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KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO PROGRAMOS 2020 - 2023 M. 

ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 2021 M. I PUSMETIS 
 

Eil. 

Nr. 

Antikorupcinio 

švietimo programos 

priemonės 

Priemonės aprašymas/paskirtis Nuoroda, 

šaltinis 

Terminas Atsakingas 

asmuo 

Laukiamas rezultatas Įvykdymo 

data 

1 „Lietuvos korupcijos 

žemėlapis" 2020: 

Tyrimo santrauka; 

Išsami tyrimo 

ataskaita 

Nuo 2001 m. STT inicijuoja visuomenės 

apklausas – „Lietuvos korupcijos 

žemėlapius“, kurių tikslas – įvertinti 

Lietuvos gyventojų, verslininkų ir 

valstybės tarnautojų požiūrį į korupciją, 

jos paplitimą, atskleisti minėtų grupių 

patirtį šioje srityje, nustatyti Lietuvos 

visuomenės antikorupcinį potencialą. 

https://www.stt.l

t/analitine-

antikorupcine-

zvalgyba/lietuvo

s-korupcijos-

zemelapis/7437 

Kasmet Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

2021.03.21 

2 STT parengta 

pranešimo atmintinė  

Susidūrus su korupcija, asmenys turi 

žinoti 

Interneto 

svetainė sk. 

Korupcijos 

prevencija 

Kasmet Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

2021.03.03 

patalpinta 

interneto 

svetainėje 

3 Skaidrios Lietuvos 

info centras (STT) 

Info centro pristatymas, filmukas. 

Skaidrios Lietuvos informacijos centre 

www.stt.lt/infocentras patogiai ir greitai 

galima rasti pagrindinius korupcijos 

prevencijos Lietuvoje ir pasaulyje 

rodiklius, įdomiąją statistiką, atrinktą ir 

supaprastintą tyrimų medžiagą, lengvai 

suprantamą visuomenei ir žiniasklaidai.  

https://www.stt.l

t/infocentras/49

93 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437
https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437
https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437
https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437
https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437
https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437
https://www.youtube.com/watch?v=Vlw1aUjgoBs
https://www.youtube.com/watch?v=Vlw1aUjgoBs
https://www.youtube.com/watch?v=Vlw1aUjgoBs
https://www.youtube.com/watch?v=Vlw1aUjgoBs
https://www.youtube.com/watch?v=Vlw1aUjgoBs
https://www.youtube.com/watch?v=Vlw1aUjgoBs
https://www.youtube.com/watch?v=Vlw1aUjgoBs
https://www.youtube.com/watch?v=Vlw1aUjgoBs
https://www.stt.lt/infocentras/4993
https://www.stt.lt/infocentras/4993
https://www.stt.lt/infocentras/4993


4. Antikorupcinis švietimas 

4.1. STT antikorupcinio 

švietimo vaizdo 

paskaitos:  

Aktualios valstybės tarnautojams, 

pareigūnams, valstybės ar savivaldybių 

valdomų įmonių darbuotojams bei 

privataus verslo atstovams 

https://www.stt.l

t/antikorupcinis-

svietimas/antiko

rupcinio-

svietimo-

vaizdo-

paskaitos/7552 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

4.2.  „Korupcijos 

samprata ir 

pasireiškimas 

Lietuvoje. 

Korupciniai 

nusikaltimai ir 

atsakomybė” 

Įvadinė antikorupcinio švietimo paskaita 

– Įvadinėje antikorupcinio švietimo 

video paskaitoje akcentuojama 

korupcijos sąvoka, aptariami korupciniai 

nusikaltimai ir atsakomybė už juos, 

apžvelgiami temai aktualiausi 

sociologinių apklausų „Korupcijos 

suvokimo indeksas 2019” ir „Lietuvos 

korupcijos žemėlapis” 2019 m. 

duomenys, pristatoma Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

(EBPO), primenami pranešimo apie 

galimą korupciją kanalai. 

https://www.stt.l

t/antikorupcinis-

svietimas/antiko

rupcinio-

svietimo-

vaizdo-

paskaitos/korup

cijos-samprata-

ir-pasireiskimas-

lietuvoje/7553 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

4.3. „Interesų konfliktai 

ir jų valdymas”  

Antikorupcinio švietimo video 

paskaitoje apžvelgiami temai aktualiausi 

sociologinės apklausos „Lietuvos 

korupcijos žemėlapis“ 2019 m. ir 

Vilniaus politikos analizės instituto 

atliktos studijos „Nepotizmas Lietuvoje: 

reiškinio suvokimas ir paplitimas“ 2019 

m. duomenys, supažindinama su 

interesų konfliktų ir jais susijusių 

korupcinių reiškinių sąvokomis, 

pateikiamos rekomendacijos interesų 

konfliktų ir nepotizmo rizikos valdymui. 

