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Providing information to the public is an essential but insufficient 
step in making local Government more transparent. A 
participatory process, especially in the case of youngsters, is also 
needed, both to ensure accountability and to reinforce healthy 
relations between people and the government. 

The adverse impact on strengthening democratic values and 
building civic society for Lithuania as a result of widespread 
corruption has been highlighted by top level politicians and 
through a number of studies on the effects of corruption. 
Lithuanian President H.E. Ms. Dalia Grybauskaite has 
repeatedly pointed out the problems related to the corruption at 
different level of governance and state service sector.  

Promoting anticorruption as part of build-up of civic society 
should be therefore an important element of the Lithuanian 
Government’s reform agenda. The project will focus in general on 
tackling anti-corruption issues and will target young generation in 
particular to create a sound platform explaining the roots, 
negative effect and adverse impact on state development. There is 
an urgent need to initiate the program of special training and 
consequently educate the young generation that would be opposing 
current trends and foster anti-corruption activities.  

This publication serves for the above-mentioned purpose focusing 
on the problematic aspects of corruption, means of fighting and 
preventing the corruption, legal information explaining the norms 
of the Lithuanian criminal code related to corruption, civil society 
based anti-corruption initiatives and cases studies. 
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NGO Trust in Development kindly appreciates financial support 
provided by the Netherlands Embassy in Lithuania and in 
particular expresses enormous gratitude to H. E. Yaron 
Oppenheimer, the Lithuanian Parliament of Pupils and all other 
enthusiasts for their professional devotion, understanding and 
substantial contribution to this project.   

VŠĮ TRUST IN DEVELOPMENT  nuoširdžiai dėkoja 
Nyderlandų Karalystės ambasadai Lietuvoje, jos  laikinajam 
reikalų patikėtiniui  J. E.  Yaron Oppenheimer už  finansinę 
paramą, Lietuvos Moksleivių Parlamentui,  subūrus šauniausių 
kovos su korupcija ambasadorių būrį, ir visiems entuziastingai  
prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo. Ačiū, Jums visiems, 
už  tikėjimą ir už realius darbus mažinant korupcijos lygį 
Lietuvoje.  
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KORUPCIJOS SĄVOKA IR PROBLEMA 

Pasaulyje per metus sumokama apie vieną trilijoną JAV dolerių kyšių, tuo tarpu, visos 
Lietuvos 2011 metų nacionalinio biudžeto (kuris apima valstybės ir savivaldybių biudžetus) 
pajamos sudaro 19 mlrd. 907,8 mln. litų. Kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos 
lėšomis nacionalinio biudžeto pajamos sudaro 26 mlrd. 830,2 mln. litų. 

Ar žinai, kad per metus: 

- 148 mlrd. JAV dolerių skiriama kyšiams Afrikos valstybėse. 
- Vokietijos pramonė praranda apie šešis milijardus dolerių per metus.  
- Investicijos į korumpuotą valstybę padidina kaštus 20 procentų. 
- Indonezijos vyriausybė praranda keturis milijardus dolerių pajamų dėl korupcijos miškų 
kirtimo srityje.  
- Burundyje iš 50 procentų verslininkų buvo reikalaujama mokėti kyšius. 
- 86 procentai tėvų Nigerijoje privalėjo mokėtis kyšius siekdami, kad jų vaikai gautų pradinį 
išsilavinimą.  
- 50 milijardų dolerių yra padedami į sąskaitas Vakarų bankuose, kurie sietini su korupcija.  
 
 

2011 metų birželio 7 d.  Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė perskaitė 
metinį pranešimą, kuriame skaudžiausia ir sunkiausiai gydoma valstybės negalia buvo pripažinta 
korupcija. Šalies vadovė pabrėžė kovą su politine korupcija ir įstatymų leidybos skaidrinimą. 
„Kiekvieną kartą, kai man bus pateiktas koks nors atskiros grupelės užsakytas, korupcija ar 
tiesiog kvailybe dvelkiantis įstatymas, asmeniškai domėsiuosi jo kilmės istorija. Asmeniškai 
aiškinsiuosi, kurioje teisėkūros grandyje atsirado tokių įtarimų keliančios nuostatos“, – sakė 
prezidentė. „Laisvėje kyšininkų yra daugiau nei turėtų būti. Siekiame ne kuo daugiau susodinti į 
kalėjimą, bet užkardyti ir atbaidyti“, – apie kovą su korupcija, viena didžiausių Lietuvos bėdų, 
sakė šalies vadovė.  

Pats terminas korupcija kilęs iš lotynų kalbos (lot. corruptio) ir reiškia „gadinimas“ ar 
„papirkimas“. Su šiuo terminu susiduriame beveik kiekvieną dieną. Šalies politikai užsibrėžia 
stiprinti kovą su korupciją, žiniasklaidos priemonės informuoja visuomenę apie korupcijos 
atvejus valstybės tarnybose, draugai ir pažįstami prasitaria apie duotą kyšį ar dovaną medikams 
ar kitiems pareigūnams.  
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Kas yra korupcija ir kaip ji apibrėžiama? Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 
įstatymo 2 str. antroje dalyje numatyta, kad korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto 
asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios 
asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą 
arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto 
asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos 
sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar 
suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės 
naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal 
valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas 
darant šioje dalyje nurodytas veikas. Tuo tarpu to pačio straipsnio 3-ioje dalyje apibrėžtos 
korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. Tai kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, 
kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant 
viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine 
padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar 
matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos 
paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, 
pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į 
valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos 
nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba 
nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. Kitaip tariant pati korupcija yra 
pasinaudojimas tarnybine padėtimi siekiant asmeninės naudos. Dažniausiai ji sietina su 
valstybės tarnautojais ir pareigūnais, kurie nederamai atlieka savo pareigas. Korupcijos mąstai 
gali siekti milijardus litų. 

