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VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO PROGRAMA1  

2021 -2023 M. 
 

 
Antikorupcinis Centro darbuotojų švietimas – vykdomas pagal pasirengtą programą ir/ar gaires, atsižvelgiant į Centro darbuotojų 

tolerancijos korupcijai lygį, korupcijos atvejus Centre, korupcijos riziką ir jos veiksnius.  

Centro ,,Antikorupcinio švietimo“ programos tikslas yra šviesti Centro darbuotojus bei neutralizuoti korupcijos galimybes, kurios gali 

būti padarytos: 

 sąmoningai, dėl asmeninės ar kitų asmenų naudos; 

 remiantis klaidinga prielaida, kad tai yra ne nusikalstama veika, o įprastas elgesys; 

 netyčia, dėl sąmoningumo ir supratimo stokos. 

Centro kovos su korupcija ,,Antikorupcinio švietimo programa“ nustato Centro darbuotojų elgesio taisykles, gaires ir mokymą, didinant visų 

darbuotojų korupcijos ir jos žalos supratimą, siekiant padėti Centro vadovams ir darbuotojams laiku nustatyti galimą korumpuotą  praktiką ir užkirsti 

jai kelią. 

 
                                                
1 VTVPMC Antikorupcinio švietimo programa nuolat papildoma naujomis priemonėmis. Pasibaigus metų ketvirčiui papildoma informacija apie atliktų priemonių įvykdymą. 



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.you
tube.com/watch
?v=baSWdqzaD
e8  

Kasmet Korupcijos 
prevencijos 
darbo grupė 

el.paštu ir 
darbuotojų 
informavimo 
sistema išsiųsta 
Centro 
darbuotojams, 
nuoroda 
patalpinta 
Centro interneto 
svetainėje, 
skyriuje 
Korupcijos 
prevencija -
Antikorupcinis 
švietimas. 

 

2.  STT parengta 
pranešimo atmintinė  

Susidūrus su korupcija, asmenys turi žinoti Interneto 
svetainė sk. 
Korupcijos 
prevencija 

Kasmet Korupcijos 
prevencijos 
darbo grupė 

el.paštu ir 
darbuotojų 
informavimo 
sistema išsiųsta 
Centro 
darbuotojams, 
nuoroda 
patalpinta 
Centro interneto 
svetainėje, 
skyriuje 
Korupcijos 
prevencija -
Antikorupcinis 
švietimas 

 

3.  Skaidrios Lietuvos 
infocentras (STT) 

Skaidrios Lietuvos informacijos centre 
www.stt.lt/infocentras patogiai ir greitai 
galima rasti pagrindinius korupcijos 

https://www.you
tube.com/watch
?v=Vlw1aUjgo

Metų 
eigoje 

Korupcijos 
prevencijos 
darbo grupė 

el.paštu ir 
darbuotojų 
informavimo 

 



prevencijos Lietuvoje ir pasaulyje rodiklius, 
įdomiąją statistiką, atrinktą ir supaprastintą 
tyrimų medžiagą, lengvai suprantamą 
visuomenei ir žiniasklaidai. 

Bs 
 

sistema išsiųsta 
Centro 
darbuotojams, 
nuoroda 
patalpinta 
Centro interneto 
svetainėje, 
skyriuje 
Korupcijos 
prevencija -
Antikorupcinis 
švietimas 

4.  Antikorupcinis 
švietimas. 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 
https://www.stt.l
t/antikorupcinis-
svietimas/antiko
rupcinio-
svietimo-
vaizdo-
paskaitos/korup
cijos-samprata-
ir-pasireiskimas-
lietuvoje/7553 
https://www.stt.l
t/antikorupcinis-
svietimas/antiko
rupcinio-
svietimo-
vaizdo-
paskaitos/interes

Metų 
eigoje 

Korupcijos 
prevencijos 
darbo grupė 

el.paštu ir 
darbuotojų 
informavimo 
sistema išsiųsta 
Centro 
darbuotojams, 
nuoroda 
patalpinta 
Centro interneto 
svetainėje, 
skyriuje 
Korupcijos 
prevencija -
Antikorupcinis 
švietimas 

 



u-konfliktai-ir-
ju-
valdymas/7555 
https://www.stt.l
t/antikorupcinis-
svietimas/antiko
rupcinio-
svietimo-
vaizdo-
paskaitos/pranes
eju-
apsauga/7562 
https://www.stt.l
t/antikorupcinis-
svietimas/antiko
rupcinio-
svietimo-
vaizdo-
paskaitos/antiko
rupcines-
aplinkos-
kurimas/7554 
https://www.stt.l
t/korupcijos-
prevencija/moko
moji-ir-
metodine-
medziaga/pasiti
krinkite-
zinias/7570  
 

