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Kovos su korupcija sistema



Korupcija 
-

bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės 
politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir 
kito jam prilyginto asmens) arba privačiame sektoriuje, 

elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų, teisės aktuose 
ar įmonių vidaus taisyklėse nustatytų elgesio standartų, 

siekiant naudos sau ar kitiems asmenims, ir taip pakenkiant 
valstybės, visuomenės ar atskirų fizinių arba juridinių asmenų 

interesams.



SOCIALINĖS

TEISINĖS

FINANSINĖS

INSTITUCINĖS

VISUOMENĖS PILIETIŠKUMO STOKA

KORUPCIJOS PRIEŽASTYS



KORUPCIJOS PASEKMĖS

Poveikis ekonomikai

Poveikis valstybės valdymui

Socialiniai padariniai

Politiniai padariniai

Įtaka tarptautiniams 
santykiams

Korupcijos kaina
Nuo  3.52 % iki 11.42 % BVP



NACIONALINĖ ANTIKORUPCINĖ SISTEMA
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Sociologinės apklausos





Korupcijos suvokimo indeksas 2020



ES šalių korupcijos suvokimo indeksas (KSI) 2020

Vieta Valstybė Balas Vieta Valstybė Balas

1 Danija 88 35 Slovėnija 60

3 Suomija 85 42 Kipras 57

3 Švedija 85 42 Latvija 57

8 Nyderlandai 82 45 Lenkija 56

9 Vokietija 80 49 Čekija 54

9 Liuksemburgas 80 52 Italija 53

15 Austrija 76 52 Malta 53

15 Belgija 76 59 Graikija 50

17 Estija 75 60 Slovakija 49

20 Airija 72 63 Kroatija 47

23 Prancūzija 69 69 Bulgarija 44

32 Ispanija 62 69 Vengrija 44

33 Portugalija 61 69 Rumunija 44

35 Lietuva 60 69 Bulgarija 44



LIETUVOS KORUPCIJOS ŽEMĖLAPIS 

KORUPCIJOS

SUVOKIMAS

KORUPCINĖ

PATIRTIS

ATSPARUMAS 

KORUPCIJAI 

(antikorupcinis 

potencialas)

+ +

Tyrimo istorija

 Pradžia – 2001 m.

 Iš viso – 12 reprezentatyvių 

apklausų

 Tyrimą inicijavo Transparency

International Lietuvos skyrius

 Nuo 2011 m. koordinuoja STT

 Tyrimus įvairiais metais atliko 

Baltijos tyrimai, TNS Gallup, RAIT, 

VISEO, Vilmorus. 

Respondentai

 18 m. ir vyresni Lietuvos 

gyventojai

 Verslo įmonių vadovai ar jų 

atstovai

 Valstybės tarnautojai (nuo 

2008 m.)

Apie 2020 m. tyrimą

 Atliko „Vilmorus“

 Apklausos laikas: 2020 m. 

pabaiga – 2021 m. pradžia

 Apklausta:
 1006 gyventojai

 510 verslo įmonių vadovai ar 

jų atstovų

 554 valstybės tarnautojai



33%

39%

77%

KORUPCIJOS SUVOKIMAS

KORUPCIJOS PAPLITIMO SUVOKIMAS

KORUPCIJA – LABAI RIMTA PROBLEMA LIETUVOJE 

Valstybės tarnautojaiGyventojai

35%

5 vietoje ↓1 4 vietoje ↑3

PER  PRAĖJUSIUS 5 METUS, KORUPCIJOS MASTAI:

Rodyklėmis žymimi statistinę paklaidą peržengiantys pokyčiai lyginant su 2019 m.

KORUPCIJOS MASTO KAITOS VERTINIMAS

19%

19%

2%

SUMAŽĖJO IŠAUGO

↑7%

↑5%
↓5%

Gyventojų 

nuomonė

Vadovų 

nuomonė

Tarnautojų 

nuomonė

33%
↑10%

tarp kitų problemų

35%

tarp kitų problemų

30%

Įmonių vadovai

5 vietoje ↓1
tarp kitų problemų

↑7%



Labiausiai paplitusios korupcijos formos (TOP 3)

Gyventojų nuomone:
 Nepotizmas (giminaičių ir bičiulių protegavimas) 74 proc.
 Politinių partijų narių protegavimas 66 proc.
 Palankių įstatymų (teisės aktų), naudingų atskiroms grupėms, priėmimas 58 proc.