Politinių lyderių kyšininkavimo mąstai 

Lyderis Valstybė Periodas Kyšininkavimo mąstai 

Suharto Indonezija 1967-98 $15 – $35 mlrd 

Markos Filipinai 1972-86 $5 - $10 mlrd 

Mobutu Zairas 1965-97 $5 mlrd 

Abacha Nigerija 1993-98 $2 - $5 mlrd 
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Miloševič Jugoslavija 1989-2000 $1 mlrd 

Fujimori Peru 1990-1999 $600 mln 

Duvalier Haitis 1971-86 $800 mln 

Lazarenko Ukraina 1996-97 $114 - 200 mln 

Aleman Nikarava 1997-2002 $100 mln 

Estrada Filipinai 1998-2001 $78 - $80 mln 

 

  

Korupcija yra modernios visuomenės ir šiuolaikinės valstybės principų griovėja. 
Korupcija kliudo ekonominei plėtrai, demokratinių principų įgyvendinimui, mažina valstybių 
vyriausybių legitimumą ir politinį stabilumą, išbalansuoja laisvos rinkos konkurencingumą ir 
sukelia neigiamus efektus visos valstybės ir pasaulio ekonomikai. Korupcija nėra besivystančių 
valstybių liga. Ši liga nepripažįsta sienų, nepripažįsta turtingų ir skurdžių valstybių. Ji egzistuoja 
visur ir su šiuo reiškiniu būtina kovoti tiek Afrikos valstybėse, tiek ir Europos Sąjungos šalyse ar 
Azijoje. JAV politiniai vadovai yra ypač susirūpinę savo įmonių konkurencingumu pasaulyje, 
kadangi labai dažnai kontraktus laimi tos įmonės, kuriuos duoda kyšius.   

Korupcijos poveikis ekonomikai yra milžiniškas. Galima pateikti gausybę pavyzdžių, kurie 
iliustruoja korupcijos keliamą žalą. Pvz., Ekvadore krovinio pristatymas ir apiforminimas 
jūriniame uostą užtrukdavo nuo dvejų dienų iki mėnesio, priklausomai nuo krovinio savininko 
santykių su jūrų uosto vadovybe. Kitaip tariant, jeigu savininkas duodavo kyšį, jo krovinys 
pasiekdavo tikslą be biurokratinių kliūčių ir eilės.  Kyšiai neabejotinai didina produkcijos ir 
paslaugų savikainą. Teigiama, kad 2014 metais vyksianti Sočio olimpiada taps brangiausia iš iki 
šiol vykusių. Iš pradžių Rusijos valdžia planavo išleisti 12 milijardų dolerių, bet jau dabar išlaidos 
perkopė 30 milijardų. Olimpiadai skirtų objektų statyba Rusijai kainuos 6,6 mlrd. dolerių, 2,9 
milijardo dolerių skirs investuotojai. Kitos išlaidos – Sočio infrastruktūrai. Tokią didelę kainą 
Rusijos ekonomistai aiškina korupcija, neefektyvia statyba ir blogai parinkta vieta šiam renginiui. 
Ekspertus stulbina milžiniškos statybų sąmatos ir didelės duoklės valdininkams už laimėtus 
konkursus. Buvęs Rusijos vicepremjeras, opozicijos veikėjas Borisas Nemcovas Sočio olimpiados 
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statybas pavadino vienu didžiausios korupcijos atvejų istorijoje. Rusijos verslininkas Valerijus 
Morozovas pasakojo, kad aukštam Rusijos pareigūnui davė 16,33 milijono litų vertės kyšį 
norėdamas gauti valstybinį užsakymą. Pernai šis verslininkas pabėgo į Didžiąją Britaniją, 
baimindamasis dėl savo gyvybės. Jis dalyvavo savo reketuotojo sulaikymo operacijoje, bet byla 
valdininkui nebuvo iškelta, o jo bendrovė išvyta iš olimpinio viešbučio statybos aikštelės. 
Korupcijos pasekmes valstybės tarnyboje gali sugrupuoti į kelias dalis:  

Korupcijos pasekmės 

Neefektyvumas Netolygus pasiskirstymas 
Neefektyvus vyriausybinių kontraktų 
perdavimas įmonėms, kurios nepajėgios 
įvykdyti kontrakto sąlygų 

Viešojo sektoriaus lėšos patenka pas 
individualius korumpuotus asmenis 

Iškraipomos vyriausybės išlaidos  Lėšos netolygiai persiskirsto ( iš neturtingesnių 
asmenų į turtingesnių asmenų sąskaitą, kurie 
turi ryšių su korumpuotais pareigūnais) 

Neefektyviai panaudojamos privatizuojamos 
įmonės 

 

Netinkama arba nekokybiška infrastruktūra  
Nepakankamas viešųjų gėrybių tiekimas  
Skatinama kurti papildomas taisykles siekiant 
komplikuoti procesą ir gauti papildomą 
užmokestį 

 

Prarandamos nacionalinio biudžeto lėšos  
 

Mažėja vyriausybių legitimumas 

Korupcijos pasekmės yra skaudžios tiek pačiai vyriausybei, tiek ir valstybės gyventojams. 
Vyriausybė praranda pasitikėjimą tarp gyventojų, neatsakingai švaisto biudžeto lėšas, dirbtinai 
didina viešojo sektoriaus paslaugų kainas. Tuo tarpu gyventojai patiria milžiniškus finansinius 
nuostolius, verslas pradeda stagnuoti, investicijos perkeliamos į saugesnes ir stabilesnes 
valstybes. Verta pastebėti, kad tam tikri analitikai korupciją įvardina ir kaip alternatyvą siekiant 
įveikti biurokratines kliūtis. Pavyzdžiui verslininkas norėdamas pastatyti namą Niujorke privalo 
gauti 130 leidimų iš įvairių departamentų ir tarnybų. Tokiu būdu verslininkas būtų linkęs 
sumokėti kyšį ir išspręsti leidimų klausimą efektyvesniu keliu. Niujorko statybas reglamentuoja 
843 lapų statybos kodeksas, kurio analizė atimtų gausybę laiko, o bandymas gauti visus leidimus 
pareikalautų gausybės lėšų. Kita vertus, jeigu verslininkas „nusiperka“ leidimus ir neatsižvelgia į 
pastato konstrukcijos saugumo reikalavimus, nukenčia vartotojas – namo pirkėjas. Kitas 
pavyzdys sietinas su dalinai teigiama korupcijos išdava yra pastebimas Azijoje. Valstybėse, 
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kuriose demokratinės normos yra nominalios, žmogaus teisių pažeidimai yra dažnesni ir 
rimtesni. Todėl pasinaudojant korupcija ten buvo bandoma užtikrinti nacionalinių mažumų 
teises. Kinijos nacionalinės mažumos gavo daugiau politinių teisių ir socialinių garantijų 
Indonezijoje ir Tailande korupcijos pagalba. Vis dėlto nereikia pervertinti šios sąlyginės naudos. 
Korupcijos atvejai mažina paramą besivystančioms valstybėms ir skatina kapitalo srautų 
nutraukimą į tas šalis. Pvz. Afganistano vyriausybė negavo milijardinių dotacijų dėl korupcijos 
skandalo susijusio su Kabulo banko dirbtiniu bankrotu. Šiam bankui vadovavo su prezidento 
aplinka susiję asmenys ir sugebėjo pasisavinti milijardines lėšas. Keli šio banko pareigūnai, 
įskaitant Afganistano prezidento Hamido Karzai brolį Mahmudą, kaltinami paėmę dideles 
paskolas, kurios niekada nebuvo grąžintos. Šių pasisavintų lėšų bendra suma - apie 900 mln. JAV 
dolerių (2,2 mlrd. litų). Atsižvelgiant į tai, Norvegija įšaldė 280 mln. kronų (126 mln. litų) 
finansinę pagalbą Afganistanui, kol šios šalies vyriausybė ištirs korupcijos skandalą, susijusį su 
Kabulo banku. Oslas blokuos lėšų pervedimą, kol Tarptautinis valiutos fondas (TVF) ir 
Afganistano institucijos susitars dėl didžiausią šioje šalyje privatų banką krečiančios krizės 
sprendimo. Panašiai pasielgė ir kitos valstybės, kurios remia Afganistaną. Praėjusiame 
dešimtmetyje Rusijos Federacija prarado 60 milijardų dolerių dėl korupcijos skandalų ir 
nutrauktų paramos programų.  