 

Paskaita aktuali tiek viešojo, tiek 

privataus sektoriaus atstovams. 

https://www.stt.l

t/antikorupcinis-

svietimas/antiko

rupcinio-

svietimo-

vaizdo-

paskaitos/interes

u-konfliktai-ir-

ju-

valdymas/7555 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/7552
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/7552
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/7552
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/7552
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/7552
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/7552
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/7552
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/korupcijos-samprata-ir-pasireiskimas-lietuvoje/7553
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/korupcijos-samprata-ir-pasireiskimas-lietuvoje/7553
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/korupcijos-samprata-ir-pasireiskimas-lietuvoje/7553
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/korupcijos-samprata-ir-pasireiskimas-lietuvoje/7553
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/korupcijos-samprata-ir-pasireiskimas-lietuvoje/7553
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/korupcijos-samprata-ir-pasireiskimas-lietuvoje/7553
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/korupcijos-samprata-ir-pasireiskimas-lietuvoje/7553
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/korupcijos-samprata-ir-pasireiskimas-lietuvoje/7553
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/korupcijos-samprata-ir-pasireiskimas-lietuvoje/7553
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https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/interesu-konfliktai-ir-ju-valdymas/7555
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/interesu-konfliktai-ir-ju-valdymas/7555
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/interesu-konfliktai-ir-ju-valdymas/7555
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/interesu-konfliktai-ir-ju-valdymas/7555


4.4. „Pranešėjų apsauga”  Antikorupcinio švietimo video 

paskaitoje apžvelgiami temai aktualiausi 

sociologinės apklausos „Lietuvos 

korupcijos žemėlapis“ 2019 m. ir 

„Eurobarometras Nr. 482: Verslo 

požiūris į korupciją“ duomenys, 

supažindinama su pranešėjų apsaugos 

įstatymu ir pagrindinėmis jo sąvokomis, 

aptariamos įstatyme numatytos 

pranešėjų apsaugos priemonės ir galimi 

informacijos pateikimo kanalai, 

teikiamos rekomendacijos sėkmingam 

pranešėjų apsaugos užtikrinimui. 

Paskaita yra aktuali tiek viešojo, tiek 

privataus sektoriaus atstovams. 

https://www.stt.l

t/antikorupcinis-

svietimas/antiko

rupcinio-

svietimo-

vaizdo-

paskaitos/pranes

eju-

apsauga/7562 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

4.5. „Antikorupcinės 

aplinkos kūrimas”  

Antikorupcinio švietimo video 

paskaitoje apžvelgiami temai aktualiausi 

sociologinių apklausų „Korupcijos 

suvokimo indeksas 2019” ir „Lietuvos 

korupcijos žemėlapis” 2019 m. 

duomenys, pristatomi esminiai žingsniai 

ir efektyviausios priemonės kuriant 

antikorupcinę aplinką, aptariami 

gerosios praktikos pavyzdžiai. 

https://www.stt.l

t/antikorupcinis-

svietimas/antiko

rupcinio-

svietimo-

vaizdo-

paskaitos/antiko

rupcines-

aplinkos-

kurimas/7554 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

4.6. „Korupcijos rizikos 

viešuosiuose 

pirkimuose”  

Antikorupcinio švietimo video 

paskaitoje apžvelgiami temai aktualiausi 

sociologinės apklausos „Lietuvos 

korupcijos žemėlapis” 2019 m. ir 

„Eurobarometras Nr. 482: Verslo 

požiūris į korupciją” duomenys, 

aptariami pagrindiniai korupciniai 

mechanizmai ir rizikos viešuosiuose 

pirkimuose, pateikiamos rekomendacijos 

skaidriam ir efektyviam viešųjų pirkimų 

vykdymui. Paskaita aktuali tiek viešojo, 

tiek privataus sektoriaus atstovams. 

