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Pagrindiniai žingsniai korupcijai atsparios 
aplinkos kūrimo link

Korupcijos prevencijos valdyba
2022



Korupcijos 
prevencijos 

nauda

! Vadovo požiūris į skaidrią įstaigos
veiklą

✓ Įstaigos įvaizdžio formavimas
✓ Visuomenės pasitikėjimas įstaiga
✓ Visuomenės informavimas apie

pažangą kuriant antikorupcinę
aplinką

✓ Pažeidimų užkardymas
✓ Korupcijos rizikos mažinimas,

valdymas
✓ Ydingų pasekmių išvengimas
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Vadovo vaidmuo
kuriant antikorupcinę 

aplinką švietimo 
įstaigoje

✓ Aiškios pozicijos ir valios išreiškimas dėl 
antikorupcinės aplinkos kūrimo įstaigoje

✓ Būtinų korupcijai atsparios aplinkos 
kūrimo priemonių inicijavimas

✓ Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą 
atsakingo subjekto veiklos ir 
organizacinio nepriklausomumo, teisių ir 
veiklos garantijų, įskaitant apsaugos nuo 
galimo neigiamo poveikio dėl jų 
atliekamų funkcijų priemonių 
užtikrinimas

✓ Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo 
veiklai reikalingų išteklių užtikrinimas

✓ Korupcijos prevencijos veiksmų plano 
įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė

w
w

w
.s

tt
.lt



Pagrindiniai žingsniai
kuriant antikorupcinę 

aplinką švietimo 
įstaigose

✓ Įsteigti/ paskirti už korupcijai atsparios 
aplinkos kūrimą atsakingą subjektą 
(padalinį/asmenį (-is))

✓ Pavesti atlikti korupcijos rizikos valdymo 
vertinimą

✓ Pavesti atlikti atsparumo korupcijai lygio 
nustatymą 

✓ Patvirtinti pareigybių, dėl kurių teikiamas 
prašymas STT pateikti informaciją apie 
asmenį, sąrašą

✓ Patvirtinti įstaigos dovanų vertinimo ir 
registravimo tvarką

✓ Patvirtinti pareigų, kurias einantys asmenys 
privalo deklaruoti privačius interesus, 
sąrašą

✓ Pavesti įdiegti vidinį informacijos apie 
pažeidimus kanalą ir skyrius „Korupcijos 
prevencija“ ir „Pranešėjų apsauga“
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Privalomos 
korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimo 
priemonės

✓ Teisės, darbo pareigų pažeidimų (įskaitant 
korupcinio pobūdžio) prevencija ir tyrimas

✓ Korupcijos rizikos valdymo vertinimas
✓ Informacijos apie asmenį surinkimas ir 

vertinimas
✓ Atsparumo korupcijai lygio nustatymas
✓ Darbuotojų viešųjų ir privačių interesų 

deklaravimo ir interesų derinimo praktikos 
kontrolė ir stebėsena

✓ Darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo 
didinimas

✓ Antikorupcinio elgesio standartų diegimas
✓ Pranešimas apie korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas
✓ Vidinio informacijos apie pažeidimus 

teikimo kanalo diegimas 
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Pasirinktinos 
korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimo 
priemonės

✓ Korupcijos pasireiškimo tikimybės 
nustatymas

✓ Teisės aktų projektų antikorupcinis 
vertinimas, jei nepriimami teisės aktai, 
numatyti KPĮ

✓ Korupcijos prevencijos veiksmų plano 
rengimas ir jo stebėsena

✓ Kitos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo 
priemonės
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✓ Teisės, darbo pareigų pažeidimų 
(įskaitant korupcinio pobūdžio) 
tyrimas

✓ Atsparumo korupcijai lygio nustatymas
✓ Vidiniu informacijos apie pažeidimus 

teikimo kanalu gautos informacijos 
apie pažeidimus nagrinėjimas

✓ Darbuotojų viešųjų ir privačių interesų 
deklaravimo bei interesų derinimo 
praktikos kontrolė ir stebėsena

✓ Korupcijos prevencijos veiksmų plano 
rengimas, jo įgyvendinimo stebėsena

✓ Darbuotojų antikorupcinio elgesio 
standartų laikymosi kontrolė, 
konsultavimas antikorupcinio elgesio 
klausimais
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Už korupcijai atsparios 
aplinkos kūrimą atsakingo 

asmens privalomos 
funkcijos

(LRV 2021-12-29 nutarimas 
Nr. 1155)



Savarankiškos įstaigos 
vaidmuo kuriant 

antikorupcinę aplinką 
pavaldžiose įstaigose

✓ Skatina, koordinuoja ir kontroliuoja
korupcijai atsparios aplinkos kūrimą
pavaldžiose švietimo įstaigose