Trumpai apie Lietuvą 

Lietuvos nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programoje pažymėta, kad 
pagal organizacijos „Transparency International“ paskelbtus kasmetinio korupcijos suvokimo 
indekso tyrimo rezultatus Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas 2010 metais buvo 5 balai (10 
balų – labai skaidri, 0 – labai korumpuota valstybė). Lietuva užima 22 vietą iš 30 Europos 
Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių ir kitų Vakarų Europos valstybių ir 46 vietą tarp tirtų 178 
pasaulio šalių. Nors šio indekso reikšmė ilgai nekito ir netgi blogėjo, galima teigti, kad dabartiniu 
metu padėtis šiek tiek pagerėjo, tačiau tai nerodo esminio pagerėjimo kovos su korupcija 
srityje. Pasaulinio korupcijos barometro 2010 metų rezultatai rodo, kad 34 proc. Lietuvos 
gyventojų prisipažįsta, kad per pastaruosius 12 mėnesių jie yra davę kyšį bent vienam iš devynių 
viešųjų paslaugų teikėjų – švietimo sektoriaus, teismų, sveikatos apsaugos, policijos, 
registravimo ir leidimų išdavimo tarnyboms, komunalinių paslaugų teikimo įmonėms, mokesčių 
inspekcijai, žemėtvarkos institucijų arba muitinės atstovams. 78 proc. apklaustųjų mano, kad jų 
valdžios atstovų veiksmai, nukreipti prieš korupciją, yra neefektyvūs. Palyginti su kitomis ES 
valstybėmis narėmis, Lietuvos gyventojai ypač pabrėžia politinių partijų, parlamento, policijos, 
valstybės tarnautojų, teismų ir teisėkūros institucijų korumpuotumą. Didelis nepasitikėjimas 
viešojo sektoriaus institucijomis ir įstaigomis, menka informacijos, skatinančios priešintis 
korupcijai, sklaida, neefektyvus viešasis administravimas lemia visuomenės pakantumą 
korupcijai. 2009 metais pastebima registruotų nusikalstamų veikų, susijusių su korupcija, 
skaičiaus didėjimo tendencija. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos duomenimis, palyginti su 2008 metais, 2009 metais Lietuvoje 
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užregistruota 980 korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, t. y. beveik 23 proc. daugiau negu 
2008 metais (724 nusikalstamos veikos). Iš jų kyšininkavimo atvejų skaičius padidėjo apie 66 
proc., papirkimo atvejų – 26 proc., o piktnaudžiavimo atvejų – 16 proc. Dėl minėtų nusikalstamų 
veikų 2009 metais Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų 
tarnyba) pradėjo 88 ikiteisminius tyrimus, prokuratūroje pradėti 708 ikiteisminiai tyrimai. 2010 
metais korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų padaugėjo – Lietuvoje užregistruoti 1 016 
kyšininkavimo, papirkimo ir piktnaudžiavimo atvejų, t. y. beveik 4 proc. daugiau negu 2009 
metais. Nors 2010 metais, palyginti su 2009 metais, šiek tiek sumažėjo registruotų 
kyšininkavimo ir piktnaudžiavimo atvejų (atitinkamai 17 ir 29 nusikalstamomis veikomis) atvejų, 
tačiau padaugėjo papirkimo (65 nusikalstamomis veikomis).  

NOTA BENE 

- terminas korupcija kilęs iš lotynų kalbos (corruptio) ir reiškia „gadinimas“ ar  
„papirkimas“. 

- korupcija yra pasinaudojimas tarnybine padėtimi siekiant asmeninės naudos. 
Dažniausiai  sietina su valstybės tarnybos sektoriumi.  

- korupcija egzistuoja tiek demokratinėse, tiek ir nedemokratinėse valstybėse, nors 
didesni korupcijos mąstai pastebimi nedemokratinio valdymo šalyse.  

- korupcija kliudo ekonominei plėtrai, demokratinių principų įgyvendinimui, mažina 
valstybių vyriausybių legitimumą ir politinį stabilumą, išbalansuoja laisvos rinkos 
konkurencingumą ir sukelia neigiamus efektus visos valstybės ir pasaulio ekonomikai. 