https://www.stt.l

t/antikorupcinis-

svietimas/antiko

rupcinio-

svietimo-

vaizdo-

paskaitos/korup

cijos-rizikos-

viesuosiuose-

pirkimuose/755

6 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/praneseju-apsauga/7562
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https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/korupcijos-rizikos-viesuosiuose-pirkimuose/7556
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/korupcijos-rizikos-viesuosiuose-pirkimuose/7556
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https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/korupcijos-rizikos-viesuosiuose-pirkimuose/7556
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/korupcijos-rizikos-viesuosiuose-pirkimuose/7556
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https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/korupcijos-rizikos-viesuosiuose-pirkimuose/7556


4.7. Testas pasitikrinti 

korupcijos prevencijos 

žinias dovanų 

politikos klausimais:  

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos korupcijos prevencijos 

pareigūnų edukaciniais tikslais sukurtas 

testas pasitikrinti korupcijos prevencijos 

žinias dovanų politikos klausimais 

https://www.stt.l

t/korupcijos-

prevencija/moko

moji-ir-

metodine-

medziaga/pasiti

krinkitezinias/75

70 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

5. Antikorupcinis švietimas. Mokomoji medžiaga 

5.1. Lenkijos centrinio 

kovos su korupcija 

biuro e. mokymai  

Lenkijos centrinio kovos su korupcija 

biuro (lenk. Centralne biuro 

antykorupcyjne (CBA)) kolegų sukurtą 

e. mokymų modulį, kuriame 

atskleidžiamas korupcijos reiškinys ir 

pateikiamas antikorupcinių mokymų 

ciklas, skirtas viešojo sektoriaus 

atstovams, verslininkams ir jaunimui. 

Mokymų turinys apima tris sritis: 

korupciją viešajame sektoriuje, 

korupciją verslo aplinkoje ir socialines 

korupcijos pasekmes. Korupcija – 

daugialypis reiškinys, todėl siūlome 

peržiūrėti visas temas. Pateikiamas ir 

vertimas anglų kalba. Per sistemą galima 

klausytis paskaitų tik registruotiems 

vartotojams. Prisiregistruokite! 

https://szkolenia

-

antykorupcyjne.

edu.pl 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

5.2. Mokomoji medžiaga 

bendrojo lavinimo 

mokyklų 

moksleiviams 

,,Antikorupcinio 

ugdymo galimybės 

bendrojo lavinimo 

mokykloje“ (lietuvių 

k.) 

2005 metais Lietuvos bendrojo lavinimo 

mokyklose pradėtos diegti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos patvirtintos antikorupcinio 

ugdymo programos, parengtos VšĮ 

Šiuolaikinių didaktikų centro 

bendradarbiaujant su Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 

(STT) ir „Transparency International“ 

Lietuvos skyriumi. STT darbuotojai, 

bendradarbiaudami su savivaldybių 

https://www.stt.l

t/antikorupcinis-

svietimas/moko

moji-

medziaga/7498  

Metodinė 

priemonė  

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta Centro 

vadovams ir skyrių 

vedėjams, metodininkmas, 

nuoroda patalpinta Centro 

nterneto svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  
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švietimo skyrių atstovais, nuolat 

supažindina Lietuvos bendrojo lavinimo 

mokyklų vadovus su antikorupcinio 

ugdymo programos metodine priemone 

„Antikorupcinio ugdymo galimybės 

bendrojo lavinimo mokykloje“ ir teikia 

rekomendacijas dėl jos diegimo. 

Vykdant Nacionalinės kovos su 

korupcija programos nuostatas 

antikorupcinio švietimo programas 

siekiama integruoti į istorijos, 

politologijos, etikos, tikybos pamokas. 

Lietuvos mokyklos raginamos aktyviai 

vykdyti pilietines antikorupcines akcijas, 

konferencijas, organizuoti debatus ir 

kitus renginius. 

6. Antikorupcinis švietimas. Jaunimo antikorupcinis švietimas 

6.1. Antikorupcinio 

švietimo sistema 

mokykloms ir 

moksleiviams 

Antikorupcinio ugdymo bei švietimo 

klausimai būtų keliami mokyklose ir 

moksleiviai daug patogiau priimtų 

skaidrumo naujienas ir įgūdžius. 