Įmonių vadovų nuomone:
 Nepotizmas (giminaičių ir bičiulių protegavimas) 61 proc.
 Politinių partijų narių protegavimas 57 proc.
 Sprendimų priėmimo vilkinimas 52 proc.

Valstybės tarnautojų nuomone:
 Politinių partijų narių protegavimas 61 proc.
 Nepotizmas (giminaičių ir bičiulių protegavimas) 54 proc.
 Palankių įstatymų (teisės aktų), naudingų atskiroms grupėms, priėmimas 43 proc.



51%

37%

33%

22%

22%

16%

12%

11%

10%

10%

9%

GYDYMO ĮSTAIGOS/
SVEIKATOS APSAUGA

TEISMAI

SEIMAS

SAVIVALDYBĖS

PARTIJOS

TEISĖTVARKA/
TEISĖSAUGA

PROKURATŪRA

POLICIJA

ŽINIASKLAIDA

VYRIAUSYBĖ

VERSLAS

KORUPCIJOS PAPLITIMO INSTITUCIJOSE VERTINIMAS

Gyventojų nuomonė Valstybės tarnautojų nuomonė

47%

39%

30%

30%

14%

13%

11%

10%

8%

8%

6%

GYDYMO ĮSTAIGOS/
SVEIKATOS APSAUGA

SAVIVALDYBĖS

SEIMAS

TEISMAI

ŽINIASKLAIDA

PARTIJOS

PROKURATŪRA

POLICIJA

VYRIAUSYBĖ

VALSTYBINĖS ĮSTAIGOS/
VALDININKAI

TEISĖTVARKA /
TEISĖSAUGA

INSTITUCIJŲ KORUMPUOTUMO VERTINIMAS
Įvardinkite 5 institucijas, kurios, jūsų nuomone, šiuo metu Lietuvoje yra labiausiai korumpuotos

↑8%

↑7%

↑4%

↑7%

↑9%

↑4%

↑6%

Rodyklėmis žymimi statistinę paklaidą peržengiantys pokyčiai lyginant su 2019 m.

Įmonių vadovų nuomonė

32%

31%

29%

27%

19%

14%

13%

10%

8%

7%

6%

5%

5%

5%

5%

TEISMAI

GYDYMO ĮSTAIGOS/
SVEIKATOS APSAUGA

SAVIVALDYBĖS

SEIMAS

PARTIJOS

ŽINIASKLAIDA

TEISĖTVARKA/
TEISĖSAUGA

PROKURATŪRA

VYRIAUSYBĖ

POLICIJA

VALSTYBINĖS ĮSTAIGOS/
VALDININKAI

VMI

VIEŠIEJI PIRKIMAI

ŽEMĖTVARKA

APLINKOSAUGA

↑5%

↑13%

↑10%



GYVENTOJŲ KORUPCINĖ PATIRTIS

28%

24%
22% 24%

16%

12%
10% 9%

47%

44% 41%
45%

33%

24% 23% 23%

2007 2008 2011 2014 2016 2018 2019 2020

Teko duoti per pastaruosius 12 mėn.

Teko duoti per pastaruosius 5 m.

Kyšio davimo priežastys (atsakinėja davusieji kyšį)
Davusiųjų kyšį dalis (per 12 mėn, per 5 m.)

Pasinaudojo ryšiais, kad paslauga būtų atlikta 

kokybiškiau / greičiau



SUSIDŪRĖ SU SITUACIJA, KAI POLITIKAI:

40%

17%

15%

PROTEGAVO PARTIJŲ 

NARIUS ĮDARBINANT

DARĖ SPAUDIMĄ, KURIO TIKSLAS 

– PRIVATŪS INTERESAI

DARĖ SPAUDIMĄ, KURIO TIKSLAS 

– PARTIJOS INTERESAI

Iš dalies 
paplitusi

20%

Labai 
paplitusi

1%

Visiškai 
nepaplitusi

59%

Nežino, 
neatsakė

20%

21%

KORUPCIJOS PAPLITIMAS DARBOVIETĖJEDavusių kyšį dalis (skliausteliuose 2019 m. 

tyrimo rezultatai)

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KORUPCINĖ PATIRTIS



PRANEŠIMO APIE KORUPCIJĄ POTENCIALAS

Prašau išsirinkti tris priežastis, kurios galėtų pateisinti nutylėjimą apie kyšio davimą ar paėmimą

50%

43%

33%

Pranešę nukenčia skaudžiausiai

Gyventojai

Valstybės tarnautojai

Rodyklėmis žymimi statistinę paklaidą peržengiantys pokyčiai lyginant su 2019 m.