 

KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONĖS IR UŽDAVINIAI 

2011 m. liepos 29 d. buvęs Kinijos didžiausio telefoninio ryšio tiekėjo China Mobile 
vadovas Zhang Chunjiang buvo nuteistas mirties bausme, atidedant jos vykdymą dvejiems 
metams. Jis pripažintas kaltu už kyšių ėmimą. Cangzhou teismas įsakė konfiskuoti Zhang 
asmeninį turtą ir panaikinti jam suteiktas politines privilegijas. Teismas išsiaiškino, kad 1994-
2009 m., dirbdamas Liaoning provincijos pašto administracijos vadovu, Kinijos Netcom grupės ir 
partijos vadovu bei China Mobile generaliniu direktoriumi, Zhang paėmė kyšių 7.56 mln. juanių 
sumai. Aukščiausiasis liaudies teismas jau pasiekė pusiaukelę kovoje su plačiai paplitusia 
korupcija ir kyšininkavimu aukščiausiuose verslo ir politinio gyvenimo srityse. Teismas pažadėjo 
ir toliau taikyti mirties bausmes, kaip įspėjimą korumpuotiems valdininkams. Buvusiam 
Hangzhou vicemerui ir buvusiam Suzhou vicemerui mirties bausmės buvo įvykdytos 2011 m. 
liepos 19 d. už didelių kyšių ėmimą. Šis pavyzdys iliustruoja Kinijos priemones kovai prieš 
korupciją. Tuo tarpu teoretikai nelinkę pritarti tokių drastiškų priemonių taikymui ir išskiria 
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keturias sritis, kurios yra glaudžiai susijusios su kova prieš korupciją: valstybės ekonominė 
plėtra, demokratinės reformos, konsoliduota pilietinė visuomenė, kuri gali kontroliuoti 
valstybinį sektorių ir teisės viršenybės principų įgyvendinimas. Šie keturi fundamentalūs 
principai formuoja kovos prieš korupciją uždavinius ir priemones.  Kitaip tariant, galima 
sugriežtinti bausmes už korupcijos atvejus, sumažinti galimybes/poreikius duoti kyšį ir jį imti, 
griežčiau kontroliuoti viešųjų ir privačiųjų interesų santykį. Specialiųjų tyrimų tarnybos 
tinklalapyje nurodyti šie pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai: 

1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti; 
2. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo; 
3. užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą; 
4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą 

ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės 
mechanizmą; 

5. įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas; 
6. skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą. 

 
Korupcijos prevencijos uždaviniai sprendžiami taikant korupcijos prevencijos priemones: 

1. korupcijos rizikos analizė; 
2. kovos su korupcija programos; 
3. teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo 

poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis 
vertinimas); 

4. informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės 
įstaigoje, pateikimas; 

5. informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams; 
6. visuomenės švietimas ir informavimas; 
7. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas; 
8. įstatymų nustatytos kitos korupcijos prevencijos priemonės. 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme kovos su korupcija programos skirstomos į 
Lietuvos Respublikos nacionalinę, šakines, institucines ir kitas programas. Nacionalinę kovos su 
korupcija programą rengia, jos įgyvendinimą organizuoja ir kontroliuoja Vyriausybė, dalyvaujant 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT). Šakines, institucines ir kitas 
kovos su korupcija programas rengia valstybės ir savivaldybių bei nevyriausybinės organizacijos, 
kurios Nacionalinėje kovos su korupcija programoje ir kituose norminiuose aktuose įpareigotos 
tokias programas parengti. Nacionalinę kovos su korupcija programą Vyriausybės teikimu 
tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas, o kitas programas – jas parengusios valstybės ar 
savivaldybės įstaigos ar nevalstybinės įstaigos vadovas, kuris asmeniškai atsako už patvirtintos 
programos įgyvendinimą. Šakines kovos su korupcija programas, kurios paprastai apima kelių 
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valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sritis, pvz.: statybos, sveikatos apsaugos, teisėsaugos ir 
kt., rengia valstybės arba savivaldybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, o tvirtina, 
atsižvelgiant į ūkio ar srities reikšmę, Vyriausybė arba Lietuvos Respublikos Seimas. Institucines 
kovos su korupcija programas taip pat rengia ir įgyvendina valstybės ar savivaldybių įstaigos, 
kuriose buvo atlikta korupcijos rizikos analizė ir pasiūlyta parengti tokią programą. Programų 
įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų vadovai arba šių įstaigų struktūriniai padaliniai 
arba asmenys, įstaigos vadovo įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje. 
Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programoje pažymėta, kad veiksmingai 
sumažinti korupciją galima tik tada, jeigu kovos su korupcija priemonės kreipiamos ne į 
korupcijos padarinius, o į prielaidas. Tai reiškia, kad veiksminga valstybės antikorupcinė veikla 
turėtų būti skirta ne tik korupcinio pobūdžio teisės pažeidimams užkardyti, bet ir šalinti bei 
mažinti sąlygas asmenims, dirbantiems viešajame sektoriuje, turėti naudos, atlikti žalingus 
veiksmus ar susilaikyti nuo naudingų visuomenei veiksmų. Programa orientuojama į du 
pagrindinius segmentus – korupcijos prielaidų ir sąlygų mažinimą bei šalinimą ir atsakomybės už 
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus įgyvendinimą. Programoje įvardytos prioritetinės kovos 
su korupcija sritys, kuriose yra didžiausia korupcijos paplitimo galimybė, daugiausia prielaidų ir 
sąlygų piktnaudžiauti tarnybine padėtimi. Pirmojoje Programos plano dalyje „Korupcijos 
prevencija“ išskirtos šios prioritetinės sritys: „Teisėkūra“, „Teismų ir teisėsaugos institucijų 
veikla“, „Ūkio subjektų veiklos priežiūra“, „Viešieji pirkimai“, „Sveikatos priežiūra“, „Teritorijų 
planavimas ir statybos valstybinė priežiūra“. Taip pat į pirmąją Programos plano dalį įtrauktos 
sritys „Viešasis administravimas ir valstybės tarnyba“ ir „Antikorupcinis švietimas“. Antroji 
Programos plano dalis „Atsakomybė už korupciją“ skirta vienai sričiai – teisės pažeidimų 
tyrimui. Programos įgyvendinimo priemonės nuosekliai siejamos su atskirų viešojo sektoriaus 
sričių problemų sprendimu, siekiant sumažinti ar pašalinti sąlygas korupcijai atsirasti ir 
egzistuoti. 