Neformalaus mokymosi sistema – tai 

puikus būdas įgyti žinių apie korupcinio 

pobūdžio veiklas, išmokti atpažinti 

nesąžiningą poelgį bei ugdyti tokias 

vertybes kaip dorumas, sąžiningumas ir 

skaidrumas. Įgytos žinios ir gebėjimai 

bus įvertinti garbingais skaitmeniniais 

ženkliukais, kurie įrodys, jog esate 

sąžiningos ir skaidrios visuomenės 

narys! Daugiau informacijos apie 

sistemą ir jos funkcionalumus rasite 

mokomajame vaizdo filmuke. 

www.skaidrumo

zenklelis.lt 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

http://www.skaidrumozenklelis.lt/
http://www.skaidrumozenklelis.lt/


6.2. Vaizdo įrašas 

,,Antikorupcinio 

švietimo platforma, 

naudojimui klasėse"  

Vaizdo įrašas, kuriame pristatyta 

platforma, aptartos jos naudojimo 

galimybės klasėje ir per neformaliojo 

ugdymo veiklas. „Mokytojo TV“ 

tiesioginės vaizdo transliacijos 

„Antikorupcinio švietimo platforma 

mokiniams“ vaizdo įrašas. Transliacijoje 

dalyvavo Benas Aldakauskas, Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

Antikorupcinio švietimo skyriaus l. e. 

pareigas viršininkas. Nacionalinė 

švietimo agentūra.  

https://mokytojo

tv.emokykla.lt/2

020/02/antikoru

pcinio-svietimo-

platforma.html 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta pedagoginės 

srities Centro darbuotojams, 

nuoroda patalpinta Centro 

interneto svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

6.3. Interaktyvią istoriją ir 

kviečianti tapti jos 

dalyviu „SKAIDRU. 

O kaip elgtumeisi tu? 

STT pristatoma interaktyvią istoriją ir 

kviečianti tapti jos dalyviu. Išgyvenkite 

kasdienes gyvenimiškas situacijas, 

kuriose turite kelis pasirinkimus – 

apsispręskite, kokį sprendimą priimsite 

ir įvertinkite rezultatą – ar jūs juo 

patenkinti? 

www.skaidrumo

istorija.lt 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta pedagoginės 

srities Centro darbuotojams, 

nuoroda patalpinta Centro 

interneto svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

6.4. Antikorupciniai 

komiksai ir filmukai 

moksleiviams (ir ne 

tik) 

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 

iniciatyva sukurta ir išleista komiksų 

knygelė ir filmukai apie korupciją ir jos 

pasekmes. Knygelėje ir filmukuose 

papasakotos keturios istorijos, kurių 

herojai, norėdami „pagreitinti procesus“ 

imasi papirkinėjimo, tačiau kiekvienu 

atveju sulaukia netikėtų problemų ir 

labai konkrečių pasekmių. Knygelėje ir 

filmukuose akcentuojama, kad kyšio 

davimas – nusikalstama veika, kuri nėra 

menkesnė už kitus nusikaltimus, ir už ją 

yra baudžiama. Knygelės platinamos 

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir 

gimnazijose, tikslinę auditoriją sudaro 

16–18 metų moksleiviai, leidinio tiražas 

– 10 tūkstančių. Socialiniuose tinkluose 

kviečiame diskutuoti ir dalintis 

nuotraukomis naudojant žymelę 

https://www.you

tube.com/playlis

t?list=PLWt28f

H_30JGaaQ5T2

fP5GELlsqXNw

pS7 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta pedagoginės 

srities Centro darbuotojams, 

nuoroda patalpinta Centro 

interneto svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  
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#grotelėsužkyšį.  Antikorupcinių 

filmukų ir komiksų knygelės sukūrimas 

ir leidyba finansuota Nacionalinės 

vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. 

programos lėšomis. Juos sukūrė viešąjį 

konkursą laimėjusi viešųjų ryšių 

agentūra „Idea Group“. 