5.  Antikorupcinis 
švietimas. Mokomoji 
medžiaga. 

2005 metais Lietuvos bendrojo lavinimo 
mokyklose pradėtos diegti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 
patvirtintos antikorupcinio ugdymo 

https://www.stt.l
t/antikorupcinis-
svietimas/moko
moji-
medziaga/7498  

Metų 
eigoje 

Korupcijos 
prevencijos 
darbo grupė 

el.paštu ir 
darbuotojų 
informavimo 
sistema išsiųsta 
Centro 

 



programos, parengtos VšĮ Šiuolaikinių 
didaktikų centro bendradarbiaujant su 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 
tarnyba (STT) ir „Transparency 
International“ Lietuvos skyriumi. STT 
darbuotojai, bendradarbiaudami su 
savivaldybių 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. 

darbuotojams, 
nuoroda 
patalpinta 
Centro interneto 
svetainėje, 
skyriuje 
Korupcijos 
prevencija -
Antikorupcinis 
švietimas 

6.  Antikorupcinis 
švietimas. Jaunimo 
antikorupcinis 
švietimas. 
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!  

https://www.ska
idrumozenklelis.
lt/ 
https://mokytojo
tv.emokykla.lt/2
020/02/antikoru
pcinio-svietimo-
platforma.html 
https://www.ska
idrumoistorija.lt/ 
https://www.you
tube.com/playlis
t?list=PLWt28f
H_30JGaaQ5T2

Metų 
eigoje 

Korupcijos 
prevencijos 
darbo grupė 

el. Paštu ir 
darbuotojų 
informavimo 
sistema išsiųsta 
Centro 
darbuotojams, 
nuoroda 
patalpinta 
Centro interneto 
svetainėje, 
skyriuje 
Korupcijos 
prevencija -
Antikorupcinis 

 



fP5GELlsqXNw
pS7 
https://www.stt.l
t/antikorupcinis-
svietimas/skaidr
umo-
galvosukiai/755
1  

švietimas 

7.  Antikorupcinis   
švietimas. 
Korupcijos rizikų 
pristatymai 

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 

Korupcijos 
prevencijos 
darbo grupė 

el. Paštu ir 
darbuotojų 
informavimo 
sistema išsiųsta 
Centro 
darbuotojams, 
nuoroda 
patalpinta 
Centro interneto 
svetainėje, 
skyriuje 
Korupcijos 
prevencija -
Antikorupcinis 
švietimas 

 

8.  ATMINTINĖ 
Korupcinio pobūdžio 
nusikalstamos veikos 
ir teisės pažeidimai 

Informacija, priminimai Centro 
darbuotojams 

 2021-12 Korupcijos 
prevencijos 
darbo grupė 

Parengtas 
priminimas ir el. 
Paštu bei 
darbuotojų 
informavimo 
sistema išsiųstas 
Centro 
darbuotojams 

 

9.  Darbuotojų 
tolerancijos 
korupcijai 
nustatymas 
(TKL),ataskaita už 

Informacija, priminimai Centro 
darbuotojams 

Interneto 
svetainė sk. 
Korupcijos 
prevencija 

2022-01 Korupcijos 
prevencijos 
darbo grupė 

Parengtas 
priminimas ir el. 
paštu bei 
darbuotojų 
informavimo 

 



2021 m. sistema išsiųstas 
Centro 
darbuotojams 

10.  Informuoti (priminti) 
darbuotojus apie 
viešųjų ir privačių 
interesų deklaravimą, 
jų svarbą ir būtinybę. 

Informacija, priminimai Centro 
darbuotojams 

Interneto 
svetainė sk. 
Korupcijos 
prevencija 

Kasmet 
vasario 
mėn. 

Ž. 
Ozarinskie
nė 

Parengtas 
priminimas ir el. 
paštu išsiųstas 
Centro 
darbuotojams 

 

11.  Informuoti (priminti) 
darbuotojus apie 
turto ir pajamų 
deklaravimo svarbą 
ir būtinybę. 

Informacija, priminimai Centro 
darbuotojams 

Interneto 
svetainė sk. 
Korupcijos 
prevencija 

Kasmet  
kovo 
mėn. 

