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Korupcijos prevencijos 
priemonės

 Korupcijos rizikos analizė

 Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai (iki

2021-01-01 kovos su korupcija programos)

 Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

 Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį

pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje,

pateikimas

 Informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių

asmenų registrams

 Visuomenės švietimas ir informavimas;

 Nustatytų korupcijos atvejų viešas paskelbimas;

 Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas

veikas



Korupcijos 
prevencijos 
planavimo 
dokumentų 

Paskirtis - užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą 

korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą viešojo 

sektoriaus subjekte.

Nauda – mažina ir šalina korupcijos sąlygas ir rizikas, 

taip pat valdo korupcijos rizikas.
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Korupcijos prevencijos 
įstatymo 

7 straipsnis. Korupcijos 
prevencijos planavimo 
dokumentai

Strateginio valdymo įstatymo:

14 straipsnis. Nacionalinių 
darbotvarkių rengimas, tvirtinimas, 
įgyvendinimas, pažangos 
stebėsena, pažangos vertinimas ir 
atsiskaitymas už pasiektą pažangą.

19 straipsnis. Nacionalinių 
darbotvarkių planų rengimas, 
tvirtinimas, įgyvendinimas, 
stebėsena, vertinimas ir 
atsiskaitymas už pasiektą pažangą

 Valstybės įstaigos korupcijos 

prevencijos programos 

rengimo rekomendacijos, 

patvirtintos STT direktoriaus 

2014-04-03 įsakymu Nr. 2-100

 Savivaldybės korupcijos 

prevencijos programos 

rengimo rekomendacijos, 

patvirtintos STT direktoriaus 

2014-06-05 įsakymu Nr. 2-185

Teisinis reguliavimas



Nacionalinė korupcijos prevencijos darbotvarkė

6 tikslai

8 prioritetinės sritys

14 vertinimo

kriterijų

(Eurobarometras, KSI, 

LKŽ ir kt.)

NKKP patvirtinta Seimo

6 tikslai

47 priemonės

14 vertinimo kriterijų

Numatomas 19,7

mln. Eur (įskaitant 

ES lėšas) dydžio 

finansavimas

Priimtas Vyriausybės

Dalyvauja rengiant, vykdo stebėseną



Nacionalinė korupcijos prevencijos darbotvarkė 2022–2033 m. 

Nacionalinis koordinatorius 

Nacionalinės korupcijos prevencijos darbotvarkės įgyvendinimo planai

Konkretūs tikslai tam laikotarpiui

Konkretūs uždaviniai 

Konkrečios priemonės

Vertinimo rodikliai



Nacionalinė 
korupcijos 
prevencijos 

darbotvarkės nauda

ĮRANKIS

1. Padeda spręsti problemas, tiesiogiai
susijusias su korupcija

STEBĖTI

3. Būtina reguliariai vykdyti stebėseną ir vertinimą

ĮSTAIGAI

2. Pati institucija turi nuspręsti, kokia programos apimtis, kokios

priemonės yra aktualiausios



KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

REZULTATAS

 Tvirtina ministerijos ir 

savivaldybių tarybos.

 Gali apimti visas 

ministerijoms ir 

savivaldybėms pavaldžias 

įstaigas, kurioms nereikėtų 

tvirtinti savo programų, o 

tik per metinius veiklos 

planus įgyvendinti 

nustatytas priemones.

Apima kelių valstybės ar 

savivaldybių įstaigų veiklos 

sritis.

Parengimas nustatytas 

NKKP šiose srityse:

• Sveikatos priežiūros 

• Rinkimų, politinių partijų 

veiklos, politinių 

kampanijų finansavimo

• Aplinkos apsaugos

• Viešųjų pirkimų

 Priima sprendimą ir 

tvirtina valstybės ar 

savivaldybių įstaigos 

vadovas, atsižvelgdamas į 

nustatytus korupcijos 

rizikos veiksnius. 



Kai korupcijos 

prevencijos programą 

rengti pasiūlo 

Specialiųjų tyrimų 

tarnyba, atlikus 

korupcijos rizikos 

analizę

KADA rengiama korupcijos prevencijos programa?

Kai tai nustatyta 

Nacionalinėje 

korupcijos prevencijos 

darbotvarkėje

Valstybės ar 

savivaldybės 

įstaigos vadovas 

savo iniciatyva 

priima sprendimą 

rengti korupcijos 

prevencijos programą



KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

PROCESAS

Korupcijos prevencijos programos rengiamos vadovaujantis Korupcijos prevencijos 

įstatymu, Nacionaline korupcijos prevencijos darbotvarke, jos planu ir kitais teisės aktais, 

atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymus ir kitą informaciją.



Korupcijos prevencijos 
programų probleminiai 
aspektai

 Netikima nauda; 

 Nesuvokiamas rengimo tikslas; 

 Programos ir planai yra šabloniniai, mažai besiskiriantys vieni nuo 
kitų, vyrauja tos pačios rengimo silpnybės bei klaidos; 

 Nenuoseklus ir paviršutiniškas aplinkos analizės atlikimas;

 Nevertinami ankstesnės vykdytos antikorupcinės politikos 
rezultatai;

 Stebėsenos, vertinimo ir kontrolės procesų aprašymo stoka;

 Dažnas vykdymo rezultatų neskelbimas įstaigų interneto 
svetainėse.



KPP TOP 10 VIEŠAJAME SEKTORIUJE

REZULTATAS
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KITOS KPP (APKLAUSOS, REKOMENDACIJOS IR KT)

ETIKOS/ELGESIO KODEKSAS

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

DOVANŲ POLITIKA

ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

TIKRINAMŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

PROGRAMA

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

SVETAINĖJE NURODYTAS ASMUO

Iš 186 įstaigų daugiausiai vykdančių korupcijos prevencijos 
priemones



Ką galime padaryti patys?

ANTIKORUPCIJOS 

VADOVAS VERSLUI

https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/7452

Nėra 
vieno 

sprendimo 
korupcijai 
sumažinti



Ačiū už dėmesį

www.stt.lt

A. Jakšto g. 6, Vilnius

olga.meskiene@stt.lt

+370 638 97921