#grotelėsužkyšį - Geraširdžio istorija  https://www.you

tube.com/playlis

t?list=PLWt28f

H_30JGaaQ5T2

fP5GELlsqXNw

pS7 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta pedagoginės 

srities ir Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

#grotelėsužkyšį filmukas https://www.you

tube.com/watch

?v=4zUeEuAjyl

c&list=PLWt28f

H_30JGaaQ5T2

fP5GELlsqXNw

pS7&index=2 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta pedagoginės 

srities ir Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

#grotelėsužkyšį - Undinės istorija https://www.you

tube.com/watch

?v=rjCFEeMJN

KE&list=PLWt

28fH_30JGaaQ

5T2fP5GELlsq

XNwpS7&index

=3 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta pedagoginės 

srities ir Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

#grotelėsužkyšį - Daktaro istorija https://www.you

tube.com/watch

?v=dWwfJ97q6

zI&list=PLWt28

fH_30JGaaQ5T

2fP5GELlsqXN

wpS7&index=4 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta pedagoginės 

srities ir Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  
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#grotelėsužkyšį - Naujas namas https://www.you

tube.com/watch

?v=TYb6aWidC

Io&list=PLWt2

8fH_30JGaaQ5

T2fP5GELlsqX

NwpS7&index=

5 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta pedagoginės 

srities ir Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

7. Antikorupcinis švietimas. Skaidrumo galvosūkiai 

  Kryžiažodžiai STT sudaryti kryžiažodžiai 

antikorupcinio švietimo tematika 

https://www.stt.l

t/antikorupcinis-

svietimas/skaidr

umo-

galvosukiai/755

1 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta pedagoginės 

srities ir Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

8. Antikorupcinis švietimas. Korupcijos rizikų pristatymai 

  Antikorupcinio 

švietimo, korupcijos 

rizikų vaizdo 

paskaitos 

Penkiose antikorupcinio švietimo vaizdo 

paskaitose pristatomos korupcijos 

rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje, 

viešųjų pirkimų, ūkio subjektų 

priežiūros ir kontrolės, aplinkos 

apsaugos, Europos Sąjungos lėšų 

administravimo ir panaudojimo srityse. 

Čia pateikiami sociologinių tyrimų 

rezultatai, siūlomos taikyti korupcijos 

prevencijos priemonės ir gerosios 

praktikos pavyzdžiai. 

https://www.stt.l

t/antikorupcinis-

svietimas/korup

cijos-riziku-

pristatymai/749

6 

Metų eigoje Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

el. Paštu išsiųsta pedagoginės 

srities ir Centro 

darbuotojams, nuoroda 

patalpinta Centro interneto 

svetainėje, skyriuje 

Korupcijos prevencija - 

Antikorupcinis švietimas.  

  

8.1. Sveikatos apsaugos srityje https://youtu.be/

7Op-Yd3xUm0 

  Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

  

8.2. Viešųjų pirkimų srityje https://youtu.be/

Yb2fO4HQLig 

  Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 
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https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/korupcijos-riziku-pristatymai/7496
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/korupcijos-riziku-pristatymai/7496
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/korupcijos-riziku-pristatymai/7496
https://youtu.be/7Op-Yd3xUm0
https://youtu.be/7Op-Yd3xUm0
https://youtu.be/Yb2fO4HQLig
https://youtu.be/Yb2fO4HQLig


8.3. Ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės 

srityje 

https://youtu.be/

GFaDNLEuCM

Q 

  Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

  

8.4. Aplinkos apsaugos srityje https://youtu.be/

1AE0YMkVBi

Y 

  Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

  

8.5. Europos Sąjungos lėšų administravimo 

ir panaudojimo srityje (STT vykdyti 

tyrimai) 

https://youtu.be/

fAnIp6pfKyY 

  Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

  

9. Centro bendruomenės antikorupcinę aplinką formuojančios ir skaidrinančios politikos esminių nuostatų priminimai, informacija Centro darbuotojams ir 

bendruomenei (papildoma pagal atliktą priemonę) 

9.1. Centro Korupcijos 

prevencijos principai ir 

Atsparumo korupcijai 

politika (KMPMC 

korupcijos prevencijos 

tvarkos aprašo, 2 

priedas)  

Informacija, priminimai Centro 

darbuotojams 

  2020-12 

mėn. 

Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

Parengtas priminimas ir el. 

Paštu išsiųstas Centro 

darbuotojams 

2020-12 

mėn. 

9.2. ATMINTINĖ 

Korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos 

ir teisės pažeidimai 

Informacija, priminimai Centro 

darbuotojams 

  2020-12 

mėn. 

Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

Parengtas priminimas ir el. 

Paštu išsiųstas Centro 

darbuotojams 

2020-12 

mėn. 

9.3. Darbuotojų 

tolerancijos korupcijai 

nustatymas (TKL), 

ataskaita už 2020 m. 

Informacija, priminimai Centro 

darbuotojams 

Interneto 

svetainė sk. 

Korupcijos 

prevencija 

2021-01 

mėn. 

Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

El. Paštu išsiųsta 

darbuotojams, patalpinta 

interneto svetainėje 

2021-01 

mėn. 

9.5. Informuoti (priminti) 

darbuotojus apie 

viešųjų ir privačių 

interesų deklaravimą, 

jų svarbą ir būtinybę.  

Informacija, priminimai Centro 

darbuotojams 

  Kasmet 

vasario mėn. 

Personalo 

vedėjas 

Parengtas priminimas ir el. 

Paštu išsiųstas Centro 

darbuotojams 

2021.02.22 

9.6. Informuoti (priminti) 

darbuotojus apie turto 

Informacija, priminimai Centro 

darbuotojams 

  Kasmet kovo 

mėn. 

Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

Parengtas priminimas ir el. 

Paštu išsiųstas Centro 

darbuotojams 

2021.03.02 

https://youtu.be/GFaDNLEuCMQ
https://youtu.be/GFaDNLEuCMQ
https://youtu.be/GFaDNLEuCMQ
https://youtu.be/1AE0YMkVBiY
https://youtu.be/1AE0YMkVBiY
https://youtu.be/1AE0YMkVBiY
https://youtu.be/fAnIp6pfKyY
https://youtu.be/fAnIp6pfKyY


ir pajamų deklaravimo 

svarbą ir būtinybę.  

9.7. Keistis gerąja patirtimi 

Korupcijos prevencijos 

ir antikorupcinio 

švietimo, ugdymo 

srityje 

Su kitomis profesinio mokymo 

įstaigomis ir Centro bendruomene 

Interneto 

svetainė sk. 

Korupcijos 

prevencija 

Nuolat Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

Nuolat su ŠMSM Keičiamasi  

9.8. Pranešėjų apsaugos 

užtikrinimo Centre 

organizavimo 

nuostatos (nuo 2019 

m. sausio 1 d.) 

Informacija, priminimai Centro 

darbuotojams 

Interneto 

svetainė sk. 

Korupcijos 

prevencija 

Kiekvieną 

m. ketv. 

Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

Parengtas tvakos aprašas, 

supažindinti Centro 

darbuotojaai 

2021.05.05 

9.9. Priminimas 

bendruomenei teikti 

siūlymus dėl 

korupcijos prevencijos 

priemonių ir jų 

įgyvendinimo Centre. 

Priminimai darbuotojams.  Interneto 

svetainėje patalpinta aktyvią nuorodą 

siūlymų pateikimui. 

Interneto 

svetainė sk. 

Korupcijos 

prevencija 

Kiekvieną 

m. ketv. 

Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

Patalpinta nuoroda 

https://www.kaupa.lt/papildo

ma-info/teisine-

informacija/korupcijos-

prevencija (antikorupcinis 

švietimas) 

2021.04.27 

9.10. Centro 2020 – 2023 m. 

atnaujintas korupcijos 

prevencijos priemonių 

planas, į gyvendinimo 

rezultatai ir rezultatų 

paskelbimas 

Informacija, priminimai Centro 

darbuotojams 

Interneto 

svetainė sk. 

Korupcijos 

prevencija 

Kiekvieną 

ketvirtį 

Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

El. Paštu išsiųsta 

darbuotojams, patalpinta 

interneto svetainėje 

2021.03.29 

9.11. Supažindinti Centro 

darbuotojai su 

atsparumo korupcijai 

lygio nustatymo 

(AKL) rezultatais 

Informacija, priminimai Centro 

darbuotojams 

Interneto 

svetainė sk. 

Korupcijos 

prevencija 

Kasmet Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

El. Paštu išsiųsta 

darbuotojams, patalpinta 

interneto svetainėje 

2021.03.28 

9.12. Dovanų politika, 

esminės nuostatos 

Informacija Centro darbuotojams, 

patvirtintas tvarkos aprašas 

Interneto 

svetainė sk. 