Verta pažymėti ir ES lygmeniu vykstančius procesus. 2011 metų vasarą ES šalių 
vyriausybės suteikė Europos Komisijai politinius įgaliojimus parengti bendras kovos su korupcija 
priemones. Vienas iš pirmųjų žingsnių – vertinimas. Jo rezultatai bus skelbiami kas dveji metai, 
pradedant 2013 m. Vertinimo procedūra skirta stebėti, kaip šalims sekasi užkirsti kelią 
korupcijai ir ją mažinti. Šio vertinimo rezultatai papildys tuos, kuriuos jau skelbia tarptautinės 
organizacijos. Taip pat siūloma: 

• pakeisti ES taisykles taip, kad būtų lengviau konfiskuoti nusikalstamu būdu įgytą turtą, ir 
užtikrinti, kad valstybių narių teismų išduotas konfiskacijos orderis būtų vykdomas visoje 
ES; 

• pakeisti viešųjų pirkimų, apskaitos standartų ir įstatymuose numatyto audito taisykles ES 
įmonėms; 

• gerinti finansinių nusikaltimų tyrimą ir padėti vyriausybėms rinkti daugiau tikslios 
nusikaltimų statistikos; 

• plėsti teismų ir policijos bendradarbiavimą bei teisėtvarkos pareigūnų mokymą; 
• parengti geresnę kovos su netinkamu ES lėšų naudojimu strategiją; 
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• sugriežtinti kovos su korupcija reikalavimus į ES norinčioms įstoti šalims; 
• kelti daugiau kovos su korupcija sąlygų, teikiant pagalbą ir subsidijas kitoms šalims;  
• artimiau bendradarbiauti su atitinkamomis ES agentūromis - Europolu ir Europos kovos 

su sukčiavimu tarnyba (OLAF). 

NOTA BENE 

- Visos valstybės kovoja prieš korupciją, tačiau pagrindinis dėmesys turėtų būti skirtas 
teisės viršenybės principų įgyvendinimui ir viešojo sektoriaus kontrolei.  

- Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programoje pažymėta, kad 
veiksmingai sumažinti korupciją galima tik tada, jeigu kovos su korupcija priemonės 
kreipiamos ne į korupcijos padarinius, o į prielaidas. Tai reiškia, kad reikia šalinti bei 
mažinti sąlygas asmenims, dirbantiems viešajame sektoriuje, turėti naudos, atlikti 
žalingus veiksmus ar susilaikyti nuo naudingų visuomenei veiksmų. 

- 2011 metų vasarą ES šalių vyriausybės suteikė Europos Komisijai politinius įgaliojimus 
parengti bendras kovos su korupcija priemones.  

KOVOS SU KORUPCINIAIS NUSIKALTIMAIS TEISINIS PAGRINDAS 

Visos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra patalpintos į atskirą Lietuvos 
Respublikos Baudžiamojo kodekso (BK) skyrių pavadintą “Nusikalstamos veikos valstybės 
tarnybai ir viešiesiems interesams”. Remiantis Valstybės tarnybos įstatymu, valstybės 
tarnautojų veiklos svarbiausi etikos principai yra šie: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, 
nesavanaudiškumas, padorumas, nešališkumas,  atsakomybė, viešumas, pavyzdingumas. Todėl 
baudžiamojo įstatymo paskirtis - saugoti visuomenę nuo šių principų iškreipimo. Kai asmuo, 
pasinaudodamas pareigomis valstybės tarnyboje ar jam suteiktais įgaliojimais, siekia neteisėtai 
pasipelnyti, imdamas kyšį, pažeidžiami valstybės tarnybos principai, pakertamas pasitikėjimas 
ne tik konkrečia institucija, bet ir visa valstybe.  Nagrinėjamu atveju, įstatymo saugoma vertybė 
yra viešieji interesai – tai visuomenės suinteresuotumas, kad tiek viešojo, tiek privataus sektorių 
atsakingi darbuotojai, įgalioti savo kompetencijos ribose spręsti įvairius teisinius klausimus, 
darytų tai nešališkai, teisingai, įstatymo nustatyta tvarka. LR BK 230str. pateikia valstybės 
tarnautojo ir jam prilyginto asmens sąvokų išaiškinimą tai yra valstybės politikai, viešojo 
administravimo valstybės tarnautojai pagal Valstybės tarnybos įstatymą, kiti asmenys, kurie 
dirbdami valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, teisminėse, teisėsaugos, valstybės 
kontrolės bei priežiūros ir joms prilygintose institucijose atlieka valdžios atstovo funkcijas arba 
turi administracinius įgaliojimus. Valstybės  tarnautojui prilyginamas  asmuo, turintis 
atitinkamus įgaliojimus užsienio valstybės institucijoje, tarptautinėje viešojoje organizacijoje ar 
tarptautinėse teisminėse institucijose, taip pat oficialūs kandidatai į  tokias pareigas. Be to, 
valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, kuris dirba bet kokioje valstybinėje, nevalstybinėje ar 
privačioje įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje ar verčiasi profesine veikla ir  

n turi atitinkamus  administracinius įgaliojimus arba  
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n turi teisę veikti šios įstaigos, įmonės ar organizacijos vardu, arba 
n teikia viešąsias paslaugas.  

   Pripažįstant asmenį nusikalstamos veikos vykdytoju, kiekvienu atveju nustatoma ir 
konkrečiais įstatymais bei kitais teisės aktais pagrindžiama, į kokias pareigas asmuo buvo 
priimtas, kokias funkcijas vykdė, kokias teises, pareigas ir įgaliojimus turėjo.  

  Tarp kasmet įvykdomų korupcinio pobūdžio nusikaltimų daugiausia yra kyšininkavimo 
atvejų.  Kyšiu baudžiamosios teisės prasme gali būti laikomi veiksmai, kai pinigai, materialinės 
vertybės ar paslaugos (pvz., nemokamas buto remontas) duodami pareigūnui, siekiant, jog jis 
atliktų neteisėtus veiksmus, atlikdamas teisėtus veiksmus suteiktų pirmumo teisę arba teisėtų ir 
jam pagal einamas pareigas priklausančių veiksmų neatliktų. Pažymėtina, kad kyšiu gali būti ir 
tokie daiktai bei  paslaugos, kurie turi vertę tik nelegalioje prekyboje (ginklai, neteisėtai 
pagamintas alkoholis, narkotinės medžiagos ir pan.).  BK 225str. įtvirtinto kyšininkavimo veikla 
pasireiškia tiesiogiai ar netiesiogiai savo ar kitų naudai įvykdytu bent vienu iš žemiau nurodytų 
požymių: 

n Kyšio priėmimu   arba 
n Pažadėjimu priimti kyšį  arba 
n Susitarimu priimti kyšį  arba 
n Reikalavimu duoti kyšį  arba 
n Provokavimu duoti kyšį  