Nėra prasmės, nes nenuteis

Visi žino, niekas nepraneša

44%

39%

28%

↑8%Nėra įsitikinę, kad tai korupcija

Pranešę nukenčia skaudžiausiai

Nėra prasmės, nes nenuteis

51%

43%

34%

Pranešę nukenčia skaudžiausiai

Įmonių vadovai

Nėra prasmės, nes nenuteis

Visi žino, niekas nepraneša

NEPRANEŠIMĄ PATEISINANČIOS PRIEŽASTYSPRANEŠIMAS APIE KORUPCIJĄ

↑5%

19%

PRANEŠTŲ

53%

PRANEŠTŲ

21%

PRANEŠĖ

PRANEŠĖ

5%

28%

PRANEŠTŲ

12%

PRANEŠĖ

GYVENTOJAI

ĮMONIŲ 

VADOVAI

VALSTYBĖS 

TARNAUTOJAI

2014 m. – 20 %



Interesų konfliktai



Interesų konfliktas yra situacija, kai asmuo eidamas savo tarnybines
pareigas privalo atlikti tam tikrą veiksmą, tačiau tas veiksmas yra susijęs
ne tik su jo tiesioginėmis pareigomis, bet ir su jo ar jam artimo asmens
privačiu interesu.

Viešieji interesai – tai visuomenės suinteresuotumas, kad asmenys,
dirbantys valstybinėje tarnyboje, visus sprendimus priimtų nešališkai ir
teisingai.

Privačiu interesu arba asmeniniu suinteresuotumu laikoma asmens (ar
jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas, turtinė ar
neturtinė nauda arba kitas panašaus pobūdžio interesas.

Esminės sąvokos



Galimas Realus

Valstybės tarnyboje dirbantis 
asmuo turi privačių interesų, 

dėl kurių, eidamas tarnybines 
pareigas, ateityje neabejotinai 

turės priimti sprendimus ar 
dalyvauti juos priimant.

Valstybės tarnyboje dirbantis 
asmuo, tarnybinį klausimą, susijusį 
su turimais privačiais interesais, 
turi spręsti esamu metu – „čia ir 
dabar“.



Privatus 
interesas

Būsimas 
sprendimas

Interesų 
konfliktas

EBPO: nors interesų konfliktas pats savaime dar nėra korupcija, ji neišvengiamai atsiranda

ten, kur konfliktai tarp valstybės tarnautojų privačių interesų ir viešųjų pareigų sprendžiami
netinkamai arba nesprendžiami apskritai. Esant tokiai padėčiai visuomenė nustoja tikėti ir
pasitikėti valdžia.



Privatus   
interesas

Priimtas 
sprendimas

Įstatymo 
pažeidimas



Interesų konfliktų prevencija



 Psichologinis diskomfortas 
sprendžiant tam tikrus klausimus

 Visuomenės nuomonė

Kaip atpažinti interesų konfliktą? [1]



 Sprendimas susijęs su:

 Šeimos (giminės) ar nuosavu verslu;
 Turimomis bendrovių ir įmonių akcijomis (dalimis, pajais);
 Profesine veikla: darbu kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose,

individualiu užimtumu (autorinėmis sutartimis);
 Naryste, ryšiais ir pareigomis įmonėse, įstaigose ir organizacijose ar

fonduose;
 Finansiniais ar moraliniais įsipareigojimais (skola) kitiems asmenims,

kitais civiliniais santykiais;
 Gautomis (jiems suteiktomis) dovanomis ir paslaugomis;
 Priešiškumu (ginču ar konkurencija) kitų asmenų ar grupių atžvilgiu;
 Artimų (Jums svarbių) asmenų darbu toje pačioje institucijoje;
 Ketinimais, susijusiais su naujo darbo paieškomis, derybomis su

būsimuoju darbdaviu.