Korupcijos 

prevencija 

Kasmet Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

El. Paštu išsiųsta 

darbuotojams, patalpinta 

interneto svetainėje 

2021.05.17 



9.13. Veiksmų gavus 

neteisėtą atlygį Centro 

politikos nustatymo ir 

tvarkos aprašas 

esminės nuostatos  

Informacija Centro darbuotojams, 

patvirtintas tvarkos aprašas 

Interneto 

svetainė sk. 

Korupcijos 

prevencija 

Kasmet Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

El. Paštu išsiųsta 

darbuotojams, patalpinta 

interneto svetainėje 

2021.05.18 

9.14. Finansinių ataskaitų 

rinkinio, biudžeto 

vykdymo ir kitų 

parengtų ataskaitų 

paskelbimas 

Informacija, priminimai Centro 

darbuotojams 

Interneto 

svetainė 

Kasmet Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją, 

Vyr. 

buhalteris 

Patalpinta interneto 

svetainėje 

Patalpinta 

pagal 

numatytus 

terminus 

9.15. Etikos ir elgesio 

kodeksas 

Centro darbuotojų įtraukimas į etikos 

kodekso projekto kurimo procesą, 

derinimą su Centro bendruomene, 

pasiūlymų teikimą. 

Interneto 

svetainė 

Kasmet Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

Suteiktos galimybės Centro 

darbuotojams teikti siūlymus 

dėl Etikos kodekso rengimo, 

paskelbta Centro 

naujienlaiškyje, pristatyta 

bendruomeniniame 

susirinkime, , el. Paštu 

išsiųsta darbuotojams, 

patalpinta interneto 

svetainėje 

2021 m. 05-

06 mėn.; 

2021-06-23 

9.16. Įstaigoje tvarkomų 

duomenų informacija, 

kuriems netaikoma 

apsauga, atvėrimas 

visuomenei 

Informacija, priminimai Centro 

darbuotojams 

Interneto 

svetainė 

Kasmet Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

El. Paštu išsiųsta 

darbuotojams, patalpinta 

interneto svetainėje 

Vykdoma 

9.17. Priminimas 

darbuotojams apie 

įdiegtą Centro vidaus 

informacijos 

(pasitikėjimo) kanalą - 

pranešimui apie 

galimus pažeidimus 

Patvirtintas tvarkos aprašas, supažindinti 

Centro darbuotojai.  

Interneto 

svetainė 

Kasmet Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

Parengtas tvarkos aprašas. 

El. Paštu išsiųsta 

darbuotojams, paskelbta 

Centro naujienlaiškyje, 

patalpinta interneto 

svetainėje 

2021.05.05 

9.18. Keistis patirtimi 

bendradarbiaujant su 

ŠMSM, kitomis 

valstybės ir 

Dalijimasis patirtimi, įtraukti Centro 

darbuotojai ir bendruomenės nariai 

  Kasmet Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją, 

Atsakingi darbuotojai 

dalyvauja pasitarimuose su 

ŠMSM ir organizuojamuose 

mokymuose. 

Vykdoma 



savivaldybių 

įstaigomis 

darbuotojai, 

direktorius 

9.19. Apie pastebėtus 

galimus korupcijos ir 

sukčiavimo atvejus 

,,ES struktūrinių fondų 

lėšomis finansuojamų 

projektų 

administravimo 

srityje" galimybė 

pranešti atsakingoms 

institucijoms  

Informacija, priminimai Centro 

darbuotojams 

Interneto 

svetainė 

Kasmet Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

Patalpinta nuoroda 

internetinėje svetainėje 

2021.04.20 

9.20.  „Skaidrūs viešieji 

pirkimai: misija 

(ne)įmanoma?” 

Iniciatyvos 

„Skaidrumo 

akademija“ renginys  

Iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ 

renginys. „Skaidrūs viešieji pirkimai: 

misija (ne)įmanoma?”, kuriame patirtimi 

dalijosi Viešųjų pirkimų tarnybos, 

Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos 

transporto saugos administracijos, 

EPSO-G grupės bei Kazlų Rūdos 

savivaldybės atstovai. Nuotolinė 

diskusija 

https://www.you

tube.com/watch

?v=GJ-

p3pRnBB8 

Kasmet Atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

El. Paštu išsiųsta pagal 

veiklos sritį atsakingiems 

darbuotojams patalpinta 

interneto svetainėje 

2021.03.23 

 

Mokymai, seminarai, konferencijos 2021 m.  