Kyšis laikomas priimtu, kai valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo pats ar per 
trečiuosius asmenis priima visą ar bent dalį kyšio. Kyšio priėmimu laikytina gaunamos turtinės 
naudos pasisavinimas, kai asmuo tapo šios naudos turėtoju ir tai supranta. Kyšio priėmimas 
laikomas baigtu nuo momento, kai kaltininkas tampa jos turėtuoju, pvz., paėmė pinigus į 
rankas, įdėjo juos į kišenę, sužinojo apie pinigų atsiradimą sąskaitoje, apie darbų ar paslaugos 
atlikimą jo ar kito asmens naudai ir pan. Pabrėžtina, kad jei valstybės tarnautojas nesiekė gauti 
kyšio ir jo nepriėmė, o kyšio davėjas jam paliko pinigus striukės kišenėje ar atsiuntė paštu, tai 
tokiam valstybės tarnautojui baudžiamoji atsakomybė nėra taikoma.  

Pažadėjimas priimti kyšį – tai viena ar kita forma išreikštas sutikimas patenkinti davėjo 
interesus ir priimti už tai kyšį. Sutikimas turi būti realus (tikras), o ne tariamas. Būtina išvada, 
kad asmuo iš tikrųjų planavo patenkinti papirkėjo interesą ir priimti už tai kyšį.  Pažadėjimas yra 
baigtas nuo sutikimo už kyšį patenkinti papirkėjo interesą išreiškimo momento. 

Reikalavimas duoti kyšį – tai viena ar kita forma (žodžiu, raštu, veiksmu) informavimas, 
kad asmens interesas bus patenkintas tik už kyšį.  Reikalavimas duoti kyšį gali būti tiesioginis, 
t.y. apie tai gali būti užsimenama, gali būti grasinama, pavyzdžiui, kad nedavus atlygio, bus 
skirta didesnė bauda. Reikalavimas turi būti realus (tikras), t.y. susijęs su tarnautojo tikru 
ketinimu gauti kyšį už savo veikimą ar neveikimą.  Reikalavimo baigtumas sietinas su momentu, 
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kai potencialus papirkėjas buvo informuotas apie būtinumą duoti kyšį pvz..  Manytina, kad kyšio 
reikalavimas – tai speciali turto prievartavimo norma.     

Provokavimas duoti kyšį – tai tam tikras netiesioginis kito asmens skatinimas duoti kyšį. Šiuo 
atveju kyšio atvirai nereikalaujama, tačiau sudaroma tokia situacija, kad asmuo, siekdamas 
apsaugoti savo teisėtus interesus, priverstas duoti kyšį, pvz., tokios valstybės tarnautojo  frazės 
kaip „nežinau, bus sunku“, „čia reikės papildomai padirbėti“, „jūsų atvejis labai sudėtingas“ arba  
vilkinimas priimti sprendimą leidžiant suprasti, jog galima pagreitinti sprendimo priėmimą arba 
pažeisti įstatymą už kyšį. arba tokie valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai ar 
kalbos, kurie asmeniui aiškiai leidžia suprasti, kad kol nebus duotas kyšis, bus teisėtai veikiama 
priešingai jo interesams.  

Provokavimas turi būti realus (tikras), t.y. tarnautojas iš tikrųjų turėjo ketinimų gauti 
kyšį. Provokavimo baigtumas sietinas su momentu, kai potencialiam papirkėjui leidžiama 
suprasti kyšio davimo naudą jam.  

Baudžiamajame kodekse įvardyta, kad už kyšio ėmimą baudžiama griežčiau nei davimą. 
BK 225 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuris ima kyšį, „ baudžiamas bauda arba areštu, arba 
laisvės atėmimu iki penkerių metų“, o duodantis kyšį – “baudžiamas bauda arba laisvės 
apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų” (BK 227 str.). 

Pastebėtina, kad įstatymas numato galimybę atlygį pasiūliusiam, pažadėjusiam ar jį 
davusiam asmeniui būti atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės. Baudžiamojo kodekso 227 
str. 5 d. nustato, kad papirkėjas gali būti atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu 
kyšio iš jo buvo reikalaujama, provokuojama jį duoti ir jis, pasiūlęs, pažadėjęs ar davęs kyšį, 
nedelsdamas apie tai pranešė teisėsaugos institucijai arba kyšį jis pasiūlė, pažadėjo ar davė su 
teisėsaugos institucijos žinia.  

Tokius atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagrindus įstatymas nustato siekiant 
sudaryti sąlygas išaiškinti ir patraukti atsakomybėn kyšininkaujančius valstybės tarnautojus. 
Pripažįstama, kad kyšininkavimas mažina visuomenės pasitikėjimą valstybės institucijomis, 
kenkia valstybės prestižui, todėl apskritai jis įstatymo laikomas sunkesniu nusikaltimu nei 
papirkimas. Darytina išvada, kad kyšį davęs asmuo  nuo baudžiamosios atsakomybės galėtų būti 
atleistas esant dviem būtinoms sąlygoms: 

• pirma sąlyga – jei įrodoma, kad valstybės tarnautojas reikalavo ar provokavo duoti kyšį;  
• antra sąlyga – jei apie duotą kyšį buvo nedelsiant pranešta teisėsaugos institucijai.  

Aiškinant, ką reiškia ,,nedelsiant“, atkreiptinas dėmesys, jog tik atsiradus galimybėms apie 
kyšio davimą ar pažadą jį duoti turi būti pranešama iš karto. Jei teisėsaugos institucijų 
pareigūnai patys nustatytų nusikaltimo požymius, pradėtų ikiteisminį tyrimą dėl papirkimo ar 
kyšininkavimo, pranešimas apie duotą kyšį baudžiamosios atsakomybės jau nepašalintų. 



 

 

 16 

Nedelsiant apie papirkimą būtina pranešti ir todėl, kad kyšininkavęs pareigūnas neturėtų 
laiko paslėpti gautos pakyšos, kitų nusikaltimo pėdsakų, kad teisėsaugos institucijos galėtų 
operatyviai veikti ir per kuo trumpiausią laiką atskleisti nusikalstamą veiką. 