Kaip atpažinti interesų konfliktą? [2]



Kontroliuoti deklaracijas

Atlikti nuolatinę darbuotojų privačių 
interesų deklaracijų turinio kontrolę.

Spręsti dėl nušalinimo

Patenkinti pareikštą nusišalinimą, arba 
pačiam nušalinti asmenį.

Teikti rekomendacijas

Parengti ir teikti išankstines rašytines 
rekomendacijas, kaip darbuotojai privalo 
elgtis kiekvienu konkrečiu atveju.

Vadovų pareigos ir atsakomybė 
įgyvendinant interesų kofliktų 

prevenciją:



Su interesų konfliktais yra susiję:

Nepotizmas – savo šeimos narių, giminaičių, sugyventinių, 
partnerių globa ir protegavimas, naudojantis einamomis 
pareigomis, vardu ir galia.

Klientelizmas – galia grindžiami politiniai santykiai ir sprendimų 
priėmimo procedūros.

Kronizmas – draugų ir bičiulių protegavimas.



VTEK rekomenduoja
nusišalinti nuo 
sprendimų rengimo, 
svarstymo ar priėmimo 
dėl institucijoje dirbančių 
artimųjų asmenų:

• priėmimo į darbą;

• perkėlimo į kitas pareigas;

• tarnybinių komandiruočių;

• kvalifikacijos kėlimo;

• atostogų;

• priedų, priemokų prie 
tarnybinio atlyginimo 
skyrimo;

• skatinimo tarnyboje;

• nuobaudų skyrimo;

• leidimų dirbti kitą darbą;

• tarnybinių pavedimų, 
susijusių su privačiais 
artimų asmenų interesais, 
atlikimo;

• kitų tarnybos klausimų, 
susijusių su privačiais 
artimų asmenų interesais, 
sprendimo;

• ir kt.

NUSIŠALINIMAS



VTEK Deklaruojantis 
asmuo ar jam artimas 
asmuo negali priimti 
dovanų ar paslaugų, 
jeigu tai susiję su 
deklaruojančio asmens 
tarnybine padėtimi ar 
tarnybinėmis pareigomis 
(VPDĮ 13 str. 1 d.).

Šis ribojimas netaikomas:

• 150 eurų vertės neviršijančioms dovanoms, gautoms 
pagal tarptautinį protokolą.

• 150 eurų vertės neviršijančioms dovanoms, gautoms 
pagal tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens 
tarnybinėmis pareigomis.

• 150 eurų neviršijančiomis reprezentacijai skirtomis 
dovanomis su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika.

• Paslaugoms, kuriomis naudojamasi tarnybiniais tikslais.

DOVANŲ POLITIKA



Visuomenės viešųjų interesų ir valstybinėje tarnyboje 
dirbančių asmenų privačių interesų suderinimas 
padeda:

Užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė 
būtų teikiama viešiesiems interesams;

Įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą;

Užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai 
valstybinėje tarnyboje.



Asmeninės pastangos





Gerosios praktikos pavyzdys
Valstybinės mokesčių inspekcijos dovanų registras





Tai gerosios antikorupcinės praktikos mainų vieta, kur didžiausią patirtį sukaupę ir aukščiausią kompetenciją 

turintys skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir patarimais, kaip organizacijoje kurti korupcijai atsparią 

aplinką.

Skaidrumo akademijos organizatorius – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba.

Skaidrumo akademijos gerųjų patirčių mainus inicijuoja Lietuvos Respublikos Prezidentas



Ką galime padaryti patys?



Kaip pranešti apie korupciją?

Užsuk į STT Skambink 

telefonu:

8 (5) 266 3333

Atsisiųsk 

mobiliąją 

programėlę: 

„Pranešk STT“

Atsiųsk žinutę 

el. paštu:

pranesk@stt.lt

Pranešk STT 

interneto 

svetainėje:

www.stt.lt



Ačiū už dėmesį!

www.facebook.com/LRSTT

www.instagram.com/LRSTT

Mobilioji programėlė „Pranešk STT“

www.linkedin.com/STT

Daina Paštuolienė
Vyriausioji specialistė

Antikorupcinio švietimo skyrius
El. paštas: daina.pastuoliene@stt.lt

Tel.  868713736 

mailto:daina.pastuoliene@stt.lt

