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DĖL ANTIKORUPCINIO SĄMONINGUMO DIDINIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO 

 

Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo1, įsigaliojusio 2022 m. sausio 1 

d., 5 straipsnį korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą sudaro korupcijos prevencijos 

priemonės, personalo patikimumo užtikrinimas, antikorupcinio sąmoningumo didinimas ir kitos 

įstatymuose nurodytos veiklos ar priemonės. Siekiant viešojo ar privataus sektoriaus subjektuose 

kurti tvarią antikorupcinę aplinką, labai aktualu ugdyti ir didinti kiekvieno darbuotojo antikorupcinį 

sąmoningumą, formuoti skaidrumo nuostatas ir kultūrą.  

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), vykdydama vieną iš keturių savo veiklos krypčių – 

antikorupcinio sąmoningumo didinimą, daug dėmesio skiria įvairių veiklų organizavimui, kurios 

orientuotos į visuomenės, ypač viešojo ir privataus sektorių atstovų, antikorupcinį švietimą ir 

kvietimą veikti skaidriai ir sąžiningai, netoleruoti korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio, pranešti apie 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.  

Įgyvendinant Korupcijos prevencijos įstatymą ir vykdant antikorupcinio sąmoningumo 

didinimo veiklas organizacijose, kviečiame naudotis STT parengta ir šiuo metu atnaujinta e. mokymo 

platforma – elektronine mokymo(-si) erdve, kurioje kiekvienas darbuotojas gali savarankiškai įgyti 

ar plėsti žinias, stiprinti antikorupcinį sąmoningumą. STT e. mokymo platformoje rasite profesionalią 

antikorupcinio švietimo mokymų medžiagą, pateikiamą kartu su interaktyviomis užduotimis, aktualia 

sociologinių tyrimų statistika, gerosios praktikos pavyzdžiais. E. mokymų sistemoje galima rinktis 

šias temas: korupcijos samprata, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, interesų konfliktai, 

dovanų politika, pranešėjų apsauga, sveikatos apsauga, savivalda, privatus sektorius, EBPO svarba 

užsienio pareigūnų papirkimo kontekste, užsienio pareigūnų papirkimas (anglų k.). Temų sąrašas 

nuolat pildomas. Ši platforma yra nemokama, po mokymų baigimo vartotojams išduodami 

sertifikatai, kurie gali būti prilyginami kvalifikacijos kėlimui. E. mokymo platforma pasiekiama 

adresu https://emokymai.stt.lt/. 

 
1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/asr 
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Be to, kiekvienas viešojo ar privataus sektoriaus subjektas gali kreiptis į STT dėl 

antikorupcinio švietimo paskaitų ar seminarų, kuriuos pagal kompetenciją organizuoja ir nemokamai 

vykdo STT Antikorupcinio švietimo skyriaus pareigūnai, įgyvendindami antikorupcinio 

sąmoningumo didinimo priemones. Prašome planuojant ir organizuojant antikorupcinio 

sąmoningumo didinimo renginius, į kuriuos kviestumėte STT atstovą, vadovautis Specialiųjų tyrimų 

tarnybos antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklų organizavimo tvarkos apraše pateiktais 

terminais ir priemonėmis, t. y. prašymą (Aprašo 1 priedas) pateikti el. paštu dokumentai@stt.lt iki 

liepos 1 d. (2022 m. II pusmečiui).  

Taip pat kviečiame aktyviai savarankiškai vydyti antikorupcinio sąmoningumo didinimo 

veiklas, pasinaudojant STT atstovų viešai pateikiama medžiaga, kurią galima rasti 

https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/4934. 

Prašome šia informacija pasidalinti su pavaldžiomis įstaigomis ir įmonėmis. 

Kurkime antikorupcinę aplinką kartu. 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas             Egidijus Radzevičius 
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