NOTA BENE: 

n Šiandieninėje teisėje kyšininkavimu laikoma (nepaisant kyšio davimo ar gavimo 
momento (ar duodama prieš naudos gavimą ar po)) padėka, jei dėl jos buvo iš anksto 
susitarta ar ji buvo numanoma – taip pat kyšis. 

n Baudžiamosios teisės prasme, kyšio dydis veiklos traktavimui reikšmės neturi, teoriškai, 
net ir paimant 0,01lt. vertės kyšį  bus laikoma, kad asmuo padarė baudžiamąjį 
nusikaltimą (nusižengimą). Anksčiau dovanėlės pvz. brendžio butelis, nesiekiančios 
1MGL nebuvo laikomos kyšiu. Kyšio dydis turi reikšmės tik skiriant bausmę, t.y. kuo 
daugiau paimsi, tuo smarkiau būsi baudžiamas.  

n Primintina, kad vairuotojas, papirkdamas policijos pareigūnus, ne tik praranda siūlomus 
ar duodamus pinigus (kyšį), sulaukia griežtos bausmės – laisvės atėmimo, bet neišvengia 
ir administracinės atsakomybės už padarytus administracinius teisės pažeidimus. 

 

ORGANIZACIJOS, KOVOJANČIOS SU KORUPCIJA 

 

   Korupcijos paplitimo mastas Lietuvoje kelia susirūpinimą, o kova su korupcija yra 
tapusi viena iš prioritetinių politinės veiklos sričių. Manoma, kad korupcijai per metus 
išleidžiama apie 120 mlrd. eurų, t. y. apie 1 % ES bendrojo vidaus produkto. Lietuvoje iki 2014 
metų pabaigos užsibrėžta korupcijos mastą sumažinti – jei 2010 m. korupcijos suvokimo 
indeksas buvo 5 iš 10, balą pakelti iki 6, taip pat siekiama didesnio nepakantumo korupcijai ir 
didesnio pasitikėjimo viešojo sektoriaus institucijomis: Seimu, policija, valstybės tarnyba, 
teismais. Tokiems siekiams pritarė Lietuvos Respublikos Seimas, 2011 m. birželio 16 d. 
patvirtinęs Nacionalinę kovos su korupcija programą 2011-2014 m. Kovos su korupcija 
priemones gali įgyvendinti atskiri valdžios institucijų padaliniai, tuo tikslu gali būti steigiamos 
nepriklausomos valstybinės institucijos ir tarnybos, arba paprasčiausiai karštosios linijos, 
galimos ir pilietinės iniciatyvos bei projektai. Išvardintos institucijos, organizacijos ar pilietinės 
iniciatyvos gali veikti nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiais. Toliau lentelės forma yra 
pateikiami aktualūs institucijų, organizacijų ir pilietinių kovos su korupcija iniciatyvų pavyzdžiai.  

Organizacijos pavadinimas Veiklos sritis Lietuvos dalyvavimas 

LIETUVOJE 
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Specialiųjų tyrimų tarnyba 
(STT) 

Specialiųjų tyrimų tarnybos 
pagrindinės veiklos sritys: 
baudžiamasis persekiojimas, 
korupcijos prevencija, 
antikorupcinis visuomenės 
švietimas ir informavimas. 
Veiklos laukas apima 
korupcinių veikų, susijusių su 
viešaisiais pirkimais, 
vykdomais iš valstybės, 
savivaldybių biudžetų ir 
Europos Sąjungos lėšų, 
užkardymo ir prevencijos 
priemones bei korupcinių 
veikų, susijusių su 
administracinės priežiūros ir 
kontrolės vykdymu, 
užkardymo ir prevencijos, 
ypač statybos, aplinkosaugos 
srityse veiklos priemones. 

Nepriklausoma valstybinė 
kovos su korupcija institucija, 
atskaitinga Lietuvos 
Respublikos Prezidentui ir 
Seimui. 

Transparency International 
Lietuvos skyrius (TILS) 

Organizacija vykdo tiriamąją 
veiklą šiose srityse: 

- korupciją skirstant ES 
struktūrinių fondų paramą; 

- korupciniais laikomus teisės 
aktus ; 

- korupciją viešuosiuose 
pirkimuose; 

- žiniasklaidos korupciją;  

- politikų finansų skaidrumą;  

- korupciją savivaldoje ir 
savivaldos antikorupcinių 

Transparency International 
(TI) yra pasaulinė pilietinė 
organizacija, pirmaujanti 
antikorupcinėje veikloje. TI 
skatina pilietines iniciatyvas 
kovoje su korupcija, atlieka 
įvairius korupcijos tyrimus 
(korupcijos suvokimo 
indeksas), rengia studijas bei 
rekomendacijas. Lietuvos 
skyrius yra šios organizacijos 
dalis. 
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programų efektyvumą;  

- vyriausybės ir savivaldybės 
turimos informacijos 
prieinamumą piliečiams. O 
taip pat kuria savivaldybės 
antikorupcinių veiksmų 
įvertinimo metodiką ir 
ekonominės kaštų ir naudos 
analizės pritaikymo korupcijos 
susekimui metodiką.  

www.ekspertai.eu Pilietinė iniciatyva. Tikslas - 
tapti korupcijos žinių portalu. 

Įkurta ir veikia Lietuvos 
Respublikoje. 

www.kysiai.lt Portale pateikiamos 
naujienos, straipsniai ir 
tyrimai apie aktualius 
korupcijos atvejus Lietuvoje ir 
pasaulyje. Interneto forume 
galima dalintis savo patirtimi 
susidūrus su kyšių 
reikalaujančiais pareigūnais ir 
valstybės tarnautojais. 
Piliečiai raginami pranešti 
apie žinomus korupcijos 
atvejus – visa informaciją yra 
perduodama Specialiųjų 
tyrimų tarnybai (STT). 

Lietuvos pilietinė iniciatyva. 

EUROPA 

Europos antikorupcijos tinklai 
EPAC (angl. European 
Partners Against Corruption) 
ir EACN (angl. EU contact-
point network agains 
corruption) 

EPAC veikloje dalyvauja 27 
Europos šalių policijos 
priežiūros ir antikorupcijos 
institucijos. Tikslas – stiprinti 
bendradarbiavimą keičiantis 
patirtimi kovos su korupcija ir 
policijos priežiūros srityse. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba 
(toliau – STT) yra Europos 
partneriai prieš korupciją, 
tinklo EPAC ir Europos 
Sąjungos (ES) kovos su 
korupcija kontaktinių 
institucijų tinklo EACN narė. 
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EPAC pagrindu (ES Tarybos 
sprendimu 2008/852/JHA) 
įsteigto EACN tinklo veikla 
sutelkta ES valstybių narių 
kovos su korupcija 
klausimams spręsti ir 
glaudesniems ryšiams su ES 
institucijomis palaikyti.  

