnį viešinimą. 

5. Pakeisti viešųjų pirkimų įstatymą, įvedant prievolę skelbti konkursuose dalyvaujančių įmonių savininkus, 

akcininkus, įmonių kapitalo bei turto kilmę. 

 

4. Trumpai pristatykite, kaip matuosite kiekvieno iš šių tikslų įgyvendinimo sėkmę: 

Įgyvendinimo sėkmė bus matoma pokyčiuose viešuosiuose pirkimuose, išsamus turto auditas leis suvokti 

realią korumpuotų samenų gyvenimo sąlygas, sudarys prielaidas korupuotų asmenų  nušalinimui nuo 

užimamų pareigų. Skaidrėjantys viešieji pirkimai, mažėjantis kiekis neteisėtai praturtėjusių asmenų - 

sėkmingos antikorpucinės veiklos rezultatas. 

5. Kokių konkrečių žingsnių kovojant su korupcijos problemomis įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų 

partijos atstovai (nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)? 

Viešinti visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais; 

Viešinti visus bet kokia forma gautus teisėkūros pasiūlymus 

 

6. Jūsų manymu, korupcija Lietuvoje yra: 

Labai paplitusi 
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Tėvynės Sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 

1.1  Didžiausia problema Lietuvoje yra:   Korupcija 
1.2 Antra pagal dydį problema Lietuvoje yra: Emigracija 
1.3 Trečia pagal dydį problema Lietuvoje yra: Maži atlyginimai 
1.4 Ketvirta pagal dydį problema Lietuvoje yra: Biurokratizmas 
1.5 Penkta pagal dydį problema Lietuvoje yra:   Alkoholizmas ir kitos priklausomybės 

 

3. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias korupcijos 

problemas?  Prašome prioritetine tvarka įvardinti 5 svarbiausius tikslus:  

1) viešųjų pirkimų kontrolės stiprinimas;  

2) efektyvus antikorupcinis švietimas;  

3) teisingų bausmių už korupcinius nusikaltimus užtikrinimas;  

4) skaidrus partijų finansavimas ir veikla;  

5) padidinti teritorijų planavimo ir statybų valstybinės priežiūros skaidrumą. 

 

4. Trumpai pristatykite, kaip matuosite kiekvieno iš šių tikslų įgyvendinimo sėkmę: 

1) patikrinamu viešųjų pirkimų konkursų procentu bei STT pateikiamais "neracionaliai VP panaudotos 

sumos" vertinimais;  

2) moksleivių ir studentų požiūrio į įvairias korupcijos formas dinamika (auga supratimas ir nepakantumas 

ar ne ir kiek);  

3) vidutinio už korupcinius nusikaltimus skiriamo baudų dydžio skirtumu nuo vidutinio galimo baudų dydžio;  

4) viešumoje prieinamos informacijos apie partijų finansavimo ir išlaidų šaltinius detalumu ir gyventojų 

vertinimu apie tokios informacijos aiškumą;  

5) skundžiamų teismui ar kitaip ginčijamu sprendimų procentu. 

 

5. Kokių konkrečių žingsnių kovojant su korupcijos problemomis įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų 

partijos atstovai (nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)? 

Viešinti visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais; 

Viešinti visus bet kokia forma gautus teisėkūros pasiūlymus; 

Neįmanoma atsakyti už partijos kolegas, tačiau asmeniškai įsipareigoju ir sieksiu, kad Lobistinės veiklos 

įstatymas įpareigotų tą daryti visus Seimo narius, o parlamentarai pasirašytų sąžiningos veiklos deklaracijas 

6. Jūsų manymu, korupcija Lietuvoje yra: 

Labai paplitusi 

 