Ž. 
Ozarinskie
nė 
Korupcijos 
prevencijos 
darbo grupė 

Parengtas 
priminimas ir el. 
paštu išsiųstas 
Centro 
darbuotojams 

 

12.  Centro 2021 –2023 
m. korupcijos 
prevencijos 
priemonių plano 
gyvendinimo 
rezultatai ir rezultatų 
paskelbimas 

Informacija, priminimai Centro 
darbuotojams 

Interneto 
svetainė sk. 
Korupcijos 
prevencija 

Kiekvieną 
ketvirtį 

Korupcijos 
prevencijos 
darbo grupė 

Parengtas 
priminimas ir el. 
paštu bei 
darbuotojų 
informavimo 
sistema išsiųstas 
Centro 
darbuotojams 

 

13.  Supažindinti Centro 
darbuotojai su 
atsparumo korupcijai 
lygio nustatymo 
(AKL) rezultatais 

Informacija, priminimai Centro 
darbuotojams 

Interneto 
svetainė sk. 
Korupcijos 
prevencija 

Kasmet  Korupcijos 
prevencijos 
darbo grupė 

Parengtas 
priminimas ir el. 
paštu bei 
darbuotojų 
informavimo 
sistema išsiųstas 
Centro 
darbuotojams 

 

14.  Dovanų politika, 
esminės nuostatos 

Informacija, priminimai Centro 
darbuotojams 

Interneto 
svetainė sk. 
Korupcijos 
prevencija 

Kasmet  Korupcijos 
prevencijos 
darbo grupė 

Parengtas 
priminimas ir el. 
paštu bei 
darbuotojų 
informavimo 
sistema išsiųstas 

 



Centro 
darbuotojams 

15.  Etikos ir elgesio 
kodeksas 

Informacija, priminimai Centro 
darbuotojams 

Interneto 
svetainė sk. 
Korupcijos 
prevencija 

Kasmet  Korupcijos 
prevencijos 
darbo grupė 

Parengtas 
priminimas ir el. 
paštu bei 
darbuotojų 
informavimo 
sistema išsiųstas 
Centro 
darbuotojams 

 

16.  Priminimas 
darbuotojams apie 
įdiegtą Centro vidaus 
informacijos 
(pasitikėjimo) kanalą 
-pranešimui apie 
galimus pažeidimus 

Informacija, priminimai Centro 
darbuotojams 

Interneto 
svetainė 

Kasmet  Korupcijos 
prevencijos 
darbo grupė 

Parengtas 
priminimas ir el. 
paštu bei 
darbuotojų 
informavimo 
sistema išsiųstas 
Centro 
darbuotojams 

 

 

Mokymai, seminarai, konferencijos 

Eil.nr Mokymai, seminarai, 
konferencijos 

Priemonės 
aprašymas/paskirtis 

Nuoroda, šaltinis, 
organizatorius 

Dalyviai Įgyvendinta 
priemonė pagal 

VTVPMC  
priemonių planą 

Data 

1.  Pasitarimas dėl antikorupcinės 
aplinkos tobulinimo 

ŠMSM pasitarimas 
su profesinio 
mokymo įstaigų 
atstovais dėl 
antikorupcinės 
aplinkos tobulinimo 
profesinio mokymo 
įstaigose  

Organizatorius 
ŠMSM. Microsoft 
Teams 

Centro direktorius 
V.Petkūnas 

4. Dalyvauti 
mokymuose ir 
seminaruose  
korupcijos  
prevencijos  ir 
kontrolės 
klausimais 

2021.03.25 

2.  Metodinės pagalbos renginys, 
kuriame STT atstovai skaitė 
pranešimus. 

Metodinės pagalbos 
teikimo temos: 1. 
Etikos (elgesio) 

Organizatorius STT 
ir ŠMSM. 
Microsoft Teams 

Centro direktorius 
V.Petkūnas 
Korupcijos 

4. Dalyvauti 
mokymuose ir 
seminaruose  

2021.03.26 



kodeksas 
institucijoje. 
Paskirtis ir rengimas 
2. Pranešėjo 
apsaugos 
organizavimo 
teoriniai ir praktiniai 
aspektai  

prevencijos darbo 
grupė: 
I.Kasickienė 
L.Tarutienė 

korupcijos  
prevencijos  ir 
kontrolės 
klausimais 

3.  Pasitarimas dėl klausimyno  
projekto. 

Klausimyno  
projekto, skirto 
vertinti korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybę mažos 
vertės pirkimų srityje 
aptarimas 

Organizatorius 
ŠMSM. Microsoft 
Teams 

Centro direktorius 
V.Petkūnas 
Korupcijos 
prevencijos darbo 
grupė: 
I.Kasickienė 
L.Tarutienė  
Viešųjų pirkimų 
komisijos 
pirmininkė 
M.Čirikienė 

4. Dalyvauti 
mokymuose ir 
seminaruose  
korupcijos  
prevencijos  ir 
kontrolės 
klausimais 

2021.04.28 

 

__________ 


