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Korupcijos prevencijos priemonės

1) korupcijos rizikos analizė;
2) kovos su korupcija programos;
3) teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektais 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 ar įmonėje, arba apie asmenį, 
kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia 
Lietuvos Respublika, pateikimas;

5) informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų 
registrams;

6) visuomenės švietimas ir informavimas;
7) nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
8) kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.
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Antikorupcinės programos
Nacionalinė (rengia, jos 

įgyvendinimą organizuoja ir kontroliuoja 
Vyriausybė, dalyvaujant  STT)

Šakinė (apima kelių valstybės ar savivaldybių 

įstaigų veiklos sritis)

Institucinė (rengia ir įgyvendina valstybės ar 

savivaldybių įstaigos)

Kitos
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NKKP paskirtis

• Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su
korupcija 2015–2025 metų programos paskirtis –
užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą
korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą

• Programa apima svarbiausias nacionalinės
antikorupcinės politikos viešajame ir privačiame
sektoriuose nuostatas. Programa orientuojama į
korupcijos sąlygų ir rizikų mažinimą ir šalinimą,
taip pat korupcijos rizikų valdymą ir atsakomybės
už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus
įgyvendinimą.
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NKKP strateginis tikslas 

sumažinti korupcijos mastą, padidinti skaidrumą, atvirumą viešajame
ir privačiame sektoriuose, pasiekti, kad:

• Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas 2025 metais būtų ne 
mažesnis negu 70 balų (Lietuvos KSI 2014 metais – 58 balai);

• 2025 metais Lietuvos respondentų (gyventojų, verslininkų, valstybės 
tarnautojų), nurodžiusių, kad kyšis padeda spręsti problemas, būtų 
ne daugiau kaip 33 proc. (2014 metų rezultatas – 55 proc., iš jų 69 
proc. – gyventojų, 43 proc. – įmonių vadovų, 54 proc. – valstybės 
tarnautojų);

• 2025 metais Lietuvos respondentų (gyventojų, įmonių vadovų ir 
valstybės tarnautojų), teigiančių, kad per pastaruosius 5 metus jie 
davė kyšį, būtų ne daugiau kaip 10 proc. (2014 metų rezultatas – 31 
proc., iš jų 45 proc. – gyventojų, 14 proc. – įmonių vadovų, 
35 proc. – valstybės tarnautojų).
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NKKP tikslai

1. siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, sprendimų
ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei,
didesnio valstybės tarnybos atsparumo korupcijai;

2. užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą;
3. mažinti veiklos priežiūros ir administracinę naštą ūkio subjektams,

pertvarkant ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų
sistemą;

4. užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų
ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus;

5. didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo
galimybes sveikatos priežiūros srityje;

6. didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę
įsitraukti į antikorupcinę veiklą.
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NKKP finansavimas (1)
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NKKP finansavimas (2)

Programos 
tikslas 2015 2016 2017 2018 2019

1 tikslas 0 1 259 986 5 101 693 5 564 843 104 000

2 tikslas 115 847 280 847 338 771 280 847 115 847

3 tikslas 0 21 1976 211 976 211 976 0

4 tikslas 0 1 336 764 2 681 500 3 536 090 2 115 050

5 tikslas 0 444 620 524 240 509 240 0

6 tikslas 11 000 265 800 504 032 338 300 290 000

Viso 126 847€ 3 799 993€ 9 362 212€ 10 441 296€ 2 624 897€

2016-11-21 prof.dr. R.Burda 9



Kovos su korupcija programų įvykdymo 
kaštai ir naudos analizė

Programos 
tikslai

Programos 
tikslo 

finansavimas

Programos 
tikslo 

priemonių

Vidutiniškai
kaštų vienai 
priemonei

1 tikslas 12 030 522€ 15 802 034,80€

2 tikslas 11 322 159€ 7 1 617 451,28€

3 tikslas 635 928€ 1 635 928€

4 tikslas 9 669 404€ 9 1 074 378,22€

5 tikslas 1 478 100€ 9 164 233,33€

6 tikslas 1 409 132€ 4 352 283€

Viso: 36545245€ 44 830 573,75 €
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Programų veiksmingumas

Veiksmingumo matavimo įrankiai:
• Kriminalinė statistika
• Lietuvos korupcijos žemėlapis (LKŽ)
• Eurobarometras
• Pasaulio korupcijos barometras
• Korupcijos suvokimo indeksas (KSI)
• Pasitikėjimo indeksai
• Demokratijos indeksas
• Laimės indeksas
• Verslo laisvės indeksas
• Investicinio klimato indeksas
• kiti
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Korupcijos prevencijos siekiai

kad korupcija kuo mažiau trukdytų:

• plėtoti ekonomiką, 

• plėtoti demokratiją, 

• kurti socialinę gerovę, 

• stiprinti nacionalinį saugumą,

• didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.
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NKKP priemonių įvykdymo statistika

Priemonių plano 

ataskaitų 

laikotarpiai

Viso 

priemonių

Įvykdyta 

priemonių

Iš dalies įvykdyta 

priemonių

Neįvykdyta 

priemonių

vnt. proc. vnt. proc. vnt. proc.

2002-2006 m. * 46 22 48% 16 35% 8 17%

2009–2010 m. 66 41 62 % 8 12% 17 26 %

2011-2014 m. 111 96 86% 13 12% 2 2%

2015-2025 m.** 44 (76) 9 12% 10 13% 0 -
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* - STT 2006 m. ataskaita.
** - ataskaitoje pažymimos įgyvendintos veiklos



Savivaldybių kovos su korupcija 
programos
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2015 m. STT nustatyti institucinių 
programų trūkumai (tipiniai)

• Programoje trūksta nuoseklumo, vientisumo;
• tikslai yra aptakūs ir deklaratyvūs;
• tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai nėra pakankamai 

tikslūs ir aiškūs
• stokojama Programos veiksmingumo vertinimo tvarkos;
• veiksmingumo vertinimo kriterijai neaiškūs;
• priemonių įgyvendinimo terminas reglamentuojamas 

nepakankamai konkrečiai ir aiškiai;
• priemonių plano priemonės suformuluotos netiksliai, 

deklaratyviai;
• priemonių plane pasigendama konkrečių priemonių
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Kuo žento ir uošvienės santykiai skiriasi 
nuo 

STT ir antikorupcinių programų 
vykdytojų santykių
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Ženteli padėk 
ravėti

O man to 
reikia?



Ačiū

Klausimai (?) ir atsakymai  

dr.r.burda@gmail.com

+370 686 14090
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