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Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės

politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens)

arba privačiame sektoriuje, elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų

įgaliojimų, teisės aktuose ar įmonių vidaus taisyklėse nustatytų elgesio

standartų, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims, ir taip pakenkiant

valstybės, visuomenės ar atskirų fizinių arba juridinių asmenų interesams.

Korupcijos samprata



Korupcijos kaina



Biurokratizmas
Formalumai, vilkinimas, prastas

valdymas

Piktnaudžiavimas
Netinkamas pareigų vykdymas,

naudojimasis tarnybine padėtimi,
savanaudiškos paskatos

Korupcija
Kyšininkavimas, papirkimas,

piktnaudžiavimas tarnyba, pareigų
neatlikimas

Interesų konfliktas
Dovanos, vaišingumas, paslaugos,
kelionės, nepotizmas, įsidarbinimas

Etikos
problemos

Etikos problemos valstybės tarnyboje



STT vertinimu rizikingiausios sritys

Disponavimas
valstybės/savivaldybės
turtu

ES paramos
skirstymas

Ūkio subjektų
priežiūra ir
kontrolė

Sveikatos
apsauga

Viešieji pirkimai



Išorinė viešųjų pirkimų priežiūra



STT vaidmuo vykdant viešųjų pirkimų kontrolę
Tiria korupcinius nusikaltimus
susijusius su viešaisiais pirkimais

Atlieka teisės aktų, susijusių su
viešaisiais pirkimais vertinimą

Viešieji pirkimai

Atlieka KRA su
viešaisiais
pirkimais
susijusiose srityse

Rengia ar padeda rengti valstybines, šakines ir
institucines programas, kuriose dažnai
numatomos priemonės susijusios su korupcija
viešųjų pirkimų srityje



Nepakankamai reglamentuota
pirkimą atliksiančio subjekto
skyrimo procedūra

Neaiškiai reglamentuojamas viešojo
pirkimo atlikimo būdo pasirinkimas
ar keitimas

Nepatvirtinamos tiekėjų pretenzijų
nagrinėjimo komisijos (dar blogiau –
pretenzijas nagrinėja pirkimo
organizatorius)

Mažai pirkimų vykdoma per
Centrinės perkančiosios
organizacijos (CPO) elektroninį
katalogą

Neužtikrinamos vidaus kontrolės
procedūros

Viešųjų pirkimų procese
nedalyvauja prevencinę kontrolę
atliekantis asmuo

Neužtikrinamas viešojo pirkimo
iniciavimo ir priežiūros, bei
organizavimo funkcijų atskyrimas

KRA metu
nustatyti
trūkumai

(viešųjų pirkimų
srityje)

Į viešojo pirkimo komisiją įtraukiami
pavaldumo ryšiais besisiejantys
darbuotojai



Tarnybos pareigų
neatlikimas

Piktnaudžiavimas
tarnybine
padėtimi

Papirkimas

Prekyba
poveikiu

Baudžiamasis persekiojimas

Kyšininkavimas



Lietuvos Baudžiamojo kodekso 225 straipsnis numato 5 savarankiškas kyšininkavimo formas:

• kyšio priėmimą;

• pažadą priimti kyšį;

• susitarimą priimti kyšį;

• kyšio reikalavimą;

• kyšio provokavimą.

Nusikaltimas laikomas baigtu nuo bent vienos iš paminėtų alternatyvių veikų atlikimo momento.

Kyšininkavimas



Baudžiamoji atsakomybė už kyšininkavimą diferencijuojama pagal:
- kyšio nulemiamų veiksmų pobūdį:

• už kyšį atliekami teisėti veiksmai (mažesnio pavojingumo veika);

• už kyšį atliekami neteisėti veiksmai (didesnio pavojingumo veika).

- gaunamo kyšio vertę:

• mažiau negu 1 MGL (iki 38 EUR) – baudžiamasis nusižengimas;

• nuo 1 MGL iki 250 MGL (nuo 38 iki 9 500 EUR) – apysunkis nusikaltimas

• virš 250 MGL (virš 9500EUR) – sunkus nusikaltimas.

Kyšininkavimas



Sutartis darbams atlikti
Kelionė į egzotišką šalį

Brangūs papuošalai

Pinigai

Automobilis

Kyšių formos



Kasmet  STT tirtose
bylose nuteisiama
daugiau nei 100 asmenų.

2015 m. teismai nuteisė
110.



2015 m. pradėta mokėti asmenims už suteiktą vertingą informaciją apie korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas

Išmokėjome  nuo 300 Eur iki
daugiau kaip 3.000 Eur, pagal tai,
kokia informacija ir kiek ji
reikšminga ikiteisminiam tyrimui.

2015 m. 2016 m. I pusmetis

Išmokėta
6 800 € Išmokėta

4 100 €

Už vertingą informaciją - atlyginama



pranesk@stt.lt
www.stt.lt

Daugiausia praneša internetu:



Pranešk iš bet kurios vietos patogiai telefonu
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