STT yra ir EPAC personalo 
mainų ir antikorupcinių 
standartų darbo grupių ir 
EACN finansų darbo grupės 
narė. 

 

Europos Sąjungos kovos su 
sukčiavimu tarnyba OLAF 
(angl. European Anti-Fraud 
Office) 

Europos Sąjungos kovos su 
sukčiavimu tarnybos OLAF 
misija – apsaugoti Europos 
Sąjungos finansinius 
interesus, kovoti su 
sukčiavimu, korupcija ir 
kitomis neteisėtomis 
veikomis, įskaitant Europos 
institucijų neteisėtus 
veiksmus. Siekdama 
veiksmingai įgyvendinti savo 
pagrindinę misiją OLAF 
aktyviai plėtoja kovos su 
sukčiavimu informacijos ir 
komunikacijos politiką, kuri 
yra viena iš pagrindinių 
sukčiavimo ir korupcijos 
prevencijos priemonių. Šiai 
politikai įgyvendinti 2001 m. 
buvo įkurtas OLAF Kovos su 
sukčiavimu komunikacijos 
specialistų tinklas (OAFCN). 
Šio tinklo siekis yra ugdyti 
Europos visuomenės 
sąmoningumą, visoje Europos 
Sąjungos teritorijoje 
veiksmingai įgyvendinti kovos 
su sukčiavimu ir korupcija 

STT OAFCN veikloje dalyvauja 
nuo 2002 m. Pagal Bendrijos 
finansinių interesų apsaugos 
subsidijų programą 
„HERCULE“ STT 2006 m. ir 
2009 m. su OLAF biuru sudarė 
specialiosios įrangos įsigijimo 
finansavimo sutartis ir įsigijo 
šios paskirties įrangos. 
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programą. 

Europos Tarybos valstybių 
prieš korupciją grupė (GRECO) 

GRECO buvo įsteigta Europos 
Tarybos 1999 m. stebėti šalių 
narių atitikimą su 
organizacijos antikorupciniais 
standartais. GRECO tikslas yra 
gerinti jo šalių narių 
gebėjimus kovoti su korupcija, 
stebint, kaip jos laikosi 
Europos Tarybos standartų, 
bei vykdant dinamišką 
tarpusavio įvertinimo procesą 
ir atliekant atitinkamą 
spaudimą. 

STT dalyvauja Jungtinių Tautų 
konvencijos prieš korupciją 
šalių narių konferencijos 
(CAC/COSP) sesijose ir darbo 
grupėse dėl: 

- konvencijos įgyvendinimo 
priežiūros; 

- techninės pagalbos; 

- turto išieškojimo. 

 

Kovos su korupcija specialistų 
interneto tinklas ACPN (angl. 
Anti-corruption practitioners 
network) 

ACPN įkūrėjai: Jungtinių Tautų 
vystymo programos regioninis 
biuras Vidurio ir Rytų Europai 
bei NVS šalims (JTVP) ir 
Jungtinių Tautų narkotikų 
kontrolės ir nusikalstamumo 
prevencijos biuras (UNODC).  

STT yra oficiali Kovos su 
korupcija specialistų 
interneto tinklo ACPN 
partnerė nuo 2007 m. 

Kovos su korupcija institucijų 
mokslinis tinklas ANCORAGE-
NET (angl. Research Network 
of Anti-Corruption Agencies) 

ANCORAGE-NET įkūrėjai: 
Lisabonos sociologinių studijų 
ir tyrimų centras (CIES) ir 
Europos Komisijos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF). 

STT yra oficiali Kovos su 
korupcija institucijų mokslinio 
tinklo ANCORAGE-NET  
partnerė nuo 2006 m. 

KITI REGIONAI 

Tarptautinė verslo 
konfederacija (International 
Chamber of Commerce (ICC)) 

Tarptautinė verslo 
konfederacija (ICC) yra 
pasaulio ekonomikos balsas, 
ginantis pasaulio ekonomiką, 
kaip ekonomikos augimo, 
darbo vietų kūrimo ir 
klestėjimo, jėgą. Vienas iš 

Lietuvos verslo konfederacija 
yra šios organizacijos narė. 
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pagrindinių ICC tikslų yra 
skatinti verslo savireguliaciją, 
susiduriant su turto 
prievartavimo ir 
kyšininkavimo atvejais, bei 
skatinti verslo indelį 
tarptautinėse iniciatyvose, 
kovojant su korupcija. 

Vyriausybės priežiūros 
projektas (Project on 
Government oversight 
(POGO)) 

POGO yra JAV veikianti 
nepolitinė, nepriklausoma 
stebėsenos organizacija, kuri 
kovoja už tinkamas valdžios 
reformas. Organizacijos 
tyrimais korupcijos, 
netinkamo elgesio ir interesų 
konfliktų srityje, siekiama 
federalinę valdžią padaryti 
veiksminga, atskaitinga, atvira 
bei etiška. POGO yra įkurta 
1981 m. ir yra viena 
lyderiaujančių organizacijų 
savo veikloje.   

- 

 

Sąrašas nėra baigtinis. Akcentuoti reikėtų pilietinės iniciatyvos atvejus. Tokios iniciatyvos yra 
efektyviausios, nes jų atsiradimas reiškia, jog paprasti piliečiai tinkamai suvokia korupciją kaip 
ydą ir niekieno neverčiami siekia su ja kovoti. Svarbios yra ir formalizuotos kovos su korupcija 
priemonės – čia galvoje turima formalias valstybinių institucijų kovos su korupcija priemones. 
Šiame procese neretai pritrūksta pasitikėjimo, o tai tiesiogiai įtakoja ir rezultatus. Lietuvos 
atveju piliečiai nėra labai aktyvūs kovodami su korupcija. Tai tiesiogiai susiję su pilietinės 
visuomenės branda. Tačiau džiugina ir ši kukli pradžia. Tarptautiniai pavyzdžiai ir Lietuvos 
dalyvavimas tarptautinėse iniciatyvose yra gera terpė mokytis ir tobulėti šioje srityje.  
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