10. Mokymai, seminarai, 

konferencijos 

Priemonės aprašymas/paskirtis Nuoroda, šaltinis, 

organizatorius 

Dalyviai Įgyvendinta priemonė pagal 

veiksmų/priemonių planą 

Data 

10.1. Organizuoti 

privalomus mokymus 

už korupcijos 

prevencijos 

koordinavimą ir 

priemonių 

įgyvendinimą, jų 

kontrolę atsakingiems 

darbuotojams 

INTERNETINIS SEMINARAS 

„KORUPCIJOS SAMPRATA IR 

PASIREIŠKIMAS LIETUVOJE. 

ANTIKORUPCINĖS APLINKOS 

KŪRIMAS PRIVATAUS 

SEKTORIAUS 

ORGANIZACIJOJE".  

Organizatorius 

Kauno prekybos, 

pramonės ir amatų 

rūmai. Microsoft 

Teams  

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją  

 3.2. priemonės įgyvendinimas 2021.01.28 

https://www.youtube.com/watch?v=GJ-p3pRnBB8
https://www.youtube.com/watch?v=GJ-p3pRnBB8
https://www.youtube.com/watch?v=GJ-p3pRnBB8
https://www.youtube.com/watch?v=GJ-p3pRnBB8


10.2. Pasitarimas dėl 

antikorupcinės 

aplinkos tobulinimo 

ŠMSM pasitarimas su profesinio 

mokymo įstaigų atstovais dėl 

antikorupcinės aplinkos tobulinimo 

profesinio mokymo įstaigose (nuo 

14.00 val iki 15.15 val.) 

Organizatorius 

ŠMSM. Microsoft 

Teams  

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją  

 3.2. priemonės įgyvendinimas 2021.03.25 

10.3. Metodinės pagalbos 

renginys, kuriame STT 

atstovai skaitė 

pranešimus. 

Metodinės pagalbos teikimo temos: 

1. Etikos (elgesio) kodeksas 

institucijoje. Paskirtis ir rengimas 

(nuo 10.05 val. iki 10.50 val.), 2. 

Pranešėjo apsaugos organizavimo 

teoriniai ir praktiniai aspektai (nuo 

11.00 val. iki 11.45 val.). 

Organizatorius STT 

ir ŠMSM. Microsoft 

Teams  

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 3.2 ir 3.3 priemonės 

įgyvendinimas 

2021.03.26 

10.4. Pasitarimas dėl veiklos 

sričių, kuriose 

egzistuoja didelė 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

vertinimo 2021 m. 

atlikimo. 

ŠMSM pasitarimas dėl veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė vertinimo 

2021 m. atlikimo. 

Organizatorius 

ŠMSM. Microsoft 

Teams  

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją, VP 

specialistas, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas 

infrastruktūrai 

 3.2. priemonės įgyvendinimas  2021.04.28  

10.5. Metodinės pagalbos 

renginys, kuriame STT 

atstovai skaitė 

pranešimus. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymo teoriniai ir praktiniai 

aspektai (nuo 14.00 val. iki 15.20 

val.) 

Organizatorius STT. 

Microsoft Teams  

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją, direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

 3.2 ir 3.3 priemonės 

įgyvendinimas 

 2021.04.29 

10.6. Paskaita Centro 

vadovams ir 

darbuotojams 

„Antikorupcinės aplinkos kūrimas" 

(mokymų pradžia – 10 val., trukmė – 

apie 1,5 val.) 

Organizatorius STT. 

Microsoft Teams  

Centro darbuotojai ir 

vadovai. 

Nedalyvavusiems Centro 

darbuotojams el. p. 

išsiųstos paskaitos 

skaidrės 

 3.5. priemonės įgyvendinimas 2021.05.12 

10.7. VTEK nuotoliniai e. 

mokymai viešojo 

sektoriaus atstovams 

VTEK mokymai ,,Dėl viešų ir 

privačių interesų derinimo įstatymo 

įgyvendinimo" 

Organizatorius 

VTEK. Microsoft 

Teams  

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją, personalo 

skyriaus vadovas 

 3.2. priemonės įgyvendinimas  2021.05.20 

 


