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ES šalių korupcijos suvokimo indeksas (KSI) 2021

Vieta Valstybė Balas Vieta Valstybė Balas

1 Danija 88 36 Latvija 59

1 Suomija 88 41 Slovėnija 57

4 Švedija 85 42 Italija 56

8 Nyderlandai 82 42 Lenkija 56

9 Liuksemburgas 81 49 Čekija 54

10 Vokietija 80 49 Malta 54

13 Airija 74 52 Kipras 53

13 Austrija 74 56 Slovakija 52

13 Estija 74 58 Graikija 49

18 Belgija 73 63 Kroatija 47

22 Prancūzija 71 66 Rumunija 45

32 Portugalija 62 73 Vengrija 43

34 Ispanija 61 78 Bulgarija 42

34 Lietuva 61



Korupcijos prevencijos įstatymas



Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistema



KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS



ANTIKORUPCINIO SĄMONINGUMO DIDINIMAS

 Vykdomas kaip neatskiriama švietimo dalis ir ugdymas;

 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras užtikrina, kad į pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo bendrąsias programas būtų įtraukiamos temos, susijusios su 
antikorupcinio sąmoningumo didinimu;

 Antikorupcinio sąmoningumo didinimą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta 
tvarka vykdo švietimo teikėjai pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtas švietimo 
programas;

 STT organizuoja mokymus, seminarus, metodinės pagalbos renginius, diskusijas, 
susijusias su korupcijai atsparios aplinkos kūrimu, švietimo programų rengėjų prašymu 
derina švietimo programas arba savo iniciatyva pagal savo kompetenciją teikia 
pasiūlymus dėl šių programų ar jų projektų rengimo ir (ar) tobulinimo.



UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ
ATSAKINGŲ SUBJEKTŲ STEIGIMAS

 Pareiga viešojo sektoriaus subjekte steigti padalinius ar 
paskirti atsakingus asmenis priklauso nuo jo turimo 
darbuotojų skaičiaus;

 Kiekvieno viešojo sektoriaus subjekto korupcijai atsparią 
aplinką užtikrina jo paties ar savarankiškos įstaigos, kuriai 
jis yra pavaldus, įsteigtas padalinys ar paskirtas asmuo;

 Turi būti nustatytos už korupcijai atsparios aplinkos 
kūrimą atsakingų darbuotojų kompetencijos reikalavimai, 
teisės ir pareigos, apsaugos garantijos;

 Vadovas užtikrina subjekto, paskirto vykdyti korupcijos 
prevenciją institucijoje, veiklos garantijas ir organizacinį 
nepriklausomumą.



Antikorupcinio švietimo priemonės 
jaunimui



Antikorupcinis ugdymas mokykloje

Formalus antikorupcinis ugdymas, kai antikorupcinio
švietimo elementų įtraukiama į bendrojo ugdymo programas:

• Istorijos

• Ekonomikos ir verslumo

• Pilietiškumo ugdymo

• Dorinio ugdymo (etikos)

Neformalus antikorupcinis ugdymas, galimas skatinant
įvairias papildomojo ugdymo iniciatyvas:

pilietinės akcijos, moksleivių konferencijos, konkursai,
susitikimai, ir kiti renginiai.

Tarptautinė antikorupcijos diena.



STT priemonės

• STT interneto tinklapis – www.stt.lt

• STT You Tube kanalas „Specialiųjų tyrimų tarnyba“ 

(„Grotelės už kyšį“, „Metalo detektorius“, video
paskaitos ir kt.)

• LR STT facebook paskyra, Instragram paskyra.

• Pakvieskite STT Antikorupcinio švietimo skyriaus 
pareigūną pravesti pamoką: moksleiviai@stt.lt

http://www.stt.lt/
mailto:moksleiviai@stt.lt


skaidrumozenklelis.lt



„SKAIDRU. O kaip elgtumeisi tu?“ – www.skaidrumoistorija.lt

http://www.skaidrumoistorija.lt/




Antikorupciniai komiksai ir filmukai moksleiviams

Skirta 16-18 m. moksleiviams

https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/jaunimo-
antikorupcinis-svietimas/7497

https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/jaunimo-antikorupcinis-svietimas/7497


Asmeninės pastangos





Antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitos

https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/7552

https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/7552


Ką galime padaryti patys?



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





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. Gal turite klausimų?

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