✓ Gali nustatyti švietimo įstaigų atsparumo
korupcijai lygį ir teikia pasiūlymus dėl
reikiamų priemonių diegimo

✓ Gali tvirtinti ir įgyvendinti korupcijos
prevencijos veiksmų planus pavaldžių
įstaigų atžvilgiu

✓ Atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą pavaldžiose švietimo įstaigose
arba joms siūlo atlikti šią priemonę

✓ Informuoja visuomenę apie pažangą
kuriant korupcijai atsparią aplinką
pavaldžiose švietimo įstaigose

✓ Užtikrina antikorupcinės aplinkos kūrimą,
jei pavaldžioje įstaigoje nėra
įsteigto/paskirto už korupcijai atsparios
aplinkos kūrimą atsakingo subjekto
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KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMAS

Subsidiarumo principo 
užtikrinimas

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTAS

Korupcijai atsparios aplinkos 
kūrimo stebėsena ir 
vertinimas

Metodinė pagalba

Korupcijai atsparios 
aplinkos kūrimo priemonių 
vykdymo kontrolė

Korupcijai atsparios aplinkos 
kūrimo koordinavimas

Korupcijos prevencijos 
priemonių įgyvendinimas

Vadovybė

Viešojo sektoriaus subjekto 
savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija 
(savarankiška įstaiga)



KPĮ ir kituose teisės aktuose numatytų korupcijai 
atsparios aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimas 
aukštosiose mokyklose



KPĮ ir kituose teisės aktuose numatytų korupcijai atsparios
aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimas aukštosiose
mokyklose

Už korupcijai atsparios aplinkos
kūrimą atsakingų subjektų paskyrimas:
daug kur paskirti asmenys, atsakingi už
antikorupcinės aplinkos kūrimą, kurių
funkcija yra pagrindinė;
dalies paskirtų asmenų korupcijos
prevencijos funkcija yra papildoma;
nėra duomenų apie paskirtą asmenį,
atsakingą už antikorupcinės aplinkos
kūrimą.

Personalo patikimumo užtikrinimas:
trečdalyje patvirtintas pareigybių, dėl
kurių teikiamas prašymas STT pateikti
informaciją, sąrašas ir paskelbtas viešai;
ne visos turi pareigybių sąrašą;
didelė dalis nepateikė duomenų dėl
pareigybių sąrašo ir nepaskelbė viešai.

Teisės aktų ir jų projektų
antikorupcinio vertinimo atlikimas:
penktadalyje atliekamas teisės aktų ir
jų projektų antikorupcinis vertinimas.

Korupcijos rizikos valdymo
vertinimo atlikimas:
Yra atlikusių korupcijos rizikos
valdymo vertinimą per
paskutinius 3 metus;
dalis nepateikė duomenų dėl
korupcijos rizikos valdymo
vertinimo atlikimo.
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Antikorupcinio sąmoningumo 
didinimas: 
didelė dalis aukštųjų mokyklų didina 
antikorupcinį sąmoningumą;



KPĮ ir kituose teisės aktuose numatytų korupcijai atsparios
aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimas aukštosiose
mokyklose

Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
įstatymo įgyvendinimas:
didžioji dauguma patvirtino pareigybių,
kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti
privačius interesus, sąrašas;
tik pusė aukštųjų mokyklų atlieka darbuotojų
deklaracijose pateiktos informacijos
stebėseną;
didelė dalis aukštųjų mokyklų neturi dovanų
ir vertinimo tvarkos.

Pranešėjų apsaugos įstatymo
įgyvendinimas:
dalis aukštųjų mokyklų patvirtino
informacijos apie pažeidimus
teikimo ir tvarkymo tvarką;
maža dalis aukštųjų mokyklų turi
įdiegę vidinį informacijos apie
pažeidimus teikimo kanalą.

6 7 8Antikorupcinio elgesio standartų
diegimas:
didelė dalis aukštųjų mokyklų
patvirtino antikorupcinio elgesio
kodeksą ir aprašė pavyzdinius
galimos korupcinio pobūdžio rizikos
atvejus ir darbuotojų veiksmus su
jais susidūrus;
ne visuose kodeksuose aprašomi
pavyzdiniai galimos korupcinio
pobūdžio rizikos atvejai ir
darbuotojų veiksmai su jais
susidūrus;
dalis nepateikė duomenų apie
antikorupcinio elgesio standartų
diegimą.

Skiltis „Korupcijos prevencija“:
ne visų aukštųjų mokyklų
internetinėse svetainėse buvo
rasta skiltis „Korupcijos
prevencija“.

9



Ačiū už dėmesį!


